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“La immobiliària dels Quatre Cantons”

COMPRA · VENDA · LLOGUER

La recerca de referents locals del passat 
i la creació d'un imaginari amb identitat 
pròpia, els traços que han dibuixat 
l'actual Carnaval molletà. —pàg.  a 

Una tradició amb 
trets identitaris
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Irreverència i identitat,
essència del Carnaval

Disfresses, música, rues i 
disbauxa. Aquest podria 
ser el resum de qualsevol 

celebració carnavalesca d'ar-
reu, des de les mítiques a Rio de 
Janeiro, fins a les que es poden 
trobar als carrers de qualsevol 
ciutat o poble català. Amb tot, a 
Mollet, fa anys que es treballa per 
dotar de singularitat aquesta fes-
ta globalitzada, amb elements de 

referència i un fil conductor que 
doni identitat al Carnaval molletà.    

Una celebració amb arrels

El personatge del Carnestoltes, la 
seva arribada i la del seu seguici, 
acompanyats del Ball del Barraló, 
el judici final... conformen tota 
una teatralització i un imagina-
ri propis del Carnaval molletà. 
Però, quins són els seus orígens? 

Segons recull M. Carme Macià i 
Gràcia en l'article El ball de gita-
nes de Mollet del Vallès, publicat 
al número 32 de la revista Notes, 
aquest ball popular, molt arre-
lat al Vallès, antigament es balla-
va en èpoques de Carnaval en pla-
ces i carrers, acompanyat d’uns 
personatges disfressats que actu-
aven amb actituds grotesques 
i exagerades. "Aquelles balla-

La festa del Carnaval té els seus orígens en les celebracions paganes a deus romans, com el deu 
Bacus, però també té una arrel fonamentada en la tradició cristiana. El Carnaval representava 
un lapse de permissivitat que s'oposava a la repressió dels instints i la severa formalitat litúrgica 
de la quaresma. A Mollet, la recerca de referents locals del passat i la creació d'un imaginari amb 
identitat pròpia han estat els traços que han dibuixat l'actual Carnaval molletà.

EL BALL DEL BARRALÓ VA SER RECUPERAT PER

L'ESBART DANSAIRE EL 2004 I REMEMORA EL BALL

DE DISFRESSES QUE SE CELEBRAVA LA VIGÍLIA DEL

DIMECRES DE CENDRA AL TABARAN 

El Ball del Barraló es balla amb l'arribada del rei Carnestoltes a la plaça Prat de la Riba
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des multitudinàries es repetien 
cada any pels dies de Carnaval. 
S’ iniciaven a mig matí al voltant 
de les onze i duraven fins que es 
feia fosc", explica. A Mollet s’hi 
desplaçaven persones de pobles 
i comarques veïnes, del Maresme 
i del Barcelonès, i alguns hi feien 
nit el dia abans per poder tenir un 
millor lloc, que era designat per
ordre d’arribada a la plaça. "Al 
segle XIX el ball de gitanes tenia 
molta força i per Carnaval, Mollet 
passava de tenir 2.000 habitants 
a 3.000", explica Jaume Noró, de 
l'Esbart Dansaire, entitat que 
el 2004 va recuperar el Ball del 
Barraló, una dansa que revivia 
les ballades esbojarrades viscu-
des al Tabaran. 

El rei Carnestoltes, la icona del 
carnaval molletà 
Després de la foscor del fran-
quisme, la recuperació de la 
democràcia i la transició són un 

moment d'impuls de la festa de 
la mà de col·lectius ciutadans i 
de l'Ajuntament. El 1983 es pre-
sentava un dels que elements més 
icònics del carnaval local, el per-
sonatge del Carnestoltes. "Per 
encarnar un Carnestoltes per-

durable es buscava un tipus de 
vestit que pogués portar, any rere 
any, qualsevol persona", explica 
el mateix Noró en el seu article La 
recuperació del Carnaval molle-

tà en democràcia. El paper de la 
societat civil i altres històries. 
"Un rei beneit, rodanxó i panxut 
però àgil, colorista i ple de pica-
rols, coronat amb un barret sense 
ala i amb flors, i amb una escom-
bra com a ceptre", aquest va ser el 
personatge vestit per l'aleshores 
escenògraf i codirector del Teatre 
Lliure, Fabià Puigserver, qui va 
regalar aquesta creació de franc 
a la ciutat. La mascara dissenya-
da per Cesc Bas va completar el 
personatge. 
Precisament, el rei Carnestoltes 
ha estat el centre de tota la litúr-
gia creada per al carnaval molle-
tà. "Volíem crear un fil conduc-
tor, una estructura de la festa que 
acabés sent patrimoni de la ciutat. 
Que la gent la conegués i que tam-
bé es reconegués fora de Mollet", 
explica Noemí Fernández, tècnica 
de l'àrea de Cultura de l'Ajunta-

ment de Mollet entre 1980 i 2015. 
Després d'un primer període, 
amb companyies professionals 
encarregades dels espectacles 
carnavalescs, a finals dels 90 es 
viu un punt d'inflexió. El 1998, 
l'Ajuntament opta per encarre-

gar la teatralització a dos grups de 
teatre amateur de la ciutat: Fènix 
Teatre i The Astres Grup, amb-
dós dirigits per Marta Busquets, 
qui també era tècnica d'equi-
paments culturals de l'Ajunta-
ment. El Carnestoltes acompa-
nyat de tretze personatges cre-
ats ad hoc van protagonitzar tres 
anys la festa (1998, 1999 i 2000) 
però el Consistori va optar de nou 
per contractar companyies pro-
fessionals, una aposta, però, que 
no responia a l'objectiu de tenir 
un Carnaval propi, representat 
pels mateixos molletans.

El seguici actual i la 
companyia Carnamolles 
És el 2004, amb Dani Novo com a 
regidor de Cultura, que el govern 
municipal es replanteja la cele-
bració amb l'objectiu de crear un 
espectacle propi. "Teníem clara la 
litúrgia, amb l'arribada i el judici, 
que hi hagués creada una història 
pròpia, que no canviés indepen-
dentment de qui portés la direcció 
artística", recorda Fernández. Un 
altre dels aspectes essencials era 
que fos la mateixa gent de Mollet 
la que s'involucrés en la represen-
tació d'aquella litúrgia i és d'aquí 

− Volíem crear un fil conductor, una 
estructura de la festa que acabés 
sent patrimoni de la ciutat. Que 

la gent la conegués i que també es 
reconegués fora de Mollet”

EL 1983 ES PRESENTAVA UN 

DELS ELEMENTS MÉS ICÒNICS DEL

CARNAVAL MOLLETÀ, EL VESTIT 

DEL REI CARNESTOLTES DISSENYAT

PER L'ALESHORES ESCENÒGRAF DEL

TEATRE LLIURE FABIÀ PUIGSERVER 

El reportatge —
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El Moll, fidel acompanyant del Carnestoltes, durant 
el judici al rei de la disbauxa a mans dels poders 

fàctics: l'ecelsiàstic, el militar i l'econòmic.

