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"CiU em va negar ser cap 
de llista a les eleccions 
municipals a Mollet 
perquè era gai" 

—pàg.  a 
FOTO: SERGI CASANOVAS

La biblioteca de Can Mulà ja porta 
el nom del polític i intel·lectual 

Jordi Solé Tura. —pàg. 

El llegat 
d'un molletà

il·lustre
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Seguir estudiant 
després de fugir  
de la guerra

E
l tercer dia de combat entre 
Rússia i Ucraïna, el menor 
deixava enrere la seva terra 

i també els seus pares per refugi-
ar-se fora del conflicte, en un nou 
país, una nova cultura i una nova 
llengua. Ho feia acompanyat de 
la seva tieta i els seus dos cosins, 
també menors d'edat. Tots qua-
tre van viatjar fins a Alemanya i 
des d'allí fins a Mollet. Aquí els 
van acollir uns tiets que viuen a 
la ciutat des de fa més d'una dèca-
da, els quals, pocs dies després de 
la seva arribada, matriculaven el 
Rostik i a la seva cosina a l'insti-
tut Aiguaviva perquè poguessin 

continuar els seus estudis. El 13 
de març, iniciaven les classes al 
centre amb una dinàmica de grup, 
la qual va servir per donar-los la 
benvinguda."Tots els alumnes 
estaven lligats amb un fil groc i 
blau i havien d'aconseguir des-
lligar-se i ho van fer", explica la 

directora de l'institut, la Marga 
Pérez. Una dinàmica que va donar 
peu a una acollida i integració que 
continua avui en el cas del Rostik 
-la seva cosina, tot i matricular-se 
de nou per a aquest curs, final-
ment ha tornat a Ucraïna-. 

L'aprenentatge de l'idioma
"Ells volien quedar-se aquí, des 
que van arribar. Per això aviat els 
vam buscar escola perquè con-
tinuessin estudiant. Els primers 
dies venien emocionats a casa 
explicant tot el que els passava a 
l'escola", explica el tiet del Rostik, 
el Volodymyr Kuzyak.
"Al principi em van fer moltes 
preguntes. Primer va ser estrany, 
perquè no coneixia res, però des-
prés a poc a poc m'he anat acos-
tumant. Els meus companys em 

Fa més de mig any que el Rostik Bilskiy, de tan sols 16 anys, va 
arribar a Mollet procedent d'Ucraïna. Va fugir d'un país que 
acabava d'entrar en guerra amb la seva tieta i els seus cosins.

r estudiant r estudiant Seguir estudiant 

“ 
Els primers dies 
venia emocionat 
a casa explicant 
tot el que feia a 
l'institut
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van acollir molt bé", fa memòria el 
menor, qui per ara, sol usar l'an-
glès per comunicar-se a l'aula.
L'aprenentatge de l'idioma i faci-
litar aquesta acollida del Rostik, 
és una de les tasques del centre 
escolar. L'institut disposa d'un pla 
d'acollida que segueixen en el cas 
que es matriculin alumnes pro-
vinents de fora del sistema educa-
tiu català. "Els fem unes proves per 
veure en quin nivell estan, sobre-
tot en matemàtiques i llengües. 
En el cas del Rostik vam veure 
que dominava bastant l'anglès", 
comenta la directora, qui afe-
geix que l'alumne de seguida es 
va adaptar al grup i fins i tot es 
va apuntar per fer teatre amb  els 
companys de l'optativa de llatí. 
Com a nouvingut, el Rostik té un 
PI (Pla Individualitzat) on es té en 

compte que no domina el català 
i se li adapten els continguts de 
les matèries. A més, rep un suport 
particular, d'un parell d'hores per 
aprendre català -la Maria Josep 
Novoa, va ser la seva professora el 
curs passat-. Així mateix, en el cas 
dels menors d'Ucraïna els centres 
també disposen d'un pla especial 
per acollir els nouvinguts d'aquest 

país, el qual els ha proporcionat el 
Departament d'Educació.

Gestió del dol migratori
Amb tot, segons la coordinadora 
LIC (Llengua i Cohesió Social) del 
centre, la Flora Buxó, la gestió del 
dol migratori és una de les qües-
tions més importants a treballar 
durant el primer any de l'alumne 
al centre: "N'hi ha que el porten 
més bé, però d'altres que els pot 
costar més. No és el mateix un nen 
d'Ucraïna que ha estat escolaritzat 
i porta una vida similar a nosal-
tres, que un que prové d'un país 

més allunyat i on gairebé no ha 
trepitjat l'escola", esmenta. 
També és important com d'acollit 
se sent el menor:"Amb l'arribada 
del Rostik el José Antonio Romero 
Garnica -professor de socials, 
tutor i un dels suports del Rostik 
des de la seva arribada-, va tre-
ballar el conflicte a l'aula i alguns 
alumnes van fer una pancarta per 
la pau", recorda la directora, qui 
assegura que aquest suport va ser 
important per a l'alumne. 
Així mateix, també creuen pri-
mordial enfocar-lo en la continu-
ïtat de l'estudi, i més en una etapa 
de canvi com la que viu el Rostik, 

qui fa 4t d'ESO. 
El que té clar el jove, més tranquil 
des de l'arribada fa pocs dies  dels 
seus pares a Mollet, és que el seu 
futur és aquí i vol  seguir estu-
diant.
A Mollet, segons les assignacions 
fetes per comissió, hi hauria més 
d'una vintena d'alumnes ucraï-
nesos matriculats. ◾

LA GESTIÓ DEL DOL MIGRATORI,

L'ACOLLIDA I EL DOMINI DE LA 

LLENGUA, SÓN TRES DE LES

PRIORITATS QUE TREBALLEN DES

DELS CENTRES PER INTEGRAR ELS

ALUMNES NOUVINGUTS

La pancarta, que van fer els companys del Rostik 
per la seva arribada, continua penjada al centre

“ 
Els primers dies 
em feien moltes 
preguntes, però 
m'han acollit 
molt bé

{ Per Anna Mir Guinjoan }
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El torrent Caganell és un dels 
principals camins d'accés a l'es-
glésia de Santa Maria de Gallecs 
i, en conseqüència, un dels més 
transitats. Precisament, la pres-
sió de l'ús social que se'n fa –amb 
caminaires, gent que passeja el 
gos i ciclistes, entre altres– ha 
provocat al llarg dels anys una 
important pèrdua de la biodiver-
sitat de l'espai. Ara, el Consorci 

de Gallecs ha dut a terme un pro-
jecte que té com a objectiu posar 
solució a aquesta problemàtica. 
"És un espai amb molta impor-
tància ecològica però pateix un ús 
social molt intensiu i s'ha de bus-
car l'equilibri per fer compatible 
aquest ús amb la preservació de la 
flora i fauna", explica la gerent del 
Consorci, Gemma Safont.
Per aconseguir-ho, s'hi han fet 

