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Cultura
unida
Neix la Coordinadora de Cultura
Popular amb la finalitat de
defensar els interessos de
les entitats i generar espais
d'intercooperació. —pàg. 
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JOSEP MONRÀS_
EXALCALDE DE MOLLET
"He servit la meva ciutat
i he actuat el millor
possible, potser amb
vehemència, però sempre
mogut pel bé de Mollet"

—pàg. 
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VOL VENDRE EL SEU PIS?
“La immobiliària dels Quatre Cantons”
Carrer Rafael casanova, 2
Mollet del Vallès

www.llarmollet.cat
COMPRA · VENDA · LLOGUER

TRUQUI’NS

629 47 33 77
Mollet Parets La Llagosta
Sant Fost Martorelles Lliçà de Vall…
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L'espai natural dee Galle
Gal
Gall
Gallecs,
allec
alle
llec
llecs
lecs,
ecs,
cs,
un set de rodatgee a l'alça
l'a
l'al
l'alç
'alça
alça
lça
Que aquest paratge natural –on Neus Ballús va fer la seva multipremiada òpera prima– es trobi
tan pròxim a Barcelona, fa que cada cop més productores apostin per establir-hi els seus sets de
rodatge. Per al Consorci de Gallecs, és un beneﬁci tant econòmic com de descoberta de l'espai,
però tampoc volen tenir un parc massiﬁcat amb càmeres i ﬁlmacions massa seguides.

G

allecs és un espai idíl·lic.
Per gaudir i per viure de
la natura, per restar distanciats dels constants sorolls
de la ciutat, per passejar, córrer
o anar en bicicleta, i també és un
bon espai per filmar.
Una de les primeres a fer-ho –no
en va ser la primera, però sens
dubte sí que n'ha estat la més destacada– va ser la directora molletana Neus Ballús, que va decidir
enregistrar la seva òpera prima al

Parc de l'Espai d'Interès Natural
de Gallecs. "La Neus va proposar
fer una pel·lícula aquí a Gallecs
i des del primer dia vam oferir
la nostra col·laboració", explica l'actual gerent del Consorci
de Gallecs, Gemma Safont, qui
destaca que La Plaga, que va ser
guardonada, entre d'altres, amb
quatre Premis Gaudí, "va donar
una bona repercussió al territori".
Quan Ballús va rodar el seu primer llargmetratge, el Consorci

de Gallecs encara no feia pagar
cap taxa per fer-hi filmacions. Tanmateix, Safont creu que
"tampoc li haguéssim fet pagar,
sempre ho vam veure com una
col·laboració i era una promoció molt gran, perquè treballava
amb la gent del territori i donava
a conèixer l'espai".
Una taxa activa des del 2018
El rodatge de Ballús va ser un
fet molt excepcional, però sí

'LA PLAGA' HA ESTAT, SENS DUBTE,
EL RODATGE MÉS RELLEVANT QUE S'HA
REALITZAT MAI A GALLECS, UN FILM
QUE VA REBRE QUATRE PREMIS GAUDÍ

Neus Ballús, al centre, durant el rodatge de 'La Plaga', l'estiu del 2011
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'Merlí: Sapere aude' va deslocalitzar Gallecs a l'Empordà en aquesta
trama protagonitzada pel Jordi Coll i el Carlos Cuevas | Veranda

que cal destacar que puntualment a Gallecs ja s'hi havien fet
treballs audiovisuals, alguns de
ben coneguts –com la sessió fotogràfica del disc Pentimento de
David Bustamante, el 2006, o un
parell d'anys abans el videoclip
del tema Las niñas de La Salle,
dels Mojinos Escozíos– i d'altres
de més independents.
Com que el Consorci va detectar que cada cop hi havia més
demanda per gravar anuncis
o escenes a l'espai natural de
Gallecs, es va decidir regularitzar
la situació amb una taxa pública
de fins a 500 euros per dia, depenent de la tipologia.
Concretament, el preu diari per
rodar curtmetratges, documentals i sessions de fotografia
destinades a publicacions és de

cions diferents. Concretament, el
2018 (d'ençà de la publicació de
la regulació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, el mes
de juliol) només hi va haver un
rodatge; el 2019 s'hi van realitzar dues gravacions, la mateixa
xifra que el 2020; l'activitat més
gran va ser el 2021, amb nou sollicituds per gravar; i enguany de
moment només se n'ha comptabilitzat una, i no una de qualsevol,
sinó la filmació de l'anunci de La
Grossa de Sant Jordi.
Qui no paguen són les persones
que estudien audiovisuals i hi
volen fer pràctiques o filmacions
com a projecte acadèmic que no
tingui ànim de lucre. En aquest
sentit, la gerent del Consorci assegura que "tenim força alumnes
que hi venen a gravar".

− Des que es va regular una taxa
per a rodatges a Gallecs, el juliol
del 2018, se n'han realitzat una
quinzena, alguns de ben rellevants,
i el Consorci ha recaptat 7.250 euros
250 euros per dia, una xifra que
ascendeix a 500 en el cas d'anuncis, moda, videoclips musicals i
llargmetratges. A més, a partir
del sisè dia hàbil s'aplica un descompte del 50% en el preu.
Des que va entrar en vigor la taxa,
el Consorci ja ha cobrat 7.250
euros d'una quinzena de filma-

Preservar el medi, fonamental
No tothom qui pagui la taxa
podrà rodar a Gallecs, sinó que
el Consorci n'és el responsable de
validar o invalidar les peticions,
principalment tenint cura que
durant l'activitat no es malmeti el
medi natural. Safont, però, apunta que no s'han topat amb deman-

des que poguessin ser perjudicials
i, per tant, a les quals haver-los
de denegar el projecte.
"El medi natural és prioritari",
reitera la gerent, qui destaca que
tots aquests projectes cinematogràfics o publicitaris poden ser
"una manera també de donar a

“

És una manera
de donar a
conèixer el
parc, però cal
respectar el medi

conèixer el parc", però que cal
que l'activitat "estigui d'acord
amb el respecte pel medi natural i agrícola".
Precisament és per això que es
prioritza que els rodatges siguin
als camins i als eixos principals,
perquè no estiguin a dins dels
camps. "I si en algun cas hi ha
hagut alguna excepció, sempre
ha sigut d'acord amb la persona que treballa el camp i sempre
i quan no hi hagi una afectació
gran al cultiu", hi afegeix Safont.
No volen càmeres habitualment
La xifra de projectes que s'han
rodat a Gallecs no és gaire elevada i, per tant, els diners recaptats
tampoc no suposen uns ingressos
extraordinaris. Però en la balança
entre fer créixer desmesurada-

