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"El més difícil del relleu
al celler és trobar algú
que sàpiga tractar el vi"

Castells amb
ulls d'infant
Vivim la històrica diada dels
Castellers de Mollet acompanyant
una enxaneta i una acotxadora de
la colla verd claret. —pàg.  a 

—pàg.  i 
FOTO: CASTELLERS DE MOLLET
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Sense canalla,
ells
lls
no hi ha castells
Els més petits són els encarregats de coronar les construccions castelleres. Dos infants dels
Castellers de Mollet i les seves famílies expliquen com van afrontar a ﬁnals d'octubre la millor
actuació de la història de l'entitat, en la qual, per primera vegada en els 30 anys de vida de la
colla, van aconseguir descarregar tres castells de gamma alta de 7.
{ Fotos Sergio Carrillo / Castellers de Mollet }

L

L'Iker i l'Aura, quan tot just arrencava la 30a Diada Castellera de Mollet

'acotxadora Aura Tres Segalés
i l'enxaneta Iker Cebrián
Urceira van fer història el
passat 30 d'octubre a la plaça Prat
de la Riba. Ell –amb 10 anys– era
més conscient que no pas ella –de
6 anys– del que acabaven d'aconseguir. "Mama, la millor actuació
va ser al Concur7", li deia l'Aura a la Meritxell Segalés, la seva
mare, mentre aquesta reflexionava sobre els nervis que hi passen davant d'una fita tan rellevant
com la present. "No, aquesta l'ha
superat, perquè hem fet el 5 de
7; aquesta és la millor de totes,
avui hem fet història", li responia la mare a la filla.
Encara no eren les 9 del matí quan
a casa de l'Iker ja començaven a
obrir els ulls. Poc després, el toc
de gralles acabava de despertar
aquesta família que es va unir a la
Colla Castellera de Mollet ara fa tot
just un any. Amb l'emoció de sentir els companys voltant la ciutat
perquè ningú fallés a la 30a Diada
de la colla verd claret, arrencaven
una jornada que seria ben intensa. Un got de llet amb Cola-Cao i
galetes per al nen, i a les 11.30 h a
plaça per a la foto de família.
A casa de l'Aura van dormir fins
més tard del que és habitual.
Després d'uns dies de festeta prèvia a la gran diada, calia descansar bé. L'Aura es va llevar sense
massa gana, amb un mal de panxa
estrany potser barrejat de nervis.
Després de fer el 3 de 7 amb agu-
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El reportatge —

lla, la fam va tornar.
La nena estava predestinada a ser
castellera. El seu pare ja havia format part de l'entitat als seus inicis als 90 i després d'un temps
desvinculat, ara fa cinc anys que
hi va tornar acompanyat de tota
la família, amb la dona i les tres
filles. L'Aura, per tant, ha mamat
castells des que era un nadó. I amb
un nino de la bona sort que va
estrenar en el seu primer ascens,
l'any passat, i que l'acompanya en
les grans actuacions com la del 30
d'octubre, escala companys castellers com qui puja els esgraons
de casa.
Gestionant la tensió
Ascendir fins al sisè o el setè pis,
com a acotxadora o enxaneta, requereix un treball específic que a Mollet dirigeix la Lucía
González, cap de canalla, qui
referma que la tasca amb els petits
és molt important "perquè són els
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nens qui pugen als castells". Per
a González, la confiança és clau
perquè la complexa tasca encomanada als més petits pugui reeixir: "Els nens han d'entendre que
han de confiar en la gent sobre la
que pugen, igual que la gent sobre
la que pugen confien en ells".
No obstant això, els nervis no
sempre es poden evitar, tot i
que, tal com ho expressen els
LUCÍA GONZÁLEZ, CAP DE CANALLA
DELS CASTELLERS DE MOLLET:
"ELS NENS HAN D'ENTENDRE QUE
HAN DE CONFIAR EN LA GENT
SOBRE LA QUE PUGEN, IGUAL
QUE LA GENT SOBRE LA QUE
PUGEN CONFIA EN ELLS"
dos infants entrevistats, els castells tampoc els generen una gran
angoixa. "A vegades (estic nervi-

L'Iker i l'Aura celebrant amb les seves famílies l'èxit casteller

L'Aura a dalt de l'agulla del 3 de 7
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L'actuació de
la 30a Diada—
El 30 d'octubre va
ser 30a Diada dels
Castellers de Mollet,
que van aconseguir
la millor actuació de
la seva història. Els
de verd claret van
descarregar per primera
vegada tres castells de
gamma alta de 7 –3 de
7 amb agulla, 5 de 7
i 4 de 7 amb agulla–.
També van fer un pilar
de 4 baixat per les
escales de l'església i
van cloure la jornada
amb el vano de 5 i el
pilar de 4 al balcó de
l'antic Ajuntament.

