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La dona d'aigua elaborada pel Taller Alborada i el Centre 
Ocupacional del Bosc, celebra deu anys amb una producció de 
més de . peces i nines venudes arreu del món. —pàg.  a 

La nineta 
de l'IMSD
La nineta 
de l'IMSD   

Entrevista a

PERE FORTUNY_
FILL DE JOSEP FORTUNY, 

ALCALDE ASSASSINAT 

PEL FRANQUISME

"Després de l'afusellament 
ens vam sentir abandonats 
pels veïns. Tenien por" 
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Dones d'aigua, un 
projecte social amb 
ADN molletà

El que havia de ser una sim-
ple manualitat de centre s'ha 
convertit al llarg d'aquesta 

dècada en funcionament, en una 
activitat laboral: "Arran de la crisi 
del 2008 ens havíem de reinven-
tar i li vam proposar a la Montse 
Tarrés -qui va ser directora de 
l'Institut Municipal de Serveis 

als Discapacitats de l'Ajunta-
ment de Mollet fins a l'octubre de 
2021- que ens ajudés. Ella ens va 
donar una gran empenta perquè 
això funcionés, anés més enllà i 
en comptes de ser una activitat 
d’aula, fos una activitat laboral on 
tots dos centres poguessin estar 
implicats", esmenta la Marga 

Pereira, monitora del Centre 
Ocupacional del Bosc. 

Un centenar de models diferents

El projecte va començar amb 10 
Dones d'aigua diferents i actual-
ment ja compten amb un centenar 
de models. "Molta gent fa propos-
tes. És un projecte de centre i tot-

Fa aproximadament 10 anys que Mollet fabrica Dones d'aigua, 
un producte social artesanal fet íntegrament pels usuaris i 
usuàries del Centre Ocupacional del Bosc i el Taller Alborada 

− El projecte va començar amb deu Dones 
d'aigua i actualment tenim catalogats 

més de 100 models diferents”

s d'aigua, un s d'aigua, un s d'aigua, un s d'aigua, un 

“ 
Argentina, Iraq i 
Japó són alguns 
països on ha 
arribat aquest 
record molletà

hom està implicat. Hi ha pluges 
d’idees i a vegades ens aprofitem 
de les demandes que ens fan els 
mateixos clients", explica Pereira. 
És el cas d'un dels últims models 
introduïts al catàleg, una Dona 
d'aigua veterinària. 
I és que són moltes les varietats 
de Dones d'aigua que actualment 
es poden trobar, des d'una falle-
ra a una princesa de Sant Jordi. 
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Fins i tot, compten amb una llis-
ta de les més demanades. L'Amor 
latent, la Carlota i el País petit, es 
troben entre les més venudes i a 
més de ser models molt arrelats, 
estan en el catàleg des de l'inici. 
També n'han preparat una de ben 
especial, dedicada a la Montse 
Tarrés, la qual estava previst que 
es vengués per Sant Ponç. La pro-
posta és una còpia en miniatura 
de la dona d'aigua de gran format 
que es va fer per homenatjar a la 
que va ser directora de l'IMSD i en 
la qual han pogut participar tots 
els usuaris dels centres de treball, 
dins de les seves capacitats.

Limitar l'estoc

"Cada vegada tenim més models, 
la qual cosa dificulta una mica 
més la feina, però donem més 
llibertat a la creativitat, perquè 
sinó acabaria sent un projecte 
molt rutinari", concreta Pereira.
Amb tot, la monitora admet que 
han hagut de posar límits a la 
demanda dels clients: "Abans ens 
demanaven una dona personalit-
zada i la fèiem, però el temps que 

implica fer el model, presentar-lo 
i veure si s’havia de fer una modi-
ficació era molt, per només ven-
dre’n una i es va posar una norma 
que per fer un model nou hi havia 
d’haver una comanda mínima de 
10", assevera. 
Ajuntaments com el de Mollet 

i també el de Parets, han estat 
una empenta important per a 
aquest projecte des dels seus ini-
cis. També grans empreses com 
la Fundació Sanitària Mollet, qui 
durant la pandèmia els va fer un 
encàrrec de més de 1.200 Dones 
d'aigua per obsequiar els profes-
sionals de la salut que van treba-
llar en la primera línia durant la 
crisi sanitària. 
Però també baixvallesans a títol 
individual, compren aquest pro-
ducte per regalar en esdeveni-
ments especials com ara batejos, 
comunions i casaments, com és 

el cas d'un veí de la Llagosta que 
n'ha encarregat una com a detall 
per obsequiar els convidats de la  
seva boda que celebra a Màlaga.

A l'altra banda de l'Atlàntic

El Centre Ocupacional del Bosc 
i el Taller Alborada han fabricat 
al llarg d'aquests anys més de 
15.000 Dones d'aigua. Tot i que 
el boca-orella els continua fun-
cionant molt bé de cara a la ven-
da, admeten que internet és un 
canal idoni per travessar fronte-
res: "Vam veure que per arribar 
a molts més llocs amb internet 

podíem fer-ho. Tenim dones d’ai-
gua a l'Argentina, l'Iraq, el Japó 
i per gairebé tot el món", afirma 
l'Andreu Ollé, director del centre 
especial de treball Alborada, on 
es fan els primers passos de fabri-
cació de la Dona d'Aigua.
Una tasca artesanal que set usua-
ris del taller s'encarreguen de fer 
minuciosament amb pocs mate-
rials: una ampolla d'aigua i paper 
de diari, el qual encolen a l'envàs 
per convertir en una capa dura 
que un cop assecada es poleix i 
els usuaris del Bosc pinten i hi 
afegeixen els detalls:"Es trac-

CADASCÚ TÉ EL SEU PAPER EN EL 

PROJECTE I TOTHOM POT

PARTICIPAR D'UNA MANERA O 

ALTRA, DES DE L'ENCOLAT A 

DIBUIXAR ELS PETITS DETALLS

L'Irene, l'encarregada de fer els detalls a mà

“ 
Des de Mollet 
s'han fabricat 
més de 15.000 
Dones d'aigua en 
una dècada
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{ Per Anna Mir Guinjoan }

ta de buscar el punt mig perquè 
no podem fer-les perfectes, per-
què ningú ho som, i que quedin 
maques", explica l'Andreu, qui 
relata que tot el procés -des que 
es comença a encolar fins que es 
pinten els últims detalls a mà- 
dura aproximadament una set-

mana i mitja: "Amb uns 10 dies 
tenim el procés fet, però tri-
guem més perquè els nois ho 
combinen amb altres feines del 
taller", explica el director. 