3
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ment el pressupost del Consorci
a costa de tenir-hi càmeres habitualment produint, o tenir uns
ingressos moderats com els actuals amb uns pocs sets de rodatge a l'any, el Consorci hi aposta
per la segona opció, sense dubtar-ho. "És poc l'import que es
rep i tampoc volem massificar el
parc amb aquesta activitat", assegura Safont.
Sí que és cert, tanmateix, que a
mesura que s'enregistren projectes a Gallecs, cada cop van arribant més demandes, fins al punt
que l'any passat hi va haver fins
a nou rodatges, una xifra molt
superior a la de la resta d'anys.
"Com que hi ha localitzadors amb
qui ja ens coneixem, ens han anat
fent més propostes", diu Safont,
qui explica que TV3 ha apostat
prou per l'espai, fent-lo servir
per als llargmetratges Èxode i El
Metralla, o la sèrie basada en el
film La vida sense Sara Amat,
entre d'altres.
L'anunci de La Grossa de Sant
Jordi d'enguany ha estat un dels
treballs més recents fets a l'espai natural baixvallesà, amb la
seva peculiar representació de
la llegenda a càrrec d'en Marc
Rodríguez, en David Verdaguer
i la Irene Minovas.
El Cachitos de hierro y plomo
(La 2 de RTVE) també va emetre
a principis de febrer un programa, que, en aquest cas, va estar
centrat en la música de revetlles.
Cal destacar, que aquest programa dirigit pel molletà Jero

Rodant l'anunci de La Grossa de
Sant Jordi | Nitro Digital Films

Rodríguez també va aterrar a
Gallecs el 2014, aleshores dedicant-lo a l'agropop.
I el Carlos Cuevas ha estat també
un dels actors que ha actuat a l'espai natural de Gallecs, concretament en el seu paper de Pol Rubio
en la segona temporada de Merlí:
Sapere aude, quan va a l'Empordà a conéixer la família de l'Àxel
(Jordi Coll).
Un espai molt pròxim a Barcelona
Les productores i les persones
encarregades de buscar-ne les
localitzacions valoren de Gallecs,
principalment, la proximitat amb
Barcelona.
Així ho diu en Xavi Martí, de la
productora Nitro Digital Films,

SU COCHE Y SU HOGAR NO SON UN JUGUETE
¡PROTÉJALOS DE IMPREVISTOS!
Le asesoramos sin compromiso
y le ofrecemos las mejores coberturas al mejor precio

encarregada de la publicitat de La
Grossa de Sant Jordi. "Buscàvem
un espai amb molt verd i molt
ampli, i Gallecs complia les
necessitats de producció", principalment tenint en compte que
"està molt a prop de Barcelona i
és un desplaçament curt", i això
implica un estalvi del pressupost.
Martí destaca que van trobar facilitats per fer-hi la feina.
D'una manera bastant semblant
s'hi expressa en Bernat Llonch,
cap de localitzacions a Merlí:
Sapere aude, qui havia de buscar "uns camps de l'Empordà a
prop de Barcelona". Va començar
una cerca a internet i va descobrir Gallecs, un espai que "colava,
podia funcionar". De l'experiència, Llonch en recalca "la tranquil·litat i la comoditat", així com
una "gestió amable". També afegeix que, si la demanda encaixés,
tornaria a recomanar Gallecs per
rodar. ◾

C/ Ramon Casas, 8
93 570 54 84 609 357 421
Mollet del Vallès
ramon.vizcaino@agentes.catalanaoccidente.com
Núm. Reg. DGS C046833885979-X

{ Per Sergio Carrillo Rodríguez }
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POLÍTICA

"Ho deixo amb serenor
i alegria i continuant
servint la meva ciutat"
Josep Monràs ha renunciat a l'Alcaldia de Mollet, però es manté
com a regidor fins al 2023, i passa el relleu a Mireia Dionisio

ports– i seguirà amb càrrec a la
Diputació de Barcelona, on serà
el president diputat de l'Àrea
d'Educació, Esports i Joventut de
la Diputació de Barcelona.
Divendres 3 de juny, la Sala de
Plens va acollir la renúncia oficial de Monràs, qui va estar envoltat de treballadors, ciutadania,
amics i familiars."Ho deixo amb
serenor i alegria i continuant servint la meva ciutat", deia. El fins
aleshores alcalde, també va tenir
paraules d’agraïment cap a tots
els regidors i regidores que l’han
acompanyat al llarg dels 18 anys
"HE SERVIT LA MEVA
CIUTAT I HE ACTUAT EL
MILLOR POSSIBLE, POTSER
AMB VEHEMÈNCIA PERÒ
SEMPRE MOGUT PEL BÉ
COMÚ DE MOLLET"

La successora Mireia Dionisio lliurava una
reproducció del Lector de premsa a Monràs
durant el ple de renúncia com a alcalde

Si no passa res d'extraordinari,
aquesta setmana Mireia Dionisio,
la primera tinenta d'Alcaldia i líder
del PSC a Mollet, prendrà les regnes de l'Ajuntament molletà com
a alcaldessa. La renúncia de Josep
Monràs després de 18 anys com a

alcalde de la ciutat ha precipitat
el relleu. Amb tot, Monràs, qui va
començar la seva carrera política a l'Ajuntament fa 31 anys, no
es retira del tot ja que continuarà com a regidor –de moment
només s'ha confirmat que d'Es-

com a alcalde i reconeixia la feina dels treballadors de la casa.
“Aquest Ajuntament disposa de
més de 400 servidors públics
que han estat capaços d’ajudar i
de posar en marxa les propostes
de l’equip de Govern i transformar-les en realitats”, ha afegit.
Monràs també assegurava que
que se’n va “tranquil” perquè “he
servit la meva ciutat i he actuat el millor possible; potser amb
vehemència i duresa. Si algú s’ha
sentit ofès demano disculpes però
sempre m’ha mogut el bé comú
de la ciutat”.
En el ple va fer un repàs a la seva
obra de govern i va destacar-hi
alguns equipaments i espais, com
el parc de les Pruneres i el nou
hospital, i l'aposta pels serveis
públics.
En el torn d'intervencions dels
portaveus municipals, la majoria de grups van destacar-ne la
seva dedicació i tenacitat al capdavant del govern molletà.
{ Per Laura Ortiz Mateo }
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BREUS
191.000 € dels Fons
Next Generation
L'Ajuntament ha rebut
una subvenció de 191.000
euros dels fons europeus
per a la modernització i la
millora de l'atenció ciutadana i l'administració
local, amb noves tecnologies que apropin l'administració a la ciutadania.
El carrer Barcelona serà un dels eixos comercials
amb estands del sector del comerç i la qualitat de vida

Accident laboral
mortal a Prezero GTR
Un treballador de 46 anys
moria dijous 2 de juny a
l'empresa Prezero GTR
(antiga Cespa) del polígon de Can Prat. L'home
va quedar atrapat en una
premsa d'escombraries i
els Serveis d'Emergències Mèdiques no van poder
fer res per salvar-li la vida.
L'empresa es dedica a la gestió i tractament de residus.