El Consorci de Gallecs ordena l'espai amb l'eixamplament del 
camí, la neteja d'espècies invasores i recuperant el bosc de ribera

Accions al torrent Caganell 
per millorar la convivència 
entre visitants i biodiversitat

S'ha reordenat el camí, que és un dels acessos més 
transitats a l'església de Santa Maria de Gallecs 

M E D I  N AT U R A L 

actuacions, d'una banda per defi-
nir l'espai destinat a l'ús humà 
i de l'altra promoure una millo-
ra ambiental i de potenciació de 
la fauna. 

Més bosc de ribera

Així doncs s'han retirat espèci-
es invasores i els abocaments de 
residus detectats i s'ha modificat 
el traçat del camí per allunyar-lo 
del riu i donar espai al torrent i al 
bosc de ribera, que també es vol 
potenciar en detriment dels plà-
tans. També s'han previst la ins-
tal·lació de caixes niu i la creació 
d'espais tranquils per potenciar 
la fauna, sobretot de vertebrats. 
El projecte que s'ha dut a terme 
les darreres setmanes ha tingut 
un pressupost de 35.000 euros.  ◾
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Pas endavant de 
la futura escola 

d'infermeria
L'escola universitària d'in-
fermeria que la Fundació 
Sanitària Mollet vol cons-
truir a la ronda dels Pinetons 
ha fet un pas endavant des-
prés que el ple de l'Ajunta-
ment hagi aprovat el trà-
mit urbanístic per canviar 
d'usos el terreny, on s'ha-
via començat a construir 
fa anys el palau de justícia.
El projecte preveu un edi-
fici de PB+2, que, a més de 
disposar dels espais for-
matius, que aniran de la 
mà de la Universitat de 
Barcelona i l'Hospital de 
Sant Joan de Déu, també 
incoporarà espais admi-
n istrat ius que actua l-
ment es troben a l'Hospital. 
Aquest trasl lat perme-
trà alliberar espais a l'ac-
tual centre hospitalari per 
obrir un servei oncohema-

tològic. També disposarà 
d'un auditori i una biblio-
teca oberts a la ciutadania.
La Plataforma en defensa de 
la sanitat pública així com 
Ara Mollet i Mollet en Comú 
posen en qüestió la titularitat 
del centre, que serà privat. ◾

La Fundació Sanitària Mollet 
(FSM) ha implantat un sistema 
d'armaris automatitzats de medi-
cació, que substitueixen els antics 
carros de dispensació de medica-
ment, i que han permès augmen-
tar la seguretat en l'administració 
de medicaments i reduir el temps 
de gestió per part d'infermeria un 
84% i per part dels tècnics de far-
màcia un 58%, una reducció d'ho-
res que es tradueix, segons la FSM, 
en una major temps de dedicació 
a l’atenció dels pacients. 

Fa un any es va instal·lar el siste-
ma a la Unitat de Crítics, i degut al 
seu èxit, actualment ja s'han col-
locat a totes les unitats d’hospita-
lització de l’Hospital de Mollet i de 
l’Hospital Sociosanitari, a l’Àrea 
Quirúrgica i s’està treballant per 
col·locar-los al servei d’Urgències. 
El projecte li ha valgut a la FSM el 
premi de bones pràctiques en ges-
tió sanitària que atorga anulament 
el Club Excelencia en Gestión, que 
reconeix la innovació i l'excel·lèn-
cia en la gestió. ◾

El projecte d'armaris automatitzats, guardonat a nivell estatal, 
ha permès reduir el temps que dediquen les infermeres de 
l'Hospital de Mollet a la gestió de la medicació dels pacients  

Més temps per al pacient i 
menys per als medicaments

S A N I TAT

– Disposarà d'un 
auditori i una 
biblioteca

Candidat de Cs
Cs ha presentat el seu cap de llis-
ta a l'Alcaldia de Mollet per a les 
pròximes eleccions del maig de 
2023. Es tracta de Xavi Munner, 
de 23 anys i veí de Sant Celoni, qui 
substituirà Iván Garrido al capda-
vant de la candidatura. És gradu-
at en Dret i Ciències Polítiques. ◾

Renúncia de Buzón
Qui va ser cap de llista de Podem 
el 2019, Xavier Buzón, ha renun-
ciat al càrrec de regidor de 
l'Ajuntament per motius per-
sonals. Buzón portava set anys 
com a edil, primer a l'oposició 
amb Canviem Mollet i després al 
govern en coalició amb el PSC . ◾

M U N I C I PA L S  2 0 2 3P O L Í T I C A 



7
Octubre 

 — PUBLICITAT



PERSPECTIVA —

Octubre 

8

Biblioteca Can 
Mulà Jordi Solé Tura
Després que el Ple de l'Ajuntament 
de Mollet decidís fa uns mesos per 
unanimitat rebatejar la biblioteca 
de Can Mulà afegint-hi el nom de 
Jordi Solé Tura, el passat setembre 
se'n feia l'acte oficial. El ministre 
de Culura i Esports, Miquel Iceta, 
presidia l'acte i destacava el lle-
gat que aquest molletà il·lustre ha 
deixat en la història més recent 
del país. La biblioteca també ha 
inaugurat un espai amb el fons 
documental de Solé Tura. ◾

El Museu Abelló ja disposa d'una audioguia adaptada al llen-
gua de signes perquè el col·lectiu de persones amb dificultats 
auditives pugui gaudir de l'exposició permanent de la ins-
tal·lació molletana. El projecte sorgeix d'una col·laboració 
entre el Museu i l'Escola Sant Gervasi, on s'imparteix una 
extraescolar de llenguatge de signes. Les audioguies han 
estat interpretades pels exalumnes del Sant Gervasi Nerea 
González i Pau Mas, que es mostren satisfets de la feina feta, 
que ha comptat amb l'assessorament de la professora Mireia 
Isal. "El món dels sords és molt diferent al nostre, i a través 
d'aquest projecte hem après que iniciatives com aquestes 
són molt necessàries", deia Pau Mas durant la presentació 
de l'audioguia. "La cultura és un dret bàsic i per això tots 
hauríem de tenir-hi accés", afegia la Nerea González, qui 
agraïa a l'escola l'oportunitat d'aprendre el llenguatge de 
signes des de petits. "És una manera més de fomentar la 
inclusió", opinava. ◾