El reportatge —

ós) en un castell nou i en castells
grans", diu l'Iker; mentre que
l'Aura apunta: "Als castells grans
patim una mica, però ja està".
No són paraules buides. Més enllà
de com cadascú pugui gestionar
internament la pressió, sorprèn
veure una enxaneta sobre els braços d'una companya castellera
picant de mans i cantant, com si
res estigués passant, com si no fos
pocs minuts abans d'ascendir un
4 de 7 amb agulla per a certificar
la millor actuació castellera de la
història de la colla molletana.
I les famílies, com viuen les pujades dels seus infants? La tensió,
evidentment, hi és present. Per
al Cristofer Cebrián –pare de
l'Iker– és millor no mirar gaire cap al seu fill mentre ascendeix: "A vegades estic a dins de
la pinya i no el puc veure, i prefereixo no veure'l. Però quan la
gralla toca la coronació, sé que el
meu fill hi és a dalt i està tot bé".

La feina de les gralles també tranquil·litza la Meritxell Segalés, qui
explica que tot plegat ho viu "amb
intensitat", amb una ambivalència entre l'alegria i el patiment:
"Òbviament, et fa il·lusió que pugi,
i si a ells els hi agrada tu ho gaudeixes. Però això no treu que et
surt aquell instint de protecció i
estàs escoltant constantment el
to de les gralles per dir, 'd'acord,
ja està coronat, ja han fet l'aleta, ja comença a descarregar...', i
comences a respirar".
Emoció i familiaritat
L'Iker va fer d'enxaneta als tres
castells de la diada i l'Aura en
va ser l'acotxadora. Per als seus
pares, més enllà de la lògica inquietud, aquest fet porta intrínseca
una gran emoció. "Jo m'he fet un
fart de plorar", deia el Cristofer
admetent que la jornada va fer
aflorar els seus sentiments. Tant
ell com la mare de l'Aura també
reiteraven que, més enllà de si
fan tres castells de gamma alta
de 7, si ara en preparen de 8 o si
superen èxits inèdits a la capital baixvallesana, el més destacat es la pinya que s'hi crea. "Als
Castellers de Mollet es fa família,
es fan amics i es fa pinya", assenyalava el Cristofer. La Meritxell
també hi afegia: "Des del més
petit fins al més gran ens acompanyem, ens ajudem, ens fem riure, ens donem aquell cop de mà. I
no és important qui puja i qui no
puja, sinó la família que es crea".
Per tant, el passat 30 d'octubre a
la plaça Prat de la Riba, l'Aura i
l'Iker van ser només dos dels tants
infants partícips d'aquesta actuació històrica, van ser només dos
dels 270 membres de la Colla dels
Castellers de Mollet que van aconseguir aquest gran èxit. ◾

L'Iker, a la dreta, anunciant que tot sortirà bé,
just abans de pujar al 4 de 7 amb agulla
{ Per Sergio Carrillo Rodríguez }
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El Ple aprova per
unanimitat les
ordenances
fiscals 
El Ple de l’Ajuntament de
Mollet va aprovar per unanimitat, el passat dijous 27 d'octubre, les ordenances fiscals i
preus públics per a l’any 2023.
Unes ordenances que congelen
els impostos, taxes i preus
públics municipals que afecten, per exemple, a les escoles
bressol, a l’atenció domiciliaria, a l’aigua, a les terrasses
de l’hostaleria i a la zona blava i que amplien les bonificacions socials per renda. També
mantenen la mesura que es
va posar en marxa durant la
Covid-19 amb bonificacions
adaptades a situacions econòmiques i socials d’excepcionalitat, fruit de situacions sobrevingudes com un ERTO o un
canvi substancial en la situació
socioeconòmica d’una família.
"Aquest Ajuntament sempre prioritza els serveis a les
persones i per aquest motiu,
creiem que són uns comptes positius per la ciutat que
ens reforcen a encarar un
any difícil", deia el regidor
d’Economia, Raúl Broto, qui
també va agrair la "voluntat
i la comprensió” de la resta de grups municipals, així
com les seves propostes. ◾

