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La Mostra Internacional de Titelles 
de Mollet MITMO retorna al format 
habitual i porta gairebé una vintena 
d'espectacles a set escenaris repartits 
per la ciutat. —pàg.  a  

Esclat 
titellaire  
Esclat 
titellaire  

Entrevista a

JÚLIA  POLO_
REFERENT DE BENESTAR 

EMOCIONAL AL CAP

"Treballar les emocions  
en grup ja és de per si  
una eina terapèutica" 

—pàg.  a 
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Tres lustres omplint la 
ciutat de xous titellaires

T
ornaven d'haver actuat en 
un festival de Vigo i després 
de 16 hores de carretera van 

decidir fer una parada a Gaietà 
Vínzia, per baixar les escales fins 
a Prat de la Riba on havia d'arren-
car el pregó que donava el tret de 
sortida a la festa major d'estiu de 
Mollet. Va ser en aquelles escales 
on la companyia molletana Galiot 
Teatre es va topar amb l'alcalde
–Josep Monràs– i amb l'aleshores 
regidor de Cultura –Dani Novo–. 
Després d'explicar-los el viatge, 
en Jordi Monserdà –ànima mater 

de Galiot– els va dir: "Sent Mollet 
com és de gran, es mereix que tin-
gui el seu propi festival".
A aquell comentari li va succeir 
una trobada formal a l'octubre en 
què Galiot va presentar a l'Ajun-
tament el primer projecte de la 
Mostra de Titelles de Mollet, que 
va arrencar en un cap de setmana 
al Mercat Vell amb una antologia 
amb tres espectacles de Galiot i un 
quart xou d'una altra companyia.
Des d'aleshores, la Mostra ha 
crescut amb escreix. Als 5 anys 
de vida, es va internacionalit-

zar i va prendre el nom actual
–Mostra Internacional de Titelles 
de Mollet, MITMO–, i des de ja fa 
unes quantes edicions –pandèmia 
a banda– cada any hi participen 
unes 17 o 18  companyies de mit-
jana, amb uns 23 o 24 espectacles 
diferents i gairebé una setantena 
de representacions.
En aquest sentit, Monserdà apun-
ta que des del principi tenia una 
cosa ben clara: "Em van obrir les 
portes a fer la mostra, però jo tenia 
ganes de fer-la bé. I això volia dir 
que s'havia de fer una MITMO que 

Del 8 al 10 d'abril se celebra la 15a edició de la Mostra Internacional de Titelles (MITMO), 
un esdeveniment sorgit de Galiot Teatre –qui dirigeix i produeix el festival– i organitzat per 
l'Ajuntament, i que sota la batuta de Jordi Monserdà aposta per incorporar xous que empren 
nous mitjans, però sense oblidar-se'n dels tradicionals i de l'essència del teatre.

AQUEST GRAN CARRUSEL AMB TEATRETS

AUTÒMATS S'ESTRENA EL CAP DE SETMANA

A MOLLET DESPRÉS D'UN ANY DE RODATGE

Jordi Monserdà, amb la seva darrera instal·lació, el GiraVolta Titelles
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anés creixent professionalment". 
Tant ha estat així, que el direc-
tor artístic i productor d'aquest 
festival titellaire considera que la 
MITMO –que celebra la seva 15a 
edició– ha aconseguit ser "l'esde-
veniment que obre la ciutat cap a 
l'exterior".
A Galiot, que durant anys havia 
estat molt vinculada a Mollet par-
ticipant tant a la Fira d'Artesans 
com en espectacles a Can Gomà 
dins del cicle de la Xarxa, aquest 
esdeveniment els servia per man-
tenir el vincle amb Mollet. "Què 
estava fent per la ciutat, si ja no 
era a la Fira, si quan feia especta-
cles molt grans anava a Madrid –
entre d'altres–? Què podia donar 
jo a Mollet amb la meva experi-

ència?", es qüestionava Monserdà, 
qui va trobar la resposta ideal en 
aquest festival.

Innovació, sense perdre la tradició
La barreja de la tecnologia amb la 
tradició, tot mantenint l'essència 
del teatre, és una de les claus de 
la MITMO: "Hi ha altres fires que 

treballen molt mirant al futur, i 
la MITMO mira al futur i li agrada 
recuperar allò tradicional".
Seria a partir de la tecnologia com 
podria evolucionar aquesta mos-
tra, segons Monserdà, qui admet 
que ha volgut fer molts "disba-

rats", amb xous ben espectacu-
lars, com quan va proposar al 
consistori una actuació amb fla-
mes: "Portarem una roulotte i la 
muntarem al mig de la plaça, s'hi 
enfilaran els actors i al públic els 
hi caurà els titelles per sobre els 
caps. I vindrà un drac que trau-
rà foc. Surten unes flamarades... 
Però tot anirà bé".
I amb la mateixa passió que expli-
ca aquest xou belga, parla del 
públic, sense qui tot plegat no 
tindria sentit. "Vindrà en Festuc 
Teatre amb en Peter Pan a Prat de 
la Riba, i els titelles ja fan 80 o 90 
centímetres i muntem un esce-
nari de 6x6 metres. Però venen 
3.000 persones... Mare meva, 
quina resposta!".

Res més enllà de diumenge
Del futur no li agrada parlar gai-
re, al Jordi Monserdà. "L'únic que 
desitjo és que surtin molt bé els 
tres dies, que celebrem intensa-
ment aquest regal que ens merei-
xem la ciutat i la societat, perquè 
venim de dos anys llargs difícils 

i complicats, i jo vull arribar al 
diumenge a la nit tenint una sen-
sació que ho hem fet bé i que ens 
ho hem passat bé".
Precisament el diumenge, un 
momentet abans que clogui el 
xou, arriba el moment que perso-
nalment més tem Monserdà de tot 
el cap de setmana. "M'agafen els 
companys i ho passo molt mala-
ment a dalt de l'escenari. És un 
moment emotiu i personal, i ho 
pateixo molt, perquè me l'estimo 
molt (la MITMO), però també tinc 
un esgotament de molts anys".
Passat el tràngol, arribarà dilluns, 
quan tocarà plantejar l'edició del 
2023. "Però també hem de pensar 
que hi porto molts anys i també 
m'he fet gran", diu Monserdà. ◾

− "Jo tenia ganes de fer-ho bé i 
això volia dir que la mostra anés 

creixent professionalment. La MITMO 
ha aconseguit ser l'esdeveniment que 

obre la ciutat cap a l'exterior”

JORDI MONSERDÀ, ÀNIMA MÀTER DE

GALIOT TEATRE, AMB ELS TITELLES

D''ELS TRES PORQUETS', OBRA QUE

HA REPRESENTAT A LES VUIT

ESCOLES BRESSOL DE LA CIUTAT

EN LA PRÈVIA DE LA MITMO

“ 
M'estimo molt 
la MITMO, però 
també tinc un 
esgotament de 
molts anys". 

