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Convivència

Mossos treballa amb 
joves d'institut per 
evitar l'assetjament a 
les xarxes socials 

—pàg.  i 
FOTO: ACC / WHITE HORSE

Mollet a Mà entrevista Neus 
Ballús la flamant guanyadora 
dels Premis Gaudí, la gala del 
cinema català. —pàg.  a 

"Les dones 
comptem 
amb menys 
recursos a 
l'hora de 
materialitzar 
les nostres 
històries" 
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Eines contra 
l'assetjament

El ciberassetjament, el sex-
preding (difondre imatges 
de tipus sexual d'una per-

sona sense el seu consentiment) o 
el grooming (quan un adult es val 
d'una identitat falsa per obtenir 
imatges de contingut sexual d'un 

menor o abusar-ne sexualment) 
són algunes de les formes de vio-
lència sexual exercida a través de 
les noves tecnologies. En paral-
lel, les relacions entre adolescents 
poden comportar actituds inade-
quades i, de vegades, fets delic-
tius, que cal tallar de soca-rel.
Amb aquesta finalitat, des del 

servei de Policia Comunitària de 
l’Àrea Bàsica Policial dels Mossos 
d'Esquadra de Mollet s'ha recu-
perat el programa de prevenció 
Internet segura de tu a tu als ins-
tituts, un projecte per ajudar els 
joves a utilitzar internet i les xar-

xes socials amb seguretat. Aquest 
mes de gener s'ha posat en marxa 
a l'Escola Sant Gervasi, on ja s'ha-
via tingut una experiència prèvia 
abans de la pandèmia. La inten-
ció, però, és estendre el progra-
ma a tots els instituts de la ciutat.
"És un projecte interessant perquè 
els joves són els protagonistes", 
explica Eladi Ribes, sergent coor-
dinador de Policia Comunitària 
de l’Àrea Bàsica Policial de  Mollet 
del Vallès. El programa implica els 
joves de manera directa, ja que 
consisteix a formar alumnes de 3r 
d'ESO perquè es converteixin en 
mediadors i referents dels com-
panys de 1r d'ESO.
El primer pas és triar el grup de 
joves que esdevindran mediadors. 
"Demanem als tutors que els joves 
escollits siguin bons comunica-
dors, empàtics, amb habilitats 
socials i ganes d'ajudar", explica 
Ribes. En el cas del Sant Gervasi, 
s'han triat 16 noies i nois de 3r, 
que han rebut diverses sessions 
de formació per part de dos agents 
del cos. "Es parla del que és l'as-
setjament entre iguals, de què és 

Les xarxes socials s'han convertit en una de les principals 
formes de comunicació entre els joves, un context que 
afavoreix algunes accions delictives. Per prevenir i evitar casos 
d'assetjament, els Mossos d'Esquadra volen estendre als instituts 
molletans el programa Internet segura de tu a tu.  

− El projecte Internet segura de tu a 
tu situa els joves com a protagonistes 

i els ajuda a usar les xarxes amb 
consciència de què pot ser delicte

“ 
Els alumnes 
reflexionen 
plegats sobre 
problemes com el 
ciberassetjament 

i com gestionar-lo"
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i què no és delicte, de la internet 
segura, de la intimitat, del dret 
a la imatge i es posen exemples 
de fets quotidians com pot ser el 
reenviament d'una imatge que 
pot acabar sent un delicte encara 
que a ells no els hi sembli", deta-
lla Ribes.

Joves formadors i referents de 
confiança per als més petits
Un cop han rebut la formació, 
l'alumnat de 3r es reuneix per 
grups amb els de 1r, en el cas del 
Sant Gervasi uns 120 alumnes, per 
transmetre'ls tota aquesta infor-
mació. "Els alumnes reflexionen 
plegats sobre aquestes proble-
màtiques i com gestionar-les", 
unes sessions en què agents dels 
Mossos es troben a l'aula "per fer 
assessorament si el necessiten en 
algun moment, però la idea és que 
el tutelatge sigui al principi i que 
la figura del mosso acabi desapa-
reixent", afirma el sergent Ribes.
A més de formar els més petits, el 
programa té com a objectiu que 
aquests estudiants de 3r acabin 
convertint-se en la persona refe-

rent dels més petits si tenen algun 
problema o si detecten alguna 
conducta inadequada. "Entre els 
joves es poden crear lligams de 
confiança que no es tenen amb els 
adults i que permeten que es parli 
de coses i situacions que potser els 
afectats no explicarien al seu tutor 
o als seus pares", comenta Jordi 

Morte,  professor de secundària 
de l'Escola Sant Gervasi.
"Ens han instruït perquè ens 
comuniquem entre nosaltres 
com a amics de tal manera que 
si algú de 1r té algun problema ens 
ho pugui explicar i nosaltres ho 
puguem traslladar als respectius 
professors", explica l'Adrián Vega, 
un dels alumnes de 3r que aquest 
curs farà de mediador. Quan ana-
va a 1r d'ESO l'Adrián també va 
participar en el programa tot i que 
reconeix que en aquell moment no 
va estar molt interessat. "Era més 
petit i allò que m'explicaven no ho 

veia com un problema, però ara 
m'adono que és important  i que 
aquesta és una bona eina perquè 
els més joves no cometin els errors 
que hem pogut cometre nosal-
tres", considera l'Adrián.