Es recuperen els
patis oberts a l'estiu
L’Aju nt a ment tor n a a
obrir els patis de les escoles Joan Salvat Papasseit
i Col·legis Nous. Durant
el juny els patis estaran
oberts divendres, de 16.30
a 21 h, i dissabte i diumenge, d'11 a 14 h i de 16 a 21 h.
De l’1 de juliol al 4 de
setembre, estaran oberts
els d i mecres, d ijous i
divendres de 16 a 21 h, i
els dissabtes i diumenges d'11 a 14 h i de 16 a 21 h.
Pel que fa el període de
vacances, de l’1 al 14 d’agost
tancarà el pati de Col·legis
Nous i del 15 al 30 tancarà el del Salvat Papasseit.

TEIXIT COMERCIAL

El comerç torna al carrer
amb el Mollet és Fira
Després de dos anys en blanc, Ajuntament i comerciants
tornen a col·laborar per celebrar l'esdeveniment comercial que
comptarà amb un centenar d'expositors i uns 270 participants i
que enguany s'organitzarà en un únic cap de setmana
Compte enrere per a la celebració
de la 8a edició del Mollet és Fira,
que se celebrarà els dies 9, 10, 11
i 12 de juny, al centre de la ciutat, amb la participació de més de
270 establiments i la instal·lació
d'un centenar d'expositors dels
sectors de l’automoció, alimentació, comerç i serveis, que ocuparan uns 11.000 metres quadrats
al centre de la ciutat.
Després de l'aturada de dos anys
per la Covid, aquest projecte de
promoció comercial es recupera amb la novetat de concentrar
les tres fires sectorials en un únic
cap de setmana. Els expositors es
podran visitar el dissabte, d’11 a
21 h, i el diumenge, d’11 a 20 h. El
sector de l’automoció s'ubicarà a
l’avinguda de la Llibertat, l’Illa i
la plaça Major i els sectors de l’alimentació, comerç i serveis s'installaran a la rambla Fiveller, Balmes,

al carrer de Barcelona i al parc de
les Pruneres.
Però Mollet és Fira començarà dos
dies abans, el 9 de juny al vespre,
al Mercat Vell, amb la tradicional
Gala del Comerç, que organitza cada any l’Associació d’Homes i Dones Autònoms de Mollet
ESTANDS DEL SECTOR DE
L'AUTOMOCIÓ, EL COMERÇ I
LA QUALITAT DE VIDA ES
CONCENTRARAN AL CENTRE
DE LA CIUTAT ENTRE
EL 9 I EL 12 DE JUNY
i Comarca (ADHEC) i que enguany
reconeixerà dones emprenedores
i comerços del municipi que tenen
més de 25 anys de trajectòria.
L’endemà, el 10 de juny, també
al vespre però a la plaça Major, se

Juny 
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CIUTADANIA PODRÀ PARTICIPAR
EN LA CAMPANYA COMERCIAL
SUPERBUTLLETA QUE COMPTA AMB

BREUS

UNA CINQUANTENA DE PREMIS
VALORATS EN MÉS DE 12.000 EUROS

Centre logístic al
solar de la Tenería
La promotora de naus
logísitiques Goodman ha
comprat a la immobiliària Casacuberta els terrenys de l'antiga Tenería per
desenvolupar-hi un centre
logístic. El cost de la compravenda del solar ha estat
d’uns 17,6 milions d’euros.

Oficina per orientar
en despesa d'energia

la Súperbutlleta
als establiments
adherits a la campanya i lliurar-la
emplenada a qualsevol
de les urnes distribuïdes
en aquests comerços i en
els recintes firals. El sorteig
dels premis es realitzarà el 2
de juliol. Es poden consultar els establiment adherits
a la campanya i les condicions a
www.compraamollet.cat.
celebrarà El
Mercat també
és Fira, una mostra de degustació dels productes del Mercat
Municipal, que s'acompanyarà amb el concert d'inauguració de la fira a càrrec de Whiskey
Preachers.
Premis i sorteigs amb la Superbutlleta
Un dels aspectes més destacats i singulars de Mollet és
Fira és la campanya comercial Súperbutlleta, promoguda i
finançada pel comerç local. Es
farà de l’1 al 26 de juny, amb una
cinquantena de premis que estan
valorats en més de 12.000 euros.
Per participar-hi caldrà recollir

Oci i cultura, en paral·lel
Mollet és Fira és també una activitat cultural i festiva que inclourà concerts itinerants, balls, festa de l’escuma, pallassos, tot un
programa d'activitats organitzat
tant pels establiments participants com per l'Ajuntament.
Entre altres, el sector de l'automoció oferirà simuladors de conducció de Fórmula-1 o cotxes elèctrics
teledirigits, circuits de patinets i
exposició de models de vehicles
de diverses marques.
A ltres activitats destacades
seran el Cabell boig, a càrrec de
Perruquers solidaris, i les exhibicions d'esports i balls de tot tipus a
l'escenari principal ubicat al parc
de les Pruneres. ◾

L’Ajuntament ha obert
l’Oficina de Rehabilitació
Energètica per donar informació, orientació i assessorament tant a comunitats de propietaris com a
llogaters de pisos i cases
que vulguin reduir la despesa energètica de la llar.

La millor coca de
llardons a Catalunya
La pastisseria Viñallonga
ha guanyat el premi a la
millor coca de llardons de
Sant Joan de 2022. El guardó l'atorga l'agència especialitzada en màrqueting gastronòmic Sr. y Sra.
Cake i compta amb el suport
del Gremi de Flequers.
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Mollet instal·larà vuit illes de
producció fotovoltaica a les
cobertes d'edificis municipals
El cost total del projecte és d'1,2 milions d'euros, es preveu que
acabi el 2023 i que subministri a tots els equipaments municipals
L’Ajuntament de Mollet crearà
vuit grans centres de producció
fotovoltaica ubicats a les cobertes
d’edificis municipals que també
donaran cobertura al seu voltant
en un radi de 500 metres.
El cost total del projecte Mollet
solar és d’1,2 milions d’euros i
podria optar a una subvenció del
90% per part de la Diputació de
Barcelona. Així, tots els equipaments municipals funcionaran
amb energia solar.

Les 8 illes s’instal·laran als centres educatius de Cal Music, Sant
Vicenç, Can Besora, La Filadora,
Col·legis Nous i l'Escola Montseny.
També n'hi haurà una a l'edifici de
la Brigada Municipal i una altra al
Mercat Municipal. Els projectes ja
estan redactats i les obres s’executaran gradualment.
En marxa el 2023
La previsió és que les 8 instal·lacions projectades estiguin acaba-

des el 2023 i s’aconseguirà compartir la producció fotovoltaica
amb 35 equipaments municipals,
cobrint el 40% del consum i aprofitant el 100% de l’energia produïda. Paral·lelament, s’ha fet un
estudi de consum elèctric que ha
permès constatar que hi haurà un
sobrant d’energia solar. Per arrodonir el projecte, els excedents
de l’energia solar es destinaran a
unes 200 famílies en situació de
pobresa energètica. ◾

S O C I E T AT

Una reflexió
sobre els processos
migratoris a la ciutat
La Marineta i el Museu Abelló
han inaugurat dues exposicions
que volen visibilitzar en positiu
la diversitat cultural que hi ha a la
ciutat. Ho fan a través del projecte
Mollet Migrant, que s'encarrega
de relatar les històries de persones
migrants de diferents orígens que
s’han establert a Mollet. ◾