TRIBUTS

Paquet de mesures per fer
front a l'increment de preus
L’Ajuntament de Mollet ha presentat un paquet de mesures per
ajudar les famílies i el comerç local a fer front a l’augment de
preus que s’ha produït darrerament a escala mundial
Conscient del fort impacte sobre
les economies de les famílies que
té l’augment de l’IPC, en especial
les més modestes, l’Ajuntament
de Mollet ha dissenyat un paquet
de mesures noves i extraordinàries dins de les seves responsabilitats i competències.
El Consistori ha fet una aposta per
congelar de forma generalitzada dels impostos, taxes i preus
públics municipals, així com per
consolidar i ampliar les bonificacions i tarifacions socials per
renda. En aquest sentit, es continua ampliant la tarifació social
i s’amplia a l’Escola Municipal de
Música i Dansa, amb l’objectiu que
estigui efectiva pel curs vinent,
2023-2024.
Entre altres mesures, també s’incrementa un 50% la partida destinada a pobresa energètica. Una
mesura que permetrà que durant
el 2023, 120 famílies energèticament vulnerables es beneficiaran de l’excedent d’energia provinent de les instal·lacions de
plaques fotovoltaiques en equi-

EL PAQUET COMPTA AMB
DUES LÍNIES D'AJUTS:
UNA PER A LES FAMÍLIES
I UNA PER A COMERÇOS
paments municipals dins el programa Mollet Solar.
Pel que fa a les empreses, s'inclou una nova línia de recursos
econòmics per a poder realitzar
fins a un màxim de 100 auditories energètiques, a banda de la
creació de la ja anunciada nova
línia d’ajuts econòmics perquè els
establiments comercials i de serveis s’adaptin al Decret Energètic
del Govern de l’Estat i incorporin
el tancament automàtic. ◾
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PODEM AMB TU
PODEM MOLLET T’INFORMA
Octubre 2022

Renovació
al Grup Municipal
Aquest mes d’octubre s’ha renovat el
grup municipal amb la incorporació
d’Alberto Murillo com a nou regidor
de Podem a l’Ajuntament de Mollet.

Alberto Murillo assumeix
la coordinació del nou
Àrea de Civisme i Qualitat
de Serveis.
Des del grup municipal de Podem
valorem aquest canvi de manera
molt positiva. D’aquí a final de
legislatura intentarem dur a
terme totes les millores possibles
dintre d’aquest àmbit i aplicar les
propostes de Podem a Mollet.

DES DEL GOVERN I DES DE PODEM
REDOBLEM ESFORÇOS PER AJUDAR
A LA CIUTADANIA
Des de l’Ajuntament i des de Podem,
sabem que la situació econòmica que
se’ns planteja no és optimista.
Per tant, hem plantejat de cara al
pròxim 2023 la congelació de les
taxes socials que afecten més a
les famílies i hem presentat un Pla
de Xoc amb un paquet de mesures
destinades a famílies, al comerç
local i pimes, i un tercer paquet
d’accions d’eficiència energètica.

L’objectiu és evitar una possible
cronificació de la pobresa, donar
suport a les famílies més vulnerables
i donar solucions a aquells nous
casos que puguin aparèixer.

Podem vol sempre estar al
costat de la gent, creant
cobertures per a fer front a
les situacions d’excepcionalitat
que puguin patir.

PLA DE XOC - MOLLET 2023
PER A LES FAMÍLIES
Contenció fiscal.
Ampliació de la tarifació social.
Assessorament per l’eficiència
energètica.
Mesures per combatre la pobresa
energètica.
Reducció de la tarifa del bus urbà
en un 30%.
Ajornaments o fraccionaments
dels tributs municipals per
situacions excepcionals.
Suport al banc d’aliments.