Un canal de comunicació obert per 
prevenir conductes inadequades  
El contacte entre els mossos i els 
alumnes acaba un cop finalitzen 
les formacions, però es manté un 
canal obert via whatsapp entre 
els agents i els alumnes per si cal 
actuar. "En la majoria de casos 
no parlem de delictes sinó més 
aviat de males praxis, perquè no 

hi ha una consciència del que es 
pot fer i el que no es pot fer", diu 
Dani González, mosso formador 
al Sant Gervasi. "El que intentem 
amb aquestes accions és preve-
nir. Aquest canal ens pot servir 
per detectar casos abans que sigui 
massa tard i ens trobem ja amb 
situacions greus", conclou. ◾

"ENTRE ELS JOVES ES PODEN

CREAR LLIGAMS DE CONFIANÇA  

QUE PERMETEN QUE PARLIN DE 

COSES I SITUACIONS QUE POTSER 

NO EXPLICARIEN A UN ADULT"  

Una sessió conjunta entre els joves mediadors de 3r i 
els alumnes de 1r al Sant Gervasi amb l'assessorament 
d'un agent de la Policia Comunitària dels Mossos 

El reportatge —

{ Per Laura Ortiz Mateo }
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"Tinc tota la meva família a 
Ucraïna. La meva mare, els meus 
tiets i els meus cosins. Aquí amb 
mi només hi viu el meu fill", expli-
ca la Mila compungida, quan fa 
més d'una setmana que va comen-
çar la invasió russa al seu país.
A la Mila està especialment preo-
cupada per la seva mare de 92 anys 
qui viu a la capital ucraïnesa, Kíiv: 
"Cada dia estic en contacte amb 
ella. La truco de matí, tarda i nit. 
Ella em diu que no la truqui tant, 
que la poso més nerviosa", explica.
Segons la Mila, de moment a la 
seva mare no li falten aliments: 
"Ella ja va viure una guerra i sem-
pre té al rebost menjar", comenta. 
Així i tot, aquesta veïna de Mollet 
-una dels 200 ucraïnesos instal-
lats a la ciutat-, ha començat ha 

recollir material per poder envi-
ar a Ucraïna i ajudar des de la dis-
tància el seu poble.
A la seva botiga li duen cada dia 
desenes de bosses plenes de roba 
i mantes, productes d'higiene i 
menjar, mentre continua amb 
l'establiment obert atén clients, 
a vegades de pas, que aprofiten a 
comprar alguna cosa per pregun-
tar-li com està i donar-li suport.
"Estic molt agraïda, des que vam 
començar la recollida no hem 
parat de rebre donacions", admet.

Mollet diu No a la guerra
La Mila va oferir la seva botiga 
com a punt de recollida de mate-
rial humanitari durant la concen-

tració que es va fer davant l'Ajun-
tament de Mollet, el passat 1 de 
març, en la qual va pronunciar 
unes paraules. Un acte convocat 
per la Federació de Municipis de 
Catalunya i l’Associació Catalana 
de Municipis amb el suport de 
l'Ajuntament de Mollet.◾

La Mila, originària d'Ucraïna, fa uns vint anys que viu a Mollet i 
regenta el supermercat Maksymum a la Rambla Nova. L'establiment 
s'ha convertit ara en un magatzem improvisat on guarda les 
donacions que cada dia rep a desenes, per ajudar el seu país

"Tinc tota la meva família a 
Ucraïna, estic patint molt"

S O L I D A R I TAT 

          La Mila, originària d'Ucraïna, recull donatius des de la seva botiga de la Rambla Nova

"estic més que agraïda, des que

vam començar la recollida no hem

parat de rebre donacions"

          Centenars de persones van dir No a la 
guerra, l'1 de març, a la plaça Pau Casals
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ENS TROBAREU A MOLLET DEL VALLES:

Carrer Anselm Clavé, 3 

(davant dels jutjats) 

T. 93 593 10 00

Rambla Fiveller, 5 

(al costat de “la Caixa”) 

T. 609 418 292

www.flaviallobet.com

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

-40% dte
TOT UN

I MÉS

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

CREACIONS EN ALTA JOIERIA
CONFIANÇA DES DE 1929

Anell amb 
1 rubí cabuxo de (21,54 k.)

38 brilants (0,20 k.)
12 safirs multicolor (4,22 k.)

ESPECIALISTES EN DIAMANTS

GRANS 
NOVETATS 

EN PLATA DE DISSENY
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El programa Next Generation 
finançat per la Unió Europea 
aportarà 2,1 milions d'euros a 
l'Ajuntament de Mollet per a 
quatre actuacions sobre mobili-
tat sostenible i aposta per la qua-
litat de l'aire. Concretament, els 
fons es destinaran a l'execució de 
les mesures del Pla Director de la 
Bicicleta (812.358 euros); la via-
nalització de l'entorn de l'esglé-
sia Sant Vicenç (728.814 euros); 
mesures per a la millora de l'ac-
cessibilitat (394.709 euros), i 
adquisició d'un autobús elèctric 
per a la flota de transport públic 
de la ciutat (200.000 euros). 

D'altra banda, l'Ajuntament ha 
instal·lat a la plaça Pau Casals 
un mesurador de la contamina-
ció atmosfèrica, segons el qual, 
els nivells de NO2 i partícules en 
suspensió al centre de la ciutat és 
molt inferior als que es registren 
a l'estació de control de la Pedra 
Salvadora, a tocar de l'AP-7. ◾ 

E D U C A C I Ó

Mollet rebrà els ajuts Next Generation per finançar projectes 
com la vianalització de l'entorn de l'església Sant Vicenç, 
l'execució del Pla Director de la Bicicleta i millores d'accessibilitat

, milions de fons europeus 
per a mobilitat sostenible  

M E D I  A M B I E N T 

Grups de P 
més petits el 
curs vinent— 
Fins al 21 de març estarà 
obert el termini de preins-
cripció per a l'educació 
infantil (3-6 anys) i l'edu-
cació secundària obligatò-
ria per al curs escolar 2022-
2023. La principal novetat 
enguany serà la baixada de 
ràtios als grups de P3 de les 
escoles públiques fins als 20 
alumnes. A Mollet, això es 
tradueix en què només cal-
drà eliminar un grup de P3 
respecte a la planificació 
prèvia. Així doncs, enguany 
recuperaran la segona línia 
de P3 el Sant Vicenç i el 
Montseny, i en perdrà una 
l'escola Joan Abelló. ◾

La Fundació Sanitària Mollet ja 
ha iniciat les obres per ampliar 
el servei d'Urgències de l'Hospi-
tal, uns treballs que tindran un 
cost –entre obres i equipament– 
d'1,9 milions d'euros finançats 
pel Servei Català de la Salut. La 
previsió és que en nou mesos 
estiguin enllestides les obres, que 
suposaran una ampliació de l’es-
pai actual en un 50% – passant de 
1.000 a 1.500 metres quadrats– 
i permetran disposar d’un 30% 
més de punts d’atenció –deu més 
que els actuals.