El reportatge —

'Adéu, Peter Pan', de Festuc Teatre

{ Per Sergio Carrillo Rodríguez }
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La companyia Valeria Guglietti 
representa 'Roma Umbra. 

Números Romanos', un xou amb 
ombres xineses per conèixer la 

cultura romana.
DIA: 8 i 9 d'abril. HORA: 20.45 h. 

LLOC: Plaça de Catalunya.

Joan Brossa passa pel festival 
de la mà de Jordi Bertran amb 

'Poemes Visuals', un espectacle 
per a adults amb actors i teatre 

d'objecte amb titelles.
DIA: 9 d'abril. HORA: 22 h.

LLOC: Mercat Vell.

De la República Txeca ve en Pavel 
Smid i una de les seves obres 

serà 'Un cuento del viento', que 
gira entorn de la vida d'un home 

peculiar que viatja arreu del món.
DIA: 10 d'abril. HORA: 11.30 h i 17 h.

LLOC: Plaça de Catalunya.

Les tres grans instal·lacions de 
Galiot s'aplegaran enguany en un 

mateix espai (parc de les Pruneres) 
de divendres a diumenge, mentre 
que Cal Titella serà al Mercat Vell el 

cap de setmana.

Titelles, música, colors i 
bombolles i llums que mullen i 

omplen la vida per ballar, a càrrec 
de Títeres sin cabeza i l'espectacle 

'La burbuja'.
DIA: 9 d'abril. HORA: 12.15 h
i 17.30 h. LLOC: La Marineta

Repàs a algunes de les propostes

'El petit Lilo' (Actua Produccions) 
i 'Los Extintos' (Opakar), 

amb titelles de gran format, 
protagonitzaran dos espectacles 

itinerants simultanis.
DIA: 10 d'abril. HORA: 12 h.

LLOC: Parc de les Pruneres.

Els lleidatans Zum Zum Teatre 
interpreten 'La gallina dels ous 

d'or', que inclou titelles i actors, i 
que "conta que els diners són un 

'cuentu'".
DIA: 9 d'abril. HORA: 19 h.

LLOC: Plaça Prat de la Riba.

Galiot Teatre inaugura la MITMO 
amb 'En Patufet'. Amb titelles de 

sobretaula, en Jordi Monserdà 
explicarà als més petits aquest 

conte clàssic català.
DIA: 8 d'abril. HORA: 18 h.

LLOC: Plaça Prat de la Riba.
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Un zoo català del 

segle XXI
T’agraden els animals, 

però no estàs d’acord amb 

el concepte de zoo? Al Zoo del Pirineu rescatem 

i cuidem animals que han patit ferides o mal-

tractaments. Forma part 

d’una experiència inusual, 

participant en activitats divertides i educatives on entraràs en 

contacte directe amb la fauna salvatge del nostre país. Els aca-

riciaràs, ajudaràs a donar-los menjar: t’ho passaràs de primera i 

al mateix temps aprendràs sobre els animals del nostre entorn. 

T’esperem! 

Més info: 610 750 224 | www.zoodelpirineu.com

Endinsat en la 

biodiversitat del 

Parc Natural dels 

Ports
El Parc Natural dels Ports situat 

entre les comarques del Baix 

Ebre, el Montsià i la Terra Alta, 

ofereix unes característiques magnífiques gràcies a les seves for-
mes abruptes, els seus dos climes i una rica biodiversitat. Aquest 

regal de la natura propicia la pràctica del senderisme i l’espeleolo-

gia. En aquest sentit, s’hi poden fer moltes rutes amb bicicleta de 

muntanya o a peu, de tots els nivells i dificultats per a tota la família. 
Més info: 977 501 511 | www.roquetesturisme.cat

Per a viatgers que vulguin conèixer l’essència del Delta de l’Ebre
El Safari EcoCultural està destinat a persones que vulguin conèixer l’essència del Parc Natural del 

Delta de l’Ebre. Durant l’activitat descobriràs la cultura local per conèixer i entendre el Delta de l’Ebre, 

amb interpretació de la formació, geologia i història del Delta i tallers vinculats al cultiu tradicional de 

l’arròs. A més, podràs gaudir d’un recorregut amb vehicles, per conèixer els exòtics ecosistemes de 

l’entorn i la seva riquesa ornitològica.  

Més info: 677 456 224 | www.deltapolet.com

Zoo del Pirineu Parc Natural dels Ports

DeltaPolet
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La proposta aprovada pel ple 
a petició de la comissió de 
Nomenclàtor, determina que la 
Biblioteca de Can Mulà passi a 
dir-se Biblioteca de Can Mulà 
– Jordi Solé Tura. Que el Teatre 
Municipal de Can Gomà passi a 
anomenar-se Teatre de Can Gomà 
– Josep Maria Pou i que la plaça que 

ha de sortir de la urbanització de 
Can Fàbregas Vell entre els car-
rers Itàlia, Berenguer III, Rambla 
Balmes, Ronda de Can Fàbregas 
i Ronda Orient que tindrà una 
superfície de 3.706,90 m² i que 
inclourà gran varietat de vege-
tació, zones d’activitat i descans 
es dirà plaça Anna Bosch.

El Ple de l'Ajuntament de Mollet va aprovar el passat 28 de març, 
per unanimitat, posar a tres espais de la ciutat els noms de dos 
molletans il·lustres, com són Jordi Solé Tura i Josep Maria Pou, i de la 
que va ser la primera alcaldessa de la ciutat, Anna Bosch

Anna Bosch, Jordi Solé Tura i 
Josep Maria Pou posaran nom 
a tres espais de la ciutat

NOMENC L ÀTO R

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

“ 
Escampes 
llum per 
tot arreu!

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

“
Arbre que no ha 
crescut gaire

 
Solució edició 1392 
(març): arbret

tot arreu!

“Estic molt content que avui s’ha-
gi recordat i posat en valor el lle-
gat d’aquestes tres figures molle-
tanes tan importants per la ciutat 
i arreu", deia l'alclade de Mollet, 
Josep Monràs.