Un futur per endavant
Després d'aquest temps al cap-
davant del projecte tant la Marga 
com l'Andreu se'n senten orgu-

llosos del camí recorregut amb 
tot l'equip: "És una satisfacció que 
una cosa que va començar amb 
un treball manual s'hagi con-
vertit en un projecte que arriba 

a tot arreu i que té un fons social 
que tothom valora tant", afirma  
Pereira. Segons la monitora, el fet 
que tothom doni suport a aquest 

projecte significa que "hi ha un 
bon equip darrere, que fem pinya 
i això encara és més satisfactori".
En la mateixa direcció s'expres-
sa el director del centre especi-

al de treball Alborada, qui alhora 
considera que encara hi ha molt 
camí per recórrer: "No li veig final 
a aquest projecte. Hi veig futur. 
Crec que  es renovarà encara més i 
s'acabarà convertint en més feina 
per a nosaltres", conclou. ◾

LES DONES D'AIGUA COMPTEN

AMB UNA CLIENTELA FIDEL. GRANS 

EMPRESES I AJUNTAMENTS, AIXÍ 

COM TAMBÉ PARTICULARS ELS HAN

DONAT SUPORT DES DE L'INICI

Part de l'equip que fa possible aquest projecte

− Andreu Ollé: "No li veig final a 
aquest projecte. Hi veig futur. Crec 

que es renovarà encara més i s'acabarà 
convertint en més feina per a tots”

INSCRIPCIÓ: Els dies 5, 6, 12 i 13 de maig de 19 h a 21 h a la secretaria del Club 

i el dia 14 al quiosc de la Plaça Catalunya de Mollet d’11 h a 14 h. 

També us oferim de fer les inscripcions per la pàg. web del Club 
Muntanyenc Mollet: www.cmmollet.cat

PREU DE LA INSCRIPCIÓ: Anticipades 9 € per a socis, 14 € els no socis. 

El mateix dia: 11 € els socis i 16 € no socis. El preu inclou avituallament, 

esmorzar, refrigeri a l’arribada i una samarreta commemorativa.

HORA I LLOC DE SORTIDA DE LA CAMINADA: a partir de les 7.30 h al C/ Bilbao 

cantonada C/ Indústria (pàrquing estació tren Mollet Sant Fost).

Se sortirà esglaonadament. Tot el recorregut estarà degudament senyalitzat.
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En concret, les actuacions, 
que suposen una inversió de 
4.056.291,91 euros seran realitza-
des per l’empresa UTE Benjumea 
& M i J Grúas i consistiran en la 
renovació i modernització de 
l’edifici de viatgers així com la 
construcció d’un pas inferior amb 
ascensors a ambdues andanes.
Les obres també inclouen el 
recrescut d’andanes i prolon-
gació fins a 200 metres, el que 
possibilitarà l’accés al tren des 
de l’andana; la substitució de la 

il·luminació existent a les anda-
nes; la urbanització d’accessos, 
i la instal·lació de noves mar-
quesines que cobreixin l’accés 
als ascensors i les escales
Paral·lelament, amb objecte de 
millorar l’accés als trens s’han 
finalitzat les actuacions d’ade-
quació, prolongació i repavimen-
tat de l’andana principal que han 
comptat amb un pressupost de 
mig milió d’euros.
Per altra banda, l'Ajuntament de 
Mollet manté la reclamació per-

què les futures obres de desdo-
blament de la línia de tren R3 al 
seu pas per Mollet contemplin el 
trasllat de l'actual estació de Santa 
Rosa a un punt més cèntric de la 
ciutat (a l'altura de la rambla Unió 
i Rambla Nova). ◾ 

El passat dilluns 2 de maig van començar les obres de reforma 
de l'estació de Mollet-Sant Fost. El termini d'execució és de 15 
mesos i el pressupost previst és de més de 4 milions d'euros

En marxa la reforma de
l'estació Mollet-Sant Fost

M O B I L I TAT

Mollet ha estrenat la unitat espe-
cífica d’agents de proximitat de la 
Policia Municipal. La presenta-
ció d'aquesta nova unitat que està 
formada per un sergent cap, nou 
agents de policia i quatre agents 

cívics, es va fer el passat 26 d'abril 
a les dependències de la comissa-
ria de la Policia Municipal.
El desplegament d’aquest instru-
ment de la policia de proximitat se 
sustenta en dos grans eixos. D’una 

La Policia Municipal presenta 
la nova unitat de proximitat

S E G U R E TAT 

banda, la cooperació comunità-
ria, és a dir, que la Policia esta-
bleixi relacions amb la comuni-
tat que la involucri per resoldre 
els problemes que puguin sor-
gir i, de l’altra, un procés en el 
qual s’identifiquen els problemes 
concrets i es busca la solució més 
adequada per tal d’eliminar-los 
o reduir-los treballant de forma 
proactiva.
Tots els agents d’aquesta nova 
unitat treballaran en estreta 
coordinació i col·laboració entre 
ells, així com amb la resta del cos 
de la Policia Municipal- que ha 
incorporat 11 nous agents al cos 
policial- i Protecció Civil.

Més presència als barris
L’objectiu de la nova unitat de 
proximitat, segons comentava 
el regidor de Seguretat, Juanjo 
Baños, és "enfortir la seva pre-
sència de manera programada, 
continuada i més propera" en 
aquells barris o espais on sigui 
més necessàri. ◾ 

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
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Carrer Rafael casanova, 2 
Mollet del Vallès  

“La immobiliària dels Quatre Cantons”

Mollet Parets La Llagosta   
Sant Fost Martorelles Lliçà de Vall…

VOL VENDRE EL SEU PIS? 
TRUQUI’NS 

629 47 33 77

www.llarmollet.cat

COMPRA
VENDA

LLOGUER
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El Moll Petit abaixa 
la persiana
El restaurant El Moll Petit 
d'El Lledoner va tan-
car temporalment el 2 de 
maig, fruit de les conse-
qüències derivades per 
la pandèmia que va obli-
gar a abaixar la persiana.

S'instal·len tres 
fonts per a gossos 
L’Ajuntament ha instal·lat 
tres noves fonts a diferents 
punts de la ciutat, unes 
fonts que disposen d'una 
aixeta per a persones i un 
espai per a gossos a la part 
inferior amb un abeurador.

BREUS

Joves i discoteques van sovint de 
la mà, però és evident que l'oci 
juvenil va molt més enllà d'això. A 
l'hora de definir què és l'oci, sovint 
s'acaba destacant més l'espai de 
trobada que comporta l'activitat 
proposada abans que no pas el pro-
pi acte. Així s'hi refereixen Víctor 
Sánchez i José García, d'Atzarola. 
"Entenem l'oci com l'espai de tro-
bada entre membres d'una comu-

nitat que es troben i poden fer 
diverses activitats", diu el Víctor, 
mentre que el José afegeix que l'oci 
és aquest "i ara què fem?", i consi-
dera que principalment la resposta 
s'ha de trobar en propostes auto-
gestionades. Tanmateix, disposar 
d'un espai propi no és una tasca 
simple: "Ja va veure tothom com 
ens van fer fora quan vam intentar 
fer un espai nostre al barri -quan 

Obrir un Ateneu Popular o reobrir La Nau o un equipament de 
l'estil són algunes de les demandes que fan Atzarola i AMAM,
en la línia del Pla Local de Joventut de Mollet del 2018

El jovent, "orfe" d'un 
espai públic nocturn

J OV E N T U T

Durant un Directe Al Carrer d'AMAM del passat 2019 | AMAM

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

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

www.netejaactiva.es  I  info@netejaactiva.es
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ampliar l'espai perquè pugui ser 
un lloc de trobada amb art. Hi ha 
una zona de bar i la gent s'hi asseu, 
juga a cartes, parla, i després va a la 
sala a veure el concert. Potser estar 
tota l'estona a la zona de concerts 
no és el que venien a buscar".
Tanmateix, l'Alexandra lamen-
ta que "el pressupost sempre és la 
paret amb què ens trobem quan 
proposem que a Can Pantiquet es 
facin més coses". En aquest sentit, 
considera que els divendres és "una 
nit molt bona per fer oci al poble" i 
apunta: "La idea seria que el pro-
pi centre cívic en nom de l'Ajun-
tament pogués dinamitzar Can 
Pantiquet a les nits". La tresore-
ra d'AMAM clou assenyalant que 
"hi ha una franja d'edat a Mollet de 
persones d'entre uns 17 i els 35-40 

EL REGIDOR DE JOVENTUT

VOL "POTENCIAR EL

 DESENVOLUPAMENT DE LES

ENTITATS" PER FOMENTAR L'OCI 

AUTOGESTIONAT, UNA DEMANDA

QUE TAMBÉ FA ATZAROLA

que es queda orfa, perquè no té un 
espai públic on poder anar-hi".