Guia en llenguatge de 
signes per facilitar 
l'accés dels sords al Museu

N O M E N C L ÀT O R

C U LT U R A 

U R B A N I S M E

L'Ajuntament ha aprovat el pla 
especial urbanístic per al desen-
volupament del sector central del 
polígon de Can Prat –entre l'anti-
ga Lefa i la masia de Can Prat. En 
aquest espai, que els propietaris 
voldrien tenir urbanitzat en poc 

més d'un any,hi ha previstos usos 
majoritàriament terciaris i logís-
tics (80%) i industrials (20%). El 
pla, que ha d'aprovar definitiva-
ment la Generalitat, preservar els 
plataners de l'avinguda i la nau de 
l'antiga Fredenhagen. ◾

Llum verda a desenvolupar Can Prat

La Nerrea González i el Pau Mas, els 
encarregats d'interpretar l'audioguia

“ 
No hi ha res més 
escaient per portar 
el seu nom que una 
biblioteca"
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L'Ernest Argemí, l'Anna Feliu, 
l'Anna Figueres i el Pep Nogués 
van ser a principis dels 70 els fun-
dadors del que avui es coneix com 
a Esplai Tuareg –que els primers 
anys portava per nom Associació 
d’Amics de l’ONU– i que en pocs 
dies va comptar amb més gent 
per tirar endavant el projecte. Tot 
plegat va sorgir amb l'objectiu de 
"muntar una entitat per educar la 
canalla en el temps lliure", explica 
Nogués, qui assenyala que ha pas-
sat per tots els estaments de l'es-
plai exceptuant-ne la part admi-
nistrativa.

Un dels punts clau del projec-
te era que les nits de campaments 
les havien de passar en tendes de 
campanya. "Era una aventura més, 
però en una tenda també has de 

tenir unes precaucions i un gran 
respecte de cara a la natura", una 
premisa que des de l'esplai s'ha 
mantingut en aquestes cinc dèca-
des d'activitat, explica Nogués.
El fundador, però, lamenta que, 
tot i que també per respecte al 
medi no acampaven a qualsevol 
lloc, "la normativa ha anat limi-
tant les acampades".

L'activitat del Tuareg
Actualment, l'Esplai Tuareg fa 
activitat cada dissabte de 16 h a 19 
h al Centre Cívic l'Era, i cada grup 
fa una sortida d'un dia i una altra 
de dos dies al llarg del trimestre. 
A més, per Setmana Santa tam-
bé marxen quatre o cinc dies, fan 
alguna sortida per fer activitats 
conjuntament amb les famílies, 

L'Esplai Tuareg commemora aquest curs el seu cinquantè 
aniversari i programarà diversos actes per celebrar-ho. El 
primer serà el 8 d'octubre, amb cercavila amb la Batucada Joves 
Mollet, concert de La Belluga, i moltes activitats i sorpreses

 anys alimentant els 
mítics campaments de 
l'Esplai Tuareg

L L E U R E

Rotonda de la 
Vinyota enllestida
Aquets dies s'han anat 
obrint al trànsit els car-
rils d'accés i sortida a 
Mollet per la rotonda de 
la Vinyota, entre els quals 
l'accés directe des de l'AP-
7 i cap a la C-17 sense haver 
de circular per la rotonda.

Refugi bioclimàtic 
al Salvat Papasseit
L'e s c o l a  h a  p r e s e n-
tat un espai de biodi-
versitat al pati de l'esco-
la amb què es vol combi-
nar la protecció i conser-
vació d'elements naturals 
amb l'ús lúdic i pedagògic.

ERC proposa espais 
culturals a masies
Ara Mollet ERC vol rehabi-
litar i reobrir les masies de 
Can Pantiquet, Can Flequer 
i Can Ros com a espais cul-
turals, que puguin cobrir 
la manca d'oferta d'oci 
per a joves, que conside-
ren, hi ha a la ciutat. Serà 
un dels seus punts per a 
la campanya electoral.

BREUS
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i a l'agost arriben les esperades 
acampades d'estiu. "El més miti-
ficat que tenim són els campa-
ments, que no són iguals a la res-
ta", destaca la Gemma Benet, una 
de les actuals coordinadores del 
Tuareg, qui destaca sobre aquests 
deu dies estiuencs a la muntanya: 
"Tenim molts dies especials i tra-
dicions; cada any es fa un partit de 
vòlei del grup d'infants més gran 
contra els monitors, fem samarre-
tes, tot l'esplai hi està animant...".

L'Esplai Tuareg compta actu-
alment amb una norantena d'in-
fants, i fins i tot n'hi ha alguns en 
llista d'espera. L'Ilià Castellarnau, 
l'altre coordinador de l'esplai, 
assegura que "cada any volen 
venir-hi més nens i es podria fer 
bastant més gran, però a vegades 
falten recursos; de monitors anem 
pilladets".

Celebració dels 50 anys
La posada en marxa va ser el 1973, 
i és per això que aquest curs el 
Tuareg programarà tot un seguit 
d'actes per celebrar el mig segle de 
vida. El primer serà el dissabte 8 
d'octubre al llarg de tot el dia. El 
punt de trobada serà l'Era a les 9.30 
h, per preparar amb els infants i 
les famílies els cartells que sorti-
ran a la cercavila, i posteriorment 

A L'ESQUERRA, UN DELS PRIMERS

CAMPAMENTS QUE L'ESPLAI

TUAREG VA FER; A LA DRETA,

IMATGE DEL CAMPAMENT D'AQUEST 

ESTIU A ESCALARRE

"CADA ANY VOLEN VENIR

MÉS NENS I L'ESPLAI

ES PODRIA FER BASTANT

MÉS GRAN, PERÒ A VEGADES

FALTEN RECURSOS; DE

MONITORS ANEM PILLADETS"

es desvetllarà una sorpresa. A les 
11 h serà la cercavila, encapçalada 
per la Batucada Joves Mollet, on 
hi haurà un dinar popular –pae-

S I M BO LOG I A

Els colors del

foulard—
Els tuaregs són nòmades del 
desert que acostumen a ves-
tir túniques blaves. Sumant-
hi el groc de la sorra, són els 
colors del foulard que repre-
senta l'esplai.

lla, amb opció vegetariana–. Els 
tiquets es poden reservar a través 
de WhatsApp (664 77 53 31) i tenen 
un preu de 10 euros.
La tarda no serà menys activa, i és 
que a les 18 h arribarà el concert de 
La Belluga i a partir de les 19.30 h 
es faran activitats tant per a petits 
com per a grans a Can Mulà.