Agraïments dels familiars
En el ple municipal on es va fer 
públic l'acord també hi van parti-
cipar familiars dels homenatjats,
el fill de Jordi Solé Tura, Albert 
Solé, i la filla de l'Anna Bosch, 
Gebra Serra Bosch. "L'estàvem 
esparant des que el pare va morir", 
deia Solé, mentre Serra destaca-
va "ens agrada la proposta perquè 
el lloc triat corresponia a la visió 
que tenia l'Anna de l'espai urbà". 
En el cas de Josep Maria Pou, el 
mateix actor agraïa la distinció 
amb una carta.◾

 Josep M. Pou Jordi Solé Tura Anna Bosch
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Acord per homenatjar 
el 91è aniversari de la 
Segona República
E l ple va aprova r la 
moció que demana retre 
homenatge a tots els 
republicans que van patir 
la persecució i la repressió 
franquista. El text també 
reclama l’anul·lació dels 
j u d ic i s  s u m a r í s s i m s.

Neus Ballús, 
guardonada amb el 
Maria Àngela Palau
La cineasta molletana Neus 
Ballús va rebre el passat 25 
de març, el Premi Maria 
Àngela Palau, de mans 
d'Ara Mollet ERC. Es tracta 
de la quarta edició d'aquest 
guardó que lliuren els repu-
blicans. Durant l'entrega, 
la guardonada recentment 
als Gaudí, va destacar que 
"és molt agraït i especial" 
ser reconeguda al poble.

Defensa del dret a 
l'autodeterminació 
del Sàhara Occidental
El ple de Mollet va aprovar 
una moció en defensa del 
dret d'autodeterminació 
del Sàhara Occidental, amb 
les abstencions del PSC i Cs.

BREUS

Amb aquest projecte segons el 
regidor de Justícia Ambiental i 
Ecologisme, Raúl Broto: "A ban-
da d’evitar el malbaratament ali-
mentari també es pretén afavorir 
la prevenció de residus i l’econo-
mia circular, afavorir l’alimenta-
ció sostenible o lluitar contra la 
pobresa", explica Broto, qui tam-
bé destaca que es tracta d'un pro-
jecte "comunitari". 
De fet, en aquesta iniciativa hi par-
ticipen diverses entitats de l’àmbit 
social -les quals es van encarregar 
de collir les taronges-, el Consorci 
de Gallecs  -qui produeix la mel-
melada- i diversos departaments 

del propi Ajuntament, com els 
Centres Cívics, l’IMSD o el depar-
tament de Medi Ambient.

Elaborades a Gallecs

A mitjans de març es van collir les 
taronges que l'obrador del Consorci 

Durant la Festa Verda i de la Biodiversitat de l’any passat, 
l’Ajuntament de Mollet del Vallès va dur a terme una prova 
pilot per aprofitar les taronges amargues dels tarongers del 
carrer de Santa Rosa. Se’n van produir 200 pots amb el nom de 
Melmelada de taronges urbanes Santa Rosa. Enguany, s’amplia 
la producció i se’n produiran 100 més.

L'obrador de Gallecs 
produeix melmelada amb 
les taronges de Santa Rosa

E C O N O M I A  C I R C U L A R 

DES DE L'OBRADOR 

DE GALLECS DEMANEN QUE

LES TARONGES ES PUGUIN 

COLLIR UN PARELL DE 

SETMANES ABANS PERQUÈ

EL FRUIT TINGUI MÉS SUC

 Ana de la Rosa i Oriol Molist, amb un dels primers pots de melmelada
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de Gallecs ha estat transformant  
en melmelada de taronja amarga. 
Un procés laboriós realitzat gràcies 
a la tasca d'un grup de voluntaris 
que durant quatre jornades inten-
ses de treball s'han encarregat de 
produir la melmelada. 
Un procés, però, que segons expli-
quen podria ser més àgil: "Estaria 
bé que de cara a l'any vinent  les 
taronges es poguessin collir un 
parell de setmanes abans, perquè 
quan arriben aquí ja estan molt 
seques i ens costa més fer la mel-
melada i, a banda, que com més 
temps estan a l'arbre més  amar-
gues són", diu l'Ana de la Rosa, tèc-
nica de l'obrador de Gallecs.
"És una melmelada que és de les 
cares de fer, perquè té molts pro-
cessos d'elaboració", explica també 
el secretari de l'agroecològica de 
Gallecs, l'Oriol Molist.  I és que per 
fer aquests 300 pots des de l'obra-
dor han pelat, bullit i buidat uns 
200 kg de taronges. Un procés que 
com també recordava Molist: "Tot 
depèn de com siguin les taron- { Per Anna Mir Guinjoan }

L'Ajuntament 
tanca en positiu el 
pressupost del 2021
L’Ajuntament de Mollet ha 
tancat els comptes de 2021 
amb mig milió d’euros en el 
seu romanent de tresoreria. 
Aquest fet permet incorporar 
aquests diners al pressupost 
de 2022. Seran destinats 
al manteniment de l’espai 
públic i a polítiques socials.
L’equip de govern va explicar 
al Ple municipal la situació 
financera de l’Ajuntament. 
Així, malgrat la crisi de la 
Covid i a l’infrafinançament 
estructural dels municipis, 
l’any 2021 es va tancar amb 
mig milió d’estalvi en el 
romanent de tresoreria, 
que és un indicador que 
marca la liquiditat de la 
institució. Els darrers dos 
exercicis van ser negatius.
Segons va explicar Mireia 
Dionisio, coordinadora 
de l’Àrea de Governança, 
E c o n o m i a  i  S e r ve i s 
Territorials, en una roda 
de premsa, “hem superat 
la situació econòmica 
gràcies a la responsable 
gestió econòmica i ho 
hem fet sense deixar de 
prestar cap servei públic".

BREUS

ges, si haguessin tingut molt suc, 
n'hauríem necessitat menys". 
Amb el suport del Consorci de 
Gallecs, l’obrador d’aquest espai 
rural ha fet 300 pots de melme-
lada per entregar-los al Banc dels 
Aliments de Mollet. Els pots es 
faran arribar a persones en situ-
ació de precarietat alimentària de 
la ciutat. ◾

Els encarregats de collir les taronges del 
carrer Santa Rosa

Bullir les taronges, un dels processos 
d'elaboració de la melmelada
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Le asesoramos sin compromiso 
y le ofrecemos las mejores coberturas al mejor precio

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

SU COCHE Y SU HOGAR NO SON UN JUGUETE

¡PROTÉJALOS DE IMPREVISTOS!