"Es troba a faltar La Nau"

Alguns dels aspectes mencio-
nats per Atzarola i AMAM coin-
cideixen en els que ja va detectar 
el Pla Local de Joventut de Mollet 
2019-2022. Aleshores el consisto-
ri ja apuntava que "es troba a fal-
tar un espai per als joves del tipus 
La Nau" i admetia que "hi ha poca 
oferta municipal d’activitats per a 
joves" així com que "l’oferta muni-
cipal d’oci nocturn és inexistent, 
és totalment privada".
Amb tot, l'actual regidor de 
Joventut, Juan Torrecilla, no creu 
que s'hagi d'obrir "un altre punt 
de referència per al jovent", sinó 
que cal "aprofitar els equipaments 
que tenim" per programar-hi les 
activitats que puguin sorgir. L'edil 
també assegura que Joventut fa 
"molta oferta", però sovint no arri-
ba al jovent. És per això que tre-
ballen per "reduir distàncies entre 
l'Ajuntament i els joves".
Per acabar, Torrecilla diu que l'ob-
jectiu és "potenciar el desenvolu-
pament de les entitats", per donar 
ales també a aquestes activitats 
autogestionades, malgrat que el 
consistori en seguirà oferint, com 
l'Urban Park Party del pròxim juny 
a ca l'Estrada. ◾

es va frustrar l'intent d'ocupar el 
local buit d'un banc a Can Borrell- 

i sembla molt inaccessible, com a 
mínim fent-ho de bones maneres".
Un Ateneu Popular podria donar 
resposta a les necessitats d'Atza-
rola, que ara per ara ha trobat a 
La Tramolla l'espai que els acull i 
on també hi ha múltiples entitats 
molletanes que s'hi reuneixen.
Tornar a obrir La Nau o dispo-
sar d'un equipament d'aques-
tes característiques "pot absorbir 
l'oci nocturn de la ciutat", valora 
Alexandra Peso, membre de la jun-
ta d'AMAM (Associació de Música i 
Art de Mollet). L'Alexandra explica 
que poc abans de la pandèmia van 
"canviar la visió" que tenien respec-
te als concerts que ofereixen men-
sualment a Can Pantiquet. "Vam { Per Sergio Carrillo Rodríguez }
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En un entorn cada cop més com-
plex, la necessitat de moure's amb 
independència i seguretat obli-
ga les persones cegues a apostar 
cada cop més per una solució àgil 
i fiable: el gos guia. El José Gómez 
Páez, treballador de l'ONCE fa 

17 anys i venedor del quiosc de 
l'avinguda Llibertat, fa vuit anys 
que va prendre la decisió de tenir 
el Kuver i ho va fer principalment 
per seguretat. "Amb el bastó em 
defenso, però anava pel carrer 
en tensió per si em trobava algun 

obstacle, per si em despistava i 
sortia a la carretera o si ensopega-
va amb algun sot", apunta el José, 
qui reconeix que anar amb el gos 
"és com tenir una persona que et 
va portant, vas molt més ràpid i 
segur", explica.
Però aquesta alternativa no està 
exempta de problemes, i en José 
es troba més d'un inconvenient, 
sobretot a l'hora d'accedir a esta-
bliments. "Als comerços asiàtics 
posen molts problemes, no per 
una qüestió de discriminació sinó 
cultural; a molts bars et perme-
ten accedir-hi però et diuen que 

et posen una taula al costat de la 
porta, o gent que es tanca en banda 
i que no et deixa entrar", lamen-
ta. A Catalunya, la Llei 19/2009, 
de 26 de novembre, d'accés a l'en-
torn de les persones acompanya-
des de gossos d'assistència marca 
que els usuaris tenen dret a entrar 
a qualsevol espai a excepció de les 
zones destinades a la manipula-
ció d'aliments als establiments de 
restauració, a quiròfans i a l'ai-
gua de les piscines. Les infracci-
ons d'aquesta llei poden arribar a 
ser sancionades amb 9.000 euros 
en el cas de les molt greus. "Si en 
aquell moment truques a la poli-
cia se'ls hi pot caure el pèl, però no 
ho fas perquè no saps fins a quin 
punt és maldat o desconeixement", 
reconeix el José, qui demana més 
conscienciació a la societat perquè 
entenguin la funció del gos pigall.
"El Kuver és els meus peus i les 
meves mans. No és només com-
panyia sinó la seguretat de saber 
que no estàs sol al carrer. Per a mi 
és independència pura".

El molletà José Gómez Páez, cec i usuari de gos guia fa vuit anys, 
demana més conscienciació sobre la tasca d'aquests animals   

"Tenir de gos pigall 
el Kuver m'aporta 
independència pura" 

S O C I E TAT 

El José i el Kuver, davant del quiosc de 
l'ONCE d'avinguda Llibertat on hi treballa 

"HE TROBAT INCONVENIENTS

PER ENTRAR A MOLTS LLOCS

PERÒ NO SAPS SI LA GENT

NO ET DEIXA ACCEDIR-HI 

PER MALDAT O IGNORÀNCIA"

{ Per Laura Ortiz Mateo }
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Remenat de lletres
Troba la paraula a què fa referència el text que titula 
el dibuix i que té les mateixes  lletres que allò que 
representa la imatge, però ordenades de manera 
diferent. 

L L E N G U A

“ 
Sonarà bé, 
dins del 
vers

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

“
Escampes llum 
per tot arreu!

Solució edició 1393 
(abril): brilles

L’ofrena floral a la plaça d’Amical 
Mauthausen és un acte que recor-
da i homenatja a totes les víctimes 
dels camps de concentració i en 
especial els molletans que hi van 
ser assassinats: Vicenç Bach, Pere 
Cuyàs, Joan Molins i Joan Tura, 
a Mauthausen i Antoni López, al 
camp de Gusen.
Enguany, l’acte també va comp-
tar amb un homenatge a Neus 
Català i a totes les dones víctimes 
del nazisme i el feixisme amb la 
inauguració d’un monument a 
la mateixa plaça. La proposta de 
l'homenatge a l'única supervivent 

catalana dels camps de concen-
tració de Ravensbrück va ser per 
iniciativa popular i es va aprovar 
per unanimitat al ple de Mollet.
Un monument fruit del con-
sens amb l’Associació d’Ami-
cal Mauthausen tant en el lloc 
on s’ha col·locat, en la forma i 
la inscripció que s’hi i pot llegir: 
“En record a Neus Català, super-
vivent del camp de concentració 
de Ravensbrük. En memòria de 
totes aquelles dones que van ser 
símbol de força i valentia i que el 
feixisme i el nazisme va intentar 
silenciar”. ◾

L’Ajuntament de Mollet i l’Associació Amical Mauthausen van 
commemorar amb un acte, el passat 5 de maig, l’aniversari de 
l’alliberament dels camps de concentració nazi. 