A banda d'aquest acte, al llarg 
del curs també se'n faran altres, 
com un sopar formal amb tots els 
exmonitors, una gimcana oberta 
arreu del poble o un acte de clo-
enda amb les famílies. ◾

Le asesoramos sin compromiso 
y le ofrecemos las mejores coberturas al mejor precio

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

SU COCHE Y SU HOGAR NO SON UN JUGUETE

¡PROTÉJALOS DE IMPREVISTOS!

93 570 54 84     609 357 421
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Mig quilòmetre de 
canonades a renovar
L’Ajuntament ha iniciat 
obre s  a  l a  x a r x a de 
d i s t r i b u c i ó  d’a i g ü e s 
en diferents punts del 
municipi, amb un cost 
total de 430.000 euros. Els 
treballs s’emmarquen en la 
renovació i eliminació de 
tubs de fibrociment.

Més de 900 persones 
a la 20a Caminada 
Noctura de Gallecs
L'a c t i v i t a t  d e l  C l u b 
Muntanyenc Mollet va 
comptar amb 920 parti-
cipants, que van recórrer 
els 11 km previstos pels 
camins de l'espai natural.

Uns 200 participants 
al Memorial Pelegrí Pi
El CC Plana Lladó va tor-
nar a celebrar el Memorial 
Pelegrí Pi, després de dos 
anys d'aturada per la pan-
dèmia. La 32a edició de 
la marxa cicloturista va 
comptar amb uns 200 par-
ticipants. Miguel Mestres 
Gil i Mar Alsina Llorbà 
van ser els guanyadors.

BREUS

El procés comptarà  amb la parti-
cipació d'experts en diferents àre-
es com ara l'educació, l'habitat-
ge, el medi ambient i la sanitat, 
entre altres. La primera sessió es 
farà el pròxim dia 8 d'octubre, a 
les 10 h, al Casal Cultural, i comp-
tarà amb la participació de la doc-
tora Marta Carreres i el portaveu 
de la Plataforma en Defensa de la 
Sanitat a Mollet i al Baix Vallès, 
Antonio López.
Les trobades obertes a la ciutada-
nia tindran una durada de dues 
hores i es preveu que se celebrin 
durant els pròxims sis mesos. 
Després d'aquestes sessions par-
ticipatives la Federació preveu ela-
borar un document on constin els 
objectius principals, secundaris, 
accions específiques i un sistema 

d'avaluació que servirà per fer un 
text refós unitari que s'entregarà a 
tots els regidors del govern. 
"Esperem que qui governi els prò-
xims anys reculli aquestes neces-

sitats reals de Mollet i no aquest 
POUM a la carta que s'ha aprovat 
inicialment", argumentava Pol 
Ansó, secretari en funcions de la 
Federació d'Associacions Veïnals 
de Mollet. ◾

Amb el lema 'Quin Mollet volem?', la Federació d'Associacions 
Veïnals de Mollet ha organitzat una dotzena d'actes amb la 
fi nalitat de dissenyar una nova proposta del Pla d'Ordenació 
Urbana Municipal (POUM) que millori l'actual de l'Ajuntament

Procés participatiu 
per elaborar un pla 
urbanístic alternatiu

E N T I TAT S 

Membres de la FAVVM durant la presentació del 
procés participatiu al Casal Cultural

LA PRIMERA SESSIÓ

ORGANITZADA PER LA 

FAVVM ES FARÀ AL 

CASAL CULTURAL EL DIA 8

D'OCTUBRE A LES 10 H, I 

TRACTARÀ SOBRE LA SANITAT
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"JORDI PUJOL EM 
VA DIR: 'SI FÓSSIM 

D'ESQUERRES 
VOSTÈ QUEDARIA 

MOLT BÉ, PERÒ SOM 
DEMOCRISTIANS I 

NO POT SER QUE UN 
HOMOSEXUAL VAGI DE 

CAP DE LLISTA'"
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'¿Te importa que me siente?'. Què vol dir el títol 
del teu desè llibre?
Quan anaves a lligar en l'ambient gai hi havia 
unes preguntes clàssiques a fer. Tens hora? 
Segons com et contestava, donava peu a con-
tinuar la conversa o no. Tens foc? Si a l'altre 
l'interessaves, treia l'encenedor, te l'ence-
nia i començava una conversa. Però el José 
(el seu marit) i jo ens vam conèixer amb la 
pregunta ¿te importa que me siente?, en 
un banc d'una plaça deserta de Barcelona, 
a les 12 h de la nit. Arribes a aquella plaça, et 
trobes aquest tio assegut, no hi havia ningú 
més i l'única forma d'abordar el tema era dir 
"t'importa que m'hi assegui?". I aquí comen-
ça la història, el 18 de setembre de 1984.

Per què escrius aquesta autobiografia?
Em ve la idea a partir de publicar La caja con 
candado, que era la història d'una migració, 
la història del José (el seu marit). Vaig rebre 
feedbacks de gent que em coneix i que volia 
saber-ne més. Necessitava explicar coses de 
la meva vida: què passa quan coneixes una 
persona l'any 1984 i teniu tot un recorregut 
junts fins al 2022? Què passa amb l'entorn i 
amb les relacions? Com ha sigut la teva vida?

Què hi relates al llibre?
Bàsicament és la meva vida i la meva vida 
en parella, que passa per com ens conei-
xem, com decidim venir a viure a Mollet... 
A banda, jo estava en política, jo era mestre, 
jo havia tingut una nòvia i l'havia deixada 
i hi va haver una part de la família que vaig 
haver d'abandonar perquè vaig dir: "Deixeu-
me de preguntar què ha passat". Necessitava 
explicar com he interrelacionat amb el món 
normatiu, que no sempre t'ho passes bé i 
que hi ha llocs on mai més et conviden o als 
quals tu no hi aniràs mai més.

