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Mollet Parets La Llagosta   
Sant Fost Martorelles Lliçà de Vall…

Carrer Rafael casanova, 2 
Mollet del Vallès  

www.llarmollet.cat

VOL VENDRE EL SEU PIS? 
TRUQUI’NS 

629 47 33 77
“La immobiliària dels Quatre Cantons”

COMPRA · VENDA · LLOGUER

Entrevista a

NÚRIA GUIU_
BALLARINA I COREÒGRAFA, 
PREMI NACIONAL DE 
CULTURA

"Hi ha un llenguatge físic 
que també vol parlar i 
s'ha de posar en valor" 

—pàg.  a 

La transformació de Mollet com a subseu de 
Barcelona , vista  anys després. —pàg.  a 

Petjada
olímpica
Petjada 
olímpica   
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E l 17 de juliol de 1989 el Comitè 
Olímpic Organitzador de 
Barcelona (COOB) va anun-

ciar que les instal·lacions de tir 
olímpic de Barcelona 92 es cons-
truirien a Mollet, convertint la 
ciutat en una de les setze sub-
seus dels Jocs. Una decisió que 
llavors va passar desapercebuda 
per a la majoria de veïns i veïnes, 
però que va desencadenar una de 
les majors transformacions que 
ha viscut mai la ciutat.
Els Jocs Olímpics i Paralímpics de 
Barcelona 92 van significar molt 

per a Mollet, no tant en l’àmbit 
esportiu, sinó en l’urbanístic i 
social. “La gent es va sentir orgu-
llosa de passar d’un suburbi fosc a 
una ciutat moderna”, relata la lla-
vors alcaldessa, Montserrat Tura.

Un inici bastant fred

L’elecció de Mollet com a subseu 
de les olimpíades va ser l’última 
que es va realitzar. El motiu era 
que el tir olímpic era un esport 
poc arrelat a Catalunya i, per tant, 
no tenia un lloc evident on cele-
brar-se. La ciutat va arribar a la 
fase final de l’elecció competint 
amb Gelida (Alt Penedès), muni-
cipi al qual es va imposar per aco-
llir les instal·lacions de tir. Tura 

explica que el fet que les galeries 
de tir poguessin ser usades des-
prés per l’escola de policia (avui 
en dia l'Institut de Seguretat 
Pública) va “decantar la balança”, 
ja que Barcelona 92 tenia la filo-

sofia de “fer inversions que tin-
guessin una utilitat després dels 
Jocs”. L'exalcaldessa també creu 
que aquesta elecció els va ajudar 
molt per entrar en "una col·la-
boració extraordinària" amb les 
altres ciutats subseus.
L’inici de l’esperit olímpic a Mollet 
no va ser precisament entusiasta. 
“L’ambient inicialment era molt 
fred” explica l’aleshores alcal-
dessa i ho exemplifica amb una 

anècdota: “El dia que vam rebre la 
bandera olímpica, a la plaça no hi 
havia gairebé ningú i s’hi passe-
java una rata”, un fet que descriu 
com habitual abans de la reforma 
del clavegueram a la ciutat.
Tot i això, l’ambient va anar a 
l’alça, de manera similar a com 
ho feia a la resta de Catalunya, 
i l’obertura de les inscripcions 
per als voluntaris va ser la pro-
va de com s'anava fent caliu: “Es 
va generar una eufòria col·lecti-

L'ACOLLIDA INICIAL

DELS JOCS A LA CIUTAT

VA SER FREDA, PERÒ

VA AUGMENTAR MOLT

FINS L'ESTIU DEL 92

La ciutat es va volcar amb els Jocs de Barcelona 92 i amb l'esperit olímpic

“ 
Es va generar 
una eufòria 
col·lectiva, un 
orgull i un amor 
propi inmens

30anys de
la transformació 
olímpica

Els Jocs Olímpics de Barcelona 92 van marcar un abans i un 
després per a Mollet. Aquest mes es compleixen 30 anys d'un dels 
esdeveniments més importants de la història de la ciutat.

Centenars de voluntaris de Mollet i de 
la zona van fer possibles els Jocs
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va, un orgull i un amor propi”, 
explica Tura.

De Grècia a Mollet
Un exemple de l’eufòria olímpica 
que es va generar va ser el pas de 
la flama per la ciutat. La torxa va 
arribar des de Grècia a Empúries 
i llavors va fer un recorregut per 
tota Catalunya i tota Espanya. 
En aquesta ruta hi va haver espai 
per a Mollet, que va veure venir 
la flama des de Badalona per la 
carretera de la Conreria. El 15 de 
juny de 1992 a mitjanit, la torxa 
va arribar a una plaça Prat de la 
Riba plena de gom a gom a mans 
del llavors ministre de Cultura, 
el molletà Jordi Solé Tura. Un 
total de 10 rellevistes molletans 
van passejar el foc d’Olímpia 
per la ciutat. Entre ells es tro-
bava el regidor d’Esports Josep 
Monràs, qui descriu l’experi-
ència com “absolutament ino-
blidable” i recorda que “tots els 
carrers estaven a vessar de gent 

− Les ajudes que es van donar a les 
subseus com subvencions o l'exempció 
de l'IVA en les obres públiques van 

ajudar a la transformació de la ciutat 

olcar amb els Jocs de Barcelona 92 i amb l'esperit olímpic

Montserrat Tura i Jordi Solé i Tura amb la flama

LA VARIANT DE L'N-152 (ACTUAL

C-17) I LA RAMBLA NOVA VAN SER

ELS MAJORS CANVIS URBANÍSTICS

DE LA CIUTAT L'ANY 1992

aplaudint, somrient i fotografiant”. 
Sense dubtes, l'arribada de la flama 
olímpica a la ciutat va ser un dels 
actes més multitudinaris dels Jocs 
a Mollet i el termòmetre perfecte 
per mesurar l'eufòria olímpica a un 
mes de la inauguració.

Transformació total
Un fet que va ajudar en gran mane-
ra a aquesta eufòria olímpica va 
ser la transformació urbanística 
del municipi. La construcció de 
la variant de l'N-152 (actual C-17), 
que treia la carretera del centre de 
la ciutat, va ser l’obra més impor-
tant. Montserrat Tura destaca que 
només aquesta millora ja era “un 
canvi molt potent i poderós en el 
paisatge urbà”, però n’hi va haver 
molts més. La Rambla Nova, l’escola 
de música de Can Gomà, la urba-
nització de barris com Plana Lledó 
o Can Mulà o la reforma completa 

de clavegueram i enllu-
menat van ser algunes de 
les obres que es van dur 
a terme en el context 
olímpic. L’exalcaldessa 
recorda que es van “gas-
tar molts diners per apro-
fitar els avantatges fiscals 

que donava ser una subseu” i que 
això va provocar un “canvi d’am-
bient de tota la ciutat”. La llavors 
batlle afirma que tenien tal rit-
me d'obres que anaven "estrenant 
coses cada setmana, tant les direc-
tament relacionades amb els Jocs 
com les que no". Tura recorda que 
el més impactava a la gent era “l’es-
pai i el paisatge urbà que s’estava 
recuperant” i que es demostra amb 
fets com que a la inauguració de la 
Rambla Nova “no s’hi cabia”.