Mollet inaugura un monument 
en record a Neus Català

M E M Ò R I A  H I S T Ò R I C A 

EL MONUMENT EN RECORD A 

LA SUPERVIVENT DE

 RAVENSBRÜCK REPRESENTA 

UNA FLOR PLENA D'ESPERANÇA

És la xifra de persones que la ciu-
tat de Mollet ha restat de les files 
de l'atur durant l'abril, respecte 
al mes anterior. El nombre total 
de desocupats és de 2.912.

Aturats

23

G E N T  G R A N

Nova edició del 
Per molts anys!—
L’Ajuntament de Mollet, en 
col·laboració amb les enti-
tats de gent gran de la ciu-
tat, organitzen durant 6 dies, 
exposicions, espectacles, 
música, teatre, playback, 
cinema, esport, ball i ràdio. 
En aquesta edició del Per 
molts anys! han partici-
pat prop de 400 persones 
de més de 55 anys. La nova 
edició arrencarà el dilluns 16 
de maig amb la inauguració 
del programa al Mercat Vell i 
una visita guiada a l’exposi-
ció Finestres a la certesa. La 
mostra es podrà visitar a La 
Marineta del 13 de maig al 4 
de juny. ◾
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Joves pel carrer fent destrosses 
i actes vandàlics. Aquesta era la 
visió que es tenia sobre els esports 
urbans no fan tants anys. Des 
d'aleshores, el panorama ha can-
viat molt. L'skateboarding, l'scoo-
ter i els altres esports han passat a 
ser modalitats completament pro-
fessionals i, fins i tot, olímpiques. 
Mollet va ser una ciutat pionera en 
aquesta transformació, i va ser un 
dels primers llocs on es van dis-
putar competicions.
"En la meva època ho fèiem més 
per gaudir, per nosaltres. Avui en 
dia els xavals venen molt moti-
vats i preparats", explica Adrián 
Navarro, un molletà que fa 12 anys 
que patina. Navarro va començar 
"patinant pels carrers i fent xim-
pleries" fins que un amic el va 
introduir en el món de les com-

peticions. Des de llavors, ha par-
ticipat a nombrosos campionats 
nacionals, europeus i mundials. 
El patinador està molt content que 
la situació hagi millorat tant: "Ara 
tenim Federació, mútua i es pot 
organitzar de tot, abans no es feia 
quasi res".

Un món amb poques noies
La presència femenina a les com-
peticions i als skateparks conti-
nua sent l'assignatura pendent 
dels esports urbans. Lucía Martín, 
patinadora de Mollet, afirma que 
normalment és "l'única noia de 
l'skatepark". L'esportista fa 6 anys 
que patina i té clar el motiu de la 
poca presència de noies: "Jo crec 
que els hi fa por estar en un món 
amb tants nois. Però si més noies 
patinessin, la resta s'animarien 

més fàcilment".
Tot i això, ella no se sent diferent 
entre nois: "És tot molt colegueo, 
fas amics i coneixes gent".

Un equip professional molletà
A més de patinadors, Mollet 
també té equips professionals. 
La botiga d'scooter Radical 360 
compta amb un equip que partici-
pa en competicions de tota mena. 
El responsable de la botiga, Xavi 
Martínez es congratula que cada 
cop hi hagi "més gent interessada 
per aquest món". ◾

L'skateboarding, l'scooter i molts altres dels considerats 
esports urbans han viscut un gran canvi en els últims anys. Els 
patinadors de Mollet són un exemple d'aquesta transformació

Els esports urbans: del carrer 
a la professionalització

E S PO RTS

Un dels trucs realitzats a una competició a l'Skatepark de Mollet { Per Sergi Casanovas Espinosa }

MOLLET TÉ PATINADORS

AMB ANYS D'EXPERIÈNCIA:

L'ADRIÁN PORTA 12 ANYS

I LA LUCÍA EN FA 6

QUE PATINA
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EL MEU PARE VA 
FER LA FEINA 

D'ALCALDE AMB 
HONRADESA 
I AIXÒ HO VA 

PAGAR MOLT CAR
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Què recorda del seu pare?
Personalment d'ell no recordo res. Tenia 
sis anys i recordo fets d'aquella època però 
d'ell, res.

Com el definiria?
Va ser un lluitador, va fer la feina de política 
amb molta honradesa i va pagar-ho molt car.

El seu pare era pastisser, com va entrar en 
la política?
Va anar a aprendre l'ofici a Barcelona i va 
estar uns anys vivint-hi. Allà va intro-
duir-se en la política i va conèixer mol-
tes personalitats de l'època. Va ser d'Estat 
Català en un principi i després va fundar 
ERC aquí a Mollet i al Vallès Oriental.

El seu pare va començar com a regidor i més 
tard va ser alcalde, entre els anys 1937 i 1938. 
Què en destacaria de la seva tasca?
Va lluitar molt per poder subministrar men-
jar, va ser el principal perquè va ser una 
època molt dolenta en plena guerra civil. 
Va sacrificar tot el seu patrimoni pel poble.

Per què ho diu això?
No va poder treballar en la seva fei-
na per dedicar-se de ple a l'Ajuntament. 
Particularment, el va perjudicar, es va sacri-
ficar per poder ajudar el poble.

Abans d'acabar la guerra el seu pare es va 
allistar com a voluntari a l'exèrcit de l'aire a 

Sabadell i després marxà a l'exili...
Dos o tres dies abans que entressin les tro-
pes franquistes aquí a Mollet ens va dir a la 
família que marxàvem tots cap a França. 
Vam fer la maleta i junt amb altres com-
panys de l'Ajuntament com el Ràfols, un tal 
Punçola... vam anar tots amb un carro cap a 
la frontera. Però quan vam arribar i el pare 
va veure com s'hi vivia va dir-li a la mare 
que valia més que ella i nosaltres, la meva 
germana i jo, ens quedéssim a Espanya, i 
ens va deixar a un poblet que es diu Llurà 
a la vora de la frontera. 

Van tornar a veure el pare?
No, aquella va ser l'última vegada. Ens 
vam acomiadar, ens va fer moltes abraça-
des i petons i se'n va anar cap a França. Ens 
vam quedar allà uns quinze dies i la meva 
mare ens va poder traslladar des d'allà a 
Badalona amb un camió de soldats a casa de 
la seva cunyada. Encara no podíem tornar a 
Mollet perquè casa nostra havia estat ocu-
pada pel capellà, que s'havia fet amo de tot.