que neix el grup Carnamolles, 
una companyia efímera forma-
da per persones vinculades al 
món teatral local i a associaci-
ons que seran les encarregades 
de donar vida als personatges 
carnavalescs any rere any i sota 
diferents direccions, fins a arri-
bar a l'actual, encapçalada per 
Marian Masoliver.
Si el Carnestoltes és l'ánima de la 
festa, el seguici acaba de confi-
gurar tot un imaginari ple d'ico-
nografia. El rei de la disbauxa 
encarna tots els vicis i les virtuts 
de la comparsa que lidera inte-
grada pel Moll, la Porqueta, la 
Granota, l’Amantis, el Rumbero 
i la Cor. També els acompanyen 
els personatges dels poders 
eclesiàstic, militar i econòmic, 
amb Caudalillo Salmonete de los 
Valles, que encarna l'estament 
militar; el senyor Marquès de Ca-
latrava, banquer que simbolitza 
els diners i l’avarícia; el guarda-
espatlles, fatxenda i exhibicionis-

ta; la Papessa de la Còpula Erecta, 
representant del poder de l’Esglé-
sia; la Pepa, l’acompanyant de la 
Papessa, és sexi i provocadora, i 
en Pere de la Cullera, acompa-
nyant de la Papessa, vol jugar i 
ensenyar el cul, fer bajanades i 
passar-s’ho bé.

El Manyó, la veu crítica del Carnaval, 
entra en escena 
L'últim personatge arribat és 
en Manyó, una celebritat del 
Carnaval molletà de finals del 
segle XIX ressorgida per tornar 
a la ciutat l'esperit autèntic de la 
festa. "Pretén ser la veu crítica del 
Carnaval. No està dins el siste-
ma i es comunica a mitges amb 
l'Ajuntament", expliquen des de 
la Comissió Manyó, un grup de 
ciutadans malalts de Carnaval, 

que van fer ressuscitar el perso-
natge el 2017. "No està instituci-
onalitzat ni ho pretén", afegei-
xen des de la comissió. I és que 
el Manyó reneix per "forçar els 
límits" davant una visió de la 
celebració carnavalesca molle-
tana "poc revolucionària, molt 
innocent. Institucionalment es 
tendeix a la infantilització, quan 
el Carnaval realment és una festa 
d'adults perquè són qui transgre-
deixen les normes", opinen des de 
la comissió Manyó. 
En aquest mateix sentit, Noemí 
Fernández considera que "no 
s'hauria de perdre l'esperit trans-
gressor perquè el Carnaval per-
dria la seva essència".
De fet, aquesta manca de trans-
gressió també s'ha traspassat a la 
rua, durant anys una de les més 

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

“ 
No s'hauria de 
perdre l'esperit 
transgressor 
perquè el 
Carnaval 

perdria l'essència.
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— QUI ÉS JOAN PUJOL PUIGDOMÈNECH 

DE CAL MANYÓ? –JO MATEIX. PAGÈS 

I VEÍ DE MOLLET DE TOTA LA VIDA, 

AMANT DE LA FESTA I EL CARNAVAL. 

DEFENSOR DEL BARRALÓ I DE LA RAU-

XA. –QUINES SÓN LES QUALITATS DEL 

MANYÓ? –MOLTES. SÓC BEN PLANTAT, 

ALEGRE, BON AMANT… NO TINC PÈLS 

A LA LLENGUA, ME’N FOTO DE TOT I 

DE TOTHOM. SEMPRE EM TROBAREU ON 

HI HAGI FESTA. –PER QUÈ HA TORNAT?

PER ENGRESCAR A LA GENT DE MOLLET 

A PARTICIPAR DEL CARNAVAL. ESTÀ 

MOLT BÉ ANAR A VEURE LA RUA, PERÒ ÉS MÉS DIVERTIT PREN-

DRE PART DE LA FESTA! –ESTÀ ACONSEGUINT EL SEU OBJECTIU?

COSTA, PERÒ CADA COP MÉS GENT APOSTA PER UN CARNAVAL 

DIFERENT, MÉS PARTICIPATIU I POPULAR. CADA COP HI HA 

MÉS GENT QUE ES DISFRESSA DE BARRALÓ. –QUÈ TÉ DE BO 

EL CARNAVAL MOLLETÀ? –TÉ MOLTES COSES QUE EL FAN DIFE-

RENT: EL SEU REI CARNESTOLTES, EL BALL DEL BARRALÓ, 

ELS PERSONATGES… TÉ IDENTITAT I CARÀCTER PROPIS. –QUÈ 

LI FALTA O QUÈ ES PODRIA MILLORAR? –QUE LA GENT PAR-

TICIPI DE LA FESTA DE MANERA MÉS ACTIVA, QUE ES FACI 

SEU EL CARNAVAL… TAMBÉ S'HI TROBA A FALTAR UN XIC MÉS 

DE SÀTIRA, DE DIR LES COSES PEL SEU NOM. –DEL SEGUICI 

DEL CARNESTOLTES QUI ÉS EL SEU PERSONATGE FAVORIT I 

PER QUÈ? –ENCARA QUE SIGUI DELS PODERS, EM QUEDO AMB 

LA COLLARES, PERQUÈ ÉS LA MÉS ICÒNICA I LA MÉS REI-

NA. –DELS ACTES DEL CARNAVAL MOLLETÀ QUIN PREFEREIX 

I PER QUÈ? –EL BARRALÓ DE NIT, PERQUÈ ÉS EL MOMENT 

MÉS CANALLA DE FESTA. –QUÈ DIRIA ALS MOLLETANS PERQUÈ 

PARTICIPESSIN AL CARNAVAL? –QUE S’ANIMIN A ALLIBERAR 

LES SEVES PASSIONS, A FER EL BOIG, DEIXAR-SE PORTAR I 

PRENDRE EL CARNAVAL!

Parlem amb 
el Joan Pujol 
Puigdomènech, 
el Manyó, un 

personatge 
fester del 

poble per al 
poble

QUÈ?

—
 Q

Ü
E

S
T

IO
N

A
R

I 
—

Arribada i judici
Diumenge 20 serà el dia de 
l'arribada del Carnestoltes i 
el Manyó al compàs del Ball 
del Barraló. La tradicional 
escudella de Carnaval 
del Casal s'elaborarà el 
26 de febrer i el judici del 
rei de la disbauxa serà 
diumenge 27. Al tancament 
d'aquesta edició no estava 
previst celebrar la rua. 