milions

1,9

Actualitat —

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

Dia de l'Arbre— 

El Casal Cultural i l'Ajuntament 
van tornar a celebrar la Festa 
de l'Arbre i la Biodiversitat al 
parc dels Pinetons, on es van 
plantar arbres i arbustos i s'hi 
van fer tallers mediambientals 
per a les famílies. ◾  

TAMBÉ S'ADQUIRIRÀ UN 

NOU AUTOBÚS ELÈCTRIC PER

AL SERVEI DE TRANSPORT 

PÚBLIC DE LA CIUTAT
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En aquest procés creatiu que 
va començar el 2016 i va durar 
uns 3 anys, el Jordi, qui sempre 
havia dibuixat a mà, va apren-
dre també a dibuixar per ordi-
nador. Una experiència que va 
combinar amb la de fer de turis-
ta, per conèixer en primera per-
sona alguns dels edificis que aca-

baria plasmant a la publicació. 
A l'atles hi ha representats 947 
municipis catalans i per des-
comptat, Mollet, el poble natal 
d'en Jordi: "L'edifici emblemàtic 
que he dibuixat per represen-
tar Mollet és el de l'Ajuntament 
nou", explica. Així mateix, en 
cada una de les comarques a ban-

El que a primera instància havia de ser una simple afi ció per al 
molletà Jordi Sanjuan es va convertir en un mapa de Catalunya 
que, posteriorment, derivaria en un atles il·lustrat, de 92 pàgines, 
de cadascuna de les comarques del país

El molletà Jordi Sanjuan 
il·lustra el país en un atles

D I V U LG AC I Ó

da dels edificis més representa-
tius també ha afegit aspectes cul-
turals, esportius i gastronòmics. 
En el cas del Vallès Oriental no hi 
manquen aliments tan apreciats 
com les mongetes del ganxet o una 
especialitat dolça arrelada al ter-
ritori des de fa segles com els bor-
regos de Cardedeu. També hi són 
presents esportistes reconeguts a 
nivell mundial com la molletana 
Alèxia Putellas i  espècies autòc-
tones com el tritó del Montseny.  

Interès educatiu

El projecte ja ha interessat a més 
d'un professional de l'educa-
ció: "M'han trucat alguns mes-
tres dient-me que havien com-
prat el meu llibre per fer-lo 
servir a classe", explica cofoi. 
Aquest atles, però no és la seva 
primera publicació. Començar a 
exposar els seus dibuixos a les xar-
xes li va proporcionar fa uns anys 
un contacte per treballar il·lus-
trant dos llibres infantils de viat-
ges per  a una editorial xinesa. ◾

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 NGUA

“ 
Arbre que no 
ha cresvut 
gaire

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 la 'de' 
davant de 
manera 
inesperada

 
Solució edició 1391 
(febrer): (de) sobte

Arbre que no 
ha cresvut 

 Jordi Sanjuan
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Es convoca el 23è 
Premi Juvenil Vicenç 
Plantada
E l  C e n t r e  d’ E s t u d i s 
M o l l e t a n s  (C E M)  h a 
convocat el XXIII Premi 
Juvenil Vicenç Plantada. 
Aquest certamen s’adreça 
a l’alumnat de Segon de 
Batxillerat que hagi dedicat 
el treball de recerca a temes 
relacionats amb Mollet o el 
Baix Vallès. Per presentar-
se, cal elaborar un article de 
divulgació, i presentar-lo 
abans del proper 23 de maig. 

Nous vehicles 
elèctrics municipals
L'Ajuntament de Mollet 
ha incorporat tres furgo-
netes elèctriques al Servei 
Municipal d’Aigua amb l’ob-
jectiu de reduir les emissions 
de CO2 i impulsar la mobi-
litat sostenible a la ciutat. 

Inici de les obres a 
Gaietà Vínzia
El 2 de març començaven 
les obres a Gaietà Vínzia.
El tram afectat serà entre 
el carrer Saragossa i Via de 
Ronda i es preveu que els 
treballs durin nou mesos.

BREUS

Mollet Feminista va començar a 
organitzar-se per la vaga del 8-M 
del 2018. Actualment, són sis les 
persones que formen part del grup 
motor, el qual s'encarrega d'idear 
les accions del col·lectiu, especial-
ment enfocades a fer visibles, els 
dies clau com el 8 de març, i els 
drets i les diverses situacions en les 
quals s'han d'enfrontar les dones 
en l'actual societat patriarcal. 
Tot i la bona acollida d'aquestes 
accions, pel que fa a la participació, 
des de Mollet Feminista fan auto-
crítica: "Ens absorbeixen aquestes 
dates clau com el 8 de març i des-
prés ens costa remuntar. El grup 
motor som molt poques i ens pre-

guntàvem com podíem facilitar 
la participació", explica la Laura 
Villar, membre del col·lectiu i inte-
grant del grup motor.
Segons Villar, des del 2019 ha dis-

minuït molt la participació dels 
col·lectius feministes: "Hi va haver 
com un boom i ara ha baixat molt 

Després de la històrica vaga del 8-M del 2018 que va mobilitzar 
milers de dones arreu de l'Estat, van ser molts els col·lectius 
feministes que van començar a organitzar-se. A Mollet, el 
moviment prenia força aquell mateix any amb el col·lectiu Mollet 
Feminista que treballa des de llavors a la ciutat per defensar i 
promoure els drets de les dones al territori.

El feminisme, determinat 
a persistir, tot i el descens 
de la mobilització 

F E M I N I S M E 

Membres del col·lectiu Mollet Feminista a Gallecs el 2021

"quan hi ha un feminicidi

per desgràcia, sí que ens

mobilitzem, però cada dia

hi ha violències

masclistes que no arriben

al feminicidi"
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la participació". Un descens que 
des del col·lectiu consideren que 
s'ha produït, per una banda, per 
les restriccions generades arran de 
la pandèmia: "Els moviments soci-
als fan molta feina molt altruista 
i voluntària i el retorn que tens és 
la xarxa social que te n'endús i els 
espais de gaudi. Amb la no pre-
sencialitat això ha costat molt", 
afirma Villar.
Per altra banda, també consideren 
que: "Sembla que hi ha l'aparença 
que està tot fet", admet la Laura, 
qui alhora lamenta que sigui així. 
"Quan hi ha un feminicidi, per 
desgràcia, sí que ens mobilitzem, 
però hi ha violències masclis-

tes que no arriben al feminicidi, 
cada dia".