93 570 54 84     609 357 421

En marxa un 
nou espai per 
reflexionar sobre 
el Mollet futur
L’Ajuntament ha posat en 
marxa un procés per refle-
xionar i aportar idees entorn 
els nous reptes socials, eco-
nòmics i urbans de la ciu-
tat. Mollet, el teu barri és  
com s'anomena el nou espai 
creat amb l’objectiu és que 
la ciutadania aporti idees 
per poder millorar l’acció 
municipal en un context de 
recuperació post pandèmia. 
Aquest procés comptarà 
amb 3 fases: la primera on 
es va informar la ciutadania 
d’aquest nou espai de par-
ticipació, el passat 4 d’abril 
amb un acte l’Alcalde a prop 
teu, a la Marineta. Durant la 
segona fase, fins al 4 de juny, 
es recolliran les idees i, a la 
fase final, a finals de juny, es 
presentaran els resultats. ◾

Actualitat —

Després de debatre entre totes 
les escoles més de 80 iniciatives, 
el CIM va proposar al Ple, crear 
un racó del reciclatge, així com 
fer diferents tallers i activitats 
sobre la gestió de les deixalles, 
a les escoles o centres cívics del 
municipi, adreçades a infants, 
joves, famílies o ciutadania en 
general, per tal d’educar i cons-
cienciar més. També demanen 
sortides a espais verds de la ciu-
tat, un cop al trimestre, amb l’ob-

jectiu de recollir residus i nete-
jar els entorn naturals locals. Un 
altre dels suggeriments és revisar 
on estan ubicades les papereres 
del municipi, per garantir l’ac-
cessibilitat de tots els ciutadans; 
continuar reforçant la mobilitat 
sostenible com per exemple l’ús 
de bicicletes, patinets elèctrics i 
transport públic i fer la festa del 
reciclatge, en que totes les escoles 
poguessin participar activament 
amb tallers i activitats. ◾ 

Els 27 regidors i regidores del quinzè Consell Municipal dels Infants 
de Mollet (CIM) van donar a conèixer, diumenge en el Ple dels 
Infants,les seves propostes per potenciar el reciclatge

Propostes del Consell d'Infants 
per fomentar el reciclatge

E D UCAC I Ó

L'alcalde de Mollet, Josep Monràs i el regidor d'Educació, 
Raúl Broto, amb els regidors i regidores del CIM

MOB I L I TAT

Mollet demana 
mesures per reduir 
l'impacte acústic — 
L’alcalde de Mollet, Josep 
Monràs, ha enviat una carta 
al vicepresident- conseller de 
Polítiques Digitals i Territori, 
Jordi Puigneró,  i a la secre-
tària d’Estat de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana, 
Isabel Pardo de Vera, on els 
demana la col·locació de 
pantalles acústiques o altres 
mesures per reduir l’impacte 
acústic dels 170.000 vehicles 
que passen diàriament per 
la C-17 i l’AP7. Fa setmanes 
l'alcalde  també va demanar 
reduir a 80 km/h la velocitat 
al seu pas per Mollet. ◾
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Què entenem per això de referent de benes-
tar emocional?
És un professional que s'ha incorporat als 
equips d'atenció primària per treballar de 
manera conjunta amb la resta de professio-
nals i detectar quines són les necessitats de 
la comunitat a nivell emocional. S'actua des 
d'un paradigma biopsicosocial que s'allu-
nya del centrat en el paradigma més mèdic. 
Aportem una visió de treball més transver-
sal i holística, perquè una persona no la pots 
tractar només des del punt de vista mèdic, 
s'ha de tenir un punt de vista més global.

Com podem definir el benestar emocional? 
És molt subjectiu perquè per a cada per-
sona pot ser una cosa diferent. Al llarg de 
la història hi ha hagut moltes definicions, 
com, per exemple, l'absència de malestar. 
Ara, però, es considera una sensació de la 
persona, que tingui eines i estratègies per 
gestionar el seu dia a dia i sentir-se en un 
estat d'equilibri i satisfacció amb un mateix.

En general la gent té aquestes eines? Estem 
educats per autogestionar les nostres emo-
cions?
Hi ha molta mancança i la pandèmia ha 
afectat molt totes aquestes eines emocio-
nals perquè ja no són només recursos per-
sonals sinó que també depèn de l'entorn, la 
família, els amics... poder tenir una xarxa 
social que et sostingui.

Hem de parlar de malestars o de 
patologies?
És la mateixa línia però en punts 
diferents. Quan parlem d'un 
malestar emocional és més des 
de la quotidianitat, quan par-
lem de patologia és un tema molt 
més específic. Quan una perso-
na té una patologia o un trastorn 
mental ja requereix un recurs 
especialitzat. L'àmbit d'inter-
venció del referent de benestar 
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JÚLIA POLO APORTA 
EINES I ESTRATÈGIES PER 
MILLORAR EL BENESTAR 
EMOCIONAL DELS 
USUARIS DEL 
CAP DE PLANA LLEDÓ

Hi ha moltes 
mancances a l'hora 
de gestionar les 
nostres emocions 
i no només depèn 
d'un mateix sinó de 
la xarxa social de 
l'entorn

Poder parlar 
amb algú 

JA ÉS 
CURATIU 
DE PER SI

Júlia Polo
Psicòloga i psicopedagoga és la 
referent de benestar emocional del 
CAP Plana Lledó de Mollet
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emocional és la població en general. Pot 
passar que les mancances en el benestar 
emocional d'una persona derivin en una 
patologia, per això és important treballar 
de manera preventiva i poder donar totes 
aquestes estratègies.

Quines són les principals mancances de la 
comunitat a nivell emocional després de la 
pandèmia?
Han augmentat els símptomes ansiosos. El 
fet d'haver deixat de fer moltes coses i tor-
nar-les a fer, ha provocat que a les perso-
nes més vulnerables els costi més restablir 
aquelles activitats que abans els feien feli-
ces. Trobem gent gran que s'ha trobat molt 
sola, o adolescents que no han pogut tenir 
el seu cercle social en un moment de la vida 
en què això és bàsic. A nivell de persones 
adultes també angoixes i depressions. Però 
des del nostre servei tractem els casos lleus 
perquè quan són de més gravetat acaben 
sent una patologia mental i s'han de deri-
var a altres serveis.