No tot va ser fàcil, Tura afirma que 
van tenir “una dura campanya en 
contra en obres com la rambla”. Tot 
i això, reconeix que per a ella és 
difícil imaginar-se la ciutat d’una 
altra manera: “Molta gent no s’en-
recorda, però jo no deixo d’emocio-

nar-me quan veig la Rambla Nova i 
tots els arbres que han crescut allà. 
Em costaria tornar enrere i veure-la 
com era abans”. La llavors alcaldes-
sa agraeix que ella i el seu equip van 
tenir “una resposta increïble” dels 
ciutadans de Mollet.

Efecte nul a l'esport local
La transformació urbanística i 
social de Mollet va ser molt gran, 
però la seva influència sobre l’es-
port va ser quasi inexistent. Josep 
Monràs explica en aquesta línia que 
“no va tenir una repercussió direc-
ta sobre les instal·lacions i entitats 
esportives de la ciutat”. És cert que 
hi va haver millores a algunes ins-
tal·lacions esportives com el pave-
lló de bàsquet i les pistes d'atle-

tisme, tanmateix, tot dintre de la 
transformació general de la ciutat.
Els clubs molletans sí que van notar 
els Jocs en els seus membres i per-
sones implicades perquè, com rela-
ta el regidor, “moltes persones de 
l'àmbit esportiu de la ciutat van ser 
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voluntàries, aquí i a altres llocs”. 
La presència d’esportistes molle-
tans a les olimpíades va ser bas-
tant reduïda. El principal va ser 
Antonio Durán, qui formava part 
de l’equip paralímpic de voleibol. 
La selecció va acabar dotzena, 
lluny de les medalles.

Un camp de tir referent
Els Jocs van arribar a Mollet mit-
jançant la disciplina del tir olím-
pic, un esport que avui en dia 
encara té un dels seus centres 
nacionals a la ciutat. El camp de 

tir segueix a ple funcionament i 
és “un referent mundial”, segons 
Josep Monràs.
El vicepresident del Camp de Tir 
al Plat, Josep Maria Mayol, expli-
ca que l’activitat no s’atura: “Hi 
ha tir quasi cada dia, el camp no 
tanca mai”. La instal·lació segueix 

acollint avui en dia “competicions 
catalanes, nacionals i de tota clas-
se”, explica Mayol. El vicepresi-
dent relata com el camp ha evolu-
cionat des del 1992: “Inicialment 
teníem 3 pistes. Ara en tenim 4 
i volem seguir ampliant. També 
s’han actualitzat màquines, mar-
cadors, tanques, cobertes i més”.
Respecte al Camp de Tir de 
Precisió, Mayol afirma que tam-
bé “té molta activitat”, ja que, a 

El carrer Jaume I va ser una de les 
majors obres de la Mollet olímpica

més, és el que comparteixen amb 
l’Institut de Seguretat Pública. 
Aquesta disciplina compta amb 
més federats que el tir al plat, i per 
això, les galeries de tir de precisió 
són una instal·lació amb encara 
més activitat.
Tot i tenir aquestes instal·lacions, 
l’esport no ha acabat mai d'arre-
lar a la ciutat. Igual que abans de 
les olimpíades, Mollet no compta 
amb cap club esportiu de tir i la 
presència social de l’esport en la 
ciutat és testimonial. Josep Maria 
Mayol comenta que han intentat 
fer activitats amb l’Ajuntament 
per acostar la modalitat als veïns i 
veïnes, però que el tir olímpic “és 
un món on només s’acosta la gent 
que ja hi està dintre”.
Tot això, el vicepresident des-
taca que compten amb "l'elit del 
tir espanyol" competint a Mollet 
i anima la gent a conèixer l'es-
port: "No és només disparar trets, 
requereix molta precisió i rapi-
desa i una gran preparació tèc-
nica i psicològica". ◾

{ Per Sergi Casanovas Espinosa}

“ 
El camp de tir 
té activitat i 
competicions 
quasi cada dia, 
no tanca mai

Una de les pistes actuals del Camp de Tir al Plat
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6 QÜESTIONARI —
— ON ESTAVES COM A VOLUNTÀRIA? AL 
CAMP DE TIR. - QUINA TASCA FEIES? 
ESTAVA A LA PART D’INFORMACIÓ PER 
QUAN VENIA LA GENT DE FORA — COM 
VAS VIURE L'EXPERIÈNCIA? MOLT BÉ. 
TENIA 19 ANYS, TOT ERA NOU PER A 
MI, VAIG CONÈIXER MOLTA GENT. EM VA 
OBRIR MOLTES PORTES I EM VA ENSE-
NYAR MOLT — GUARDES ALGUN RECORD 
EN ESPECIAL?  RECORDO MOLT EL CAN-
VI DE PINS. ELS VOLUNTARIS TENÍEM 
PINS DE LES OLIMPÍADES, ELS CAN-

VIÀVEM AMB GENT D’ALTRES PAÏSOS I ANÀVEM CLAVANT ELS 
PINS QUE ACONSEGUÍEM A LES GORRES DE VOLUNTARI. — COM 
ANÀVEU VESTITS? UNS QUANTS ANÀVEM AMB XANDALL, QUE HI 
HAVIA BLAU I VERD, I HI HAVIA ALTRES QUE ANAVEN AMB 
VESTIT FORMAL. — TENIES CONEGUTS QUE TAMBÉ S’HAGUESSIN 
APUNTAT COM A VOLUNTARIS? ENS VAM APUNTAR UNS QUANTS, 
PERÒ NO ESTÀVEM TOTS A LA MATEIXA ZONA. ALGUN VA ANAR 
CAP A BARCELONA TAMBÉ. AL FINAL TOTS QUEDÀVEM I ENS 
EXPLICÀVEM L’EXPERIÈNCIA. — VAS CONÈIXER GENT NOVA? 
SÍ, MOLTA. PERÒ JA NO TINC CONTACTE AMB ELLS, ESPECI-
ALMENT AMB ELS DE FORA. TINC CONTACTE AMB ELS QUE JA 
CONEIXIA. — COM ET VAS ANIMAR A APUNTAR-TE? SE'N VA FER 
FORÇA PUBLICITAT. CREC QUE HO VAIG VEURE PEL POBLE I 
COM ES FEIA AQUÍ DONCS MILLOR. - COM ERA L’AMBIENT A 
LA CIUTAT? LA GENT HO VA VIURE MOLTÍSSIM. RECORDO MOL-
TA GENT, MOLTA FESTA; VENIEN DE TOT ARREU.- EL BALANÇ 
ÉS POSITIU? TOTALMENT. QUEDA UN RECORD MOLT MACO, JO 
ENCARA GUARDO LA ROBA I L’UNIFORME QUE ENS DONAVEN. - 
REPETIRIES L’EXPERIÈNCIA? SÍ. M’AGRADARIA QUE ELS MEUS 
FILLS POGUESSIN VIURE UNA COSA AIXÍ. ARA QUE S’HAVIEN 
DE FER ELS JOCS D’HIVERN JO ELS HI DEIA A CASA MEVA: 
“SI ES FAN US ANIMO QUE SIGUEU VOLUNTARIS”. ESTARIA BÉ 
QUE TOTHOM HO POGUÉS PASSAR UN COP A LA VIDA.