Aconseguir petites victòries
Tot i ser conscients que la pan-
dèmia les ha "desmobilitzat", des 
de Mollet Feminista s'ha propo-
sat plantejar-se "projectes petits 
per aconseguir petites victòries". 
Una de les propostes, amb les quals 
volen treballar juntament amb la 
Plataforma d'Accés a l'Habitatge 
(PAH), és la de donar suport con-
junt a les dones que pateixen vio-
lència masclista i, a més a més, 
problemes d'accés a l'habitatge. 
També volen apostar per generar 
espais d'oci feminista: "Volem 

"des de l'administració

se'ns té en compte,

però sempre per les 

dates clau com el 8-m,

la resta de dies de

l'any no existim"

organitzar Kafetes, trobades men-
suals que han de servir per generar 
espais d'oci feministes segurs per 
relacionar-nos i aprendre juntes". 
Tot plegat amb l'objectiu  de pro-
moure l'activitat i el discurs femi-
nista en tots els àmbits a Mollet. 

Molt per defensar, molt per avançar
Així mateix, Mollet Feminista 
forma part d'una xarxa de col-
lctius feministes anticapitalistes 
dels països catalans, amb qui van 
preparar el 8-M d'enguany con-
juntament. Sota el lema Molt per 
defensar, molt per avançar el col-
lectiu va organitzar, una marxa no 
mixta per la ciutat de Mollet amb 
l'objectiu de compartir i difon-
dre els problemes en l'àmbit de la 
sanitat, l'habitatge i l'educació que 
afecten les dones i poder posar-hi 
solució juntes. 
"Volíem que ens servís aquest 8 de 
març per trobar demandes i pro-
postes concretes", especifica Villar 
qui considera Mollet feminista un 
agent social amb qui es compta, 
però no prou: "Des de l'adminis-
tració se'ns té en compte, però 
sempre per les dates clau, la resta 
de l'any no existim". ◾

 

{ Per Anna Mir Guinjoan }
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Heu guanyat cinc Premis Gaudí amb el film Sis 

dies corrents. Com vau rebre aquest múltiple 
reconeixement de l'Acadèmia?
Ja ens sentíem guanyadors pel sol fet de 
fer la pel·lícula, d'haver-la fet com volíem, 
que hagués arribat al públic i que hagués 
fet aquest recorregut de festivals i cinemes. 
Anàvem amb la sensació d'haver fet la feina 
i haver complert les expectatives del pro-
jecte. I com ho hem rebut? Molt emocio-
nats d'entendre que als acadèmics també 
els hi ha arribat la història i han valorat el 
risc i l'originalitat de la proposta. Estem 
una mica en xoc tots plegats. El fet que dos 
no-actors rebin els dos premis a la interpre-
tació masculina és molt bonic. Que reco-
neguin aquesta entrada d'aire fresc també 
pot inspirar la forma com interpreten els 
actors o actrius. Potser els premis fan que 
la pel·lícula es vegi més i tingui una sego-
na vida, torni als cinemes i la gent que no 
l'ha vist encara hi pugui accedir.

Quines diferències has trobat en el procés d'ex-
hibir 'Sis dies corrents' respecte als teus dos 
films anteriors?
La novetat potser és que la pel·lícula ha 

connectat molt bé amb el públic i ha fet 
que estiguem molt temps a les sales. També 
tenim el suport d'una distribuïdora que hi 
creu molt i que s'ho ha batallat molt amb 
les sales, coincidint amb l'etapa nadalenca, 
en què hi havia molts blockbuster. I estem 
molt contentes perquè ha funcionat el que 
feia temps que no funcionava, que és això 
del boca-orella. Sent una pel·lícula petita, 
amb molt poc aparell de màrqueting i de 
publicitat, la gent s'ho ha anat comentant 
i de les sales ens deien que els espectadors 
sortien feliços del cinema.
 
Per als molletans, és un afegit veure pedaços 
de la seva ciutat.
Hi ha com una obsessió per reconéixer 
els espais i justament el que sents és que 
per primer cop la gent sent dignificat el 
seu espai, la seva ciutat o la seva profes-
sió. Amb la idea de retratar la perifèria 
de Barcelona, amb uns oficis que no es 
veuen sovint al cinema, de sobte és com 
si diguéssim: "Ostres, és que des d'aquí 
també podem protagonitzar històries". El 
gran cinema que imaginem és aquell que 
es filma als Estats Units, en anglès i són 
històries que no ens passen de la mateixa 
manera. I el que hem fet crea un vincle 
molt diferent amb l'espectador.

Quines diferències trobes entre dirigir no-ac-
tors i actors professionals?
Necessites més temps. Evidentment, un 
actor està format per fer el que li dema-
nis. Li pots donar un guió i ell es prepa-
ra per estar viu en aquell moment i que 
et creguis el que li està passant. Amb un 
no-actor no funciona així, justament es 
basa en què li ocultis aquesta informació i 
intentis que surti de forma espontània. La 
ràtio de material que filmes amb no-ac-
tors en general és menys aprofitable, per-
què hi ha molts errors i moltes imperfec-
cions, però de tant en tant surten unes 
perles espontànies que són difícils de 
reproduir amb actors. Tenia 70 hores de 
material gravat. A mi, de les nominaci-
ons als Gaudí que em feia més il·lusió era 
la de muntatge, sense dubte. És on real-
ment vaig acabar fabricant la pel·lícula. 

Tens clar que en les teves futures creacions 
vols comptar amb no-actors?
No té per què ser així sempre. Igual que 
vaig treballar amb el Sergi López en el 

N
e
u

s 
B

a
ll

ú
s 
—

−És una 
pel·lícula 
trilingüe 

d'una forma 
molt decidida. 
La gent deia que 
als de VOX els hi 
explotaria el cap.
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FILM PETIT, 
PERÒ LA 
gent sortia 
feliç del 
cinema

Neus Ballús

Directora, guionista i muntadora 
de 'Sis dies corrents' i la gran 
triomfadora dels Premis Gaudí,
amb cinc estatuetes
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− 
Les directores 
comptem 
amb menys 

recursos; no 
estem en 
una situació 
normalitzada.

moment en què em semblava adequat, no 
sé si aquesta serà sempre la meva meto-
dologia. Crec que no abandonaré mai el 
treball amb no-actors o amb gent que no 
té experiència al cinema, és una cosa que 
m'agrada molt. Però no em tanco a fer pro-
cessos de creació, potser també una mica 
més oberts, amb actors que realment tenen 
un potencial creatiu brutal, més enllà que 
els hi donis un paper i el representin.