Un cop detecteu una necessitat en la comu-
nitat, què feu?
Intentem aportar als usuaris eines per tre-
ballar-les, sigui per mitjà de recursos que ja 
existeixen a la ciutat o creant eines des del 
CAP per donar-hi resposta, com podrien 
ser les sessions grupals. 

Però feu un diagnòstic i un tractament indi-
vidualitzat?
No. Des del servei de benestar emocional no 
fem entrevistes clíniques, ni tractaments 
individuals. No és una visita amb el psicòleg. 
Els usuaris ens venen derivats, per exem-
ple, del metge de capçalera o de la infer-
mera, que són els que fan el diagnòstic. El 
que nosaltres fem és tenir una visita amb 
el pacient per avaluar si és idoni o no per 
entrar en algun dels grups psicoeducatius.  

Per què treballeu en sessions grupals?
És molt enriquidor per als pacients perquè el 
mateix grup en si ja és, moltes vegades, una 
eina terapèutica. Poder parlar amb algú, ja 
és curatiu de per si.

Quan parles de recursos que ofereix la comu-
nitat a què et refereixes? 
Els recursos de la comunitat per crear xarxa 
poden ser associacions, activitats als centres 
cívics, educació, serveis de salut mental... 
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Pot passar que 
les mancances 
en el benestar 

emocional d'una 
persona derivin en 
una patologia, per 
això és important  
la prevenció 
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−És important 
detectar les 
necessitats 

emocionals als 
mateixos instituts 
perquè els joves 
no van als centres 
de salut i és una 
forma d'arribar a 
ells directament 

Una de les nostres tasques és fer una 
foto de totes les possibilitats exis-
tents i fer de facilitadors, posar en 
coneixement dels pacients aques-
ta xarxa social que ja existeix i en 
alguns casos derivar-los. 

Des del CAP ja heu començat amb dos 
grups psicoeducatius. Quins són i per 
què s'han triat aquests?
S'ha creat un grup d'ansietat-de-
pressió, perquè és una necessitat 
ja detectada a nivell de Catalunya. 
Arran d'aquest grup, també ens 
hem trobat que molts dels pacients 
tenien altres necessitats que venien 
derivades, per exemple, d'un estat 
de soledat. Vam veure que hi havia 
molta gent que s'havia quedat sola 
per aquesta manca de xarxa social, 
sobretot arran de la pandèmia, i és 
aleshores que vam decidir crear un 
grup de soledat no volguda.

Quines altres necessitats heu comen-
çat a detectar?
Hem vist que també cal treballar els 
processos de dol, que també se'ns 
estaven derivant al grup d'ansietat-depres-
sió, però vèiem també que l'abordatge és 
diferent. Encara hi estem treballant, però 
de moment no hem trobat cap recurs comu-
nitari que els doni solució, perquè el que 
necessitarien són  grups de suport mutu.

Quina és la mecànica d'aquests grups psico-
educatius?
Depèn del grup són més o menys sessions. 
Fem sessions setmanals amb grups d'entre 
10 i 12 persones. Primer posem en comú com 
ha anat la setmana, fem una part més teò-
rica en què donem les estratègies i les eines 
perquè els pacients les puguin treballar i 
també fem dinàmiques de grup. L'última 
part està més dedicada a què els pacients 
puguin parlar i expliquin les seves experi-
ències. Al final donem alguna tasca per tre-
ballar durant la setmana.

Com a referent de benestar emocional també 
col·labores amb el programa Salut i escola.
És un programa que ja fa anys que funcio-
na. Una infermera visita periòdicament els 
instituts de la ciutat i pot detectar aques-
tes necessitats que tenen els joves a nivell 
emocional. A partir d'aquí, la meva tas-

{ Per Laura Ortiz Mateo }

Il·lustració PAU FARELL

ca és la mateixa que al CAP, proporcionar 
eines que ja existeixin a la comunitat o cre-
ar algun grup per treballar aquesta man-
cança concreta. 

Per què és important fer-ho als instituts direc-
tament?
Perquè els adolescents no venen als centres 
de salut i l'única manera d'accedir a ells és 
amb aquest programa.

També ateneu les necessitats emocionals dels 
mateixos professionals del CAP.
Sí, en aquest cas tampoc atenem de mane-
ra individual, sinó que es creen grups als 
quals s'assisteix de manera voluntària on es 
fan dinàmiques per gestionar l'estrès i per-
què surtin d'allà més tranquils. Ha estat un 
col·lectiu molt afectat per la pandèmia. ◾
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Amb pocs dies de diferència, els mitjans de 
comunicació ens han bombardejat amb dues notícies 
del món de l’espectacle que han suposat una petita treva 
de les desgràcies de la guerra a Ucraïna: el llençament 
del nou disc de la Rosalia i la bufetada de Will Smith a 
la gala dels Òscars. De la primera, poc us en parlaré, 
perquè ha generat unanimitat pel que fa a la qualitat 
de la feina de la cantant catalana -exceptuant els qua-
tre “haters” a qui no els sembla bé res en aquesta vida, 
sobretot si ho poden criticar a través de l’anonimat de 
les xarxes socials-. Per tant, deixeu-me dir-hi la meva 
sobre la nova plantofada més cèlebre de la història del 
cine -ho sento, “Gilda”, ja ningú s’enrecorda de tu-. No 
entraré en judicis de valor. M’interessa analitzar el bom-
bardeig massiu i constant durant dies arreu del planeta 
d’aquesta escena. En un context de guerra, de pobresa 
energètica, de preus desorbitats, d’encariment de la vida 
quotidiana, de pandèmia, de judicialització de la políti-
ca... La sensació incòmoda de notar que ens obliguen 
a desviar l’atenció cap a l’anècdota i a generar un debat 
ètic i moral d’una situació que s’ho mereix potser menys 
que la llista de drames quotidians que he esmentat unes 
línies més amunt. I, que a més, no tenim la certesa que 
sigui real. És un muntatge? Hi ha videos que mostren Will 
Smith rient-se de la burla del presentador a la seva dona 
i hi ha fotos dels tres xerrant al final de la gala. És una 
promoció interessada? Hi ha infor-
macions que apunten que l’actor 
prepara un documental sobre els 
límits de l’humor. Si es confirma, 
haurem ballat al ritme de la músi-
ca de Will Smith, i podrem fer com 
la Rosalia i cantar-li: “Saoko, Will, 
Saoko”.  −