La relació del seu pare i aquest capellà, mossèn 
Casanovas, és cabdal en la història de Josep 
Fortuny. Com definiria aquesta relació?
Abans de la guerra va ser una relació tibant. 
El mossèn va fer un acapte de diners entre 
els feligresos per comprar un cotxe per al 
bisbe i el meu pare va fer una contracam-
panya per donar aquests cèntims a l'Ajun-
tament, per a la gent necessitada. Això al 
capellà li va caure molt malament. Una altra 
cosa que li va caure molt malament és que 
li va prohibir que les campanes de l'esglé-
sia toquessin a la nit perquè els veïns s'ha-
vien queixat.

Malgrat tot, el seu pare el va amagar...
Sí, abans que s'acabés la guerra, el meu pare 
el va fer agafar per dues persones de la seva 
confiança perquè el portessin a Barcelona i 
l'amaguessin perquè els de la CNT-FAI no li 
fessin alguna cosa. Però això el capellà no 
li va agrair mai.

Ben al contrari...
Sí. Quan es va acabar la guerra i vam tornar 
a Mollet, a la meva àvia li va prohibir que 
ens allotgés a casa. Ell havia ocupat casa 
nostra, s'havia quedat tota la roba, mobles, 
pintures d'en Mir que valdrien una fortuna, 
una biblioteca que el meu pare tenia molt 
important, totes les eines i útils de l'obra-

El pare es va 
sacrificar per 
AJUDAR 

EL POBLE
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L'Ajuntament 
havia prohibit 
vendre'ns res 

i ens havien de 
portar el pa del 
racionament de 
Barcelona
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Pere Fortuny
President de l'Associació Promemòria 
als Immolats per la Llibertat de 
Catalunya i fill de l'alcalde Josep 
Fortuny, assassinat pel franquisme



16 PUNT DE MIRA —

Maig 
P

er
e 

F
o
rt

u
n

y
 —

−
No s'ha fet una 
llei de memòria 
que rehabiliti els 

represaliats perquè 
hi ha covardia 
política. No sé de 
què però hi ha por

dor de pastisseria i s'ho va polir tot.

Però això no va ser tot. Segons explica, la seva 
denúncia va ser determinant en l'assassinat 
del seu pare.
El 15 de juliol de 1939 estàvem dinant a casa 
de la iaia i va trucar a la porta. Recordo que 
li vaig obrir la porta i el van fer passar. Venia 
acompanyat de dues persones, l'agutzil del 
poble, un tal Cassi, i l'altre era un contrac-
tista que es deia Joan Ventura. El capellà es 
va dirigir a l'àvia i li va dir que aquella tar-
da aniria a Barcelona a fer una gestió que la 
recordaríem tota la vida. Nosaltres teníem 
el pare a la Model amb pena de mort i vam 
suposar que anava a testificar a favor d'ell 
perquè li traguessin. Li vam besar les mans 
i li vam donar les gràcies. L'endemà al matí, 
el 16 de juliol, la meva mare va anar a la 
Model a portar-li la roba neta al pare, i quan 
va arribar a la porta li van dir que aquella 
matinada havia estat afusellat. Imagina si 
va ser cínic i pocavergonya.

La mort del pare va ser tràgica, però la família 
també va patir les represalies durant temps.
Va ser una persecució constant mentre va 
estar a Mollet. Va enviar la Guàrdia Civil 
per agafar-nos a mi i a la meva germana per 
portar-nos a un hospici. A més de robar-
nos el pare i tot el nostre patrimoni, l'any 
1939 van posar una multa de 50.000 pes-
setes a la meva àvia per reconstruir l'esglé-
sia, no les tenia, i va haver d'hipotecar-se. 
L'Ajuntament havia prohibit a les botigues 
que ens venguessin res. Vam haver d'empa-
dronar-nos a Barcelona on tenia el pare de 
la meva mare, i allà cada dia l'avi ens anava 
a buscar el pa del racionament i cada dia ens 
el remetia amb un recader.

Aleshores l'alcalde era el Simeó Rabasa...
Sí, va ordenar-ho ell. Ens va fer molt mal.

Es van sentir abandonats pels veïns?
Sí, tothom tenia por i tots es van apartar de 
nosaltres. Només va haver-hi unes perso-
nes que recordaré tota la vida. Un el Peret 
Ventura, que venia cada dia a casa després 
de treballar fins que jo vaig fer 18 anys i les 
germanes de Palamós que venien dos o tres 
dies a la setmana. A part d'aquestes perso-
nes, no tenim res a agrair a ningú més enllà 
d'algun pagès que ens facilitava la revenda 
de patates i farina.

Creu que encara es viuen situacions hereves 
d'aquell moment aquí al poble?
No. Les famílies que ens van fer mal han 
anat canviant i han volgut rectificar i jo no 
he tingut odi, m'he apartat d'ells. No m'he 
venjat mai de res, però ho recordo tot perquè 
tots plegats ens van trencar la vida.

Fa uns dies, l'Ajuntament instal·lava una llam-
borda davant la que va ser la casa familiar a 
Gaietà Ventalló en memòria al seu pare i fa un 
any s'instal·lava una placa. Creu que Mollet ha 
trigat massa a fer homenatges al seu pare?
Ha arribat quan ha arribat i la família estem 
contents. Poder sí que s'ha trigat una mica, 
però tampoc ho hem demanat nosaltres.

Vostè ha dedicat gran part de la seva vida a 
lluitar per la memòria dels represaliats i els 
immolats. Quin creu que és el problema per-
què realment no hi hagi una llei de memòria 
històrica que reconegui els represaliats i els 
morts pel franquisme?
Hi ha covardia política. No sé de què tenen 
por, però en tenen. I els socialistes no s'han 
portat gens bé perquè la primera llei que va 
fer Rodríguez Zapatero ja va ser un fracàs. 
Ens va prometre que s'anul·larien totes les 
sentències i quedarien rehabilitats i no es 
va fer. I amb la nova proposta de llei es diu 
que les sentències queden anul·lades per-
què són il·legítimes, no il·legals, i exigim 
que siguin il·legals.

Confia que aquesta llei tiri endavant?
Des del 15 de setembre que està a les Corts 
i no s'ha discutit encara. Crec, i tant de bo 
m'equivoqui, que retiraran la llei. No s'atre-
viran a presentar-la perquè no serà aprovada.

Diu que hi ha covardia política. Creu que encara 
existeixen les dues espanyes que van desem-
bocar en la guerra civil?
I tant, i continua manant el franquisme. 
Quan es va fer la transició, amb les ganes 
que hi havia de tenir la democràcia, es va 
fer molt malament. ◾   

{ Per Laura Ortiz Mateo }
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MOLLET A MÀ DISTRIBUEIX 
20.000 EXEMPLARS MENSUALS 
A LES BÚSTIES DE MOLLET
DLB. B-5907/93 
IMPRESSIÓ GRAMAGRAF SCCL

Audiència controlada per:

En poques paraules, l’economia circu-
lar és un model de producció i consum orientat a 
reduir, reutilitzar i aprofitar al màxim les matèries 
primeres i els recursos, reduir els residus al mínim 
possible i, per tant, millorar el medi ambient. Es 
basa en la idea de compartir, llogar, reutilitzar, 
reparar i reciclar productes i materials existents 
tantes vegades com es pugui, per generar valor 
i allargar el cicle de vida d’aquests productes.