““

Petita
orquestra
de balls
populars

Sonarà bé, dins
del vers

Solució edició 1394
(maig): rimarà

El Museu Abelló acull l’exposició 'Mirades', on es poden veure els
resultats de diverses entrevistes, intervencions i tallers realitzats
amb persones migrants del municipi / Aj. Mollet

LLENGUA

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.
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
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ESPORTS

L'efecte Alèxia Putellas sacseja
els equips femenins de base
L'auge del futbol femení, amb la molletana Alèxia Putellas com a
referent, està afectant de maneres molt diferents a les entitats
esportives de la ciutat en els seus equips de base femenins.
L'esport femení viu un moment
únic, especialment el futbol.
És innegable la gran popularització que ha tingut en els
darrers anys, arribant a
omplir els quasi 100.000
seients del Camp Nou. A
Mollet, aquest fenomen
es veu clarament potenciat per una protagonista: Alèxia Putellas. La
molletana s'ha convertit
en una icona i una referent per a nenes de tot el
món i, per descomptat,
també a la seva ciutat.
L'impacte més obvi el trobem al futbol. Jordi Candela,
president del CF Mollet UE,
explica que "estan venint moltes
nenes per tenir un referent com
l'Alèxia". Per això, el club, que té
actualment sis equips femenins,
està treballant per la creació de
més conjunts de nenes. L'impacte
positiu en el futbol és obvi, però
que passa a la resta d'esports?
Tendències a l'alça
Hi ha clubs que estan experimentant increments del nombre de nenes que s'interessen pel
seu esport. És el cas de l'hoquei
patins, que fa anys que augmenta
la seva base femenina. Leo Conde,
president del Mollet HC, explica
que a la seva entitat tenen "totes
les categories femenines cobertes"
i que "cada cop venen més noies".
Conde afirma que el creixement
ve d'abans del "boom del futbol
femení", ja que porten "dotze
anys apostant per l'esport femení
i tenint una bona base". A més, el

xen els partits, però no deixen
l'atletisme". El president també
creu que les diferències entre el

“

L'efecte Alèxia
es nota, les
nenes en parlen
i segueixen tots
els seus partits.
futbol i l'atletisme com
a esports els ajuda a
mantenir les atletes.

dirigent creu
que el fet
de ten i r u n
s è n i or fe m ení potent "ha ajudat m o l t ".
Conde també afirma que les
grans esportistes no són les úniques referents de les nenes i ho
exemplifica amb la portera del
seu benjamí: "La seva il·lusió és
jugar com la portera del primer
equip del Mollet".
En la mateixa línia es mostra el
Club Atlètic Mollet. El seu president, Marcos Venteo, afirma que
hi ha "bastant paritat al club". El
dirigent relata que "la diferència s'ha anat reduint", però que ja
"fa anys" que es produeix aquesta tendència. Venteo destaca que
tot i que mantenen el nombre de
noies a l'entitat "l'efecte Alèxia es
nota, les nenes parlen i seguei-

Moments difícils
Els efectes no
són positius a
tots els esports.
El bàsquet
pateix una situació delicada als
equips femenins de
base. Carlos Nuez, president del CB Mollet, creu
que el futbol femení els
hi ha fet "molt mal"
perquè tenen "molts
problemes per trobar nenes que vulguin jugar a bàsquet".
El mandatari creu que
"moltes nenes que abans feien
bàsquet ara juguen a futbol". El
president explica que aquest problema no els afecta només a ells:
"La situació és igual per a altres
clubs de la zona perquè venen a
agafar nenes al Mollet". Nuez no
veu una solució fàcil al problema
i afirma que "anirà a més" i que
cada cop tindran "més dificultats" per fer equips femenins. ◾

{ Per Sergi Casanovas }
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CAL COMENÇAR
A TRENCAR AMB
CONCEPTES COM
QUE LA SALUT ÉS UNA
INVERSIÓ I ELS SERVEIS
SOCIALS UN COST
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Quan comença la teva experiència professional
en el sector de l'anàlisi de les dades?
El 2009 vaig fundar una empresa especialista en anàlisi de les dades i vam aconseguir ser premi al millor soci de Microsoft
a nivell mundial, premi que vam guanyar
durant tres anys consecutius. El 2018 vaig
crear Momentum Analytics una companyia especialista en analítica avançada de
les dades, és a dir, a partir de l'anàlisi de
múltiples fonts de dades i els algoritmes
matemàtics trobem correlacions que ajuden a anticipar-nos o a detectar aquelles
oportunitats de negoci que no es veuen a
simple vista.
Què és el què no es pot veure a simple vista?
La ment humana pot veure 5 o 6 variables
a la vegada, però quan surten moltes més
variables i més dades, amb això ens ajuden
les matemàtiques. Les màquines soles no
prenen decisions per si soles, però sí que
acompanyen la presa de decisions de l’humà.
Què cerqueu en aquestes dades?
L'empresa està enfocada a fer que les ciutats siguin més pròsperes, més saludables,
més inclusives, més sostenibles i com les

−

És reconegut
per l'OMS que
els factors
Què és el que aporten aquestes eines digitals econòmics i
perquè les empreses siguin més pròsperes? sociodemogràfics
En el món privat, a partir de molta infor- tenen un impacte
mació estadística que existeix, creem uns directe en la salut
tecnologies avançades ens poden ajudar en
aquest camí.

models analítics per identificar les tipologies de les famílies que viuen al territori. Aquesta eina és de molta utilitat per
la presa de decisions de les empreses. És
entendre d’una forma molt gràfica, que el fet
de conèixer les característiques sociodemogràfiques i econòmiques de la població ens
pot ajudar a adequar l’oferta al públic objectiu. Per exemple, podem arribar a predir
millor quan facturarà la direcció d'una multinacional amb l'obertura d'un restaurant.

Ara, heu anat més enllà i apropeu aquesta tecnologia a les administracions públiques, entre
les quals l'Ajuntament de Mollet. Què els oferiu?
El projecte és exactament igual. On abans
teníem una cartera de productes, ara tenim
una cartera de serveis públics, en aquest
cas concret, de serveis socials. On abans
teníem uns clients que ens compraven les
nostres hamburgueses, ara tenim uns usuaris de serveis socials. On abans l’empresa
privada buscava els clients potencials, ara
busquem els usuaris potencials -tots aquells
que es troben en una situació de fragilitat i
que, per exemple, desconeixen que disposen
d'un servei d'atenció o d'un ajut-. Això ens
permet anticipar-nos a l’emergència social
amb la mateixa metodologia.
Quin és l'objectiu?
L’eina ajuda a les administracions a poder
planificar millor els recursos i a poder distribuir-los d'una forma més equitativa.
També dignifica la feina dels treballadors
socials, els dota d'eines que els permetin
ser més eficients i obtenir millors resultats
i per descomptat, a poder atendre millor
les persones.
Què suposa quedar-se fora del món digital?
Suposa sortir de la partida. Les necessi-