CURIOSITATS OL ÍMPIQUES

Parlem amb la 
Pepi Guasch
voluntària 
olímpica de 

Barcelona 92

QUÈ?

—
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La primera medalla 
d'or de BCN 92 es va 
entregar a Mollet.
La sud-coreana 
Kaab-Soon Yeo va 
guanyar la prova de 
rifle d'aire 10 m

25   membres
de l'Esbart Dansaire 
van participar a la 
cerimònia inaugural 
a l'estadi de Montjuïc

Ramón Romero, 
veí de Mollet, va 
ser l’encarregat de 
polir els metalls que 
formaven el peveter 
olímpic
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Preocupació pel 
futur de Can Vila
L'AMPA de Can Vila i l'Ajun-
tament de Mollet han recla-
mat a la Generalitat inver-
sions a l'escola d'educació 
especial després que s'ha-
gin hagut de clausurar dos 
mòduls per les greus defi-
ciències estructurals que 
pateixen. Aquest tanca-
ment afecta una setantena 
d'alumnes que no saben 
com ni on iniciaran el curs 
el pròxim 5 de setembre. 
La Generalitat considera 
que no ha de fer inversions 
ja que l'escola és de titu-
laritat municipal tot i que 
el 2002 i el 2015 va insta-
lar-hi mòduls per assu-
mir l'increment de places.

Escribano, cap de 
llista de comuns
Mollet en Comú ha escollit 
Marina Escribano com a cap 
de llista de la formació per 
a les eleccions municipals 
de 2023. Comuns i Podem 
encara es troben en nego-
ciacions per poder con-
feccionar una candida-
tura unitària d'En Comú 
Podem a Mollet, tal i com 
marquen les directrius dels 
dos partits a nivell nacional.

BREUS

Mollet estrenava a mitjans de juny 
nova alcaldessa. Mireia Dionisio 
agafava el relleu de Josep Monràs 
i era triada per majoria en el ple 
d'investidura, en què també es 
van presentar com a candidates 
Marta Vilaret (Ara Mollet ERC 
MES) i Marina Escribano (Mollet 
en Comú), que volien palesar així 
l'alternativa al govern encapçalat 
pels socialistes. 

En el seu discurs, Dionisio es defi-
nia com a “treballadora, constant, 
compromesa i humil”, uns valors 
que, deia, li han transmés els seus 
pares. Dionisio deia enfrontar-se 

a aquest nou repte amb “il·lusió, 
coratge i energia, i també molta 
responsabilitat”. Pel que fa a la 
relació amb la resta de grups polí-
tics, la nova alcaldessa defensa-
va el diàleg i un nou tarannà i els 
oferia mà estesa.

Remodelació del govern
El canvi a l'Alcaldia també ha 
suposat una remodelació del 
govern, amb Raúl Broto com a nou 
home fort i mà dreta de Dionisio. 
L'executiu ha vist incrementa-
des de cinc a sis les grans àre-
es de govern amb la incorpo-
ració de la regidora de Podem, 
Núria Muñoz com a coordina-
dora d'una d'aquestes àrees. 
Monràs continua com a regidor 
d'Esports i assumeix les regido-
ries de Projectes Europeus i de 
Promoció Empresarial, Innovació 
i Emprenedoria. ◾

La socialista, que substitueix Josep Monràs després de la seva 
renúncia, va ser escollida al ple d'investidura amb els vots dels 
grups municipals del PSC, Podem, Cs i Junts. 

P O L Í T I C A  M U N I C I PA L

Dionisio rebia la vara com a alcaldessa de mans de 
Monràs en el ple d'investidura del passat 11 de juny

DIONISIO DIU AFRONTAR

EL REPTE AMB "IL·LUSIÓ,

CORATGE, ENERGIA I 

MOLTA RESPONSABILITAT"

Mireia Dionisio és triada 
alcaldessa per majoria
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L’Ajuntament ha aprovat el nou 
contracte de neteja de l’espai 
públic i la recollida de residus per 
als pròxims cinc anys. El nou con-
tracte preveu un seguit de millores 
per reforçar i incrementar el ser-
vei i pretén augmentar la recollida 
selectiva del municipi per assolir 
el 60% l’any 2030, tal com marca 
la Unió Europea.
Les principals modificacions del 
nou contracte respecte a l'ante-
rior són: més neteja amb aigua a 
la via pública; la incorporació de 
nova maquinària i l'increment de 
plantilla; l'augment de les hores 

de neteja durant la setmana, tam-
bé en dies festius; la renovació de 
tots els contenidors d’orgànica i 
de rebuig per nous contenidors 
intel·ligents; la incorporació de 
nous vehicles més eficients; l'aug-
ment de la neteja interior i exterior 
d’orgànica i rebuig amb un servei 
propi de rentat de contenidors, i la 
recollida de mobles i voluminosos 
6 dies a la setmana (de dilluns a 
dissabte). L’empresa adjudicatària 
haurà de presentar un projecte per 
instal·lar plaques fotovoltaiques i 
que tota l’energia consumida pro-
vingui de fonts renovables. ◾

El nou contracte de neteja viària incrementa el servei amb 
aigua a la via pública i augmenta la maquinària i els operaris 

Contenidors intel·ligents 
per fer més recollida selectiva

R E S I D U S S O C I E TAT

Projecte pilot de 
ciència ciutadana—
El nou plec del contrac-
te és el resultat del projec-
te pilot de ciència ciutada-
na EU TRANSFORM, fet per 
l’Ajuntament, la UB, la UAB, 
la Generalitat i Science for 
Change.Alumnes del Vicenç 
Plantada, l 'Escola Sant 
Gervasi, el Centre d’Estudis 
Mollet i l'Agrupació Escolar 
Anselm Clavé han treballat 
en la creació d’un joc inte-
ractiu per conèixer i analitzar 
l’opinió dels molletans res-
pecte a la gestió de residus 
amb nous sistemes innova-
dors de recollida. El projec-
te conclou que els conteni-
dors intel·ligents són l’opció 
preferida per a la recollida de 
residus a la ciutat. ◾
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Liciten les obres 
per reurbanitzar 
l'església de Sant 
Vicenç
L'Ajuntament ha licitat 
les obres per reurbanit-
zar l'entorn de l'església 
de Sant Vicenç. Amb un 
pressupost de poc més d'un 
milió d'euros que finança-
ran els fons europeus Next 
Generation, l'actuació pre-
veu crear una platafor-
ma única que guanyi espai 
per als vianants, eliminar 
tots els espais d'aparca-
ment i limitar la circulació 
de vehicles als del veïnat. La 
previsió és adjudicar l'obra 
abans de finals de novem-
bre. En total  s'actuarà en 
una superfície de 2.370 m² i 
la intenció és alliberar l'es-
pai de cotxes i convertir-la 
en un espai de vianants. El 
projecte planteja un aug-
ment del verd urbà de 
l’espai públic, i a banda de 
mantenir la vegetació exis-
tent, s’afegeixen diferents 
línies d’arbrat per garan-
tir-hi el confort a l’estiu.