PROGRAMA

{ Per Laura Ortiz Mateo }

participatives del Vallès. "La rua 
havia estat molt reivindicativa i 
crítica, però ara sembla que hi 
ha una certa por a ser-ho", opi-
na Fernández. I és que, segons 
Jaume Noró, la globalització de 
la festa amb un imaginari impe-
rant que recorda l'espectaculari-
tat de Rio de Janeiro i la producció 
industrial de disfresses a la Xina 
i els Estats Units, ha fet perdre 
gran part de l'essència del car-
naval autòcton.
D'aquí, precisament, la impor-
tància de la litúrgia i els per-
sonatges del Carnaval molletà, 
que donen a la festa una iden-
titat pròpia. Amb tot, la man-
ca d'implicació de la ciutadania 
n'és l'assignatura pendent. "Sense 
el rei Carnestoltes i el seguici, el 
Carnaval a la ciutat no tindria 
personalitat, però és una festa 
per ser vista, la gent no hi parti-
cipa –excepte en la rua–. La ciu-
tadania és una mera espectado-
ra", consideren des de la comissió 
Manyó, que es posa com a objectiu 
aconseguir més implicació col-
lectiva. ◾
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El projecte, que estarà en exposi-
ció pública durant un mes, pre-
veu la urbanització de 56.275,56 
m2 destinats al sistema viari i 
95.389,67 m2 de noves zones 
verdes.
Pel que fa a zones verdes, en total 
seran 95.000 m2. El nou sector 
comptarà amb un nou parc verd 
de 40.000 m2. A més a més, es 
crearà un altre parc verd de 
12.000 m2, que envoltarà l’equi-
pament educatiu. Així mateix, la 
reurbanització parcial de l’avin-
guda Badalona permetrà la crea-
ció de dos nous parcs.
A la banda nord, es crea un siste-

ma de places que configuren els 
espais lliures de proximitat més 
relacionat a les noves edificacions 
creant un recorregut que enllaça-
rà amb els equipaments previstos 
i un gran parc-plaça central d’ús 
públic polivalent.

Millores viàries

Pel que fa a l’ordenació dels nous 
carrers i el sistema viari, es cons-
truirà una rotonda a la banda 
sud-est del sector per articular 
tots els moviments de circula-
ció i la connexió viària entre la 
carretera de Barcelona, la C17 i el 
casc urbà existent i la nova tra-

ma viària.
Una altra novetat és la crea-
ció d’un nou vial de circulació 
que comunicarà la nova rotonda 
amb la rotonda existent a l’ini-
ci de l’avinguda Burgos, la qual 
permetrà una bona comunicació 
viària entre les infraestructures.
Els carrers tindran una amplada 
entre 18 i 24 metres i es preveu la 
creació de carrils bici pel foment 
de la mobilitat saludable. ◾ 

Un total de 20 hospitals, entre 
els quals l’Hospital de Mollet, 
han començat la crida de perso-
nes voluntàries per participar en 
l'assaig Fase III de de la vacuna 

contra la Covid-19 que està desen-
volupant la farmacèutica bio-
tecnològica HIPRA. L’AEMPS ha 
autoritzat l’assaig clínic de Fase 
III i s’inicia un cop la Fase IIb ha 
demostrat una bona tolerabilitat, 
un bon perfil de seguretat i una 
resposta potent front a les vari-
ants, inclosa l'òmicron. Es tracta 

de la darrera fase de l'assaig clí-
nic abans de la comercialització 
de la vacuna.
En la Fase III, en la qual partici-
paran unes 3.000 persones majors 
de 16 anys, es continuarà avaluant 
la seguretat i l’eficàcia de la dosi 
de reforç de la vacuna d’HIPRA 
contra la Covid-19 en un grup més 
gran de persones vacunades amb 
diferents vacunes (AstraZeneca, 
Moderna, Pfizer i Janssen). En 
aquest estudi es vol confirmar que 
la immunització de reforç amb la 
vacuna d’HIPRA pot ampliar la 
protecció en enfront de les noves 
variants i perllongar l'efecte pre-
ventiu de la vacunació. A les per-
sones voluntàries se'ls hi farà un 
seguiment durant sis mesos. ◾

La Junta de Govern Local ha aprovat inicialment el projecte 
d’urbanització de El Calderí, previst en el Projecte d’Ordenació 
Urbana (POUM). El pressupost de la primera fase és de 24,6 milions

El govern aprova el projecte 
d'urbanització d'El Calderí

L'Hospital participarà en 
l'assaig de la vacuna d'HIPRA
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Jornades de portes 
obertes a les escoles
Entre el dissabte 19 de febrer 
i el diumenge 6 de març 
s’organitzaran les Jornades 
de portes obertes de les 
escoles i dels instituts de la 
ciutat. Les jornades poden 
ser presencials i/o virtuals, 
depenent de cada centre. 

Marta Vilaret, 
candidata d'ERC a 
l'Alcaldia de Mollet
E l  P r e s i d e n t  d e  l a 
Generalitat, Pere Aragonès, 
va presentar en un acte cele-
brat el passat dia 3 de febrer 
al Mercat Vell, Marta Vilaret 
com a candidata a l'Alcal-
dia de Mollet per als comi-
cis municipals del 2023. 

Inici de les obres a 
l'avinguda Llibertat
L’Ajuntament de Mollet 
del Vallès ha iniciat les 
obres de millora de l’avin-
guda Llibertat. Els tre-
balls tindran un cost de 
prop de 200.000 euros i 
duraran uns tres mesos 
en què, entre altres aspec-
tes, es millorarà l’acces-
sibilitat i l’asfalt de la via.

BREUS

Una visita familiar al Castell de 
Montjuïc de Barcelona va ser 
l'espurna que va donar l'impuls 
a aquest jove de 17 anys a dema-
nar mesures al consistori molle-
tà per ampliar el coneixement de 
la població sobre els fets viscuts 
durant la Guerra Civil a Mollet. 
"Faig una activitat extraescolar 
al camp de tir de Montjuïc, jus-
tament on van afusellar el presi-
dent Lluís Companys. Un dia va 
acompanyar-me la meva a famí-
lia, però el fossat estava tancat per 
les festes de la Mercè i vam deci-
dir visitar el Castell. La nostra 
sorpresa va ser quan vam entrar 
a un recinte on hi ha un monument 
en commemoració de les víctimes 
franquistes". El jove recorda que 

aquella experiència el va impac-
tar: "Aquell monument d'uns 10 
metres d'alçada contrastava amb el 
de la pedra d'aproximadament un 
metre d'alçada que recorda l'afu-
sellament de Lluís Companys. Allà 
és quan em vaig adonar que en el 

meu treball de recerca havia de 
parlar d'aquest tema, de les grans 
diferències del reconeixement que 

El Genís Hernández Palau, estudiant de 2n de Batxillerat 
de l'Institut Gallecs de Mollet, és el precursor d'una moció 
presentada per ARA Mollet ERC i Mollet en Comú i aprovada per 
unanimitat en el darrer ple municipal en què es demanaven 
mesures per ampliar el coneixement del passat local.