Albert Isern —

Hem de ser
forts en
DEMANAR
EL DRET
A LES
DADES

ENS ENFOQUEM A FER QUE LES
CIUTATS SIGUIN MÉS PRÒSPERES I
COM LES TECNOLOGIES AVANÇADES
ENS PODEN AJUDAR A FER EL CAMÍ

L'EINA AJUDA LES ADMINISTRACIONS A DISTRIBUIR EQUITATIVAMENT ELS RECURSOS

Albert Isern
Molletà i fundador de Momentum
Analytics, empresa dedicada a
l'analítica avançada de les dades
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Albert Isern —

Hem
d'evolucionar
d'una
aproximació
pal·liativa a una de
preventiva

tats incrementen a un ritme més alt que
els recursos. Ara més que mai hem de ser
més eficients que mai. Hem d’evolucionar d’una aproximació pal·liativa –d’apagar focs- a una de preventiva –treballar de
forma planificada-. Al final, és posar ordre,
és ajudar a dimensionar els serveis socials
dels ajuntaments a estar preparats per les
necessitats reals de la ciutadania.
Quines són aquestes necessitats?
El sistema sanitari que ens cobreix impacta
en la nostra salut un 10-12%, la genètica
un 20% i la resta són els factors sociodemogràfics i econòmics. De fet, és reconegut per l'Organització Mundial de la Salut
(OMS) que els factors sociodemogràfics i
econòmics impacten directament en la
salut. A tall d'exemple, segons una estadística de l’Ajuntament de Barcelona, hi ha
deu anys de diferència d’esperança de vida
entre Torre Baró i Pedralbes. Gràcies als
nostres models matemàtics podem identificar la població i el grau de risc de fragilitat social, els dotem d’eines que poden
ser preventives pel sistema sanitari.
Com de preventives?
Ens hem d’imaginar una piràmide. A la
punta de dalt de la piràmide hi ha els que
consumeixen el 30% dels recursos sanitaris. Hem de minimitzar els que estan per
sota d’aquest esglaó. Si podem identificar
aquest esglaó i millorar-los les condicions
socials, reduirem i retardarem que vagin
cap a dalt. Si podem actuar de forma preventiva i posem mesures, disminuirem la
complexitat del sistema sanitari.
Què cal fer per aconseguir-ho?
Hem de començar a trencar conceptes com

que la salut és una inversió i els serveis
socials són un cost. Hi ha un estudi de la
London School of Economics, que analitzava que 10 anys de solitud no desitjada té un increment de costos en salut de
8.000 euros. Per fer front a aquesta situació, al Regne Unit han creat un ministeri de la solitud no desitjada. Per tant, si
podem dedicar recursos als serveis socials, la societat se'n beneficia.
Amb quines barreres us trobeu?
La llei de privacitat de les dades. Hem de
posar sobre la taula el debat. Hem de ser
forts reivindicant el dret de les dades per
poder donar un millor servei a les persones. L’ideal seria poder identificar la senyora Maria que viu sola i ningú ho sap. Fins
que no arribem aquí, treballem amb dades
estadístiques, que com a mínim ja són un
salt qualitatiu molt bèstia respecte del que
tenim ara mateix.
Quins objectius de futur us plantegeu?
Que sigui una eina de país. Aconseguir que
una entitat supramunicipal sigui central de
compres o faciliti la contractació per part
dels ajuntaments. I l’altre objectiu és fer
front a la gran barrera de la bretxa digital
a través de l'accessibilitat per veu. És a dir,
que es puguin fer les gestions del dia a dia,
com fer la compra, amb la veu. ◾

{ Per Anna Mir Guinjoan }
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Niu a Gallecs
En tu vaig trobar el refugi, un niu
bategues, llueixes, tot en tu és viu
vida meva,terra de tots mai callis
lluita i ferma ,no cal que marxis
Anhel de molts, d'altres desitjada
conills corren per evitar la petjada
l'eriçó s'amaga temorós del soroll
i el faisà perd el niu, no hi ha fonoll
Trista observó els teus éssers perduts
tindran refugi lluny dels malnascuts??
Queda l'esperança de veure el teu verd
en primavera com cada any no es perd.
IVANA MORERA NARES Gallecs

Utopos
@Utopos

NO és una creació artística, encara que els
deu haver costat imaginar i fer la 'instaŀlació'.
Una agressió més a la #Natura i a l'assetjat,
pobre riu #Besòs. Alguns #Barruts.

Ivet Muñoz
@IvetMzb
Seguint l'estratègia de la capital de comarca.
Retirada per tapar escàndols amb renovació democràtica? Molts premis però deutes,
exclusió residencial, equipaments precaris
i absència de polítiques culturals. Un relleu
preciós.

Spain no es
nombre de
superhéroe
Con cuarenta años de edad cumplí mi sueño.
Después de veinte años de trabajo realizado con empeño,
era el director comercial de una empresa dedicada al medioambiente. Cinco años después, perdí el empleo por causa
de la crisis del año 2008. Pensé que con veinticinco años de
experiencia y formación en el campo comercial no tendría
ningún problema para conseguir un nuevo empleo. Después
de enviar decenas y decenas de currículums cada semana, me di cuenta de que estaba equivocado, ya que con
cuarenta y cinco años estaba condenado a ser un eterno
demandante de empleo, sostenido por un subsidio de 430€
hasta que alcanzara la edad de la jubilación.
Atrás quedaron los sueños o, mejor dicho, los sueños
quedan rotos. Un día despiertas y te das cuenta de que eres
como un valor en bolsa que ha caído en picado. ¿Acaso
había menguado mi capacidad y mi talento? La gravedad
de esta situación es que no sólo afecta a nivel individual,
sino a toda una unidad familiar, provocando depresiones
y desahucios. Este grupo social, el de los mayores de 45
años que han perdido el empleo, no puede pagar el alquiler o la hipoteca y debe pedir limosnas para comer, a no ser
que tiren su oficio por la borda y trabajen de camareros, de
mozos de almacén o de repartidores de pizzas con contratos temporales y mal pagados.
Veinticinco años luchando por ser el mejor en mi
campo, y ahora me encontraba al borde del precipicio, el
de la desesperación y la amenaza de un desahucio. Era vivir
cada día con el agua al cuello e intentando caminar sobre la
cuerda floja. Me sentía impotente y lloraba de rabia, rendirse parecía la mejor opción, pues era un trabajador invisible
por causa de mi edad. Si no hay trabajo para todos y hay
que dejar paso a las generaciones más jóvenes, ¿por qué
no poner una inyección letal a los ciudadanos que pasen de
cuarenta y cinco años? Otra opción sería que cobrasen una
prestación suficiente para vivir con dignidad, sin depender
de la caridad de los demás.
Tomé una decisión: ampliar mi formación sería
mejor que morir. Con cincuenta años, me matriculé en
el Grado de Periodismo de la Facultad de Comunicación
de la Universidad Autónoma de Barcelona. Después, realicé el Máster en la Facultad de Comunicación de l a
Universidad de Sevilla. Actualmente, realizo el
Doctorado en Periodismo en la Facultad de
Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid. Paralelamente, he realizado proyectos de comunicación que han
sido elogiados y premiados. Estos hechos
demuestran que aún tengo capacidad y
talento, pero sigo sin ser de interés para
JUAN JOSÉ CONEJO
las empresas, porque Spain no es el nomPeriodista
bre de un superhéroe.
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La Coordinadora de Cultura
Popular de Mollet, a escena
El passat diumenge 29 de maig,
es presentava oficialment la
Coordinadora de Cultura Popular
de Mollet (CCPM), amb un manifest que marcava les línies de treball i unes exhibicions de totes les
entitats assistents.
La Coord i nadora la formen
Torrats, Morats, La Cuca Molla,
Esbart Dansaire, Ball de Diables,
Colla Gegantera i Castellers de
Mollet, i tots ells s'han unit per
"defensar els interessos comuns i
individuals de les entitats adherides, i afavorir la comunicació fluida entre entitats i generar espais
de cooperació", així com per "fer