S'ha doblat 'Sis dies corrents' per projectar-la 
arreu de l'Estat?
No, no. No té cap sentit doblar-la, a no 
ser que la doblis a una tercera llengua. És 
una pel·lícula trilingüe d'una forma molt 
decidida. La gent deia que als de VOX els 
hi explotaria el cap amb aquesta pel·lícu-
la. Per mi era molt important fer un retrat 
lingüístic de la zona.

L'idioma principal del teu film és el català. 
Encara cal un esforç extra perquè s'aposti 
per fer cinema en llengua catalana?
Sempre se'ns ha anat dient que una pel-
lícula en català viatjarà menys, serà més 
difícil de vendre i és com si fos més local. 
I portem molts anys dient que això no és 
així, que les pel·lícules funcionen molt bé 
en festivals; al cinema català o gallec hi ha 
pel·lícules súper arrelades al seu territori 
i a la seva realitat lingüística, però molt 
innovadores a nivell de llenguatge i que 
estan demostrant que tenim un panora-
ma artístic molt potent al país. Fa molt de 
temps que diem que la indústria hauria 
d'anar darrere per donar suport a aquestes 
visions i que no tinguem aquesta mena de 
sentiment d'inferioritat respecte a altres 
cinematografies. Justament en un con-
text tan globalitzat i en què el contingut 
és tan semblant, aquest és el nostre valor, 
aquesta és la nostra singularitat i en reali-
tat el nostre argument de venda. Llavors, 
per què no l'estem utilitzant?

Encara és diferencial que sigueu dones qui diri-
giu, o a aquestes alçades ja està normalitzat?
Hem hagut de demostrar moltes coses per 
poder-ho fer, però encara els pressupostos 
de pel·lícules liderades per dones són un 
40% menor de mitjana. Llavors, comptem 
amb menys recursos per poder materia-
litzar les nostres històries; no estem en 
una situació normalitzada. Després veiem 
les dades i les proporcions de dones en els 

càrrecs més importants són molt baixos, 
estem lluny del 50%. D'altra banda, amb el 
que ha passat amb la Carla Simon a Berlín, 
als Goya ja portem unes edicions amb mol-
tes noies a direcció novell... S'està reco-
neixent aquest nou punt de vista que arri-
ba i es veu que hi ha originalitat darrere 
de les propostes. Per mi és normal que la 
incorporació de més persones, en aquest 
cas dones, provoca una renovació del llen-
guatge. I si l'obríssim a gent que tingués 
menys recursos, o amb perfils racialit-
zats, provocaria encara un altre moviment 
en el llenguatge que no ens el podem ni 
esperar i que serà brutal per tot el cine-
ma en general.

Amb 'Sis dies corrents' triomfant, quins seran 
els teus pròxims projectes?
Estic preparant dues coses, però no sé ni 
què sortirà abans, perquè estan una mica 
verdes. És un projecte de llargmetratge i 
un de curtmetratge. Ara tinc ganes de fer 
una cosa més curta i que sigui més ràpid, 
però no sé quins tempos tindran.
 
Els prejudicis han estat ben present a les teves 
obres. Hi seguiràs jugant amb aquest tema?
No ho sé. Com gestionem la diferència és 
una cosa que he fet de forma transversal 
a totes les pel·lícules i suposo que acabarà 
sortint encara que no ho vulgui. Són temes 
inevitables que et preocupen.

Ha estat guardonada com la millor directora 
de l'any per l'Acadèmia del Cinema Català, com 
també va passar el 2014. Però des de quan vas 
poder dir que et dediques exclusivament a la 
indústria del cinema?
Jo he de fer classes, conferències i bas-
tantes activitats de formació, perquè amb 
fer cinema només no en tinc prou. També 
és veritat que rebutjo molts projectes que 
no són propis: els guions d'altra gent, fins 
ara he decidit no fer-los. Però jo diria que 
potser des que vam arrencar Staff Only. 
Amb Sis dies corrents han sigut dos pro-
jectes que he pogut fer molt seguits i això 
m'ha permès poder anar tirant.  ◾

{ Per Sergio Carrillo Rodríguez }
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— D'ON ET VE AQUESTA AFICIÓ? DE LA 
MEVA ÀVIA MATERNA. ENCARA CONSERVO 
EL SEU LLIBRE DE RECEPTES! — I 
EL NOM, SWEET TURTLE DESSERTS? 
@SWEET _ TURTLE _ DESSERTS ÉS 
UNA COMBINACIÓ ON SEGURAMENT 
SORPRÈN LA PARAULA “TORTUGA”, 
PERÒ TÉ UN SENTIT: EN ALGUNES 
CULTURES REPRESENTEN LA PACIÈNCIA 
I LA CONSTÀNCIA. DOS VALORS 
IMPRESCINDIBLES EN REBOSTERIA.   
— PER QUÈ PUBLICAR-HO A INSTAGRAM?  
VA COMENÇAR COM UNA MOTIVACIÓ PER 