En conjunt, els països de la Unió Europea 
generen més de 2.500 milions de tones de residus 
cada any. Per fer-nos una idea del que representa 
aquest volum, només cal pensar que per al trans-
port d’aquests residus caldria omplir fins a dalt 
més de 600 milions de camions. Amb l’econo-
mia circular es tracta de reduir aquest volum tan 
com es pugui, substituint el model de gestió de 
residus tradicional per un altre més efectiu basat, 
entre altres, en el reaprofitament de materials.

Per avançar en el camí que proposa el 
model circular caldrà acabar amb pràctiques com 
l'obsolescència programada, que consisteix en 
escurçar de forma intencionada la vida dels pro-
ductes perquè calgui canviar-los per uns de nous. 
Aquesta manera de fer està tan integrada en les 
nostres vides que ens passa gairebé desaper-
cebuda, no pas als fabricants que la tenen molt 
present en el disseny dels seus aparells i dispo-
sitius, ja que la seva estratègia consisteix en que 
la cadena “comprar-usar-llençar-comprar” giri 
tan de pressa com sigui possible.

Tornant al tema principal, el Parlament 
Europeu disposa d’un pla d’acció sobre econo-
mia circular amb mesures per avançar cap a una 
societat neutra en carboni, sostenible i comple-
tament circular l’any 2050. El pla inclou un seguit 

de propostes sobre el disseny de productes més 
sostenibles, la reducció de residus i l’apodera-
ment de la ciutadania (per exemple, el “dret a 
reparar”), amb especial atenció als sectors inten-
sius en recursos (electrònica, plàstics, tèxtils o 
construcció). Per fer palesa la necessitat d’as-
solir aquests objectius n’hi ha prou amb aques-
ta dada: cada ciutadà català genera més de 500 
quilos de brossa a l’any.

Més a prop nostre, l’associació Àmbit 
B-30, l’objecte de la qual consisteix en desen-
volupar una estratègia industrial i tecnològica 
conjunta en el territori de la B30, ha fet publiques 
recentment les conclusions d’un estudi per pro-
moure l’economia circular dins de la seva àrea 
d’influència, on s’identifiquen diversos sectors 
amb elevat potencial de millora, com són els dels 
envasos, el metall i la química.

Totes aquestes iniciatives al voltant de 
l’anomenada economia circular haurien de servir, 
a mig i llarg termini, per proporcionar als consu-
midors productes de més llarga durada, estalvi 
de diners i una millor qualitat de vida. Per fer-ho 
possible, caldrà potenciar la coŀ laboració entre 
les empreses i d’aquestes amb l’Administració, 
responsable de la regulació 
de l’economia circular i de 
la creació d’estímuls per a 
empreses i consumidors. 
Caldrà que la conscienci-
ació “verda” de proveïdors, 
clients i administracions 
avanci de pressa per-
què la crisi climàtica 
no té aturador.  −

Per una 
economia 
circular

LLUÍS MARTÍNEZ CAMPS
Economista. Síndic emèrit de Mollet
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L'Atlàntida de Vic acollia el 24 
d'abril l'estrena de Terra Baixa 
representada per la companyia 
teatral del programa de TV3 El 
Llop. Una de les intèrprets és la 
molletana Blanca Lasobras, que 
amb només 19 anys viu aquesta 
experiència única fent gira arreu 
de Catalunya representant la Nuri. 
"No és només que m'hagin agafat a 
una companyia professional amb 
19 anys, que ja és una bogeria, sinó 
és el fet que estem omplint teatres. 
Potser mai tornaré a veure que 
s'encenguin els llums i que estigui 
tot el teatre ple", explica Lasobras, 
qui hi afegeix: "No sé si he assimi-
lat encara que vaig fer dues funci-
ons amb 800 persones a cada una".
L'actriu molletana va assaben-
tar-se del càsting d'El Llop per 
una tècnica de Cultura de l'Ajunta-
ment de Mollet i per diversos com-
panys de l'escola Nancy Tuñón, on 
estudia teatre. Va intentar-ho, tot 

i no estar-ne gaire convençuda, ja 
que mai havia fet teatre amateur i 
pensava que això li podria restar 
opcions. "Em vaig presentar l'úl-
tim dia que es podia enviar el càs-
ting i ho vaig gravar a correcuita", 
diu Lasobras, qui més endavant va 
acabar sent-ne seleccionada.

Després que la truquessin per 
donar-li la bona nova, sí que va 
guanyar optimisme: "Amb el per-
sonatge de la Nuri, de 14 anys, i 
com només t'hi podies presentar si 
eres major d'edat, tenia avantatge, 
perquè buscaven una noia de 18 o 
19 anys que aparentés menys edat, 
que és la història de la meva vida".
Del seu pas per El Llop s'endú "una 
mica d'experiència OT i l'experièn-

cia intergeneracional. Era tot molt 
enriquidor i t'uneix molt, perquè 
estàs passant un moment de ten-
sió, però és guai. La pena és quan 
la gent va marxant".
I evidentment que la molleta-
na també té paraules per a l'Àn-
gel Llàcer, qui fa de director de 
la companyia. D'entrada, recor-
da com el primer dia d'assaig li 
va "fotre molta canya". Aleshores 
Lasobras va pensar: "He passat vuit 
càstings, però ara comença el real, 
ara estàs treballant i n'has de tenir 
la responsabilitat". De Llàcer tam-
bé valora que "ho té tot molt clar, 
munta les escenes amb una rapi-
desa que es nota tot el bagatge i 
l'experiència que té".

Actuarà al Vallès Oriental?

Ara per ara, no hi ha cap funció 
confirmada a la comarca. Amb tot, 
a la Blanca Lasobras li agradaria 
representar Terra Baixa a casa, a 
Can Gomà, on hi ha estudiat músi-
ca i dansa des de ben petita, així 

com a Granollers, on va fer el bat-
xillerat escènic. Pel que fa a Mollet, 
la regidora de Cultura, Mercè 
Pérez, assenyala que el consistori 
volia programar l'obra durant la 
festa major d'estiu, però a l'agost 
la gira d'El Llop estarà aturada. És 
per això que ja treballen per cercar 
una data a partir de la tardor. ◾

L'actriu molletana Blanca Lasobras interpreta la Nuri a la versió 
de 'Terra Baixa' sorgida del programa 'El Llop' de TV3, una obra 
que està dirigida per l'Àngel Llàcer i que fa gira arreu del país

"Potser mai tornaré a 
veure que s'encenguin 
els llums i que estigui
tot el teatre ple"

CU LT U RA

La Blanca Lasobras a Can Gomà, on hi ha actuat multitud de vegades 
com a alumne de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Mollet

"L'ÀNGEL LLÀCER HO TÉ TOT MOLT CLAR,

MUNTA LES ESCENES AMB UNA RAPIDESA QUE ES

NOTA TOT EL BAGATGE I L'EXPERIÈNCIA QUE TÉ"

{ Per Sergio Carrillo Rodríguez }
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El pròxim 22 de maig, el Parc 
de Can Mulà de Mollet, acollirà 
una nova edició de l'Aplec de la 
Sardana. Organitzat per l'entitat 
molletana Tradicions i Costums, 
l'esdeveniment sardanista, que 
arriba a la 79a edició, comença-
rà a les 10.15 h i a la tarda a les 16 
h, i comptarà amb la participa-
ció  de tres cobles - la Mil·lenària 
de Perpinyà, la Jovenívola 
de Sabadell i la Principal del 
Llobregat -. Els organitzadors 
esperen una bona acollida  des-
prés de dos anys sense poder cele-
brar l'Aplec en el seu format habi-
tual arran de les restriccions per 
la pandèmia. En cas de pluja, la 
jornada se celebrarà a la carpa del 
Pavelló Riera Seca. ◾

Mollet celebra el è 
Aplec de la Sardana 
al Parc de Can Mulà 
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— QUANTS ANYS TENS? 28. — 
QUANTS EN FA QUE BALLES? VAIG 
COMENÇAR QUAN TENIA 4 ANYS AMB 

L'ESBART DANSAIRE DE MOLLET.   