Tercer carril de 
l'AP-7 entre Mollet i 
Montmeló
L'Estat ha anunciat la cons-
trucció del tercer car-
ril de l'AP-7 entre Mollet 
i Montmeló, en sentit 
Tarragona. El pressupost 
estimat de l'actuació és d'uns 
30 milions d'euros i la volun-
tat és licitar-ne el projecte 
constructiu aquest 2022. 
L'actuació també preveu la 
millora de la connexió amb 
la C-17, per tal de resoldre 
congestió en l’àmbit entre 
Parets i Mollet del Vallès.

BREUS

El Jesús Ayuso i els seus ger-
mans, fa 27 anys exactes que tre-
ballen des d'un petit obrador de la 
Casilla per elaborar els productes 
amb més sortida de l'estiu.Gelats, 
granissats i orxata formen part de 
la seva gamma de productes que 
des del mes de febrer i fins al mes 
de novembre preparen de forma 
artesanal des d'un obrador situat 
al barri molletà de la Casilla.
L'empresa va començar a caminar 
amb la compra d'una cafeteria del 
carrer Còrsega de Barcelona que 
venia gelats i on en Jesús Ayuso, 
cap gelater de Brina gelateria, tre-
ballava quan tenia 17 anys. Anys 
més tard, ell i els seus germans 
decidien emprendre i comprar el 
negoci a l'antic propietari. Una 
decisió que els va dur a créixer amb 
un segon establiment a Cornellà, 
fet que els va empènyer a bus-

car un espai a Mollet per comen-
çar elaborar des d'aquí els gelats, 
granissats i orxates que distribuei-
xen, sobretot durant l'estiu, entre 
les seves set gelateries situades a 
Barcelona, Cornellà de Llobregat i 
Hospitalet de Llobregat i l'establi-

ment Kdcarol -l'únic comerç que 
ven en exclusiva els seus produc-
tes a Mollet-.
Brina va arribar a la Casilla el 1995, 
i des de llavors s'ha mantingut 
fidel al barri i a la seva gent: "Quan 

Una cafeteria que venia gelats, situada al carrer Còrsega de 
Barcelona, va ser l'inici  de Brina Gelateria, una empresa familiar 
dedicada a la fabricació de gelats, granissats i orxata artesanal

 anys fent gelats 
artesanals a la Casilla

G A S T R O N O M I A 

Jesús Ayuso, gelater cap de Brina, una empresa familiar dedicada 
a la fabricació de gelats artesanals fets des del barri de la Casilla

"SOM UN DELS SOCIS MÉS

ANTICS DE L'ASSOCIACIÓ

DE VEÏNS DE LA CASILLA.

EN FORMEM PART DES QUE 

VAM ARRIBAR A MOLLET"
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vam arribar ens pensàvem que no 
ocuparíem mai tot l'espai que tení-
em i ara ja comencem a anar justos, 
però no ens veiem marxant d'aquí 
perquè estem molt a gust", explica 
el Jesús Ayuso.
Un vincle amb el barri que va 
començar en els mateixos inicis de 
la seva implantació a Mollet: "Som 
dels socis més antics de l'Associ-
ació de Veïns de Can Pantiquet-
La Casilla", detalla el gelater cap 
de Brina, qui diu que estan molt 
a gust al barri i que en principi, 
preveuen quedar-se a la ciutat per 

molts anys més.

80 tones de gelat de proximitat
Brina elabora des de Mollet anu-
alment uns 80.000 kg de gelat. "El  
nostre gelat és una fusió d'un gelat 
italià i un d'alacantí, una fusió que 
ha anat evolucionant cap a una 
línia de gelat artesà amb pro-
ductes majoritàriament de pro-
ximitat", entre els seus proveïdors 
hi ha també establiments molle-
tans, com la fruiteria Soto situada 
al barri de Can Pantiquet, amb qui 
Ayuso explica que hi treballen des 
de fa uns 15 anys.
Pel que fa als gelats, des de Brina 
elaboren 34 gelats de gustos fixos, 
i cada temporada treuen alguna 
novetat. Enguany n'han prepa-
rat un de nabius i un de xocolata 
de Sao Tomé, tot i que Ayuso dei-
xa ben clar que la gent continua 
sent fidel als gelats clàssics: "El de 
xocolata, vainilla i stracciatella, 
són els que més venem". ◾

Merck inverteix 14,5 
milions a Mollet
La companyia farma-
cèutica Merck ha inver-
tit 14,5 milions d'euros a 
la planta que té a Mollet. 
En concret, els destina 
a la divisió Electronics, 
dedicada a la fabricació 
de productes químics.a.

Goodman compra els 
terrenys de la Tenería
La multinacional Goodman 
ha comprat els terrenys de 
l'antiga Tenería per desen-
volupar-hi un centre logís-
tic.La parcel·la té una 
superfície de 44.000 metres 
quadrats i 60.000 metres 
quadrats d'edificabilitat. 

Rebuig molletà a la 
massacre de Melilla
Un centenar de perso-
nes van concentrar-se el 
passat 1 de juliol a Mollet 
per denunciar les morts a 
les fronteres després de la 
massacre que es va viure a 
Melilla, el 24 de juny i que 
va acabar amb 37 morts.

BREUS

BRINA FABRICA GELATS 

ARTESANALS DES DEL 

BARRI DE LA CASILLA

DES DE L'ANY 1995 I COMPTA 

AMB SET BOTIGUES PRÒPIES

{ Per Anna Mir Guinjoan }
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En el marc del Dia de la Cambra, 
el passat 16 de juny es va celebrar 
la segona edició dels Premis Futur 
Cambra. Uns guardons enca-
minats a reconèixer els millors 
treballs d'FP de la comarca. En 
aquesta segona edició van obte-
nir el primer premi quatre projec-
tes diferents, que tenen en comú 
que són iniciatives cooperatives, 
sostenibles, innovadores, soli-
dàries o que promouen la igual-
tat de gènere. Precisament, un 
d'aquests guardons va ser per a 

l'INS Mollet del Vallès, pel pro-
jecte Robot Repartidor de Peces 
amb Visió Artificial. "El robot s'ha 
construït a l'escola, està fet amb 
metall i és totalment operatiu, 
com si fos una màquina d'indús-
tria en quant a velocitat i mides", 
explica el tutor del treball, en Joan 
Ramon Masip.
L'enginy compta amb una càme-
ra de visió artificial que permet 
"detectar les peces d'una cin-
ta transportadora en funció del 
color i la forma", detalla el tutor. 