PREPARAR CADA SETMANA UNA RECEPTA, I AVUI DIA ÉS 
UN REPTE QUE IMPLICA PROVAR TÈCNIQUES, INGREDIENTS 
I FORMATS NOUS. — QUINES SÓN LES POSTRES QUE MÉS 
T’AGRADA MENJAR? ÉS UNA PREGUNTA DIFÍCIL... M’AGRADEN 
TOTES! ESPECIALMENT SI PORTEN XOCOLATA I/O CAFÈ.  
— I EL QUE MÉS HA TRIOMFAT? A INSTAGRAM EL QUE MÉS 
VA TRIOMFAR VA SER UN PA EN FORMA DE CARBASSA. PERÒ, 
PERSONALMENT, ELS QUE MÉS M’HAN SORPRÈS HAN ESTAT ELS 
CUPCAKES DE LEMON PIE I ELS DE GINTÒNIC! — QUIN ÉS 
EL MÉS COMPLICAT DE CUINAR? EL FONDANT I JO NO ENS 
PORTEM GAIRE BÉ. ÉS EL QUE MÉS EM COSTA I PER AIXÒ 
DEDICO TEMPS A PRACTICAR I MILLORAR LA MEVA TÈCNICA. 
— QUANTES POSTRES CUINES A LA SETMANA? UNES! N’HI HA 
QUE, COM SÓN DIVERSES ELABORACIONS, NECESSITO ENTRE 
DOS I TRES DIES PER PREPARAR-LES. — T’HAS PLANTEJAT 
VENDRE-LES? M’HO HAN DEMANAT! DE MOMENT NO HE FET 
EL PAS, PERÒ MAI SE SAP! — QUIN REPTE ET PROPOSES 
AMB EL PERFIL D’INSTAGRAM? A CURT TERMINI, CREAR UNA 
COMUNITAT MÉS GRAN D’AFICIONATS A LA REBOSTERIA, UN 
PUNT DE TROBADA ON COMPARTIR CONSELLS, COL·LABORACIONS 
I EXPERIÈNCIES. A LLARG TERMINI, POTSER QUELCOM MÉS! — 
QUINS SÓN ELS TEUS REFERENTS? ALMA OBREGÓN (@ALMA _
CUPCAKES), BEA ROQUE (@BEAROQUE) I PAMELA SÁNCHEZ  
(@QUIEROCUPCAKESBCN).

Parlem amb 
Marina Careta, 

periodista 
molletana i 

aficionada a 
la rebosteria a 

Instagram, amb el 
perfil @sweet_

turtle_desserts
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El parc de Ca l'Estrada té un nou 
espai amb una zona de cal·listè-
nia, que ocupa un terreny de 150 
metres quadrats. Aquesta nova 
instal·lació esportiva està a l'aire 
lliure i ha comptat amb un pres-
supost d'uns 20.000 euros. L’espai 
és una conjunció d’elements d'es-
til lliure i gimnàstica esportiva on 
es pot trobar una doble barra de 
dominades, una barra paral·lela 
baixa per a iniciats i una doble 
paral·lela alta de competició. A 
més, hi ha una àrea de triple push 
up (barres baixes i mitges d'em-
penta) i una barra de pole dance, 
que ajuda a la integració d'aquest 
esport als parcs de cal·listènia. ◾

S'inaugura una nova 
zona esportiva de 
cal·listènia al parc  
de Ca l'Estrada  

E S PO RTS

Pierre-Charles, nou 
jugador del Recanvis 
Gaudí CB Mollet
Jean Pierre-Charles és el 
nou fitxatge del Recanvis 
G aud í C B Mol let p er 
reforçar el joc interior 
fins a final de temporada. 
El pivot, que és canadenc 
amb passaport d'Haití, té 28 
anys i experiència a Leb Or.

LEB PLATA
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�  E L  P A S S A T  D E  M O L L E T  �
Per l'Arxiu Municipal de Mollet

Consulta l'arxiu gràfi c a wwww.molletama.cat

Enguany es commemora el centenari de Rabasa-Derbi. La històrica 
companyia iniciava els seus primers passos amb un petit taller de 
bicicletes a Mollet l'any 1922, tal com mostra aquest anunci publicat 
l'any 1943. Fundada per Simeó Rabasa, l'empresa va estar en funcio-
nament fins al 2012, quan va tancar la fàbrica de Martorelles. Durant 
aquest període, moltes famílies del Baix Vallès hi van treballar i l’ac-
tivitat de la factoria de Derbi va convertir-se en un referent del món 
del motor, generant que es desenvolupessin diverses empreses auxi-
liars al territori. Per recordar la trajectòria d'aquesta emblemàtica 
companyia, l'Associació 100 Aniversari Rabasa-Derbi, presentava 
el passat dia 15 de febrer, al Centre Cultural la Marineta, el progra-
ma d'activitats del 100 aniversari que es durà a terme durant aquest 
2022. Formada per extreballadors de la companyia, l'associació ha 
organitzat els actes amb l'Ajuntament de Martorelles, en col·laboració 
amb altres ajuntaments com els de Mollet del Vallès, Sant Fost, Santa 
Maria de Martorelles i de Montmeló, així com el Circuit de Catalunya.

100  
ANIVERSARI
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Espiral sin fi n
mundo perdido

        Se perdió la fe en el camino, se derra-
mó la sangre en batallas sin sentido. Capitalismo y 
religión no consuelan. Los esqueletos lloran cuan-
do recuerdan, sus miradas no olvidan el terror. El 
engaño de la falsa prosperidad, la conciencia se 
vende al dinero, y después se sienta en un trono 
de papel. La tierra tiene rostro de espanto, la tier-
ra grita y nadie la oye; y los ingenuos sueñan un 
paraíso. Espiral sin fin, mundo perdido.

El océano muere, se contagia el agua. La 
tierra arde, se quema el aire. El unicornio feroz no 
perdona a nadie. Vendas en los ojos, pasos ciegos, 
la serpiente del pozo nos espera. Grilletes en las 
bocas, silencio, que nadie proteste en los palaci-
os. Tolerancia hipócrita, mundo dividido, un rostro 
con dos ojos distintos. Un ojo sonríe; el otro, llora. 
Estatua con cabeza de oro y pies que imploran. 
Espiral sin fin, mundo perdido.

Los débiles no tienen manos, están atadas 
con cuerdas de engaño. Los párpados no se abren, 
están cosidos con hilos de seda. Los ricos celebran 
el rito de la abundancia, ofrecen al dios Dinero la 
sangre de los pobres. El suelo y el techo se hun-
den, toca la flauta para las víctimas el consumis-
mo. Los dragones acechan la paz de la tierra, el 
encantador sonríe desde el abismo. Espiral sin fin, 
mundo perdido.