difusió i promoció del fet cultural de Mollet" o "establir un diàleg
amb el consistori per aconseguir
millores a curt, mitjà i llarg termini", entre d'altres.
Com a objectius més palpables,
demanaran a l'Ajuntament "una
Casa d’Entitats on poder dur a
terme totes aquestes intencions"
i també volen recuperar la mostra d'entitats i coordinar-se mitjançant un calendari compartit.
A la fi, tot plegat pretén ser una
manera per guanyar visibilitat,
per apropar-se més al veïnat i
per sumar persones a les diferents entitats de cultura popular.

La Cuca Molla, una de les participants de la presentació de
la Coordinadora de Cultura Popular de Mollet | Maite Miró

Una mostra
sobre el referent
cultural que va
ser La Marieta
El pròxim divendres 17 de
juny s'inaugurarà al Centre
Cultural La Marineta l'exposició La Marieta del segle
passat 1984-2001. Es tracta d'una mostra que recordarà com el restaurant va
ser un referent cultural a la
ciutat durant l'etapa en què
Marina Duñach i Joan Antoni
Salom n'eren els propietaris.
A l’exposició s’hi podrà

veure el fons documental i
artístic que La Marieta va
acumular durant 17 anys
i el dia de la inauguració
hi haurà actuacions musicals i degustació d’aigua de
valència. La mostra es podrà
visitar fins al 29 de juliol.
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— COM NEIX LA TRADICIÓ DE LA FLAMA
DEL CANIGÓ? EL 1955 UN VEÍ DE LA
CATALUNYA NORD TÉ LA PENSADA I DES
Parlem amb
DEL 1965 ES MANTÉ LA FLAMA ENCESA
Cisco Ferrer,
TOT L'ANY AL CASTELLET DE PERPINYÀ.
membre del Club
D'ALLÀ ES PUJA AL CIM DEL CANIGÓ
Muntanyenc i un
ON ES VA A BUSCAR I ES REPARTEIX
dels primers en
PER TOTS ELS TERRITORIS DE PARLA
baixar la flama
CATALANA PER ENCENDRE LES FOGUERES
del Canigó a
DE SANT JOAN. — DES DE QUAN PORTA
Mollet
LA FLAMA EL CLUB MUNTANYENC? DES
DEL 1974 LA PORTÀVEM RECOLLIDA
DES D'ALGUN INDRET COM LA PORXADA
DE GRANOLLERS O EL PEATGE DE LA
LLAGOSTA, ON ES DISTRIBUÏA. PERÒ EL 1989 ÉS EL PRIMER
ANY QUE EL CLUB PUJA AL CIM DEL CANIGÓ A BUSCAR-LA.
— DURANT UNS ANYS LA VAU BAIXAR CAMINANT DES DEL CIM
FINS A MOLLET. SÍ, ERA UN SOMNI QUE TENÍEM I HO VAM FER
FINS AL 1999. — QUANT TRIGÀVEU? HI HAVIA HORA I MITJA
PER PUJAR AL CIM PER LA BANDA DE FRANÇA I DESPRÉS 4
O 5 HORES MÉS PER BAIXAR-LA PER L'ALTRE CANTÓ DE LA
MUNTANYA. ALLÀ ARRIBÀVEM AL REFUGI DELS ESTABLES, QUE
ERA EL PUNT ON ES PODIA ARRIBAR AMB COTXE. DES D'ALLÀ
FINS A LA FRONTERA 30 KM I FINS A MOLLET 130 KM MÉS.
— COM FÈIEU LA BAIXADA? ES RECOLLIA A LES 12 DE LA NIT
DEL DIA 22 I A LES 8 DE LA TARDA DEL 23 HAVIA D'ESTAR
A MOLLET. DES DEL REFUGI DELS ESTABLES COMENÇAVA LA
BAIXADA AMB RELLEUS FINS A MOLLET. — QUANTS ÉREU? UNS
50 O 60 DE DIFERENTS EDATS, LA MEITAT CANALLA. TAMBÉ
DURANT ANYS VA PARTICIPAR EL CLUB D'ATLETISME. — PER QUÈ
VAU DEIXAR DE PORTAR-LA A PEU? PERQUÈ LA SEGURETAT ERA
MOLT DIFÍCIL A LA CARRETERA I TAMBÉ ELS NOIS I NOIES
ES VAN ANAR FENT GRANS I ELS ESTUDIS I LA FEINA ELS
HI FEIEN DIFÍCIL CONTINUAR. — ARA JA NO ES DEIXA PUJAR
AL CIM? ÉS UNA LLÀSTIMA PERQUÈ LA CERIMÒNIA ERA MOLT
ESPECIAL PERÒ S'HAVIA MASSIFICAT. ARA L'ANEM A BUSCAR
A LA FRONTERA I LA BAIXEM EN COTXE PER REPARTIR-LA DES
DE MOLLET A TOTS ELS POBLES DEL VOLTANT. — QUÈ ÉS PER A
TU LA FLAMA? MANTENIR LA TRADICIÓ DELS PAÏSOS CATALANS.
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— QÜESTIONARI
QÜESTIONARI —
—
—
QÜESTIONARI
—
—
QÜESTIONARI
—
—

QUÈ?