Els premis, organitzats per la Cambra de Comerç del Vallès 
Oriental, volen fomentar la transferència de coneixement entre el 
teixit  productiu vallesà i els centres ediucatius de la comarca

Un robot fet a l'INS Mollet, 
premiat amb els Futur Cambra 

E D UCAC I Ó

Els alumnes de l'INS Mollet, durant l'entrega dels guardons en el 
marc dels premis Futur Cambra / INS Mollet

Guardonat amb el 
Vicenç Plantada—
El Centre d’Estudis 
Molletans va donar a 
conèixer el treball 
guanyador de la 23a 
edició del Premi 
Juvenil Vicenç 
Plantada 2022. Es 
tracta de 'Memòria 
històrica, víctimes i 
represaliats a Mollet 
del Vallès (1936 – 
1975)' de l'alumne de 
l'INS Gallecs Genís
Hernández Palau.

Tot un repte, per uns alumnes -el 
Kiril Kamenov i el Jordi Camp - 
del cicle de grau superior d'Au-
tomatització i Robòtica, els quals 
s'han encarregat de la programa-
ció i la part electrònica d'aquest 
robot, un projecte que els ha val-
gut el reconeixement dels Futur 
Cambra i a nivell estatal, d'un ter-
cer premi de l'empresa Omro.  ◾
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�  E L  P A S S A T  D E  M O L L E T  �
Autor: Lluís Bonal i Solà / Font: Arxiu Històric Municipal de Mollet.

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

El 22 de març de 1987 Mollet esdevenia la València més fallera, un acte 
organitzat per La Marieta. La plaça de l'Església lluïa -i posteriorment 
cremava- la falla anomenada 'Ereccions municipals', amb un moll 
cruspit pels candidats a les eleccions municipals i els ciutadans a 
sota sostenint-ho tot plegat. La Marineta acull fins que acabi el juliol 
una exposició amb el fons documental i artístic que La Marieta va 
acumular durant els disset anys que el restaurant va estar en mans 
de la Marina Duñach i el Joan Antoni Salom. Passat l'estiu, el material 
exposat serà dipositat a l’Arxiu Històric Municipal de Mollet del Vallès.

RECORDANT  
la MARIETA
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ESTEM ACOSTUMADES 
AL LLENGUATGE 

VERBAL, PERÒ HI HA UN 
LLENGUATGE FÍSIC QUE 

TAMBÉ VOL PARLAR I 
S'HA DE POSAR EN VALOR

Fotògrafa: Mireia Rodríguez
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Esperaves guanyar aquest Premi Nacional? Què 
suposa per a tu i per al sector de la dansa el 
reconeixement?
No m'ho esperava gens. Ha estat una gran 
ajuda pel reconeixement de la feina feta i 
perquè és una injecció d'energia i d'eco-
nomia. Encara que et vagi força bé dins 
del camp de les arts escèniques, no deixa 
de ser un treball molt inestable. Tinc ami-
gues que estan patint per arribar a final de 
mes, o que tenen moltes feines i l'agenda 
apretadíssima, però així i tot no arriben a 
final de mes. Com pot ser? Perquè les feines 
són intermitents, precàries i inestables. 
D'altra banda, està molt bé tenir un premi 
a la dansa. Cada any escullen cinc premiats 
i no sempre hi ha algú de dansa. Em va fer 
il·lusió a mi, però també vaig sentir que li 
feia il·lusió a tot el sector.

Un premi a la dansa i, concretament, a la con-
temporània, que encara té menys visibilitat. 
Com definiries la teva disciplina?
La dansa contemporània és una gran des-
coneguda i és difícil d'explicar, perquè té 
molts estils. Es va originar com un lloc 
d'alliberar el moviment d'una tècnica 
més rígida, que venia del ballet, i en aquell 
moment es van començar a alliberar les 
sabates, la gent ballava descalça, i es van 
començar a introduir altres moviments 
molt menys encorsetats. Ara ja s'ha hibridat 
de tal manera que la dansa contemporània 

es barreja amb la performance.

Què han de fer els molletans per gaudir de dan-
sa contemporània?
Cal entendre que la cultura no només és la 
popular, que està més vinculada a les fes-
tes majors, sinó que cultura també són les 
eines creatives o contemporànies que tenen 
a veure amb una forma de qüestionar-se 
el moviment i la societat, que volen pro-
duir fractures en la forma en què veiem les 
coses, o obrir altres vies de mirar els cossos. 
Falta treball des dels equipaments cultu-
rals, des de les ciutats i els pobles, però a 
poc a poc anem introduint aquest llenguat-
ge. Més enllà de la dansa contemporània, 
estem parlant de com generem coneixe-
ment a través de propostes artístiques, pro-
postes que cadascuna d'elles volen qüestio-
nar-se o treballen sobre coses específiques 
que volen traslladar al món. Estem molt 
acostumades al llenguatge verbal, però de 
cop hi ha un llenguatge físic que també vol 
i pot parlar i qüestionar i fer reflexions, i 
això s'ha de posar en valor.

S'ha de fer una tasca de sensibilització amb els 
consistoris i amb els programadors perquè us 
tinguin més en compte?
Entenc que les ballarines, les coreògrafes i 
les artistes també hem de fer un esforç per 
apropar-nos a tots els públics, perquè hi ha 
un tipus de dansa contemporània o per-
formance que es pot tornar elitista, amb 
un llenguatge tan críptic que no és acces-
sible. Però sí que trobo que la feina que jo 
faig intenta generar un tipus de llenguatge 
que pugui apropar-se a tot tipus de perso-
nes i que no estigui fora d'un circuit artís-
tic contemporani.

Per tant, el públic habitualment surt dels teus 
espectacles entenent-los?
Depèn dels públics, però normalment les 
meves peces s'han representat en diferents 
contextos: amb un públic més expert en 
dansa i amb gent que té el seu primer con-
tacte amb la performance o amb la dansa. 
Algú que està molt en contacte amb l'avant-
guarda contemporània, potser veurà el meu 
treball i dirà que no cal que estigui al fes-
tival més radical de Berlín. I potser ve un 
jove que no ha vist mai dansa i de cop diu 
que li ha flipat la proposta i hi ha pogut 
entrar. No sé si la paraula és entendre-ho 
o no, sinó poder seguir els codis d'un tipus 

INTERNET 
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Núria Guiu Sagarra
La ballarina i coreògrafa molletana 
va ser distingida el maig amb el 
Premi Nacional de Cultura
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El premi és 
una injecció 
d'energia 

i d'economia. 
Encara que et 
vagi bé, les arts 
escèniques són 
un sector molt 
inestable.

de llenguatge que no havia vist mai.