Los duendes salen de sus cuevas, las víboras 
se disfrazan de hombres. Las brujas hacen planes 
de alianza, levantan patíbulos a los revoluciona-
rios. Los sabios son ejecutados por el bien de la 
causa. Las madres abrazan los cadáveres de sus 
hijos, los padres se arrodillan, la esperanza tiene 
una herida mortal. Hay sangre en la tierra y en el 
mar, los que juegan al poder se lavan las manos. 
Espiral sin fin, mundo perdido. 

Almas encarceladas en el mármol, cabezas 
cubiertas con sábanas fúnebres. Cristales trans-
parentes que son prisiones, nadie ve sus barrotes 
invisibles. Las odas suenan en el arpa fría, 
la flauta está en los puños de hierro. La 
furia se desata sobre los débiles, son 
el banquete de los villanos, el arpa y 
la flauta son reyes tiranos. Y sonará 
la última trompeta, la espiral será 
demolida sin tregua. Espiral sin 
fin, mundo perdido.

El jardí del centre

Hi ha en el centre de Mollet,
un jardí molt especial, on el
clavell i la margarida conviuen
de bracet de la manera més natural.
Ves-hi i veuràs al gerani, rient
amb el verd i blanc lliri, florejant
a la rosa que els mira, coqueta i
orgullosa, sabent que allà dintre
no hi ha flor més maca ni olorosa.
Magnífic espectacle el del gessamí,
amb aquella olor que t'atrapa, mirant-se
de reüll, aquell ficus que t'ensenya
les seves fulles amb orgull. 
I aquella flor tan senyora, marquesa d'aquell
jardí, que pot portar l'embolcall, de vidre,
plàstic o paper fi; estem parlant de 
l'orquídia, amfitriona de l'amor, de dates
molt assenyalades, de sopars de vestit llarg,
de petons sota una lluna, on tot és dolç,
res és amarg. 
Aquesta és la història senyors, de les flors més 
elegants, que podeu trobar a Orquídia flors, 
per Vinzia tot passejant.

JAUME SALMERÓN I MARRO Mollet

JUAN JOSÉ CONEJO
Periodista

@ajmollet @molletopina @MolletPedala

A partir del 21 de març, 59 cotxes seran 

expulsats d'aquest espai al costat del Mercat 

de Sant Pancraç (anys que fa...!)...suposo que 

cada dia serà un martiri trobar aparcament...Ai 

#Mollet! #ProblemesQuotidians.

Utopos
@Utopos

Avancem amb pas ferm sabent que el sistema 

ens vol veure desistir. Més anticapitalistes i an-

tirracistes que mai, tant feministes com sem-

pre. Sabem que tenim molt per avançar, sen-

se deixar de mirar el passat com brúixola per 

continuar.

Mollet Feminista
@MolletFeminista



LLUERNA —

Març 

18

El 1997 naixia la Capella de 
Música Santa Maria, vinculada 
a la Parròquia de Sant Vicenç i 
que sorgia després d'uns anys de 
buit de coral. Uns sis anys abans, 
la Coral Sant Vicenç havia plegat 
sense cap relleu.
El director artístic de la Capella 
de Música Santa Maria, Pelegrí 
Bernial, membre de l'entitat des 
dels inicis, recorda que la van cre-
ar alguns excantaires de l'anterior 
coral. "Al primer assaig érem sis. 
La cosa va anar creixent a poc a 
poc i el nostre màxim ha estat 40 
persones", explica Bernial sobre el 
volum de membres que l'entitat ha 
anat tenint. Actualment, afectats 
per la pandèmia, la xifra ha baixat 
fins a la vintena.
El director artístic explica que la 
feina de l'associació és "treballar 
el cant coral, o a cappella, o amb 
orquestra o amb cobla" i compar-
tir-ho tot plegat en els diferents 
concerts que fan al llarg de l'any.
Els assajos són dos dies a la set-

mana, dimecres i divendres, a la 
mateixa església de Sant Vicenç i 
estan oberts a sumar tota mena 
de perfils, des de gent amb car-
rera musical fins a d'altres amb 
menys coneixement, però inte-
rès per aprendre'n. "Si qui ve sap 
solfeig, tant de bo; i a qui no en 
sap, se li ha intentat ensenyar. I 
s'ha lograt, amb empentes i rodo-
lons, però s'ha lograt", diu Bernial.
Al llarg d'aquests 25 anys, la coral 
ja suma uns 580 concerts, des del 
primer a Dosrius, fins a d'altres 
arreu del país i fins i tot per diver-
sos països Europa. De fet, a l'es-
tranger han fet una quarantena 
d'actuacions.
D'altra banda, també han cantat 
per a les misses que televisa La 2, 
enregistrades en un col·legi de 
Sant Cugat ben pròxim als estu-
dis de RTVE.
Amb tot, Pelegrí Bernial destaca 
que amb la seva tasca estan fent 
"una contribució a la cultura musi-
cal del poble i d'un país". ◾

Més de  actuacions 
en el primer quart de 
segle de la Capella de 
Música de Santa Maria

C U LT U R A 

Pelegrí Bernial, a l'església molletana

Blanca Lasobras 
representarà la 
Nuri al 'Terra Baixa' 
d'Àngel Llàcer
L a mol let a n a Bl a nc a 
Lasobras ha estat una de les 
protagonistes del programa 
El Llop, de TV3, després de 
ser seleccionada per repre-
sentar la Nuri al Terra Baixa 
dirigit per Àngel Llàcer. 
Quan acabin les emissions 
del programa, arrencaran 
una gira per Catalunya per 
representar el muntatge 
als principals teatres del 
país, amb totes les carac-
terístiques d'una produc-
ció escènica professional.

El 'Tast d'art' celebra 
la segona edició
A finals de febrer va arren-
car el segon Tast d'Art. 
En aquest cas, les for-
macions orga n it zades 
per La Tramolla i l'Es-
bart Dansaire de Mollet 
contemplen propostes de 
circ, de dansa creativa, de 
cabaret, de Kalaripayattu 
i de dansa, així com el 
taller El teatre a l'Educa-
ció Primària, adreçat a
m e s t r e s ,  e d u c a d o r s , 
animadors i monitors.

BREUS
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13 de març
'Carla', dirigida per Francesc 
Amaro i a càrrec de Kadiram 

Teatre
HORA: 18 h. LLOC: Sala Fiveller. 

PREU: 8 €. ORGANITZA: Sala 
Fiveller.