"Volia fer justícia, donar 
veu a les històries que va 
lapidar el règim feixista"

M E M Ò R I A  H I S T Ò R I C A

EL Genís Hernández Palau té 17 anys i cursa segon de 
Batxillerat, de la modalitat social, a l'INS Gallecs de Mollet 

EL JOVE MOLLETÀ, FUTUR

ESTUDIANT D'UN DOBLE GRAU

DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I 

DRET, ÉS EL PRECURSOR 

D'UNA MOCIÓ PER FOMENTAR 

LA MEMÒRIA HISTÒRICA 
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ha rebut el bàndol franquista i el 
bàndol republicà".
Amb la idea ja sobre la taula, el 
Genís va voler anar més enllà i 
posar l'accent en l'àmbit local, 
concretament, el de la seva ciu-
tat, Mollet del Vallès.
"Part del treball tractava de fer una 
anàlisi del tractament donat a la 
memòria històrica i per copsar-
lo has d'anar al carrer, saber què 
en sap la gent", explica l'estudiant 
molletà. El jove va fer una enquesta 
en la qual van participar 193 per-
sones, 156 de les quals residents a 
Mollet. Amb l'enquesta va poder 
concloure que hi havia un gran  
desconeixement dels fets ocor-

reguts a Mollet durant la Guerra 
Civil i el franquisme. Uns resul-
tats que tot i no sorprendre el jove 
estudiant, sí que el van esperonar 
a entrevistar-se amb els diferents 
partits polítics de la ciutat per 
traslladar-los les conclusions del 
seu estudi i demanar-los més acci-
ons de cara a enfortir la memòria 
històrica de la ciutat. 

Unanimitat en el ple
Va ser arrel d'aquestes entrevistes 
que al Genís li va sorgir la idea de 
presentar la moció que en el dar-
rer ple municipal es va aprovar 
per unanimitat. Amb la propos-
ta acceptada, l'equip de govern de 

"SI HE ANAT A PARAR A 

L'AJUNTAMENT ÉS PERQUÈ CREC

QUE DES D'ALLÀ ÉS ON HEM

DE TRACTAR EL DESCONEIXEMENT 

I FACILITAR L'ACCÉS DE LA 

POBLACIÓ A LA HISTÒRIA"

Mollet s'ha compromès a millo-
rar els elements informatius que 
acompanyen els monuments de 
memòria històrica que actualment 
hi ha a la ciutat –com el d'home-
natge a les víctimes dels bombar-
dejos a la Guerra Civil que hi ha a 
l'entrada del parc de Can Mulà– 
per donar un impuls al coneixe-
ment del passat local.
La moció, presentada per Ara 
Mollet ERC i Mollet en Comú va 
comptar amb aportacions de 
Junts per Mollet i PSC, també ha 
incorporat un reconeixement a 
la feina que fa el Centre d'Estu-
dis Molletans per la memòria local 
i preveu ampliar la col·laboració 
amb els centres educatius de la 
ciutat per fomentar el coneixe-
ment dels joves. 
"No considero que la població tin-
gui la culpa d'aquest desconeixe-
ment, si he anat a parar a l'Ajun-
tament, ha estat perquè crec que 
des d'allà és on hem de tractar el 
desconeixement i facilitar l'accés 
de  la població a la història", asse-
vera el Genís qui afirma sentir-se 
orgullós del seu treball, un projec-
te que com diu ell mateix, tracta 
de "fer justícia". ◾

{ Per Anna Mir Guinjoan }
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En una dècada Mollet ha viscut 
de l'esclat del pàdel a la seva con-
solidació com a esport amateur. 
La temporada 2008-2009 el Club 
Tennis Mollet El Calderí posava 
la primera pedra per instal·lar les 
seves dues primeres pistes de pàdel 
a la ciutat i més de deu anys després 
Mollet té un total de 23 pistes. Això 
sí, les pistes estan repartides entre 
tres instal·lacions a la ciutat. El ràn-
quing en nombre de pistes està lide-
rat pel Can Prat Pàdel Club amb 12, 
seguit del CT Mollet El Calderí, amb 
8, i del Decathlon, amb 3.
La primera instal·lació que va apos-
tar pel pàdel va ser un club de ten-
nis, que ho va veure com una opor-
tunitat per ampliar la seva oferta 
esportiva. "El club patia una crisi 
econòmica que hem pogut supe-
rar, i el pàdel ens va ajudar a seguir 
actius", explica el president del CT 
Mollet, Luis Martínez, que creu que 
l'activitat de pàdel i tennis és simi-
lar a les seves instal·lacions. "Amb 
el tennis hem posat en marxa una 
escola d'alt rendiment amb Carles 
Martínez, amb el pàdel volem fer el 

mateix", assenyala Martínez, tot i 
que veu que el perfil de pàdel "és 
més amateur". Tot i això, fa un any el 
club va inaugurar dues pistes més –
un total de vuit ja–, i enguany inicia 
una nova etapa amb equips federats 
a les lligues catalanes.  
Pel que fa al Can Prat Pàdel Club, va 
néixer el 2015 i des de fa unes tem-
porades ja té equips federats. Amb 
12 pistes, l'entitat ha fet una clara 
aposta per la seva especialització. 
"Cada dissabte fem un torneig i cre-
iem que la situació Covid ha con-
solidat encara més el pàdel: és un 
esport segur perquè en una pista 
juguen fins a quatre esportistes, 
no hi ha contacte i es pot fer a l'ai-
re lliure", assenyala el responsable 
del pàdel Can Prat Álex Bruns, qui 
comenta que el club té quatre equips 
federats i que d'entre aquests, hi ha 
l'absolut femení que ja milita a la 
Quarta Divisió. "Cada any hem anat 
pujant de categoria i cada tempo-
rada tenim més afició", diu.
La tercera instal·lació molletana en 
nombre de pistes és la de la botiga 
Decathlon a Mollet, amb tres pis-

tes a l'aire lliure a l'última planta. 
"Nosaltres volem que tothom qui 
vingui a comprar a la botiga, pugui 
fer esport i per això tenim tres pis-
tes de pàdel. Són pistes obertes per 
a tota la ciutadania, que és, princi-
palment, el nostre perfil de practi-
cant", explica Jordi Rodríguez, res-
ponsable de Decathlon Pro a Mollet, 
que afegeix: "Decathlon no vol fer 
negoci amb això, és un servei que 
oferim i busquem que l'esportista 
amateur pugui fer esport". 