— COM ET VAS INTRODUIR EN EL MÓN 
DE LES SARDANES?  LA MEVA ÀVIA 
BALLAVA SARDANES, DESPRÉS TAMBÉ 

VA COMENÇAR A BALLAR EL MEU AVI 

I LA MEVA MARE ÉS FUNDADORA DE 

TRADICIONS I COSTUMS. — QUINA ÉS 
LA TEVA FUNCIÓ DINS L'ENTITAT? ANYS 
ENRERE AJUDAVA PERÒ NO ERA DE LA 

JUNTA. ARRAN DE LA MEVA FAMÍLIA, 

M'HE ANAT IMPLICANT UNA MICA MÉS I 

ARA FARÀ DOS ANYS QUE SOC SOTSSECRETÀRIA. TAMBÉ PORTO 

LES XARXES SOCIALS I EN SER LA MÉS JOVE, M'ENCARREGO DE 

FER FOTOS I VÍDEOS I FAIG EL DISSENY DELS PROGRAMES. — 
SI LA TEVA FAMÍLIA NO HAGUÉS BALLAT TU FORMARIES PART 
DE L'ENTITAT? POTSER M'HAURIA COSTAT UNA MICA MÉS, SI 
MÉS NO, EL FET D'ENTRAR DINS D'AQUEST MÓN, PERÒ CREC QUE 

M'HI HAURIA ACABAT VINCULANT PERQUÈ M'AGRADA. — TENIM 
ENTÈS QUE ETS LA MÉS JOVE DE L'ENTITAT? SÍ, DESPRÉS DE 
MI LA SEGÜENT MÉS JOVE ÉS LA MEVA MARE QUE TÉ 62 ANYS 

I LA RESTA DE GENT ENCARA ÉS MÉS GRAN. — US FALTEN 
JOVES? ÉS EL PROBLEMA AMB EL QUAL TOTES LES AGRUPACIONS 
COINCIDIM, FALTA UN RELLEU PER SEGUIR AMB L'ENTITAT 

PERQUÈ TOTHOM ES FA GRAN. TAMBÉ FALTA JOVENT QUE VAGI 

A BALLAR. EN EL CONCURS DE COLLES N'HI HA, PERÒ MOLTS 

D'AQUESTS DESPRÉS NO VAN A APLECS, NI FORMEN PART DE LES 

AGRUPACIONS. — QUINA ALTRA MANCANÇA TENIU? ENS FALTEN 
SOCIS PER TIRAR ENDAVANT L'ENTITAT I FER ACTIVITATS. 

ÉS UN DELS TEMES QUE MÉS ENS PREOCUPA. — QUÈ ÉS EL 
QUE MÉS T'AGRADA DE FORMAR PART DE L'ENTITAT? M'AGRADA 
MOLT LA MÚSICA I ALHORA BALLAR. TAMBÉ EL CALIU DE LA 

GENT. — EL PRÒXIM 22 MAIG CELEBREU L'APLEC. EN TENÍEU 
GANES? MOLTES. EL 2020 NO EL VAM FER I L'ANY PASSAT EL 
VAM PODER FER EN UN FORMAT MÉS REDUÏT. A NOSALTRES EL 

QUE ENS AGRADA ÉS FER FESTA GROSSA DURANT TOT EL DIA 

AL PARC DE CAN MULÀ.

Parlem amb 
Marina Saborido, 
sotssecretària 

de l'entiat 
molletana 

Tradicions i 
Costums i una 

apassionada de 
les sardanes
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a Caminada per 
Muntanya— 
El Club Muntanyenc Mollet 
organitza el pròxim diu-
menge 15 de maig, la 24a 
Caminada per muntanya. El 
punt de sortida de la mar-
xa serà a la cantonada del 
carrer Bilbao amb el car-
rer Indústria, és dir, a tocar 
de l'aparcament de l'estació 
Mollet-Sant Fost. La sortida 
es farà a les 7.30 h de forma 
esglaonada. En total els par-
ticipants recorreran 19 km, 
seguint pistes i corriols de la 
Serralada de Marina. El preu 
de l'inscripció anticipada és 
de 9 € pels  socis i de 14 € els 
no socis i d'11 € els socis i de 
16 € els no socis el mateix dia 
de la caminada. ◾
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14 de maig
3a Fira de la Cervesa Artesana

de Mollet del Vallès
HORA: D'11 h a 1 h. LLOC: Parc 
de Can Mulà. PREU: Gratuït. 

ORGANITZA: Colla dels Torrats.

22 de maig
Projecció del film 'Jericó, el infinito 

vuelo de los días'
HORA: 18 h. LLOC: El Lledoner. 

PREU: Gratuït. ORGANITZA: 
Ajuntament (festival La GRAN 

Pantalla).

27 de maig
Concert de Manual Dualicy

HORA: 19 h. LLOC: El Lledoner. 
PREU: Gratuït. ORGANITZA: 

Ajuntament de Mollet (Arts i 
Escena).

29 de maig
'Los Gavilanes',  a càrrec de la 
companyia de sarsuela Fòrum 

Abelló
HORA: 18 h. LLOC: Can Gomà. 

PREU: Fins a 20 euros. ORGANITZA: 
Ajuntament (Arts i Escena).

21 de maig
Mostra de Kalaripayattu

HORA: 19 h. LLOC: Parc de 
les Pruneres. PREU: Gratuït. 

ORGANITZA: CRA'P.

29 de maig
'Amanida de mainada', d'Oriol 

Bargalló
HORA: 11 h. LLOC: El Jardinet.
PREU: 8 € (preu per família). 
ORGANITZA: Casal Cultural 

(El Petit Casal).

21 i 29 de maig
'Peces' i 'Salai, el deixeble 

estimat'.
HORA: 20.30 h i 18.30 h. LLOC: La 
Tramolla. PREU: 12 euros (10 per 
a socis). ORGANITZA: La Tramolla 

(Teatre de prop).

Del 13 al 18 de maig
Dia Internacional dels Museus

Diversos actes, com la inauguració 
del Racó de l'Artista de Xavi 

Clavijo, o el concert de Jumble 
Sounds. ORGANITZA: Museu Abelló.