20 de març i 3 d'abril
Festival de Cinema la GRAN 

pantalla! amb 'El inconveniente' 
i 'Baré Giran'. HORA: 18 h. LLOC: 

El Lledoner. PREU: Gratuït. 
ORGANITZA: Ajuntament de Mollet 

(Arts i Escena).

25 de març i 1 d'abril
Veus en femení amb

La de Nadie i Quarta Justa
HORA: 19 h. LLOC: El Lledoner. 

PREU: Gratuït. ORGANITZA: 

Ajuntament de Mollet (Arts i 
Escena).

2 i 3 de abril
Torna el Farandomus a 

Mollet del Vallès, espectacles de 
petit format en espais privats, que 

arriba a la 10a edició.
PREU: 20 €. ORGANITZA: Pau 

Segalés.

13 de març
'Aladdin #Thepopmusical', a 

càrrec de La Roda Produccionss
HORA: 12 h. LLOC: Can Gomà. 

PREU: 7 €. ORGANITZA: La Xarxa.

27 de març
'El naixement del joglar'

a càrrec de Ferran Jiménez
HORA: 18 h. LLOC: Sala Fiveller.

PREU: Entre 8 €. ORGANITZA: Sala 
Fiveller.

19 de març
'30 anys, un acte poètic de 

resistència', de Toni Cots i Esther 
Freixa (CRA'P).

HORA: 20.30 h. LLOC: La Tramolla. 
PREU: 12 €. ORGANITZA: La 

Tramolla.

12 de març
'Veus que no veus',

a càrrec de Pepa Plana
HORA: 21 h. LLOC: Can Gomà. 

PREU: 10 €. ORGANITZA: 
Ajuntament de Mollet (Arts i 

Escena).
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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

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
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Coneix els millors trucs la

Moltes persones acostumen 
a sentir la soledat de for-
ma especialment negativa, 
però és realment negativa? 
Solament se'n pot fer d'ella aquesta 
interpretació?
Tot i que és ben cert que som éssers 
socials per excel•lència, els moments de 
solitud s’haurien de contemplar com a 
oportunitats d’autoconeixement,  rela-
xació i aprenentatge personal.
D’acord amb el ritme de vida actual, ens 
costa gaudir d’espais de temps per a la 
soledat positiva, per estar amb nosal-
tres mateixos, sense ni sorolls exteriors 
ni distraccions, les quals tan sovint ens 
allunyen de nosaltres mateixos i de qui 
som en realitat.
Per exemple, iniciar-se en la pràctica de 
la meditació pot ser una eina molt inte-
ressant per aturar-se i centrar-se en un 
mateix. No cal una estratègia concreta, 
uns minuts, un lloc correcte i deixar-se 
anar, pot ser suficient per començar.
Alhora però, mai s’ha d’oblidar que cal 
compaginar tant la dedicació a intros-
peccionar, com a les nostres relacions 
interpersonals. 
No hi ha dubte de que estar amb nosal-
tres mateixos és benestar personal, però 
ens cal contactes profunds amb d'altres 
persones per enriquir-nos i millorar con-
ductes, reaccions, actituds...

Si estem d’acord amb les idees expo-
sades, veurem com d’important és 
acostumar als nens i als adolescents a 
tenir cura tant del seu interior com de 
les seves relacions socials. Per exem-
ple, per estimular el desenvolupament 
d’una intel•ligència emocional correcta, 
compten més les hores jugant i/o parlant 
amb un amic, que les estones excessives 
davant d’un ordinador, un mòbil, o qual-
sevol altre aparell què els hipnotitzi amb 
els efectes negatius de la seva pantalla.
Tenir temps per a la soledat positiva és 
imprescindible per al nostre benestar, 
però entenent aquesta solitud com 
quelcom a través del qual sumem i que 
un mateix utilitza al seu favor. 
Aprenent a gaudir de la soledat, ben 
segur que també gaudirem, i de debò, 
de les relacions socials, doncs aquestes 
no obeiran a necessitats 
sinó a desitjos autèntics 
de sumar i fer sumar als 
altres. ◾

Aprendre a gaudir 
de la soledat {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

SI GAUDIM DE LA SOLEDAT, BEN 
SEGUR QUE GAUDIREM DE LES 
RELACIONS AMB ELS ALTRES

ESTHER MOLINS
Psicoanalogista
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Un espai per conviure i compartir
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Els miralls són una de les 
maneres més fàcils d'afe-
gir una mica d'interès visual 
i fer que un espai se sen-
ti molt més airejat i obert, també al 
dormitori.
Realment pots usar miralls que tinguin 
bells detalls o que aportin una 
cosa especial al disseny. 
Donaran un toc ele-
gant a l'espai.
És important no 
sobrecarregar 
e l  dormitor i 
amb miralls, de 
manera que si ja 
tens un damunt 
de la còmoda, no 
necessites tam-
bé un damunt de 
cada tauleta de nit.
Poden agradar-te molt 
els miralls sobre el llit, però 
potser més els que són més un 
marc que un mirall, o un mirall con-
vex també és bona idea. Encara que 
recorda que si vols penjar alguna cosa 
directament damunt del teu llit, asse-
gura't que estigui ben ancorat!

També és bona idea que el teu mirall 
reflecteixi una àrea neta del teu dor-
mitori; evitant la col·locació que posa 

a la vista el cistell de la roba 
bruta o el racó desor-

denat. Assegura't 
que t'agrada el 

que reflecteix el 
teu mirall.
D'altra banda, 
posar miralls 
en els armaris és 
una bona idea 
perquè semblarà 

que el teu dormi-
tori és el doble de 

gran del que en rea-
litat és. També tindràs 

més llum natural i sentiràs 
que és un espai agradable.

I un mirall de cos sencer pot estar 
recolzat en la paret o penjat. És una 
opció excel·lent si vols usar el mirall 
com a accessori pràctic quan vulguis 
vestir-te als matins. ◾ AMIC

Miralls en el 

dormitori: 

descobreix com 

col·locar-los bé { 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

POSAR MIRALLS ALS ARMARIS FARÀ 
QUE EL TEU DORMITORI SEMBLI EL 
DOBLE DE GRAN QUE EN REALITAT
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