Fàcil de practicar i igualitari
"És un esport que no requereix un 
alt rendiment i tothom amb una 
pala ja el pot practicar", diu Bruns, 
en favor del pàdel, i el segueix 
Rodríguez: "Mentre que per fer fut-
bol o bàsquet t'has de federar, per 
practicar pàdel tan sols necessites 
llogar una pista, i no cal estar fede-
rat", assenyala Rodríguez. Tots dos 
apunten dos dels secrets de la cres-
cuda en els darrers anys de practi-
cants de pàdel. "A més, és un esport 
que la dona ràpidament s'ha fet seu. 
Al club tenim un 60% de practi-
cants homes, i un 40% de dones. 
És un esport que va en direcció a 
la igualtat", assenyala Martínez. ◾

La febre del pàdel es 
consolida a Mollet  
com a esport amateur

E S PO RTS

Quatre esportistes juguen un partit de 
pàdel mixt, en una pista de Can Prat

Mollet ha passat de tenir tan sols 3 
pistes de padel el curs 2008-2009, 
a sumar un total de 23 pistes de 
pàdel a la ciutat, repartides en 
tres diferents instal·lacions. 

pistes

23

{ Per José Luis Rodríguez Beltrán }
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Més de 800 persones  
a la Cursa Popular 
de  Sant Vicenç 2022.
La 28a edició de la Cursa 
Popular Sant Vicenç i 12è
Me m or i a l  Jord i  S ol é 
Tura va ser tot un èxit 
de participació amb més 
de 800 atletes. L'Atlètic 
Mol let i l 'Ajuntament 
v a n  o r g a n i t z a r  u n a 
cursa popular presencial 
després d'haver-la fet 
l'any passat en un format 
virtual per l'afectació de 
la Covid-19. En aquesta 
ocasió, el club molletà va 
poder celebrar una cursa 
popular presencial amb 
les distàncies de 10 i 5 km.  
Carles Montllor, de la Lea
La Blanca, i Jèssica Tipán, 
de Factor Runners, van ser 
els campions de la cursa 
llarga. Montllor, campió 
català de marató el 2021, va 
ser el clar guanyador amb 
un temps de 32 minuts i 
28 segons, mentre que 
Tipán va imposar-se, amb 
39 minuts i 10 segons. Els 
guanyadors de la cursa 
curta van ser Pablo Colao, 
del Club Atlètic Mollet,amb 
15 minuts i 52 segons; i Inna 
Lebedieva, amb 20 minuts 
i 28 segons.

Cursa popular

La 29a edició de la Nit de l'Es-
port de Mollet va guardonar els 
millors esportistes de la ciutat. 
Si bé el curs passat els premis es 
van lliurar en un format virtual, 
en aquesta ocasió el Teatre Can 
Gomà va tornar a viure una gala 
esportiva presencial el passat 28 
de gener. 
Els millors esportistes en un 
any pandèmic van ser Judith 
Carricondo, apodada La Santa, 
lliutadora de l'Actitud Boxing 
Crew, i Marc Tort, de l'Atlè-
tic Mollet. "No m'ho esperava, 
sincerament, crec que totes les 
esportistes ens ho mereixíem. 
Ha estat un any dur", assegurava 
La Santa, de tan sols 17 anys, que 
el 2021 va ser campiona, en edat 
júnior, d'Espanya, de Catalunya i 
va tenir presència en campionats 
internacionals amb èxit. Pel que 
fa a Marc Tort, va proclamar-se 
millor esportista, tot i competir en 
una categoria d'atletisme de més 
de 50 anys. "Ha estat una sorpresa 
molt gran i estic molt content per 
tots els meus companysper tots 
els meus companys i per l'Atlè-
tic Mollet. Sóc una persona ja de 

50 anys i crec que pot servir com 
a exemple per als companys que 
venen pel darrere", deia Tort, que 
el 2021 va ser campió estatal màs-
ter dels 1.500 metres i bronze als 
3.000 i 10.000 metres. 

Més guardons, premis i mencions
La resta de guardons van ser com a
millors promeses, Jordi Garcia, 
de l'Actitud Boxing Crew, i Maria 
Bondarenko, del Club Tennis 
Mollet; millor equip absolut, el CB 
Mollet; millor equip de base l'ale-
ví masculí i femení Atlètic Mollet; 
millor club, el CF Mollet UE; millor 
entrenador, Josep Maria Marsà; i 
millor patrocinador, DM Group.
Pel que fa als premis, l'Interna- 
cional va ser per a Alèxia Putellas; 
el  de valors esportius, a AMOBA; 
i el de l'esportivitat dels Jocs esc 
lars, l'Escola Can Besora.
El jurat també va fer sis menci-
ons, a la Penya Barcelonista de 
Mollet, el Club Muntanyenc de 
Mollet, l'expatinadora d'artís-
tic de l'elit, Júlia Marco; l'equip 
Special del CF Mollet UE; el col 
lectiu dels Jocs Esportius Escolars, 
i Montserrat Tarrés. ◾

Els millors esportistes 
en un any pandèmic

N I T  D E  L ' E S P O R T

Judith Carricondo, a l'esquerra, i Marc 
Tort, a la dreta, amb els guardons
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A finals d'any vas penjar els patins. Quin era el 
teu somni de petita per acomplir sobre rodes?
Sempre he tingut el somni d'arribar al 
campionat del món i ser-ne campiona. 
Suposo que qualsevol esportista es posa 
com a meta ser campió del món. És una 
fita que sempre està molt present i això 
també et fa evolucionar.

I el vas assolir el 2019 amb la medalla d'Or als 
World Roller Games, a Barcelona.
Exacte. És un somni fet realitat, després 
de tots aquests anys de sacrificis.

Per aconseguir-ho, hauràs hagut de fer molts 
sacrificis. Com es compagina la carrera espor-
tiva amb l'adolescència?
És l'edat en què els amics comencen a sor-
tir, a fer colònies o viatges de fi de curs, i 
jo totes aquestes activitats no les he pogut 
fer, perquè tenia un campionat a la vista, 
hi havia un patiment per si em lesionava...

I amb els estudis universitaris?
Va ser molt complicat, perquè la majoria 
de persones que es volen dedicar al pati-
natge professionalment decideixen dei-
xar de banda els estudis un parell d'anys 
per poder dedicar-se plenament a aquest 
esport que requereix tantes hores. Jo volia 
apostar pels meus estudis, però no va ser 
fàcil compaginar els quatre anys de carrera, 
les pràctiques, el treball de fi de grau i els 
campionats. Recordo que la selectivitat va 
coincidir amb el Campionat de Catalunya i 
aquella setmana no sabia on ficar-me: venia 

a entrenar i pensava en la selec-
tivitat; i anava a casa a estudi-
ar i pensava en el campionat.

Quins sacrificis van fer els pares?
Els meus pares han dedicat tots 
els seus esforços i temps a què 
tant els somnis de la meva ger-
mana com els meus es poguessin 
complir, i ens han donat totes les 
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LA PATINADORA JÚLIA 
MARCO S'HA RETIRAT 
RECENTMENT DESPRÉS 
D'UNA INTENSA CARRERA 
AMB UN MUNDIAL, ENTRE 
D'ALTRES, AL PALMARÈS

La majoria de 
persones que es 
volen dedicar al 
patinatge deixen 
d'estudiar un parell 
d'anys, però jo 
volia apostar pels 
meus estudis

HEM SIGUT 
CAMPIONES 
DEL MÓN 
i no hem tingut 
cap recompensa 
econòmica

Júlia Marco
Expatinadora artística, actual 
entrenadora del Club Patinatge 
Artístic Mollet i coordinadora 
del Patinatge Rubí
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seves hores a disposició dels nostres viatges, 
competicions, entrenaments... Molts cops 
les vacances s'han vist una mica truncades 
pel patinatge.