Vas voler contar com es gestionava ser homo-
sexual els anys 80 i 90...
Sí, i a més és una frase que trobaràs al lli-
bre. Per gestionar-ho, o no ho feies públic, 
et casaves amb una dona, tenies fills, feies 
una vida "normal" i ja t'ho muntaràs. O 
marxaves del poble, perquè a Barcelona 
ets un personatge anònim. Jo ho vaig 
fer, però per anar de festa; jo vaig acabar 
per no sortir de festa a Mollet. I la terce-
ra opció era explicar-ho a la família, i que 
t'acceptés, i això no passava massa vega-
des. Però a mi qui em va treure de l'arma-
ri en l'àmbit familiar va ser la meva mare. 

En què ha canviat la societat des d'aleshores?
D'aquell moment, que era molt dur i molt 
complicat i molts s'havien d'amagar, pas-
sem a una fase pseudodolça, i arribem al 
moment actual en què els hostiem pel car-
rer. A mi no m'havia passat mai. Nosaltres 
no ens n'hem amagat mai, tot i que sí que 
hem evitat certs ambients.

Anàveu tranquil·lament junts pel carrer?
A Eivissa, on si hi havia 50.000 turistes 
49.000 eren gais, era l'únic lloc on anàvem 
agafats de la mà. Eren els anys 90 i vam sen-
tir des de l'altre cantó del carrer una veueta 
d'una noia que deia "Josep!", i automàtica-
ment ens vam deixar anar de la mà. Era una 
exalumna meva, que treballava de mestre 
en la mateixa escola que jo. Quin ensurt! 

L'obra també és reivindicativa.
És clar. Les pors dels 70 i 80 era trobar-te un 
policia, o que et fotessin una redada, t'en-
ganxessin i t'apliquessin la llei de perillositat 
social i qualsevol cosa valia. Ara això ja no hi 
és, però penso que el discurs de l'odi està tan a 
la portada, que s'ha d'incidir en què existim, 

QUAN 
DIUS QUE 
ETS GAI HI 
HA LLOCS  
on mai més 
et conviden

J
o
se

p
 S

er
ra

 —

− 
Nosaltres no 
ens n'hem 
amagat mai, 

tot i que sí que 
hem evitat certs 
ambients

N
E
C
E
S
S
I
T
A
V
A
 
E
X
P
L
I
C
A
R
 
C
O
M
 
H
E
 
I
N
T
E
R
R
E
L
A
C
I
O
N
A
T
 
A
M
B
 
E
L
 
M
Ó
N
 
N
O
R
M
A
T
I
U

Josep Serra
L'escriptor molletà ha publicat 
el seu è llibre, '¿Te importa que 
me siente?', que presenta el  
d'octubre ( h) al Jardinet 

JOL EM 
SIM 

ARIA 
Ò SOM 

TIANS I 
T SER QUE UN 

GI DE 



16 PUNT DE MIRA —

Octubre 
J

o
se

p
 S

er
ra

 —

− 
Per arribar 
on som avui 
molta gent ha 

hagut de viure en 
la clandestinitat

en què som gent normal i corrent, paguem 
impostos com tothom i volem els mateixos 
drets que tothom. No som supervivents de 
res, ens vam colar en un guió, que pensaven 
que escrivien ells, i no, l'escriuen els diferents 
col·lectius que funcionen en aquesta vida. 
L'he escrit per reivindicar la lluita en la nor-
malització de la gent que ara està entre els 60 
i els 70 anys, perquè per arribar on som molta 
gent ha viscut en la clandestinitat. També, 
perquè la gent vegi que és possible trencar les 
normes i passar a ser "normals", que és una 
paraula que m'emprenya moltíssim.

Del vessant polític, també vas viure alguns capí-
tols que avui són (o haurien de ser) impensables.
Al balcó de l'Ajuntament algú em va fer sortir 
de l'armari (durant el primer govern demo-
cràtic). Era carnaval, vaig anar-hi amb un 
amic i es va fer una pregunta des d'una punta 
del balcó fins que va arribar a l'altra punta, 
on hi havia la meva mare. I la pregunta va 
ser: "Aquesta és la nova parella del maricón
del regidor de Cultura?". Va ser un escàn-
dol, l'endemà l'Anna Bosch em va cridar al 
despatx i m'assegurava que ells no havien 
sigut. I els socialistes també.

Llavors, qui va fer la pregunta?
El número dos de Convergència.

Tenint companys de partit així, qui vol enemics...
De fet, a mi em van negar anar de cap de llista 
després de guanyar l'assemblea, perquè era 
gai. Els de Convergència de Mollet que van 
perdre l'assemblea van muntar el xou i se'n 
van anar a veure el Pujol, que em va seure al 
davant i em va dir: "Escolti, si fóssim d'es-
querres vostè quedaria molt bé, però som 
democristians i no pot ser que un homose-

xual vagi de cap de llista". Del grup de Mollet, 
la gent més de missa em defensava, i la gent 
més progre, el que seria l'ala Roca i Junyent, 
dient que no, perquè havien perdut ells.

Com va acabar el cas?
Vam haver de pactar qui anava de cap de 
llista, hi volia anar l'Àngel Cuní i jo vaig dir 
que no: "Si jo renuncio i no voleu una guer-
ra, hi anirà l'Arcadi Viñas". Però jo havia 
d'entrar a l'Ajuntament perquè m'havia de 
lliurar de la mili.

De la teva etapa com a docent també tens algu-
nes anècdotes després que el 2005 us caséssiu.
Quan em vaig casar, després d'estar 15 dies 
fora, van passar dues coses. Primer, entro a 
classe (6è de primària), els veig neguitosos, 
i un llença: "Aquell diu que t'has casat amb 
un home". "Sí, per què?". Es van quedar... 
"No patiu, que ara no em sortiran banyes, 
ni cua, ni em tornaré vermell", els vaig dir.