PER AL COMERÇ LOCAL
I PIMES
Ajuts als comerços per complir
amb el tancament automàtic
i el Decret Energètic del Govern.
Ajuts per renovar l’enllumenat
interior de les botigues
Assessorament als petits
comerços per aplicar
la normativa energètica.
Bonificació d’IAE a empreses
que estableixin un pla de
transport per als seus empleats.

MESURES PER A L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA CIUTAT
ALBERTO MURILLO Regidor Àrea
de Civisme i Qualitat de Serveis.
.NÚRIA MUÑOZ Regidora Àrea
Promoció de la Ciutat i Govern Obert.

Canvi progressiu de l’enllumenat públic a LED per reduir
el consum energètic.
Projecte Mollet Solar: l’excedent de l’energia generada es destinarà
a donar energia a famílies en situació de pobresa energètica.

A Mollet Podemos
www.podemosmollet.com · info@podemosmollet.com · @podemosmollet
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BREUS

A G R I C U LT U R A

Entitats i veïnat en alerta per
l'increment de l'ús de purins
a camps agrícoles de Gallecs

Segona xerrada de
'Quin Mollet Volem'
LaFederaciód'Associacions
Veïnals farà el 24 de novembre, a les 19 h al Casal
Cultural, una nova trobada del procés participatiu
Quin Mollet Volem per parlar sobre la convivència de
les persones i els animals.

Torna a Gallecs la
Fira de l'espelta
Diverses entitats han demanat a la Generalitat
que prohibeixi "l'ús total" de purins / Veïns

El Consorci del Parc de l'espai
Natural de Gallecs ha detectat
darrerament que alguns pagesos que es dediquen a l’agricultura convencional, no ecològica
–i que s’haurien jubilat en els darrers anys o haurien deixat la seva
activitat professional– haurien cedit o venut els drets dels terrenys a
algunes empreses que tenen com a
finalitat l'abocament de purins.
Des del Consorci, la seva gerent,
Gemma Safont, avançava que
per poder evitar el possible lucre
d'aquests pagesos: "Estem treballant conjuntament amb l'Institut
Català del Sòl (Incasòl) –propietari dels terrenys– per tal d’actualitzar les dades dels conreadors

dels camps".
Safont també remarcava que "és
necessari fer aquesta actualització per tal de regular l’activitat agrícola del parc i assolir l’objectiu principal que és aconseguir
que tot l’espai es conreï amb cultiu ecològic".
Petició de prohibició
Per la seva banda, l'Associació
Agroecològica de Gallecs SAT,
la Plataforma per la Defensa de
Gallecs i l'Ateneu de Gallecs han
demanat a la Generalitat de
Catalunya que "prohibeixi l'ús
total" de les dejeccions i que elabori "lleis i regulacions adequades" adreçades al sector porcí. ◾

SU COCHE Y SU HOGAR NO SON UN JUGUETE
¡PROTÉJALOS DE IMPREVISTOS!
Le asesoramos sin compromiso
y le ofrecemos las mejores coberturas al mejor precio
C/ Ramon Casas, 8
93 570 54 84 609 357 421
Mollet del Vallès
ramon.vizcaino@agentes.catalanaoccidente.com
Núm. Reg. DGS C046833885979-X

El diumenge 13 de novembre torna a Gallecs la Fira de
l'espelta. La plaça de l'església acollirà a partir de
les 11 h activitats per aprendre a sembrar espelta, cuinar-la i fins i tot tastar-la.

Caminada en contra
de la contaminació
Desenes de persones es van
sumar el passat diumenge 6
de novembre a la caminada
fins a l'església de Gallecs
per reclamar mesures "contundents" sobre les males
olors i la contaminació.
La iniciativa estava organitzada per la Plataforma
Mollet i Baix Vallès Respira.
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Protecció Civil es trasllada
a l'antic edifici de la policia
El cos de voluntaris ha presentat la seva nova seu a
l'avinguda de Jaume I, a l'antic edifici de la Policia Municipal

Repàs històric dels
71 anys de Creu Roja
La Creu Roja inaugurarà
el divendres 18 de novembre l'exposició 70+1: Més
de Setanta anys al costat
dels més vulnerables, que
repassa fotogràficament els
71 anys de l'entitat a Mollet.
El recull estarà exposat
al cívic de Can Pantiquet
fins al 3 de desembre.