Vas estudiar Psicologia. Quin vincle té aquesta 
decisió amb el patinatge?
Diuen que estudies allò que realment 
necessites a la teva vida i a mi la psicologia 
m'ha ajudat en l'esport. A més, ara puc apli-
car-la com a entrenadora amb les nenes.

És habitual trobar psicòlegs esportius dedi-
cats al patinatge?
No gaire. Som un esport minoritari i no 
tenim tants recursos econòmics, però tam-
bé és molt difícil cercar un psicòleg que 
conegui el patinatge. Jo he estat en mans 
d'un parell de psicòlegs esportius, que 
m'han ajudat molt durant part de la meva 
carrera, i crec que és una figura necessària.

T'agradaria dedicar-te a la psicologia esportiva?
Amb motiu de la meva retirada, hi ha hagut 
esportistes que m'han trucat per poder fer 
psicologia de l'esport, i m'estic plantejant 
formar-me en aquest sector i dedicar-m'hi.

Ets campiona del món. No t'hi has pogut gua-
nyar la vida amb el patinatge?
El patinatge artístic és un esport amb el qual 
mai et guanyaràs la vida, malauradament. 
Hem sigut campions del món i hem rebut 
felicitacions de grans càrrecs, però no hem 
tingut cap recompensa econòmica. Si anem 
a un Mundial –en categoria grupal–, ens 
hem de pagar el viatge nosaltres. El 2019 va 
ser a Barcelona, però aquest any és a l'Ar-
gentina, i això tanca moltes portes. Com a 
individual tampoc tens grans recompenses 
econòmiques, simplement pots aconseguir 
algun espònsor que et regali patins o plan-
tilles, que és material molt car.

Des de la teva retirada, notes que et falta algu-
na cosa?
Noto que em falta tot. Emocionalment, tinc 
una mica més de relax, però trobo molt 
a faltar els entrenaments, posar-me uns 
patins, sentir com llisco per la pista, com 
salto i faig piruetes... Crec que sempre ho 
trobaré a faltar. ◾
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La psicologia 
m'ha ajudat en 
l'esport i ara 

puc aplicar-la com a 
entrenadora

{ Per Sergio Carrillo Rodríguez }
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En una conferència a l'Ateneu Gran 
de Mollet, la historiadora Judith 
Armiño donava a conèixer el pas-
sat mes de gener el seu article, el 
primer dels que s'inclou en el nou 
volum del Notes. Una recerca his-
tòrica sobre les missions populars 
o santes missions, com eren men-
cionades en l'època, de les quals 
se n'han pogut recuperar pocs 
detalls, però que a diferència del 
que ha succeït en altres poblaci-

ons, a Mollet conserven encara 
alguns vestigis que determinen 
que aquells actes de fe celebrats 
amb l'objectiu de revifar el sen-
timent religiós o rectificar les con-
ductes dels seus habitants segons 
la moral catòlica, van ser un èxit.  
Tot i que l'article fa esment que 
es conserven poques notícies de 
les primeres missions populars a 
Mollet -a través d'aquest estudi se 
n'han localitzat cinc entre 1742 i 

L'Ajuntament de Mollet i el Centre d'Estudis Molletans (CEM) 
presentaven, el passat 22 de gener a la Sala Fiveller, la 37a edició 
de la revista Notes. Un volum on es desvela el treball de recerca 
històrica 'Les missions populars a Mollet del Vallès (1742-1999)', 
de la historiadora Judith Armiño Alarcón

Mollet, una ciutat de 
passat missioner 

M E M Ò R I A  H I S T Ò R I C A 

 Carrer de Sant Llorenç, engalanat per la santa missió que va 
tenir lloc el 1954 a Mollet / Font: Carmen Pérez Riu, AHMMV

1790-, són les missions del segle 
XX de les quals més informació 
s'ha conservat, a pesar que amb 
la desamortització eclesiàstica del 
segle XIX es van destruir o perdre 
molts arxius i que amb la Guerra 
Civil es van cremar moltes esglé-
sies. "Tenim de miracle, un llibre 
de missions que està a Madrid, i el 
fons d'un contemporani, el Joan 
Aliguer de Mollet qui era catòlic i 
va guardar aquests documents que 
després es van donar a l'Ajunta-
ment, si no tampoc sabríem què va 
passar", determina la historiadora.
  
Missions del 54 i el 62

Amb tot, hi ha dues missions 
que determinen la importància 
d'aquests actes. La de la creu del 
terme (1954) la qual va tenir un 
gran impacte en la ciutat amb fins 
i tot carrers engalanats per l'oca-
sió i la de la Mare de Déu de Mollet 
(1962) de la qual se'n conserva el 
record, gràcies al jardinet dedicat 
a la Mare de Déu situat al costat 
de la parròquia de Sant Vicenç. ◾

Remenat de lletres

Troba 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.  

L L E N G U A

“ 
Amb 'de' davant 
de manera 
inesperada

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

“
Cara amorosa, 
bufona, 
malaltissa

 
Solució edició 1390 
(gener): carona

Amb 'de' davant 

 Judith Armiño Alarcón
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Las máscaras 
del miedo

        Tienes un pensamiento oculto que 
no te atreves a contar, posees un sentimiento secre-
to que no deseas desvelar. ¡Fiesta, el mundo es una 
fiesta de carnaval! Triunfan las máscaras del miedo. 
Y el mayor miedo es el miedo a nosotros mismos. Es 
muy duro mirarse en el espejo y darse cuenta de que 
no eres tan sensacional como otros creen, es más 
fácil ponerse una máscara ante la sociedad. Tenemos 
miedo a que nos vean tal como somos, nos cuesta 
aceptar esa realidad. Nos tenemos miedo, miedo a 
sacar al exterior nuestro auténtico yo con todas sus 
consecuencias. 

Si la buena gente sacara al exterior todo lo que 
son (la mala gente con frecuencia lo hace) el mundo 
sería otro. Y esta es la sed del mundo: ser aceptados 
y amados tal como somos, por eso escondemos lo 
mejor de nosotros y lo tapamos con un disfraz, con-
virtiendo nuestra vida en un permanente carnaval. El 
mundo tiene miedo, miedo a una vida sin apariencias, 
porque las apariencias nos protegen, es demasiado 
doloroso que descubran que no somos tan excelen-
tes. El miedo nos hace llevar la vida de otro, ese otro 
que no somos nosotros, ese actor de teatro que nos 
roba el yo.