Saoko, Will, 
saoko

Mil gracias

Mi madre decía que “era de bien nacido ser 
agradecido” y es por ella que deseo que 
se publiquen estas palabras. Mercedes, 
mi madre, nos dejó hace unos días el 17 
de febrero justo un día antes de su 91 
cumpleaños. Su alzheimer ya estaba muy 
avanzado y no nos reconocía.
Llevaba 3 años viviendo en la residencia la 
Inmaculada de Mollet. Por desgracia estos 
dos últimos años casi no hemos podido 
visitarla por los protocolos del covid que 
la sanidad impone, pero sí teníamos todos 
los días reportes de la situación y foto vídeos 
y videollamadas con ella a pesar de lo difícil 
de la situación.
Todo el personal de la residencia ha sido 
magnífico con ella y sobre todo con 
nosotros, su familia. Llegado a este punto 
imagino que ya entendéis mis palabras. 
Queremos reconocer el trabajo bien hecho, 
el sobreesfuerzo realizado y sobre todas
las cosas el cariño que mi madre ha sentido 
en estos dos años de infierno. Me consta 
que se ha sentido como en casa y nos 
enorgullece saber que la han querido y la 
han cuidado como si fuera su mama o su 
abuela. Sé que mucha gente ha perdido 
familiares en residencias por culpa de esta 
maldita pandemia y que, posiblemente, 
no pensaran como nosotros pero a mi 
me parece justo destacar la labor de este 
centro. Gracias a todos los trabajadores 
desde la dirección, enfermería, psicología, 
trabajadora social, cuidadores, cocina y 
limpieza, peluquería y podologia y a toda 
la gente que hace posible que nuestros 
mayores estén atendidos y sean lo más 
felices posible. eternamente agradecidos. ✕

FAMILIA DE MERCEDES
JORDI FANDIÑO

Periodista
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— QUINA ÉS LA TEVA MODALITAT 
PREFERIDA DE BILLAR? EN EL BILLAR 
AMERICÀ, LA BOLA 8. — PER QUÈ? 
DINS DEL BILLAR, L'AMERICÀ ÉS EL 

QUE TROBO MÉS DIVERTIT PER JUGAR. 

ÉS FÀCIL PER COMENÇAR A PRACTICAR 

I RÀPIDAMENT AGAFES NIVELL SI 

ET DEIXES ACONSELLAR, ET FIXES 

EN ELS MILLORS I ETS CONSTANT..   

— COM VAS COMENÇAR?  A L'ENDROIT 
TENÍEM UNA TAULA I M'HI VAIG 

ENGANXAR AVIAT, TINDRIA UNS 16 

ANYS... — QUINA ÉS LA TEVA MILLOR 
JUGADA? ELS TIRS ALS FORATS DEL MIG, ON ES REQUEREIX 
MOLTA PRECISIÓ QUAN LA BOLA SEMBLA QUE NO ENTRA. — UN 
MOMENT INOBLIDABLE? HE GAUDIT MOLT MÉS ORGANITZANT QUE 
COMPETINT, POTSER PERQUÈ SÉ QUE SÓC FLUIXET JUGANT. EL 

PLAER D'HAVER AJUDAT MOLTES PERSONES VULNERABLES DE 

MOLLET ORGANITZANT EL DARRER OPEN CATALUNYA, VA SER 

INCREÏBLE. — QUÈ T'APORTA EL BILLAR? DIVERTIMENT, EN 
L'ÀMBIT COMPETITIU I ESBARJO. SATISFACCIÓ EN L'ÀMBIT 

ORGANITZATIU, QUAN VEIG ON HA ARRIBAT L'ASSOCIACIÓ 

MOLLETANA DE BILLAR AMERICÀ (AMOBA), PORTANT EL NOM 

DE LA NOSTRA CIUTAT AMB L'OPEN CATALUNYA ARREU DEL 

NOSTRE PAÍS I DE LA RESTA DE L'ESTAT. — QUINS REPTES 
TÉ L'OPEN DE BILLAR AMERICÀ? ENGUANY SE CELEBRA EL 12è 
OPEN CATALUNYA I ENS PREPAREM PER INTENTAR ARRIBAR A 

LA XIFRA DE 192 INSCRIPCIONS, QUE S'ASSOLIRÀ AMB UN 

QUADRANT MÉS DE PARELLA ESCOCESA. EN CAS D'ACONSEGUIR-

HO, ESTARÍEM ENTRE ELS DOS MILLORS TORNEJOS DE L'ÀMBIT 

ESTATAL DE BILLAR AMERICÀ. — QUINA EVOLUCIÓ TÉ LA LLIGA 
D'AMOBA? ESTEM CONTENTS PERQUÈ LA RESPOSTA DESPRÉS 
DE LA PANDÈMIA ESTÀ SENT MOLT POSITIVA, INCREMENTANT 

LA NOSTRA CAPACITAT ARRIBANT QUASI A NIVELLS D'ABANS 

D'AQUESTA. SENTINT-ME MOLT ORGULLÓS DE L'ESFORÇ DE TOTS 

ELS QUE FORMEM PART D'AMOBA I D'HAVER RESISTIT SENSE 

DEIXAR D'ESTAR ACTIUS EN EL PITJOR MOMENT DE LA NOSTRA 

SOCIETAT EN LES ÚLTIMES DÈCADES.

Parlem amb 
Gerard Camp, un 

dels responsables 
de l'Associació 

Molletana de 
Billar Americà 
i impulsor de 

l'Open de Billar 
Americà
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Jordi Candela seguirà com a 
president del CF Mollet UE els 
pròxims sis anys. El molletà, de 67 
anys, ha  guanyat les eleccions a la 
presidència del CF Mollet UE  amb 
79 vots, d'un total de 121 persones 
amb dret a vot. L'altre candidat, 
Joan Creus -fins a poques setma-
nes abans de les eleccions era un 
directiu de Candela- va aconse-
guir 16 vots. A més, una persona 
va votar en blanc. En total, van 
exercir el seu dret a vot 96 per-
sones de la massa social del club 
molletà el passat 2 d'abril.
"Estic molt content perquè de 121 
socis, m'han votat prop d'una 
vuitantena. Això és molta gent 
i sento que tinc el suport de la 
massa social. El club és un dels 
referents de Catalunya i em sen-
to molt orgullós de ser-ne presi-
dent", assenyalava Jordi Candela 
després del recompte oficial de 
les eleccions  del CF Mollet UE. 
La nova directiva estarà forma-
da per onze persones, tot i que 
pròximament s'oficialitzaran els 
càrrecs en una assemblea a finals 
de mes. Candela avança que vol 
crear un segon equip a la Quarta 
Catalana i potenciar la base, el 
femení i l'Special. ◾