24 de maig
Inauguració de 'Caminants. Mollet 
migrant' i 'Mirades. Mollet migrant'

HORA: 19 h i 20 h. LLOC: La 
Marineta i Museu Abelló. PREU: 

Gratuït. ORGANITZA: Ajuntament.
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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

P A R T I C U L A R  V E N D E 
PARKING. Calle Joaquín 
Mir, 30-50 1a plan-
ta. 13.000 euros Tel. 

639531554

PIS A MOLLET. PLANA 
LLEDÓ. Ref. JV14383. 
Econòmic. Entresol. 76 
m2, 3 hab., bany, men-
jador, cuina indep. amb 
sortida a pati interior. 
CEE: E. Preu: 99.000 €. 

Tel. 93 579 33 33.

ES VEN PIS A SANT FOST!

70 m2, 2on d'alçada real 
(sense asc.) reformat i 
exterior. Saló amb bal-
conada i aire condicio-
nat, cuina, safareig, 3 
hab. i lavabo amb banye-
ra. Zona d'aparcament 
exterior. Zona de poble, 
centre molt a prop de 
Can Corominas i del CAP. 
CEE: E. Tel. 93 579 65 65.

PISO R EFOR M A D O E N 
MONTCADA Y REIXAC.

Ref. JV14381. Quinto piso 
sin asc. 66 m2, 2 hab. y 
baño, salón con balcón, 
cocina americana, suelos 
de parquet, vent. alum. 
CEE: E. Precio: 130.000 
€. Tel. 93 579 33 33.

PISO EN EL CALDERÍ. 77 
m2, con asc., 2 hab. 
(antes 3), baño, salón 
con salida a balcón, 
cocina con galería. 
Suelo gres. Con calefac. 
CEE: E. Precio: 139.900 
€. 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 andan-
do. Gran salón, cocina, 
balcón, 2 habitaciones, 
aseo completo, lavade-
ro. Calefacción. Tel. 93 

579 65 65.

PISO EN GRANOLLERS. ZONA 
TRES TORRES

Ref. JV14367. Reformado. 
Con ascensor. 98 m2, 3 
habitaciones, baño, 
cocina office con lava-
dero, salón con salida 
a balcón. Calefacción. 
CEE: E. Precio: 159.000 
€. Teléfono de contac-
to: 93 579 33 33.

PLANTA BAJA EN MOLLET. 
ZONA CAN PANTIQUET

Ref. JV14367. Bajos de 
obra rehabilitada. 2 
habitaciones dobles, 
baño, salón-comedor con 
cocina americana, venta-
nas climalit, suelos de 
parquet, placas fototér-
micas. CEE: E. Precio: 
155.000 €. Interesados 
llamar al teléfono: 93 
579 33 33.

VENDO PARQUING GRANDE 
plaza NO. 1. 

En calle Joaquín Mir, 53 
de Mollet. Precio: 10.000 
euros. Teléfono de con-

tacto 626 182 717.

ÁTICO EN MOLLET CON 
TERRAZA Sin ascensor. 84 
m2, 3 hab., baño, cocina 
independiente, lavadero, 
salón y terraza. CEE: G. 
Precio: 159.500 €. 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.

PLANTA BAJA EN MOLLET. 
Z O N A  E S T A C I Ó N  D E 
FRANCIA. Ref. JV14378. 
Próximo a estación de 
tren. 85 m2, 3 hab. 
(antes 4), baño, cocina 
con lavadero, salita con 
salida a balcón, cale-
facción. CEE: E. Precio: 
145.000 €. Tel. 93 579 

33 33.

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 tranqui-
la, piso exterior y muy 
soleado. 70 m2, 3 hab., 
baño, comedor exterior 
con salida a balcón. 
Cocina bien conservada 
con lavadero. Se alquila 
con muebles y electro-
dom. Balcón con vistas y 
muy soleado. Precio: 760 
€/mes. Ref. 2-716. Fianza 
2 meses. Teléfono de 
contacto: 93 579 65 65.

ALTRES

GRATUITO-CONFERENCIAS 
E S P I R I T U A L E S  Y 

MEDITACIÓN

Algunos de los temas que 
tratamos: Sueños, Viaje 
astral, Dimensiones, 
Conciencia, Chacras, 
Karma, Alquimia, Cábala 
o Meditación. Web www.
agarthi.es WhatsApp/Tel. 
644472463 Mail info@agar-

thi.es

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 trucsla

Com penses? Com et sents? Per què? { psicoanalogia }
Tinc el privilegi de treballar en un context 
laboral excel•lent per observar i apren-
dre. La meva consulta és una autènti-
ca font d'aprenentatge constant. Un 
termòmetre que mesura fidelment el 
funcionament de l'ésser humà al llarg 
del temps.
Quan es pot accedir a tanta informació 
vers el nostre funcionament intern, la 
necessitat de trobar eines fiables i efi-
cients per contribuir al benestar dels 
altres, és pràcticament una obsessió, 
tot i que positiva, i una obligació pro-
fessional.
En aquest sentit, ofereixo diferents 
tipus de tractaments, l'objectiu dels 
quals és alliberar al pacient de les cre-
ences limitadores i condicionadores del 
seu subconscient. La Psicoanalogia, la 
Psicoespinoanalogia, la Bioquàntica i les 
Flors de Bach en són alguns.

Totes aquestes teràpies 
són estratègies a través de 
les quals deixar anar tota 
la informació negativa que 
estigui gravada en l'ADN, en l'organisme 
cel•lular, ja que és la que condiciona tot el 
que som, és a dir, el que pensem, el que 
sentim, com reaccionem, què projec-
tem, com funciona el nostre organisme...
Considero que a tots ens arriba el 
moment adient on replantejar-nos el 
ventall de creences que hi ha dins nostre, 
per així poder triar quines volem mante-
nir i de quines desprendre’ns. Cal poder 
arribar a tenir la seguretat  que "jo sóc jo" 
i no un resultat automàtic de tot el que 
hi ha en el meu subconscient, no creieu?
Alhora, tots hem de poder desfer nusos 
emocionals i xocs traumàtics emmagat-
zemats, i sovint encapsulats, dins del 
nostre emocional què de forma constant 

condicionen el nostre present.
La Contra de La Vanguardia, va publicar 
una entrevista molt interessant, contin-
gut de la qual té molta relació amb el que 
aquí estic comentant. Concretament, 
faig referència a la conversa mantin-
guda amb  el Dr. Bruce Lipton, Doctor 
en Medicina i investigador en biologia 
cel•lular. El periodista 
va titular l'article: "Lo que 
pensamos varía nuestra 
biología". Bona lectura i 
assimilació, per després 
poder transformar. ◾

TOTS HEM DE PODER DESFER NUSOS 

EMOCIONALS EMMAGATZEMATS I SOVINT 

ENCAPSULATS DINS NOSTRE

ESTHER MOLINS
Psicoanalogista

Sessions de coach individuals per al teu creixement personal, 
ansietat, autoestima, pors, presa de decisions, emocions...

SOL TEJADA COACH CERTIFICADO POR LA ESCUELA EUROPEA MENS VENILIA

BENESTAR EMOCIONAL 
PER A UNA VIDA PLENA

ESCOLTA IDENTITAT ACOMPANYAMENT DIÀLEG

SOL·LICITA UNA SESSIÓT. 627 94 14 64

· 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

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

al costat Restaurant 365

I LA RESTA FINS AL
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