Per què les xarxes socials són la peça clau dels 
teus espectacles?
Al cap i a la fi, és una metàfora d'aquesta 
relació entre cos (visible) i una cosa més 
volàtil que hem anomenat internet (invisi-
ble). Comunicar-te o expressar-te a través 
d'internet és una gran facilitat, però també 
genera altres formes de fer. Per exemple, en 
una videotrucada estem molt a prop, ens 
podem parlar, però hi ha una separació: 
no veig què hi ha darrere de la pantalla, hi 
ha expressions que segurament es perden, 
moltes vegades hi ha interrupcions... Al 
final és com si tot passés a un altre pla, i mai 
millor dit, perquè és en 2D. M'interessa com 
els continguts varien o canviem la nos-
tra forma de percepció depenent si ens ho 
comuniquen a través d'aquest mitjà aplanat 
a la pantalla. Internet ha generat nous tipus 
de formats de dansa, com ara he investi-
gat amb TikTok.

El que es publica, per exemple, a TikTok, pot 
ser cultura d'igual manera que ho és la repre-
sentació que es fa sobre l'escenari d'un teatre?
I tant! És simplement un altre mitjà de 
comunicació amb la seva part positiva 
i la seva part negativa. Amb el temps la 
gent cada vegada es familiaritza més amb 
la part positiva i amb la negativa, que té el 
fet d'estar tant en contacte amb la pantalla 
i amb les xarxes.

La poca visibilitat de la dansa contemporània 
és un problema a Catalunya, o d'arreu?
A tot arreu l'art contemporani és una 
minoria. Tot i que l'art contemporani sem-
pre serà una minoria, perquè si omplíssim 

pavellons sencers vol dir que potser estem 
anant cap a un mainstream que tampoc 
l'interessa a l'art contemporani. Però 
d'omplir un pavelló sencer a que vinguin 
tres persones al teatre hi ha una diferència 
molt abismal. Cal potenciar la visibilitat 
perquè els teatres s'omplin.

Quin és el teu vincle actual amb Mollet?
És el lloc on he crescut. Vaig estar a Mollet 
fins als 19 anys, quan vaig anar a viure a 
Barcelona. Ara hi tinc la família i la gent 
del CRA'P, on vaig crear els meus primers 
solos. Quan comences a crear, és molt com-
plicat trobar un espai, i el CRA'P l'ofereix 
i, a més, entres en diàleg amb algú que 
també està intentant crear. Trobo que 
és un procés molt enriquidor, tant per a 
l'artista com per a la gent que pot venir a 
veure-ho. Estem en diàleg amb l'Esther 
Freixa i el Toni Cots, i sempre parlem de 
com podríem fer que es pogués arribar a 
obrir més, estant en contacte amb l'Ajun-
tament, també per veure si Can Gomà pot 
ser un espai on es presentin més coses. Ara 
estem intentant portar el meu segon solo, 
però no ho sabem, perquè s'ha de veure si 
les condicions tècniques de Can Gomà s'hi 
adeqüen. Can Gomà és un espai que s'ha 
anat renovant, però també té unes certes 
limitacions. ◾

{ Per Sergio Carrillo Rodríguez }
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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:

La bruja tiene la frente ancha, en ella las 
gotas de lluvia tienen un largo caminar hasta lle-
gar a la espesura de sus cejas. Con un sombrero 
negro cubre su cabeza, dándole estilo a su magia. 
Su abrigo es negro. La veo caminar cojeando, 
mientras con sus dos manos, de dedos largos, 
inacabables, agarran fuerte el paraguas para que 
el viento no se lo lleve. El vendaval encuentra en 
su nariz prominente un obstáculo en su curso. Sus 
ojos son negros, como el abrigo y el sombrero. 

Es tan alta la bruja, que camina encor-
vada para no chocar con las ramas de los árbo-
les que encuentra en su camino. Su cuerpo es 
excesivamente delgado, esquelético, como las 
ramas de los árboles. Cuesta distinguir su cuer-
po de las ramas. A veces, ella misma parece un 
árbol. Para de llover, guarda el paraguas, lo cam-
bia por un bastón. Su bastón es negro, como su 
abrigo y el sombrero.

A cada paso que da, suena el bastón de 
la bruja. Los niños salen corriendo cuando oyen 
el bastón. No sé por qué, a los niños les gusta 
leer cuentos de brujas. Hay brujas que vuelan 
en escoba; otras, caminan con bastón. La bru-
ja llega a su destino, la librería de libros antigu-
os que regenta. Intenta abrir la puerta, su mano 
cadavérica tiembla, le cuesta meter la llave por la 
cerradura. Se encorva para ver mejor el orificio. 
Por fin, gira la llave. Intenta enderezase, le cues-
ta. La bruja entra cojeando, apoyándose, en los 
golpes de su bastón. 

Entro tras ella en la librería. Su mira-
da apagada me revela que algún mal padece. 
Sus ojos negros están tristes. Le pregunto si se 

encuentra bien. Me contesta que la gente no lee 
libros antiguos. Mientras ojeo algunos libros, la 
observo disimuladamente, ocultándome entre las 
estanterías. Sobre una mesa de color oro viejo, 
situada tras unas cortinas negras que ha deja-
do abiertas, tiene una montaña de libros anti-
guos y rotos.

La veo besar libro por libro. Mi curio-
sidad fue mayor que mi discreción. Me acerco 
a ella traspasando las cortinas negras, a riesgo 
de parecer un intruso peligroso. Le pregunto por 
qué besa los libros viejos. Me contesta que los 
besa como un gesto de gratitud hacia sus auto-
res. Aprovecho para saber más acerca de su tris-
teza. La bruja llora porque los libros antiguos y 
rotos no se venden. La bruja llora porque en el 
pueblo la llaman bruja. La bruja llora porque los 
niños le tienen miedo. 

No sé por qué la llaman bruja, ella es 
amable y generosa. Ella sonríe cuando ve mi inte-
rés por los libros viejos. Ella sonríe cuando me 
intereso por ella. La soledad que siente le quita 
el hambre, quizá por eso se parece a las ramas 
de los árboles. Salí de la librería contagiado por la 
pena de la bruja. Salí de la librería con tres libros 
que me había regalado. En el interior de 
cada libro, el tercio de un mapa. Ante 
mis ojos, el mapa de un tesoro anti-
guo que llora por ser descubierto. -

La bruja 
de los libros

JUAN JOSÉ CONEJO CORREDERA
Periodista
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La Xarxa programa 
espectacles al parc 
de les Pruneres
La Xarxa engega el dijous 7 
de juliol la seva nova pro-
gramació cultural d'es-
tiu, anomenada La Xarxa 
al parc!, i que compta amb 
tres propostes de disci-
plines artístiques diferents 
que toquen el circ i la màgia, 
així com un espectacle 
itinerant. El primer xou serà 
Kasumay, de Circo Los. El 
dijous 14 actuarà el Teatre 
Nu amb la performan-
ce Teatre Arrossegat de 
Catalunya. I el mag Txema 
Muñoz hi representarà The 
PostCard el 21. Totes tres 
funcions seran a les 19.30 
h i l'entrada és gratuïta.