Jordi Candela venç 
les eleccions a la 
presidència del  
CF Mollet UE 

E S PO RTS
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�  E L  P A S S A T  D E  M O L L E T  �
Imatge cedida per l'Arxiu Municipal de Mollet
Consulta l'arxiu gràfi c a wwww.molletama.cat

Han passat més de 80 anys d'aquesta imatge. És la sortida de l’ofi-
ci de la parròquia de Sant Vicenç, el Diumenge de Rams de la dèca-
da de 1940. Tot i que, actualment, aquesta tradició ha anat perdent 
força arreu del territori, antigament la benedicció de les palmes i els 
palmons era una cita obligada en aquestes dates. Uns rams que eren 
regalats pels padrins i que la mainada omplia de cintes de colors i 
rosaris de sucre. A Mollet, la plaça Prat de la Riba és des de fa anys 
l'epicentre d'aquesta festivitat cristiana, que recorda l’arribada de 
Jesús a Jerusalem, que va ser rebut pels seus habitants amb fulles de 
palma a les seves mans. 

DIUMENGE 
de RAMS
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D I A D A  D E  S A N T  J O R D I

LLIBRES km. 0els
Com és habitual, els llibres seran els clars protagonistes del 

23 d'abril. Compartim sis recomanacions ben diverses de 
novel·les, poemaris i assaigs d'autors molletans.

DELS POEMES EN TRAURÀS 

LES DATES. ORIOL FORT

L'exregidor es despulla 
públicament amb la seva 

opera prima literària, formada 
per 'frasemes', frases amb 

vocació de poema que recullen 
pensaments i sensacions 

escrites en papers d'aquí i d'allà 
durant els darrers deu anys.

EL MELIC DEL BUDA
JOSEP MASATS

Un nou llibre de haikus de 
Masats, que presentarà el 20 
d'abril al Casal Cultural, i en el 

qual tracta temes ben diversos 
en aquest estil de poesia breu. 
'El melic del buda', nom del llibre 
i del primer haiku, és descrit per 

l'autor com un dietari.

BANYS DE BOSC
JOSEP GORDI

El naturalista i amant dels 
boscos i dels arbres, 

descobreix una vintena de 
boscos singulars de Catalunya 

per passejar-hi de manera 
relaxada. En cada proposta 
inclou referències literàries i 

textos de divulgació científi ca.

EL JUEGO DE LA VIDA
ADRIANA HERNÁNDEZ

Aquest llibre de no-fi cció –el 
primer que publica l'autora, 

veïna de Gallecs– vincula els 
escacs amb la psicologia, 

amb històries d'escaquistes 
de tots nivells i llocs del món, i 

incorpora estratègies per a l'èxit 
basades en la inteŀ ligència.

COMO HOJAS DE OTOÑO
JOSÉ MARTÍNEZ

Vida, camp, poble i gent 
protagonitzen aquest poemari 

que garanteix ser tan irònic com 
dur, com ho és la vida. Martínez 
l'encara com si es tractés d'una 

conversa amb si mateix, que 
convida a ser escoltada per la 

resta.

UNA CAJA CON CANDADO
JOSEP SERRA

Serra ha noveŀ lat una història 
real a partir de la qual hi 

sorgeixen reflexions sobre les 
migracions a Catalunya a la 
segona meitat del segle XX. 
"Per què hi hem vingut?", li 

qüestionarà el protagonista, 
adolescent, a la mare.
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21 d'abril
'Homenatge a Pepe Rubianes',

per Ferran Jiménez
HORA: 21 h. LLOC: Bar Analògic. 
PREU: Gratuït. ORGANITZA: La 

Tramolla.

23 d'abril
'Joc de xiquetes',

de Bullanga Cia Teatral
HORA: 20.30 h. LLOC: La Tramolla.

PREU: 12 €. ORGANITZA: La 
Tramolla (Teatre de prop).

29 d'abril
'Del caos a l'èxtasi. L'univers 

poètic de David Jou', amb Jordi 
Coromina i Francesc Bravo

HORA: 21 h. LLOC: Teatre Municipal 
Can Gomà. PREU: 10 €. ORGANITZA: 

Ajuntament de Mollet (Arts i 
Escena).

29 d'abril
Tertúlia artística sobre
'MIR-adas', de Joan Mir

HORA: 20 h. LLOC: Sala d'actes 
del Casal Cultural. PREU: Gratuït. 

ORGANITZA: Casal Cultural.

A partir del 21 d'abril
Exposició 'Històries de gent 

migrant'
LLOC: La Marineta i Museu Abelló. 

PREU: Gratuïta. ORGANITZA:

Ajuntament de Mollet.

28 d'abril / 1 de maig
Dia de la dansa: mostra de les 

escoles de dansa de Mollet / festa 
de La Tramolla

HORA: 18 h / 12 h. LLOC: Parc de les 
Pruneres / Can Mulà. ORGANITZA:

Ajuntament / La Tramolla.

A partir del 22 d'abril
Mostra audiovisual col·lectiva: 
'L'Habitació del Farmacèutic'

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

Ajuntament de Mollet.

9 d'abril
Processó de Setmana

Santa i actuacions
HORA: 19 h. LLOC: Sortida 
i finalització a Can Gomà. 

ORGANITZA: Centro Cultural 
Andaluz.

22 d'abril
'Filosofia Amena',

de Colectivo Ameno
LLOC: Jardinet del Casal Cultural. 