Què més va passar?
Un dia m'entra una mare al despatx i em diu: 
"M'he trobat aquell grup de dones dient 'el 
director s'ha casat amb un home, tot el dia 
està amb nens, i potser hauríem de fer algu-
na cosa'". I ella els va dir: "No és pederasta, 
és maricón, per tant, procura no enviar el 
teu home, que és molt guapo, perquè igual 
sí que se l'embolica, però amb els teus fills 
no pateixis".  ◾

{ Per Sergio Carrillo Rodríguez }

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

“ 
Una de la 
família

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

“
Cosa capaç de 
contraure's i de 
dilatar-se

Solució edició 1398 
(setembre): elàstica
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El pròxim dia 30 d'octubre, a les  12 
h, els Castellers de Mollet tornaran 
a viure una nova Diada Castellera 
a la ciutat, la 30a.
Els de verd claret arribaran a la cita  
després d'haver signat la millor 
actuació de la seva història. Un 3 
de 7 amb agulla, un 4 de 7 amb 
agulla i un 3 de 7, que els de Mollet 
van aconseguir carregar i descar-
regar durant el concurs de castells 
de Torredembarra del passat 25 de 
setembre. 
Una fita, que en el cas del 4 de 7 
amb agulla, assolien per prime-
ra vegada, i que coincideix amb el 
30è aniversari de la seva fundació. 

Durant la jornada en terres tarra-
gonines les gralles i els tabals de la 
Colla també es van classificar pel 
Concurs de Grallers. Èxits que  des 
de l'Ajuntament van voler celebrar 
amb una rebuda institucional.

Assaig amb fi festiu al Mercat Vell
Abans no arribi la gran cita a 
la plaça Prat de la Riba, la colla 
farà assajos especials al Mercat 
Vell els dies 25, 27 i 28 octubre. 
També celebraran la vigília de 
la Diada (29 d'octubre a les 19 h) 
amb una actuació acompanyats 
dels Castellers de Montcada i els 
Manyacs de Parets. ◾

Coincidint amb el 30è aniversari de la seva fundació, els de verd 
claret celebraran, el 30 d'octubre, la jornada castellera a Mollet

Els Castellers de Mollet arriben 
a la a Diada tocant el cel

E N T I TAT S 

30 anys a través de 
les samarretes
El Centre Cultural La 
Marineta acull fins al 
dijous 27 d'octubre l'expo-
sició Les  nostres samar-

retes. Una mostra de la 
col·lecció de samarretes 
que la colla castellera de 
Mollet ha fet servir des de 
la seva fundació el 1992. 

BREUS

1.4k 800

Amb la motivació, conf iança, 

esforç, l lu i ta , i  amb aquesta 

sensac ió d ’eu fò r ia que ens 

caracteritza, seguirem treballant 

per estar cada cop més amunt, 

#ambtumésamunt

castellersdemollet

per estar cada cop més amunt, 

Foto: Castellers de Mollet

mireiaDMollet

ELS DE VERD CLARET

VAN SIGNAR LA MILLOR

ACTUACIÓ DE LA SEVA

HISTÒRIA A

TORREDEMBARRA
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L'autora de les Tres 
Bessones, a L'Illa
L'autora de les Tres Bessones 
i recent Medalla d’or de la 
Generalitat de Catalunya, Roser 
Capdevila, serà a la llibreria L’Illa 
(Av. Llibertat, 20) de Mollet per 
conversar sobre la seva obra i 
signar els seus llibres. La troba-
da amb la reconeguda il·lustra-
dora catalana tindrà lloc dissabte 
8 d'octubre a les 12 h.  ◾

Després de dos anys en els que el 
Festival s’ha vist condicionat per 
la pandèmia, torna el Sona Mollet, 
Festival Internacional de Música 
– Memorial Anna Villaescusa 
Rebull amb el seu format habitual 
i ampliant els dies de concerts. 
Per aquesta 7a edició,  l’Ajunta-
ment de Mollet ha volgut ampli-
ar el certamen amb l’objectiu de 
potenciar els músics locals. 
En aquest sentit, l’actuació del 
6 d’octubre, anirà a càrrec de la 
Mollet Jazz Band, qui oferirà un 
concert gratuït a la plaça Prat de la 
Riba. El divendres 7 d’octubre, ja 
recuperant el format tradicional, 

actuarà al Mercat Vell Xavi Torres 
Trio, i el dissabte 8 i el diumenge 
9, serà el torn de la música clàs-
sica al Teatre de Can Gomà amb 
les actuacions de Raquel Garzás 
i Pedro Emanuel Pereira dissab-
te i Ensemble Waldstein, Carlos 
Ferreira i Pedro Manuel Pereira i 
el Cor Jove de l’Escola Municipal 
de Música sota la direcció de Júlia 
Meya diumenge.

Fons per a la investigació del càncer
Com és habitual, tots els benefi-
cis de la venda d’entrades aniran 
íntegrament a la Fundació Josep 
Carreras contra la leucèmia. ◾

El Festival de música, que tindrà lloc els dies 6, 7, 8 i 9 d'octubre, 
comptarà amb l'actuació inaugural de la Mollet Jazz Band 

El Sona Mollet amplia a 
quatre els dies de concerts

I L · L U S T R A C I Ó

M Ú S I C A 

El cicle El Jardí de l'Arlequí tor-
na a Mollet amb una doble sessió 
d'espectacles. La inauguració serà 
divendres 7 d'octubre, a les 21 h al 
Jardinet del Casal Cultural, amb 
un concert a càrrec de Roger Mas. 
El cantautor, qui celebra 25 anys 
de carrera damunt dels escena-
ris, oferirà una actuació amb les 
cançons més emblemàtiques de 
la seva discografia. Mentre que 
dissabte 8 d'octubre, a les 18 h, a 
la plaça Prat de la Riba tindrà lloc 
Amb P de Pallasso, un especta-
cle divertit i fresc adreçat a tota la 
família. Un xou de la companyia 
Sabanni, que posa cara a cara el 
públic i un pallasso amb les seves 
bogeries. Una mirada renovada 
amb números de màgia i altres 
clàssics.  ◾

Roger Mas inaugura 
la nova edició del 
Jardí de l'Arlequí

E S P E C TA C L E S 

Una de les actuacions de l'edició de 
l'any passat del Sona Mollet
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un concert a càrrec de Roger Mas. 
El cantautor, qui celebra 25 anys 
de carrera damunt dels escena-
ris, oferirà una actuació amb les 
cançons més emblemàtiques de 
la seva discografia. Mentre que 
dissabte 8 d'octubre, a les 18 h, a 
la plaça Prat de la Riba tindrà lloc 
Amb P de Pallasso, un especta-
cle divertit i fresc adreçat a tota la 
família. Un xou de la companyia 
Sabanni, que posa cara a cara el 
públic i un pallasso amb les seves 
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— A L'AGOST, PER FESTA MAJOR, VAU 

ESTRENAR-VOS. COM VA SORGIR LA BJM? 