Grup de lectura a 
l'Espai Molletà d'ERC
Ara Mollet ERC ha posat 
en marxa un grup de lec-
tura a l'Espai Molletà –seu 
del partit– que va tenir la 
seva primera sessió el pas-
sat 28 de juny amb el lli-
bre Una dolça cançó, de 
Leïla Slimani. Els prò-
xims dos llibres seran: 
Elles parlen, de Miriam 
Toews (19 de juliol); i Largo 
pétalo de mar, d'Isabel 
Allende (20 de setembre).

BREUS

El tret de sortida de la gresca es 
farà dijous 21 de juliol, a les 21 h, 
a Can Carol amb un concurs de 
truites fetes només amb ous de 
gallines en llibertat, seguit d'un 
bingo musical.
Mentre que divendres, el dia 
arrencarà amb una novetat, l'es-
calfament de les colles. Morats i 
Torrats s'enfrontaran per prime-
ra vegada a les festes de Gallecs i ho 
faran amb un estirament de corda. 
Una activitat que tot i no ser pun-
tuable, pot ser el preludi de com 
estan de preparades les colles de 
cara a l'enfrontament que de nou 
es preveu viure enguany durant 
la festa major de Mollet. La prova 
es farà a les 20 h a la plaça de l'Es-
glésia de Gallecs.
 Aquesta activitat l'acompanya-
rà una altra novetat per aquesta 
edició festiva, un sopar solida-
ri amb la Plataforma d'Afectats 

per l'Habitatge (PAH) de Mollet i 
el Baix Vallès -una col·laboració 
que des de l'associació de veïns 
volen implantar cada any amb la 
participació d'una entitat social 
diferent-. 
Mentre que a partir de les 22.30 
h, se celebrarà el Festival Salvem 

Gallecs amb les actuacions de 
Gain, Frecuencia Bandarra, El 
Ternura i DJ Maceta Sound Beat, 
com a colofó final.
Dissabte, la plaça de l'Esglé-
sia tornarà a ser l'escenari de la 

Després de dos anys amb restriccions per la pandèmia, Gallecs 
celebrarà els pròxims 21, 22, 23 i 24 de juliol la festa major. 
Activitats per a tots els públics que els veïns ja esperen amb il·lusió

Compte enrere per a la 
festa major de Gallecs

T R A D I C I O N S 

LA FESTA COMPTARÀ 

ENGUANY AMB UNA NOVETAT: 

L'ESCALFAMENT DE LES

COLLES DE MORATS I 

TORRATS, DIVENDRES, A LA

PLAÇA DE L'ESGLÉSIA
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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 NGUA

“ 
Se'n van 
uns dies 
fora del 
país

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

“
Petita orquestra 
de balls populars

Solució edició 1395 
(juny): cobla

gresca amb una activitat per als 
més menuts, la festa de l'escu-
ma (17 h) i una xocolatada freda 
amb melindros per recuperar for-
ces. Ja a les 21 h, es farà un sopar 
de germanor amb carmanyola i 
la nit acabarà amb ball amb l'or-
questra Huraband, seguit del DJ 
Marikarmen Free.
L'últim dia de festa començarà a 
les 11 h del matí amb la misa de 
festa major i la tradicional Diada 
Castellera que comptarà amb la 
participació dels castellers de 
Castellar del Vallès i de Mollet -qui 
ha participat en totes les edicions 
de la festa major, on, a més, va ser 
batejada-.

La celebració estiuenca de Gallecs 
posarà el punt final amb el concert 
de Sons de Taverna i la degustació 
de rom cremat.

Una festa adaptada a l'entorn
Per tant, una tornada a la festa 
que des de l'associació de veïns 
de Gallecs entomen amb "moltes 
ganes", segons comenta la presi-
denta de l'entitat veïnal, l'Ivana 
Morera. I és que com diu l'Iva-
na: "Malgrat que comporta mol-
ta feina, després ens emportem 
la recompena, que no és altra que 
ser capaços d'organitzar una fes-
ta major que encaixi amb l'entorn 
on vivim". ◾

La Diada Castellera, amb la participació dels castellers de 
Mollet,  és una de les tradicions que mai falta a aquesta festa 

Tallers a Abacus, els 
dissabtes al matí
La botiga Abacus de Mollet 
va fer dissabte 2 de juliol 
l'estrena dels Dissabtes a 
la fresca, un programa de 
tallers adreçats a infants 
i que tindran lloc tots els 
dissabtes de mes a partir de 
les 12 h. Els pròxims tallers 
seran: Aprèn a donar color 
a la teva roba amb tècni-
ca Tie Dye, amb la col·la-
boració de Catwalk (9 de 
juliol), Fes un fons marí 
amb diferents materials!
(16 de juliol), Jocs de tau-
la per l’estiu! (23 de juliol) i 
Vine a crear imants diver-
tits amb Hama (31 de juliol). 

El Museu s’estrena
a Giravolt 3D
El Museu Abelló partici-
pa a Giravolt 3D amb dos 
quadres del mateix Joan 
Abelló i una escultura de 
Lambert Escaler. Giravolt 
3D és un programa de 
digitalització del patri-
moni cultural català i de 
moment ja s’han digitalit-
zat 80 objectes procedents 
de 15 museus de la Xarxa de 
Museus d’Art de Catalunya.

BREUS



20
Juliol 

LLUERNA —

8 de juliol
Ballada de sardanes de primavera, 

amb la Cobla Ciutat de Girona 
(ajornada des del 26 de març)

HORA: 21 h. LLOC: Parc de 
les Pruneres. PREU: Gratuït. 

ORGANITZA: Tradicions i Costums.

14 de juliol
Sessió de contes en anglès per 

a infants d'entre 3 i 10 anys: 
'Storytimes Around The World'

HORA: 18 h. LLOC: Museu Abelló.
PREU: Gratuït. ORGANITZA: Kids 

and Us i Museu Abelló.

A partir del 21 de juliol
Quarta intervenció de 'Diàlegs 

amb Abelló' a L'Aparador, un diàleg 
literari entre Joan Abelló i Esteve 

Plantada.
LLOC: Museu Abelló. PREU: Gratuït. 

ORGANITZA: Museu Abelló.

30 i 31 de juliol
Taller 'La màscara', adreçat a 

practicants de les arts escèniques.
HORA: De 10 h a 14 h. LLOC: Espai 

de CRA'P. PREU: 70 € (55 per a socis 
de CRA’P, graduats de l’Institut del 

Teatre...). ORGANITZA: CRA'P.

8 de juliol
'Win-do-w', un espectacle de 

clown en moviment de Sara Pons
HORA: 19 h. LLOC: Parc de 

les Pruneres. PREU: Gratuït. 
ORGANITZA: CRA'P (emmarcat en el 

Refresc'Art, de l'Ajuntament).

22 de juliol
Teatre documental 'Menjar-se el 
cérvol', dirigit per Queralt Riera 

i interpretat per actrius molletanes
HORA: 20 h. LLOC: Mercat Vell.