Entonces, el yo escondido sueña, porque no le 
permitimos salir a la superficie de la realidad. Y para 
no perder la razón, nos dejamos llevar un poco por la 
locura. Esa locura nos salva de la dureza de la razón, 
esa razón que nos dice que esa persona del espejo 
no somos nosotros, sino una caricatura, una ficción 
llamada "nuestro yo ante la sociedad". Soportamos la 
teatralidad para no volvernos locos del todo. ¡Cuántos 
hombres sin escrúpulos con apariencia de bondad!, 
¡cuántos mentirosos con apariencia de honestidad!, 
¡cuántos malvados con apariencia de honorabilidad! 

El mundo es un circo, los payasos triunfan, doña 
transparencia ha muerto. Ser tú es demasiado arri-
esgado, es ser un equilibrista sobre la cuerda floja, 
la cuerda de la aceptación de los demás. Ser tú es 
ser un trapecista dando el triple salto mor-
tal, sin red que te salve por si te caes, por-
que en el mundo el puño triunfa más que 
el abrazo, la bofetada más que el beso. 
¿No estás cansado de vivir a la sombra 
del personaje que interpretas? ¡Qué 
fuertes son las cadenas del miedo! 
Máscaras que se vuelven eslabo-
nes de una cadena oxidada por el 
tiempo. ¡Qué siga el espectáculo!

Una 
perversitat 
social

Tot i no ser la 
p r e o c u p a c i ó 
principal de la 

ciutadania, perquè el drama del coronavirus 
acapara quasi tota l’atenció, és evident que la 
inflació es un fenomen antisocial que perjudica 
greument la major part de la població que viu 
dels seus salaris, pensions o altres tipus de 
rendes fixes o quasi. Quan més creix la inflació 
més probable és que l’actualització d’aquests 
tipus de rendes es vegi frenada per la poca 
capacitat de negociació –quan no nul·la- dels 
seus perceptors amb la conseqüent pèrdua de 
poder adquisitiu.
Està demostrat que la inflació genera pobresa 
i, amb el temps, augmenta les desigualtats 
socials. Aquesta injustícia sol passar quasi 
desapercebuda per a una bona part de la 
població, perquè els seus efectes no són 
perceptibles a curt termini. Però la pèrdua 
gradual de capacitat de compra provocada per 
l’increment dels preus es va notant de mica 
en mica en les butxaques que la major part de 
nosaltres, doncs ens calen més diners per poder 
pagar els mateixos productes a la botiga o al 
supermercat.
Els darrers anys, els catalans ens hem acostumat 
a nivells d’inflació força moderats. Per això, 
l’augment enregistrat el 2021 (6,1%) destaca 
tant, sobretot perquè es tracta de l’augment de 
preus més alt dels darrers 30 anys. La notícia 
no ens ha sorprès gaire, després de la brutal 
pujada dels preus de l’electricitat, el transport i 
les matèries primeres, sobretot durant el segon 
semestre de l’any.
Diuen que es tracta d’un fenomen transitori i que 
els nivells de preus es tornaran a estabilitzar en 
breu, perquè la inflació subjacent és moderada. 
Però, ara com ara, el cert és que ens costarà 
recuperar el poder adquisitiu perdut, sobretot 
si no es compleixen els pronòstics i es manté 
la inflació en nivells elevats.
De moment, davant l’esmentat increment 
de preus del 6,1%, les pensions contributives 
pujaran enguany un 2,5%, mentre que les no 
contributives i l’ingrés mínim vital ho faran en 
un 3%. Veurem com evoluciona la negociació 
patronal-sindicats a l’hora d’acordar els 
increments salarials. Mentrestant, la riquesa de 
les 10 fortunes més grans del món s’ha duplicat 
en els dos anys que portem de pandèmia. No 
tothom es pot queixar!tothom es pot queixar!

LLUÍS MARTÍNEZ CAMPSLLUÍS MARTÍNEZ CAMPS
Economista. Síndic 

emèrit de Mollet

JUAN JOSÉ CONEJO
Periodista
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El Museu Abelló va presentar per 
Sant Vicenç el conte teatralitzat 
De viatge amb Joan Abelló i els 
seus personatges, una activitat 
familiar que compta amb la parti-
cipació de la Garriganga, l’Arlequí 
i la Wawa, tres personatges sortits 
de les obres de la Casa del pintor.
Tots tres van explicar als assis-
tents els viatges de l’artista molle-
tà a través del món del teatre, però 
aquest conte també ha estat enre-
gistrat en vídeo. D'aquesta mane-
ra, qualsevol persona el pot gau-
dir també des de casa accedint a 
la pàgina de YouTube del Museu 
Abelló. El conte fa viatjar amb 
la imaginació per ciutats com 
Venècia o Praga, per països com 
la Xina, el Japó o Indonèsia i per 
terres africanes, que tant van ins-

pirar Joan Abelló.
La regidora de Cultura, Mercè 
Pérez Piedrafita, assenyala que 
amb aquest conte els molletants 
més petits i les seves famílies 
"de ben segur que aprendran i es 
divertiran".

Un taller de haikus

D'altra banda, el Museu Abelló ha 
programat per a aquest diumenge 
13 de febrer a les 12 h un taller de 
haikus –breus poemes tradicio-
nals japonesos–, inspirant-se en 
el nou Racó de l'Artista, La ciu-
tat de les formigues, de la fotò-
grafa molletana Xus de la Cruz, i 
prenent com a model les obres i 
el Museu. L'activitat té un preu de 
3 euros per infant i cal inscriure's 
prèviament. ◾

Aquesta història teatralitzada pel Museu Abelló explica els viatges 
del Mestre a partir de tres personatges de les seves obres, la 
Garriganga, l'Arlequí i la Wawa, i es pot gaudir a Youtube

S'estrena el conte
'Un viatge fascinant
amb Joan Abelló i
els seus personatges'

CU LT U RA

La Garriganga, un dels personatges que narren el conte | Museu Abelló

'Cachitos'  roda 
l'especial de revetlles 
a Gallecs
La 2 de TVE va emetre l'1 
de febrer a la nit un nou 
programa de Cachitos, 
en aquest cas dedicat a la 
música de revetlles i fes-
tes majors, i que va estar 
rodat a Gallecs. Ja és la 
segona vegada que el pro-
grama roda a l'espai natural 
baixvallesà, després que el 
2014 ho fessin en un espe-
cial dedicat a l'agropop. El 
programa dirigit pel molle-
tà Jero Rodríguez va supe-
rar els 845.000 espectadors 
a tot l'Estat –més d'un 73% 
de la mitjana de la cadena el 
mateix dia– i va superar-ne 
els 100.000 a Catalunya.

11a fira del joguet i 
còmic antic
L'Associació de Col·leccio-
nistes de Mollet i Comarca 
organitzaran aquest dis-
sabte 12 de febrer l'11a fira 
del joguet i còmic antic de 
col·lecció. Serà dos anys 
després de la darrera edi-
ció d'aquest esdeveniment 
que tindrà llac al mateix 
emplaçament i horari que 
és habitual: al Mercat Vell, 
de 10 h a 20 h.

BREUS
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13 de febrer

'Clowns', de la companyia Antzoki 
Teatteri i dirigida per Tony Casla
HORA: 18 h. LLOC: Sala Fiveller. 