PARLÀVEM TOTS DOS DE FER ALGUNA COSA 
AJUNTANT ELS JOVES DE LES ENTITATS. 
VAM COMENÇAR PARLANT DE GRALLES 
I TABALS, D'AQUÍ VAM PASSAR A UNA 
BATUCADA I VAM COMENÇAR A FER ELS 
ASSAJOS A L'ERA. — QUANTS MEMBRES 
SOU I DE QUINES EDATS? SOM DIVUIT, 
D'ENTRE 10 I 16 ANYS. PERÒ L'EDAT NO 
IMPORTA, HI ESTEM TOTS COM SI FÓSSIM 
DE LA MATEIXA EDAT I ENS HO PASSEM 

MOLT BÉ. — MOLTS DELS PARTICIPANTS ESTEU TAMBÉ EN ALTRES 
ENTITATS. AIXÒ HA FACILITAT LA BONA SINTONIA? SÍ, HI HA 
MOLT BON ROLLO ENTRE ELS MEMBRES DE LES DIFERENTS ENTI-
TATS. ÉS CLAR QUE A LA FESTA MAJOR, EN LA COMPETICIÓ 
DE MORATS I TORRATS, POTSER HI HA UNA MICA DE RIVALI-
TAT, PERÒ A L'HORA DE LA BATUCADA SOM UNA COLLA MÉS. — 
S'HI PODEN APUNTAR ELS JOVES DE MOLLET QUE NO SÀPIGUEN 

TOCAR? TOTHOM QUE NO SAP TOCAR I VE, L'ENSENYEM, I ACABA 
SENT-NE UN MÉS. — QUIN ÉS EL VOSTRE OBJECTIU? ARRIBAR 
A SER UNA ENTITAT, PODER FER LES NOSTRES CERCAVILES I 
QUE LA GENT ENS CONEGUI. I A LES FESTES MAJORS, QUAN 
LES COLLES ENTREN A PLAÇA, TAMBÉ ENS AGRADARIA SER-HI 
TOCANT. COM AL PREGÓ, TOT I QUE SERÀ COMPLICAT, PERQUÈ 
TAMBÉ TOQUEM AMB LES ALTRES ENTITATS. — TENIU BATUCA-
DES DE REFERÈNCIA? DE TOKEM X TU VEIEM VÍDEOS I AGA-
FEM IDEES. I TAMBÉ DE BRINCADEIRA, QUE FAN ESPECTACLES 
AMB LLUMS, I CAP A L'ANY QUE VE VOLEM FER ALGUNA COSA 
SEMBLANT. — JA HEU ACTUAT EN CINC ACTES EL DARRER MES 
I MIG. QUINES SERAN LES PRÒXIMES ACTUACIONS? L'ESPLAI 
TUAREG FA 50 ANYS I ENS HA CONVIDAT A FER UNA CERCAVILA 
EL 8 D'OCTUBRE. I EL DIA 22 HI HA LA CURSA EN TALONS, 
DE LA COLLA MORADA, PER A LA INVESTIGACIÓ DEL CÀNCER 
DE MAMA, I HAN COMPTAT AMB NOSALTRES.

Parlem amb la 
Carla Ruiz 

i el Nil 
Linares,

coordinadors 

de la 

Batucada 

Joves Mollet
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Nova edició per 
redescobrir  el 
patrimoni local— 
Mollet celebra el cap de set-
mana del 7 al 9 d'octubre 
les jornades de Patrimoni 
Cultural amb un parell de 
propostes organitzades des 
de la ciutat. Per una banda, 
el Museu Abelló obrirà les 
seves portes de forma gra-
tuïta durant aquests tres 
dies. Per altra banda, diu-
menge a les 11 h es farà una 
visita guiada pel primer parc 
públic que va tenir Mollet, el 
parc de Can Mulà. Una jor-
nada per conèixer el patri-
moni arqueològic, històric, 
arquitectònic, escultòric i 
natural d'aquest espai. ◾

La 'Història de les 
mans' arriba al 
Museu Abelló
El Museu Abelló ha inau-
gurat temporada amb 
noves propostes. Una 
d'elles és la mostra itine-
rant Història de les mans, 
la qual compta amb la col-
laboració del paretà Òscar 
Moya qui completa l'expo-
sició amb una intervenció 
participativa anomenada 
Connotacions. El paretà 
exposa els missatges escrits 
a mà de diversos molletans.

BREUS
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7 d'octubre
Concerts d'Steelgar (Thrash Metal) 

i KOH (versions rock clàssic) al 
Directe al Cívic. HORA: 21.30 
h. LLOC: Centre Cívic de Can 

Pantiquet. ORGANITZA: AMAM.

14 d'octubre
Tertúlia artística sobre l'obra de 

Senekart (Alba Fernández Amor), a 
càrrec de Judith Vizcarra.

HORA: 20.30 h. LLOC: Sala d'actes 
del Casal Cultural. ORGANITZA: 

Casal Cultural.

15 d'octubre
'Setze', de La Carpa Espai Cultural, 

un monòleg teatral amb África 
Alamino.

HORA: 20.30 h. LLOC: La Tramolla. 
PREU: 12 € (10 € socis). ORGANITZA:

La Tramolla.

Diumenges 9, 16, 23 i 30 d'octubre
Cicle de Teatre a la Tardor: 'Sobras', 

'Un cop l'any', 'Volando voy, 
volando vengo' i 'Prepara't per... 

sopar'. HORA: 18 h. PREU: 8 €. 
LLOC: Sala Fiveller.

ORGANITZA: Sala Fiveller.

8 d'octubre
Festa del barri d'Estació del Nord

HORA: Durant tot el dia, a partir de 
les 12 h. LLOC: Can Mulà i Escola 

Sant Jordi. ORGANITZA: AV Estació 
del Nord i Colla Morada.

23 d'octubre
Exhibició i tallers de dansa urbana 

i latin a càrrec d'SQS Team
HORA: 11 h. LLOC: Casal Cultural.

PREU: 8 € (inclou beguda i 
castanyes). ORGANITZA: Casal 

Cultural.

8 i 12 d'octubre
Festes del Pilar. HORA: 20 h / 

durant tot el dia, a partir de les 10 
h. LLOC: Seu de l'entitat, església 
de Sant Vicenç, Prat de la Riba i 
Can Gomà. ORGANITZA: Centro 

Cultural Aragonés.