PREU: Gratuïta. ORGANITZA: CRA'P 
i Casal Cultural.
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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

Ser emocional 
no es porta? {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

Actualment, és fàcil tenir 
la sensació, no real, però, 
que el món emocional 
està aparcat en el nostre 
“fons d’armari”. El nostre ritme de vida, 
tan accelerat, sembla que ens empenyi  
a viure al marge de les emocions més 
profundes, tot i que siguin les autènti-
ques directores de la nostra conducta.
Des de fa anys, s'estudia la interacció 
entre el cantó més visceral i la raó. I una 
de les grans sorpreses dins el món neu-
rocientífic, ha estat descobrir que fins 
i tot en les decisions aparentment més 
fredes l'intel•lecte actua condicionat per 
les emocions.
Quan estudiem els avantatges fiscals 
d’un crèdit hipotecari respecte d’un 
altre, d’una forma sotil i silenciosa, les 
emocions dirigeixen el moviment que es 
produeix en el nostre cervell.
Tot i que d’entrada no ho sembli, si les 
emocions no hi fossin presents en pen-
saments com els citats, el resultat seria 
la confusió i la incapacitat de decidir. 
Això s’ha pogut demostrar estudiant el 
comportament de persones que tenen 
afectades àrees cerebrals implicades 
en les emocions, però que mantenen 
intactes els centres intel•lectuals. Decidir 
coses molt simples, com sortir o bé que-
dar-se a casa, esdevé quelcom impos-
sible per a ells. La seva part intel•lectual 

dona el mateix valor a una opció que a 
l’altra, però els manca el desig emocio-
nal que tan fàcilment assenyala el que es 
prefereix fer. A partir d’aquestes consi-
deracions, és fàcil extraure una conclu-
sió: si estem en contacte amb les nostres 
emocions podem ser molt més consci-
ents de que aquestes són les protago-
nistes de les nostres decisions. 
Sent així, ja cal que posem de moda el 
nostre cabdal d’emocions i això implica 
estar disposats a desenvolupar la nostra 
intel•ligència emocional. Hem de dei-
xar d’amagar-nos darrere d’un excés de 
funcionament mental.  
Quanta por a sentir observo cada dia 
en consulta! Quant autoengany men-
tal! Quant autoboicot emocional! Però si 
el cor té neurones i decideix molt més i 
millor! Tinguem la valentia de con-
nectar-nos amb la nostra 
energia emocional i sim-
plement actuem des del 
seu poder i amb el seu 
poder. L’encertarem molt 
més!

FINS I TOT EN LES DECISIONS MÉS 
FREDES, L'INTEL·LECTE ACTUA 
CONDICIONAT PER LES EMOCIONS

ESTHER MOLINS
Psicoanalogista
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ràpides i senzilles

Racó    
  gastronòmic

Les faves amb cloïsses és 
un deliciós plat típic de la 
gastronomia asturiana. Un 
plat d'una dificultat mitja-

na i que porta el seu temps de preparació si el que volem és potenciar al 
màxim el seu gran sabor.

 El primer que farem serà ficar les cloïsses en una 
olla amb una miqueta d'aigua per tal que s'obrin.

Mentre, en una altra olla amb abundant aigua, 
courem les mongetes (ben escorregudes) jun-
tament amb la fulla de llorer, els alls pelats i 
una de les cebes sencera (pelada). Ho deixarem 
durant almenys dues hores a foc bastant fort.
Passat aquest temps, treiem les verdures de 

l'olla.
Paral.lelament en una paella, sofregim 
l'altra ceba, els alls i el julivert (tot ben 
tallat), fins que la ceba quedi trans-

parent. Llavors, afegim la cullerada 
de farina i el bri de safrà (o colorant 
alimentari), juntament amb el got 
de vi i removem tot.
A continuació, aboquem el 
sofregit sobre l'olla de les faves, 
i afegim també les cloïsses i 
l'aigua amb la que s'han obert. 
Deixem coure tot junt uns 15 

minuts a un foc més baix.
Acabat aquest temps, les faves hi 

seran llestes.
 Que vagi de gust! ◾

{ de cullera}

— 700 g de faves 
asturianes
— 600 g de cloïses
— 2 cebes
— 3 grans d'all
— 1 fulla de llorer
— Safrà
— 150 ml de vi blanc
— 1 cullerada sopera 
de farina
— Julibert picat
— Oli i sal

Faves amb 

cloïsses

EL PRIMER PAS ÉS POSAR LES 
CLOÏSSES EN UNA OLLA AMB UNA 
MICA D'AIGUA PER TAL QUE S'OBRIN
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Com eliminar la 
floridura de la llar 
sense productes 
nocius per a la salut { neteja }

LA NETEJA 
ÉS TAN IMPORTANT 
COM LA CONFIANÇA 
QUE ET MOSTREM.
UN ESPAI NET 
ÉS UN ESPAI 
ELEGANT.

SERVEIS DE NETEJA
Carrer de Bartomeu Robert, 48   I  08100 Mollet del Vallès  I  T. 691 586 240 / 691 586 241

www.netejaactiva.es  I  info@netejaactiva.es

La floridura és un tipus de 
fong, que sol estar en l'ai-
re i en les zones humides i 
fosques, i en la llar són tant 
un problema estètic com de salut.
Molts tipus de floridura que creixen 
en les parets i altres llocs de la casa 
poden ser tòxics. El problema 
s'agreuja encara més si 
utilitzem a més pro-
ductes per a llevar 
la floridura de 
les parets que 
t amb é s ón 
tòxics.L'ano-
menada flo-
ridura negra, 
una de les 
mé s hab i-
tuals en els 
h a b i t a t g e s 
amb condicions 
d'humitat i tem-
peratura elevades, 
pot provocar malalties 
pulmonars i sinusitis al·lèrgica, 
entre altres. 
Hi ha tres ingredients naturals molt 
efectius per a eliminar la floridura. 
L'oli d'arbre de te, és el més efectiu. 

Podem fer la següent dissolució: 2 
culleres de cafè d'oli d'arbre de te en 
2 tasses d'aigua. Barregem i col·lo-

quem el líquid en una ampolla 
d'esprai. Ruixa la mescla 

sobre l'àrea afecta-
da i no s'ha d'es-

bandir.
E x t r ac te de 
llavor d'aran-
ja.
Aquest pro-
ducte per a 
llevar la flo-

ridura és bas-
tant efectiu. El 

prepararem en 
la següent pro-

porció: 20 gotes 
d'extracte de llavor 

d'aranja en 2 tasses d'ai-
gua. Barregem els ingredients en 

una ampolla d'esprai. Ruixem les àre-
es afectades i llest.
Per últim, el vinagre pur és barat i 
mata al 80% de les floridures.◾

MOLTS TIPUS DE FLORIDURA QUE 
CREIXEN EN LES PARETS I SOSTRES 
DE CASA PODEN SER TÒXICS



24
Abril 

PUBLICITAT —

JOIES AMB DIAMANTS I PEDRES PRECIOSES
PATÍ, OR 18 k i plata italia
GRAN VARIETAT

al costat Restaurant 365

I LA RESTA FINS AL