La poda d'hivern de
l'arbrat, en marxa
L'Ajuntament ja ha començat la poda d'hivern de l'arbrat de la ciutat. En aquesta campanya, es preveu
podar uns 2.000 arbres.
Per aquest motiu, durant
les pròximes setmanes
hi haurà afectacions de
trànsit per tota la ciutat.
L'Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de Mollet compta
amb un nou centre des del qual
realitzar les seves actuacions. La
seu va ser presentada oficialment
fa uns dies, amb la presència de tot
el cos i d'una delegació de l'Ajuntament encapçalada per l'alcaldessa, Mireia Dionisio.
El nou centre d'operacions està
situat a l'antic edifici de la Policia
Municipal, a l'avinguda de Jaume
I, i canvien així el que tenien fins
ara a la Casa dels Mestres. Amb
el trasllat, els voluntaris assegu-

Publicació fundada l’any 1993.
Gaietà Ventalló, 1 · 08100 Mollet del Vallès
T- 93 570 74 74 · molletama@som.cat
Direcció Abacus Media Jordi Creus
Editora Sílvia Vinyeta svinyeta@som.cat
Direcció Laura Ortiz lortiz@som.cat
Publicitat publicitatmolletama@som.cat

ren que guanyaran espai i comoditat. "Esperem que aquest canvi
ens ajudi a créixer com a entitat,
a atreure nous voluntaris i a fer un
servei més eficient, que és al final
la nostra tasca", destaca el president de l'associació, Jordi Robles.
Buscant voluntaris
El cos de Protecció Civil compta actualment amb 14 voluntaris, però els hi agradaria "arribar
a la vintena" per poder cobrir tot
el que necessiten amb tranquil·litat, segons explica Robles.◾

MOLLET A MÀ DISTRIBUEIX
20.000 EXEMPLARS MENSUALS
A LES BÚSTIES DE MOLLET
DLB. B-5907/93
IMPRESSIÓ GRAMAGRAF SCCL

Ravensburg envia
docents universitaris
S e t p ro fe s s o r s d e l a
Universitat de Ravensburg
han impartit classes a la
ciutat aquesta setmana,
fruit de l'agermanament
que té Mollet amb la ciutat
alemanya. Els mestres han
estat a equipaments com el
Centre Cultural Can Borrell
o El Lledoner, entre d'altres.

Audiència controlada per:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament
a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització de
resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació
d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista
per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o
escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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M U N I C I PA L S 2 0 2 3

POLÍTICA

Carme Olaria i Antonio
López, nous candidats
a la cursa per a l'Alcaldia
En les darreres setmanes s'han
donat a conèixer nous noms que
volen optar a l'Alcaldia de Mollet
en les pròximes eleccions municipals de maig de 2023. D'una banda, el veterà exregidor Antonio
López s'ha erigit com el cap de
llista d'EUiA. La formació, disvinculada de l'òrbita dels comuns,
pretén cercar aliances amb altres
partits d'esquerres per conformar
una possible coalició electoral, tot
i que no descarten presentar-se
en solitari.
Per la seva part Junts per Mollet –
secció local de Junts per Catalunya
i deslligats de l'actual grup municipal a l'Ajuntament–ha fet públic
el nom de la també exregidora
Carme Olaria com a candidata.
D'altra banda, en un acte celebrat
a Can Borrell a mitjans d'octubre
el partit d'extrema dreta VOX
anunicava que presentaria llista a Mollet en els comicis locals.