PREU: 8 €. ORGANITZA: Sala 
Fiveller.

19 de febrer

'La figa', de Milnotes Teatre
HORA: 20.30 h. LLOC: La Tramolla. 

PREU: 12 € (10 € per als socis). 
ORGANITZA: La Tramolla (Teatre 

de prop).

20 de febrer

Projecció de 'Manolo Montesco 
i Carmela Capuleto' (Festival de 

cinema la GRAN pantalla!). HORA: 

18 h. LLOC: El Lledoner. PREU: 

Gratuït. ORGANITZA: Ajuntament 
de Mollet (Arts i Escena).

27 de febrer

Visita guiada a l'exposició 'Música 
de Cámara', de Manuel Outumuro, 

i concert de Merit Fernández
HORA: 11.30 h. LLOC: Museu Abelló. 

ORGANITZA: Museu Abelló.

14 i 21 de febrer

Xerrades 'Parlem de Mollet, posem 
veu als escrits (Notes 37)'

HORA: 18 h. LLOC: Ateneu Gran. 
ORGANITZA: Ajuntament de Mollet, 

CEM i Ateneu Gran.

18 de febrer

Projecció 'The Hunger', de Tony 
Scott.

HORA: 21 h. LLOC: Centre Cívic de 
Can Pantiquet. ORGANITZA: AMAM 

(The Picture Show Cinefòrum).

25 de febrer

Concert de la banda punk-rock 
molletana Leonor SS

HORA: 20 h. LLOC: La Marineta. 
PREU: Gratuït. ORGANITZA:

Ajuntament de Mollet (Arts i 
Escena).

18 de febrer

Projecció de 'Sis dies corrents', 
presentat per la directora, Neus 

Ballús. HORA: 20 h. LLOC: Mercat 
Vell. PREU: 5 €. ORGANITZA: 

Ajuntament de Mollet (Arts i 
Escena).

12 de febrer

'Ovelles', escrita i dirigida per 
Carmen Marfà i Yago Alonso
HORA: 21 h. LLOC: Can Gomà. 

PREU: 12 €. ORGANITZA:

Ajuntament de Mollet (Arts i 
Escena).
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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

Les relacions interpersonals 
ens aporten grans satisfac-
cions i moltes oportunitats 
per créixer, però també 
poden ser una manifestació d'actituds 
i patrons que ens portin al patiment i a 
allunyar-nos de qui som realment.
Sovint, dins les relacions, les dificultats 
individuals de cadascú encaixen a la per-
fecció amb les de l'altre, però en nega-
tiu, la qual cosa provoca que reiterem el 
mateix tipus de conflicte, tot i que tingui 
escenaris diferents, els quals ens des-
pistin vers el seu denominador comú.
Sent així, resulta fàcil romandre dins 
relacions quasi sadomasoquistes, on 
hi ha el rol de qui domina i el paper de 
qui es sotmet. Es tracta d'un joc on apa-
reixen dos bàndols: el del dominador i 
manipulador, i el del dominat i anul·lat.
Tot i que mantenir-se dins d'una relació 
d'aquest tipus no és gens agradable i del 
tot autodestructiu, és difícil sortir-se'n, 
precisament perquè cap dels dos pro-
tagonistes pot deixar d'actuar men-
tre hi hagi l'altre. És a dir, el dominant 
només pot ser-ho, perquè existeix qui 
és submís, i el submís només pot con-
tinuar sense ser, perquè és a través del 
dominador, sense la decisió de ser per 
sí mateix. Ambdós es complementen a 
la perfecció, però en negatiu.
Quan som dins d'aquest espectacle, no 

hi som per plaer, sinó per tot un seguit 
de condicionaments i aprenentatges del 
passat. Les nostres memòries emoci-
onals s'encarreguen de mantenir-nos 
lligats a uns rols emocionals concrets 
i no sempre positius.
És imprescindible conèixer el guió 
d'aquesta escenografia, sovint auto-
destructiva, i modificar-lo a partir de 
l'autoconeixement. Solament després 
d'una autoanàlisi podrem saber la raó 
del paper teatral interpretat i decidir si 
el volem seguir representant o bé pre-
ferim transformar-lo, per tal de poder 
ser un altre actor.
Tots tenim la possibilitat de ser lliures, 
però per aconseguir-ho cal aturar-se 
i fer un camí interior, sense córrer i 
amb molt d'amor vers un mateix. No 
hi ha res més enriquidor que ampliar 
consciència per ser.

Relacions de parella 
malaltisses {psicoanalogia}

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

TÈCNIQUES D’ESTUDI · ORIENTACIÓ 

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

www.psicopnaturmolins.cat

GABINET PSICOPEDAGÒGIC 
I MÈDIC NATURISTA MOLINS

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

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

TOTS TENIM LA POSSIBILITAT DE 
SER LLIURES, PERÒ CAL FER UN 
CAMÍ INTERIOR PER ACONSEGUIR-HO

ESTHER MOLINS
Psicoanalogista
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Un espai per conviure i compartir
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El bany és un espai que ens 
transmet calma i tranquil-
litat, a més d'oferir l'ambi-
ent adequat per a alliberar 
les tensions diàries. Vols conèixer les 
últimes tendències per al bany 2022? 
Te les revelem perquè aconsegueixis 
el bany ideal per a la teva llar.
Una de les tendències és 
el concepte de dut-
xa i banyera jun-
tes. D'aquesta 
manera s'apro-
fita millor l'es-
pai i s'obliden 
les divisions.
També és ten-
dència el dis-
seny orgànic.
Insp irat  en la 
n a t u r a l e s a ,  e s 
caracteritza per la 
utilització de materials 
nobles com a fustes, massisses, 
ceràmica, cristall, etc. Predominen les 
línies corbes i s'utilitzen grans fines-
trals per a trencar els límits entre l'ex-
terior i l'interior.
Així mateix, també despunta l'estil 

japandi. És la fusió de l'estil escandi-
nau i l'estètica japonesa. És un estil 
minimalista i modern que apor-

ta harmonia i relaxació. Es 
caracteritza per la uti-

lització de colors 
suaus i superfíci-

es mats. S'empra 
els mater ials 
naturals com 
la fusta, pedra, 
còdols, i plan-
tes.
Una altra de les 

propostes per 
enguany la tro-

bem en els banys 
en marbre.El marbre 

és un material que aporta 
elegància i sofisticació al bany. 

La combinació de marbre en blanc i 
negre és el contrast perfecte per a 
aconseguir un espai lluminós, rela-
xant i luxós. Combina'l amb comple-
ments en daurat. ◾ AMIC

Descobreix les 
tendències 
per al bany 
 { disseny }

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

ENGUANY, EN BANYS DESTACA EL 
JAPANDI, UNA FUSIÓ DE L'ESTIL 
ESCANDINAU I L'ESTÈTICA JAPONESA
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