F E S TA D E B A R R I

L'AV Lourdes es
vesteix de gala
L'AV de Lourdes organitza novament les festes veïnals per Sant
Joan. La plaça Rafael Alberti serà
el centre neuràlgic de la gresca,
que començarà el 23 de juny amb
una exhibició d'arts marcials de
l'Escola Lee Young de Parets i
música en directe fins a la matinada. El 24, es farà la xocolatada
infantil al matí i a partir de les 20
h hi haurà música amb DJ Brian,
sevillanes i rumba. El 25 serà el
torn de la festa de l'escuma (12 h) i
el xou de pallassos i la festa infantil a les 19 h. A les 21 hi haurà l'actuació de play-back i més música
amb Dj. El programa es clourà el
26 amb un vermouth popular amb
grup rociero, concurs de paelles i
play-back amb habaneres i rom
cremat i Dj al vespre. ◾
TRADICIONS

La revetlla apunta
a Ca l'Estrada—
Després de la pandèmia,
torna la revetlla popular
de Sant Joan, que es preveu
acabar d'organitzar pròximament. Tot apunta, però,
que començarà amb la rebuda a la plaça Catalunya de la
Flama del Canigó, que portarà el Club Muntanyenc.
Tradicions i Costums posarà les sardanes amb la Cobla
Sabadell. Diables portarà el
foc del Canigó fins al parc
de Ca l'Estrada o s'encendrà la tradicional foguera de Sant Joan. Allà entitats com Torrats, la Colla
Morada, Castellers de Mollet,
el Ball de Diables i la Colla
Gegantera faran la festa de
la nit més curta de l'any. ◾
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Del 10 al 12 de juny
41a Festa de les Nacionalitats
i Comunitats Autònomes
HORA: Divendres a les 20 h, i
dissabte i diumenge a les 10 h.
LLOC: Can Gomà. ORGANITZA:
Irmandade a Nosa Galiza.

10 de juny
Celebració del 30è aniversari del
Centre Cívic de Can Pantiquet,
amb música i molt més
HORA: 18 h. LLOC: Centre Cívic
de Can Pantiquet. PREU: Gratuït.
ORGANITZA: Ajuntament i AMAM.

11 de juny
12 de juny
Urban Parc party, amb cal·listènia, Mostra de catifes de flors amb l'ou
break dance, beatmaching,
com balla, trobada de puntaires i
concerts i dj
mostra de tallers del Casal
HORA: De 18 h a 0 h. LLOC: Parc
HORA: 9 h. LLOC: Rambla Balmes.
de Ca l'Estrada. PREU: Gratuït.
PREU: Gratuït. ORGANITZA: Casal
ORGANITZA: Ajuntament.
Cultural.

15 de juny
Presentació del llibre 'Banys de
bosc', del doctor en Geografia
Josep Gordi i Serrat
HORA: 19 h. LLOC: Centre Cultural
La Marineta. PREU: Gratuït.
ORGANITZA: Ajuntament.

10 de juny
'La tierra y el barro', de Danilo
Facelli, Hugo Martínez i Ana Alfaro
HORA: 20 h. LLOC: Jardinet del
Casal Cultural. PREU: 15€ (13€
per a socis). ORGANITZA:
Casal Cultural i CRA'P.

17 de juny
Tertúlia artística 'So i imatges per
reflexionar', amb Santi Escura i
Judith Vizcarra
HORA: 21.30 h. LLOC: Jardinet
del Casal Cultural. PREU: Gratuït.
ORGANITZA: Casal Cultural.

17 de juny
30 de juny i 2 de juliol
'El Modernisme de Nit', visita a
Festa del barri de Plana Lledó,
les col·leccions modernistes de la amb actuació del grup de playback
Casa del Pintor i copa de cava
i sopar de germanor
HORA: 20 h. LLOC: Casa del Pintor. HORA: 17.30 h i 19 h. LLOC: Mercat
PREU: 3€. ORGANITZA: Museu
Vell i plaça Cinco Pinos. PREU:
Abelló.
Gratuït. ORGANITZA: AV Plana Lledó.
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— EL RACÓ DE LA MEMÒRIA

CATIFES
de CORPUS

El Casal Cultural de Mollet tornarà a omplir la rambla de catifes de
flors amb motiu de la celebració de Corpus Cristi. La d'enguany serà
la 29a edició d'aquesta festa popular que l'entitat molletana va iniciar
el 1994 -any en el qual es va capturar la imatge superior- amb la
participació de diverses entitats veïnals i culturals de la ciutat. Flors,
llavors i altres materials naturals confeccionaran aquests dissenys
que tenyiran de creativitat la via, un any més. La jornada tindrà lloc
el dia 12 de juny i de forma paral·lela a les catifes, hi haurà una nova
Trobada de Puntaires i la Mostra de Tallers del Casal, on s'exposaran les
manualitats i les activitats que s'han anat fent durant tota la temporada.

� E L PA S S AT DE MOL L E T �
Casal Cultural de Mollet
Consulta l'arxiu gràfic a wwww.molletama.cat
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IMMOBILIÀRIA
VENDA
PA RTICU L A R V ENDE
PARKING. Calle Joaquín
M ir, 30-50 1a pla nta. 13.000 euros Tel.
639531554
PIS A MOLLET. PL A NA
LLEDÓ. Ref. JV14383.
Econòmic. Entresol. 76
m2, 3 hab., bany, menjador, 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 balconada i aire condicionat, cuina, safareig, 3
hab. i lavabo amb banyera. 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 V ENDE FA NTÁSTICO
PIS O E N S A N T F O S T.
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, colegios, a 5 minutos andando. Gran salón, cocina,
balcón, 2 habitaciones,
aseo completo, lavadero. Calefacción. Tel. 93
579 65 65.
PISO EN GRANOLLERS. ZONA
TRES TORRES
Ref. JV14367. Reformado.
Con ascensor. 98 m2, 3
ha bitaciones, ba ño,
cocina office con lavadero, salón con salida
a balcón. Calefacción.
CEE: E. Precio: 159.000
€. Teléfono de contacto: 93 579 33 33.
VENDO PARQUING GRANDE
plaza NO. 1.
En calle Joaquín Mir, 53
de Mollet. Precio: 10.000
euros. Teléfono de contacto 626 182 717.
PLANTA BAJA EN MOLLET.
ZONA CAN PANTIQUET
Ref. JV14367. Bajos de
obra rehabilitada. 2
habitaciones dobles,
baño, salón-comedor con
cocina americana, ventanas climalit, suelos de
parquet, placas fototérmicas. CEE: E. Precio:
155.000 €. Interesados
llamar al teléfono: 93
579 33 33.

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.

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 MONTMELÓ. SANTO
CRISTO Ref. EV11226.
¡Vivenda a estrenar!
130 m2, comedor-cocina, 2 baños con ducha,
3 hab. (1 con vestidor y
baño 20 m2), sala polivalente 34 m2, lavadero.
Puertas lacadas en blanco, carp. ext. alum. con
puente térmico y vidrio
doble cámara, persianas
alum. inyectadas espuma.
Silestones, vitro, calefac., aire frío/calor por
conducto. Precio: 195.000
€. Tel. 93 572 30 73.

PISO EN A LQUILER EN
MOLLET. ZONA COL·LEGIS
NOUS. Zona tra nq uila, 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 electrodom. Balcón con vistas y
muy soleado. Precio: 760
€/mes. Ref. 2-716. Fianza
2 meses. Teléfono de
contacto: 93 579 65 65.

SE VENDE PLANTA BAJA EN
MOLLET. ZONA ESTACIÓN DE
FRANCIA. Ref. JV14378.
Próximo a estación de
tren. 85 m2, 3 habitacciones (antes 4),
baño, cocina con lavadero, salita con salida
a balcón, calefacción.
CEE: E. Precio: 145.000
€. Interesados llamar al
teléfono de contacto: 93
579 33 33.