“

És l'oportunitat
de sumar Mollet
a l'onada de
transformació
de les ciutats
governades pels comuns"

Buzón, contractat
pel govern—
El govern local de PSC i
Podem h a n cont ract at
l'exregidor del partit lila
Xavier Buzón com a assessor
en matèria d'Agenda Urbana
2030 i Transformació Digital,
àrees que portava fins fa
menys de dos mesos, quan
encara formava part del
govern. Buzón va renunciar al càrrec de regidor per
motius personals. ◾

Ple de l'estat
de la ciutat—
Caps de llista
Aquests noms se sumen, doncs, a
la llista de representants polítics
que ja han estat nomenats: Marta
Vilaret, d'Ara Mollet ERC; Marina
Escribano, de Mollet en Comú;
Nuria Muñoz, de Podem, i Xavi
Munner, de Ciutadans. ◾

Els grups municipals d’Ara
Mollet ERC-MES i Mollet en
Comú han demanat la celebració d'un ple extraordinari per debatre sobre l'estat de la ciutat, un ple que
recull el Reglament Orgànic
Municipal i que no es convoca a Mollet des del 2014. ◾

P R E S E N TA C I O N S

Escribano, aposta
dels comuns
L'eurodiputat Ernest Urtasun
i altres noms rellevants dels
comuns catalans van acompanyar Marina Escribano en
la seva presentació oficial com
a candidata de Mollet en Comú
a l'Alcaldia. En el seu discurs,
l'actual regidora va fer una
crida a "tots aquells que volen
transformar Mollet" i va situar la manca d'habitatge assequible, la gestió de residus i les
polítiques de joventut, entre els
reptes de futur de la ciutat. ◾
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RECONEIXEMENT

L'ONCE premia
l'Institut Municipal
de Serveis als
Discapacitats
L'Ajuntament de Mollet ha estat
un dels guanyadors dels Premis
Solidaris ONCE Catalunya 2022.
Els premis han reconegut l'Institut Municipal de Serveis als
Discapacitats, constituït l'any
1990, per la seva tasca d'organisme autònom que ofereix diferents
serveis d'atenció directa per a la
millora de la qualitat de vida, la
prevenció, l'autonomia personal, la inclusió social i el benestar de les persones amb discapacitat. En aquesta edició també
han estat premiats l'entitat Amics
de la Gent Gran, el Diari de la
DisCapacitat, la presidenta d'Aura Fundació i Down Catalunya,
Glòria Canals, i els supermercats
Bonpreu Esclat. ◾
H A B I T AT G E

Fins a 1.500€ d'ajuts
per posar el pis a la
borsa municipal—
Amb la intenció d'incrementar l'oferta de lloguer assequible a la ciutat, l'Ajuntament de Mollet ha presentat
un programa d'ajuts per als
propietaris de pisos buits que
incloguin el seu immoble a
la borsa municipal d'habitatge de lloguer.En concret, els propietaris podran
aconseguir subvencions de
fins a 1.500 euros per finançar arranjaments que s'hagin fet durant el 2022.Les
sol·licituds de subvencions
es poden fer fins al 16 de
novembre. ◾