Fins al 31 d'octubre
Exposició 'Quan parles fas màgia'

LLOC: Centre Cívic de Can 
Pantiquet. PREU: Gratuït.

ORGANITZA: Consorci per la 
Normalització Lingüística.
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M ORTOPÈDICS GRANOLLERS
C. Bartomeu Brufalt, 5  I  T. 93 512 70 50

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

ESTUDI BIOMECÀNIC DE LA MARXA DEL PEU
AJUTS TÈCNICS

ORTOPÈDIA A MIDA
LLOGUER DE PRODUCTES ORTOPÈDICS

ORTOPÈDIA ESPORTIVA
PRODUCTES DE REHABILITACIÓ

ÀMPLIA GAMMA DE SABATES PER A PEUS DELICATS

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

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

IMMOBILIÀRIA
VENDA

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

639531554

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

Tel. 93 579 33 33.

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

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

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

PISO EN EL CALDERÍ. 77 
m2, con asc., 2 hab. 
(antes 3), baño, salón 
con salida a balcón, 
cocina con galería. 
Suelo gres. Con calefac. 
CEE: E. Precio: 139.900 
€. Tel. 93 579 33 33.

SE VENDE FANTÁSTICO   
PISO EN SANT FOST.     

ZONA CAN CALET. 
¡Con ascensor! 73 m2 con 
balcón de 3 m2. Disfruta 
de un piso maravilloso, 
impecable para entrar a 
vivir. Finca con pocos 
vecinos, muy soleado. 
El CAP, el Instituto, 
supermercado, colegi-
os, a 5 minutos andan-
do. Gran salón, cocina, 
balcón, 2 habitaciones, 
aseo completo, lavade-
ro. Calefacción. Tel. 93 

579 65 65.

PISO EN GRANOLLERS. ZONA 
TRES TORRES

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

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
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Coneix els millors trucsla

Saber acceptar = benestar { psicoanalogia }
Molt sovint, davant d’allò que ens des-
agrada i que no podem canviar, acos-
tumem a enfadar-nos, tot i que sabent 
que així no aconseguirem res.
Tot i que l’acceptació sempre és l’actitud 
més intel·ligent emocionalment i, ben
segur la més adient, ens costa molt apli-
car-la davant d’allò que no respon als
nostres desitjos, a la nostra interpre-
tació personal del que és just o injust.
Acceptar vol dir mirar i viure el que pas-
sa sense pretendre canviar-ho. No es
tracta ni de rebel·lar-se ni de confor-
mar-se, ja que ambdues actituds són
formes de resistència vers allò que vivim, 
i val a dir que tant una com l’altra por-
ten al patiment. L'única actitud que mai 
va acompanyada de dolor, és l'accepta-
ció sincera i autèntica de les vivències.
Per tal de ser capaços d’acceptar, cal 
pensar i sentir que tota experiència, tot i

sent dolorosa, pot ense-
nyar-nos quelcom. Si 
aconseguim no entrar en
valoracions limitadores 
respecte de les nostres vivències, clas-
sificant-les en dos grups: bones i dolen-
tes; si no caiem en la temptació d’emetre 
judicis, crítiques, culpes…, podem veure 
amb més claredat què ens està passant.
L’acceptació cal que sigui decidida des 
de la raó, però no serà efectiva si alho-
ra, no és sentida des del cor. Acceptar 
requereix d’un acte de decisió que es fa 
des de la ment, però cal un procés  per tal 
que arribi a ser sentida des de l’emotiu. I 
per fer aquest procés, potser cal passar 
per moments de ràbia, de desorienta-
ció…, i fins i tot per intents de fugida, ja 
que acceptar no és ni fàcil ni automàtic.
Entre els avantatges que ofereix saber 
acceptar, n’hi ha un de general: poder

sentir benestar en el moment present. 
Acceptant podem ser més flexibles. 
Podem ser més qui som i expressar-nos 
amb llibertat. En definitiva, podem tenir 
molts més moments de felicitat.
En la Medicina Alternativa gaudim de
recursos molt interessants, com és el 
cas de les Flors de Bach. Dins del ventall 
de Remeis Florals per 
treballar la capacitat 
d'acceptació hi ha Flors 
especialment interes-
sants, com Beech, Holly 
i Walnut. ◾

BEECH, HOLLY I WALNUT ALGUNS DELS 
REMEIS FLORALS QUE PODEN SERVIR 
PER TREBALLAR L'ACCEPTACIÓ

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

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

SOL·LICITA LA 

TEVA VISITA



FEM LLAR
Un espai per conviure i compartir
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Què és l'arquitectura 
passiva i com pot 
ajudar-te a estalviar 
energia? { eficiència }

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

Cada vegada més famí-
lies estan buscant l'estal-
vi energètic, per a estalviar 
diners i lluitar contra el can-
vi climàtic. Això comporta un esforç 
que inclou comprar electrodomès-
tics amb elevada eficiència energè-
tica, consumir menys energia 
o reutilitzar. No obstant 
això, aquest esforç 
sembla ser insufi-
cient, ja que som 
responsables 
del 20% de 
la contami-
nació ambi-
e n t a l  d e s 
de la nostra 
casa, així que 
cal anar més 
enllà.
Per a fer-ho, 
s'aposta per l'ano-
menada arquitectura 
passiva. És una doctrina de 
construcció que busca la màxima 
eficiència energètica dins de la matei-
xa casa. 
La primera manera d'aconseguir estal-

vi energètic és mitjançant els panells 
acústics i l'aïllament tèrmic, que són 
capaços de mantenir una temperatura 

agradable, d'absorbir la calor i 
reduir la humitat.

L'energia natural del 
sol és la que més 

s'ha d'aprofitar, 
ja que és gratis i 
renovable. Per 
a això, s'usen 
à m p l i e s 
finestres de 
doble i triple 

v idre,  amb 
r à f e c s  q u e 

puguin generar 
ombra a l'estiu. 

L'orientació també 
és útil per a estalvi-

ar en ventiladors. Això és 
gràcies a l'anomenada ventilació 

natural croada, la qual aprofita els cor-
rents d'aire, amb la fi de que recorrin 
tot l'habitatge. ◾ AMIC

ES TRACTA D'UNA DOCTRINA DE 
CONSTRUCCIÓ QUE BUSCA LA MÀXIMA 
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A CASA
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