PREU: Gratuït. ORGANITZA: 

Ajuntament (Refresc'Art).

9 de juliol
Concert de la Mollet Jazz Band, 
dirigida per Josep M. Aparicio

HORA: 20 h. LLOC: Parc de 
les Pruneres. PREU: Gratuït. 

ORGANITZA: Escola Municipal de 
Música i Dansa (Refresc'Art).

8 de juliol
Música al Jardinet:

concerts de Lullaby i T-Nue
HORA: 22 h. LLOC: Jardinet del 

Casal Cultural. PREU: 5 € (inclou 
una consumició). ORGANITZA: 

Casal Cultural.

14 de juliol
Concert afrobrasiler

amb Mirla Riomar
HORA: 20 h. LLOC: Terrassa del 

Museu Abelló. PREU: Gratuït (cal 
reservar entrada). ORGANITZA: 

Museu Abelló (Refresc'Art).
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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.

VENDO PARQUING GRANDE 
plaza NO. 1. 

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

tacto 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, venta-
nas climalit, suelos de 
parquet, placas fototér-
micas. 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.

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.

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

579 33 33.

LLOGUER

ES L L O G A PL AÇ A 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.

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

M ORTOPÈDICS GRANOLLERS
C. Bartomeu Brufalt, 5  I  T. 93 512 70 50

M ORTOPÈDICS MOLLET DEL VALLÈS
C. Compte d’Urgell, 94  I  T. 93 579 18 80  

ESTUDI BIOMECÀNIC DE LA MARXA DEL PEU
AJUTS TÈCNICS

ORTOPÈDIA A MIDA
LLOGUER DE PRODUCTES ORTOPÈDICS

ORTOPÈDIA ESPORTIVA
PRODUCTES DE REHABILITACIÓ

ÀMPLIA GAMMA DE SABATES PER A PEUS DELICATS

m-ortopedics@m-ortopedics.com   ·   www.mortopedia.com VISITES ORTOPÈDIA PEDIÀTRICA ELS DIVENDRES A LA TARDA “CUIDEM LA SALUT DELS MÉS PETITS”

A LES NOSTRES BOTIGUES TROBAREU 
AJUTS TÈCNICS PER A TOT EL COS
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Coneix els millors trucsla

Comprometre's
 fa por? { psicoanalogia }

D’on ve la incapacitat de 
comprometre’s? Per què 
fugim davant la possibi-
litat
d’iniciar una relació de parella? Què 
entenen els homes quan les dones els
demanen més implicació? 
Darrere de tot això, només hi una res-
posta: por a patir. La por al compromís és
la por a tot allò que implica l’amor, ja que 
és un autèntic context de feina profunda 
amb un mateix i vers l’altre.
La manca de compromís de la qual es 
queixa la dona, així com el sentiment de
pressió que sent l’home, responen a 
dues pors: la por femenina a ser aban-
donada i la masculina a ser envaït.
Així doncs, es tracta de dues pors com-
plementàries que es potencien mútua-
ment. És un cercle viciós que pot gene-
rar una crisi dins la parella i fins i tot una 
separació. Si no hi ha comprensió, el 
conflicte està assegurat.
Cal entendre què és   l’amor. Què ens 
exigeix. Quant i com ens afecta el que la 
nostra parella fa i diu, i per què.
És necessari tenir sempre present que 
l’altre no és una prolongació de nosaltres 
mateixos. Que pensa i sent de diferent 
forma, ja que el que ha viscut, ben segur 
és molt diferent de les nostres vivències.
Hem de vigilar com interpretem les acci-

ons de la parella. Potser veiem una man-
ca de compromís on en realitat es mani-
festa la nostra por a ser abandonats. De 
fet, quan sentim emocions intenses, tots 
els sentiments que hi ha enregistrats 
dins nostre es mouen i ens poden con-
fondre respecte de la relació present.
Cal obertura i confiança, dues actituds 
que donen benestar a un mateix i a l’al-
tre. Si intentem mirar què passa dins 
nostre, ben segur sabrem mirar què 
succeeix  dins la nostra relació de parella.
El primer compromís vers l’amor és amb 
nosaltres mateixos, amb el que sentim, 
i l’autèntica valentia és buscar les nos-
tres pors i transformar-les. 
En aquest sentit, és recomanable inici-
ar un procés de teràpia psicoanalogista, 
a partir de la qual el pacient conegui la 
seva constitució emocional i aconse-
gueixi deixar marxar allò del 
passat que no el deixi ser 
lliure. ◾

ÉS NECESSARI TENIR SEMPRE PRESENT 
QUE L'ALTRE ÉS L'ALTRE I NO UNA 
PROLONGACIÓ DE NOSALTRES MATEIXOS

ESTHER MOLINS
Psicoanalogista

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

TÈCNIQUES D’ESTUDI · ORIENTACIÓ 

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

www.psicopnaturmolins.cat

GABINET PSICOPEDAGÒGIC 
I MÈDIC NATURISTA MOLINS

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

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



FEM LLAR
Un espai per conviure i compartir
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Cinc idees per a 
portar les tendències 
estiuenques 
a casa { disseny }

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

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

www.netejaactiva.es  I  info@netejaactiva.es

Arriba l'estiu i, de la mateixa 
manera que renoves el fons 
d'armari per a donar la ben-
vinguda als mesos de bon 
temps, has de fer el mateix amb la 
teva casa. L'objectiu és omplir l'espai 
de vitalitat, i proposem algunes idees.
Neteja. Aprofita l'arribada de 
l'estiu per a treure totes 
les coses que ja no 
tenen cabuda en 
la teva llar.
Tèxtils.
L' a r r i b a d a 
de l'estiu és 
el moment 
idoni per a 
canviar els 
tèxtils d'hi-
vern per uns 
a l t r e s  q u e 
siguin més lleu-
gers, frescos i de 
colors clars. Els millors 
materials són el cotó o el lli.
Catifes. El primer és aspirar i nete-
jar amb escuma seca les catifes que has 
utilitzat a l'hivern, i després col·loca 
catifes més adaptades al bon temps, 

com les confeccionades amb fibra 
natural. Les catifes de jute són estu-
pendes perquè combina amb tot, fins 

i tot les que porten dibuixos.
Plantes.Si hi ha un ele-

ment decoratiu que 
no pot faltar a casa 

durant els mesos 
d'estiu són les 
p lante s .  S i 
tens un jardí o 
una terrassa, 
aquestes són 
les millors: 

S u r f i n i a , 
Gerani o Dàlia.

I, finalment, la 
il·luminació en 

espais exteriors és 
molt important. Has 

d'il·luminar aquesta zona 
de manera tènue per a crear un 

ambient agradable i acollidor. Les veles, 
els fanalets i les garlandes són la millor 
de les opcions. ◾

AMB PETITS CANVIS ÉS POSSIBLE 

DONAR-LI ALS ESPAIS UN AMBIENT 

FRESC PER REBRE L'ESTIU
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