GRATUITO-CONFERENCIAS
ESPIRITUALES 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@agarthi.es

LLOGUER

PROFESSIONALS

ES LLOGA PLAÇA DE
PARQUING GRAN
Per a cotxe al carrer
Vicenç Plantada, nº 2.
Preu: 70 euros al mes.
Interessats, trucar al
teléfono 646 014 222, en
horari de 17 h a 20 h.

VOLS TREBALLAR A MB
NOSALTRES?
Empresa de Mollet busca
noves incorporacions de
personal especialitzat
en neteja. Interessats
envieu el vostre currículum a info@netejaactiva.es

ALTRES

A LES NOSTRES BOTIGUES TROBAREU
AJUTS TÈCNICS PER A TOT EL COS

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

m-ortopedics@m-ortopedics.com · www.mortopedia.com

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
VISITES ORTOPÈDIA PEDIÀTRICA ELS DIVENDRES A LA TARDA “CUIDEM LA SALUT DELS MÉS PETITS”

Creativitat i educació
He escrit aquest article a partir de veure un vídeo amb el títol: Lo que sucede
cuando un niño de 13 años abandona
la escuela. Veure'l em permet seguir
afirmant que l'ésser humà neix amb
un potencial pràcticament "extraterrestre", però sent així, em pregunto: què
ens passa després? Què ens arriba de
l'entorn que fa que totes aquestes capacitats innates quedin no sé on? Com pot
ser que l'educació no es dediqui a estimular-les, perquè cadascú sigui qui és,
amb totes les seves habilitats, i ho posi
al servei dels altres?
Alhora, el contingut del vídeo em planteja molts dubtes, que de fet sempre he
tingut, respecte del nostre sistema educatiu. És vàlid? Respecta la individualitat? Potencia les aptituds emocionals?
Ensenya a ser feliç? Premia la creativitat?
Personalment, crec que Ken Robinson

{ psicoanalogia }

té tota la raó quan diu que
EL SISTEMA VALORA MÉS L'ALUMNE
"les escoles maten la creQUE ES LIMITA A ADAPTAR-SE A LES
ativitat".El sistema eduNORMES QUE L'ESTUDIANT "DIFERENT"
catiu valora més l'alumne
pèutics d'estil de vida, anomenats TLC,
que es limita a adaptar-se a les normes.
i planteja un interrogant molt concret:
L'estudiant "diferent", però que en rea"no estarem fent l'errada de fer una carlitat això indica que encara no ha cedit
rera enlloc de fer una vida?"
respecte de mostrar la seva identitat,
La capacitat creativa, amb la qual tots
suposa que també l'escola s'adapti a
naixem, és una riquesa molt valuosa, la
ell, i no solament ell al centre i a la seva
qual ben segur ens pot oferir més posnormativa curricular. Però això vol dir
sibilitats de prospectiva laboral que un
feina extra, així com un altre tipus de
títol. I a dia d'avui ja està sent
formació dels mestres i professors; és
així, doncs es relaciona
a dir, invertir molt més en educació, la
èxit amb idees, iniciatiqual cosa no sembla ser l'interès dels
va, intel•ligència emonostres polítics.
cional, empatia..., sent
L' educació no hauria de treballar per
feliç creant. ◾
aconseguir alumnes feliços i saludables?
En aquest sentit, el científic Roger Walsh,
ESTHER MOLINS
dedicat a l'estudi sobre com ser feliç,
Psicoanalogista
defensa tot un seguit de canvis tera-

SOL·LICITA LA
TEVA VISITA

CENTRE DE FISIOTERÀPIA
ESPECIALITZAT EN SÒL PELVIÀ
Sessions individualitzades
Activitats dirigides en grups reduïts
(prepart, hipopressius, postpart, reeducació postural)

Assessorament de lactància · Massatge terapèutic
Maderoterapia i drenatge linfàtic
Carrer Francesc Layret, 75 local 1 · Mollet del Vallès
T. 695 617 217 · info@albaromerofisioterapia.es

GABINET PSICOPEDAGÒGIC
I MÈDIC NATURISTA MOLINS

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

· 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
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Coneix els millors trucs
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Racó
gastronòmic
ràpides i senzilles

Orxata de
xufla casolana
UNA DE LES BEGUDES FRESQUETES
QUE MÉS VE DE GUST A L'ESTIU I
A MÉS ÉS MOLT FÀCIL DE PREPARAR
L'orxata és un batut d'origen vegetal elaborat amb
xufles, sucre i aigua. És una de les begudes fres— 250 g de xufles
quetes que més ve de gust a l'estiu i a més, és
(preferiblement que
molt fàcil de preparar.
siguin valencianes)
El primer que caldrà fer és deixar les xufles en
— 1 litre d'aigua
— 100 g de sucre de llustre remull des de la nit anterior. El mateix dia de la
preparació, les rentarem i escorrerem.
o sucre blanc
Seguidament, en una batedora, picadora o robot
de cuina les triturarem al costat de mig litre
d'aigua fins que quedin com una pasta
densa (de la textura aproximada del
pa ratllat).
Després, colarem l'aigua, i les triturarem de nou amb la resta de l'aigua.
Al líquid resultant, li afegirem el
sucre, remourem bé i ho ficarem
a la nevera perquè es refredi, ja
que com més fresqueta és millor
es degusta.
Firnalment, la servirem acompanyada d'uns deliciosos fartons.
Que vagi de gust!

{ temporada }

Idees per decorar
i donar un estil
més personal
al teu saló

{ disseny }

En qualsevol habitatge,
LES PARETS DEL SALÓ PODEN SER
poques habitacions són
PERFECTES PER DONAR EL NOSTRE
més importants que el saló.
TOC PERSONAL A LA DECORACIÓ
Es tracta d'una zona de la
pels mobles a mida. D'aquesta manera,
casa en la qual solem passar molt de
podràs dissenyar els mobles al teu gust,
temps, i que és utilitzada per a moltes
traient major partit a l'espai disponible.
coses diferents, com pot ser per a relaPenjar quadres amb fotos. Les
xar-nos, llegir o teletreballar.
parets del nostre saló
Per la seva importància,
poden ser perfecés vital que compti
tes per a donar el
amb una decoranostre toc perció concorde als
sonal a la deconostres gustos,
ració. El millor
una decoració
de tot, és que
amb la qual
les fotos les
ens sentim
podrem anar
identificats i
canviant amb
que ens proel pas dels
porcioni molt
mesos.
més confort.
Afegir peces
Compartim ideheretades. Segur
es per a donar un
que hi ha objectes
estil més personal
a la casa dels teus
al vostre saló.
pares, sogres o avis dels
Tria mobles a mida. Triar els
quals estàs enamorat des de
mobles del saló pot resultar una
sempre. Aquests elements poden ser
tasca molt tediosa, ja que, en molts
una bona opció per fer més personal
casos, no compleixen amb les nostres
el teu saló. ◾
necessitats. Quan això ocorre, aposta

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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FEM LLAR

Un espai per conviure i compartir
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