— HAS ESTAT ESCOLLIT PER SER EL
BARBER DE LA SELECCIÓ ESPANYOLA AL
MUNDIAL DE QATAR. QUÈ SUPOSA PER A
TU? ÉS EL RESULTAT D'UNA TRAJECTÒRIA
Parlem amb el
PROFESSIONAL. PORTO MÉS DE 30 ANYS
Vicenç Moretó
TREBALLANT A L'OFICI, HE VIATJAT PER
el barber de
TOT EL MÓN I COL·LABORO AMB MOLTES
la selecció
MARQUES I ELS MEUS CONEIXEMENTS HAN
espanyola al
DONAT FRUIT. — QUÈ ÉS EL QUE ET
Mundial
FA MÉS IL·LUSIÓ D'ANAR AL MUNDIAL?
SOBRETOT EL FET DE VIURE DES DE DINS
UN MUNDIAL DE FUTBOL I QUE SIGUI LA
MEVA SELECCIÓ. TAMBÉ EM FA ESPECIAL IL·LUSIÓ QUE DESPRÉS
DE TANTS ANYS TREBALLATS SE'M BRINDI AQUESTA OPORTUNITAT
I MOLTS AMICS I FAMILIARS ESTIGUIN ORGULLOSOS DE MI. —
A QUI T'AGRADARIA TALLAR-LI EL CABELL? AL PEDRI I PER
TRAJECTÒRIA, AL SERGIO BUSQUETS. — QUINES SÓN LES TEVES
ARMES COM A BARBER? LA CREATIVITAT I LA FEINA BEN FETA.
— T'HAVIA ARRIBAT MAI UNA OPORTUNITAT COM AQUESTA? HE
FET MOLTES COSES, HE TINGUT L'OPORTUNITAT D'ESTAR A MOLTS
PAÏSOS I HE GUANYAT PREMIS, PERÒ MEDIÀTICAMENT ÉS LA
NOTÍCIA DE LA MEVA VIDA. — EN TOTA AQUESTA TRAJECTÒRIA
HAS POGUT TALLAR EL CABELL A UN FAMÓS QUE RECORDIS AMB
ESPECIAL IL·LUSIÓ? FA POC VAIG TALLAR-LI EL CABELL A
UN GUANYADOR D'UN OSCAR, QUI VA SUPERVISAR ELS EFECTES
VISUALS DE LA PEL·LÍCULA DUNE, PERQUÈ ANAVA A LOS ÁNGELES
A LA GALA DELS EMMY ON ESTAVA NOMINAT PER L'ÚLTIMA
TEMPORADA DE LA SÈRIE STRANGER THINGS. TAMBÉ HE TALLAT
EL CABELL AL NEDADOR OLÍMPIC CHAD LE CLOS, AL FUTBOLISTA
DAMIÀ ABELLA, AL DISSENYADOR DAVID DELFIN... — QUINA
EVOLUCIÓ HA FET EL TEU SECTOR? L'ANY 2012 VA CANVIAR TOT,
VA ENTRAR LA MODA HIPSTER I UNA SÈRIE DE BARBERS VAM
COMENÇAR A TREBALLAR MOLT, A FER COL·LECCIONS, MODIFICAR
ELS NOSTRES NEGOCIS..., I L'EVOLUCIÓ ES POT DIR QUE HA
ESTAT ESPECTACULAR.

QUÈ?

— QÜESTIONARI —
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L'Ateneu Gran
acull un cicle de
xerrades sobre
l'Arxiu Històric
El centre de formació de gent
gran L'Ateneu Gran acull
aquesta tardor un cicle de
xerrades en què s'inclouen
diverses sessions que repassen el fons i alguns personatges referents de l'Arxiu
Municipal. L'Arxiu de Mollet

– L'estudiós
Josep M. Suñé,
protagonista d'una
de les sessions
i la custòdia dels fons municipals i personals, a càrrec
de Dolors González, arxivera
de l'Arxiu Històric Municipal;
Mollet: els primers documents, imatges i llibres,
de la mà de Jordi Bertran,
director del Centre d'Estudis Molletans, i Josep Maria
Suñé i Arbussà (1928-2017),
farmacèutic i estudiós, a
càrrec de la mestra i psicopedagoga Rosa M. Securún, són
les xerrades que se celebraran
a partir del 14 de novembre.
A més hi haurà altres propostes com la presentació
del llibre Cabalgar un unicornio azul en la playa i una
sessió sobre la cura de la pell
a la maduresa. Les sessions
són els dilluns a les 18 h. ◾

C O M E R Ç LO CA L

"Ara fem un consum més
mesurat del vi; tenim
un paladar més exigent"
Robert Segalés, de la Bodega Segalés amb més de 80 anys
d'història, continua venent majoritàriament vi a granel i a
domicili en un mercat en què el producte embotellat s'ha imposat
El vi és un producte indissociable
de la cultura mediterrània i, tot i
que el seu consum ha anat variant amb els anys, continua sent un
element d'arrelament al territori indiscutible. A Mollet, les aromes de celler antic –aquella olor
fresca i rància alhora– ens porten
a la rebotiga de la Bodega Segalés,
al carrer de Rafael Casanova, una
antiga masia familiar que fa més
de 80 anys que es dedica a la venda de vi, principalment a granel.
Unes grans botes de 2.000 litres
de capacitat emmagatzemen el vi

és una barbaritat". Tot i aquesta quantitat, el responsable del
celler assegura que 30 anys enrere aquests 8.000 litres estaven
venuts en només cinc setmanes.
"Ara hi ha un consum del vi molt
més mesurat. El paladar és més
exigent i som més conscients que
l'alcohol no és saludable". "Porto
des dels 14 anys treballant al celler
i he vist com l'alcohol ha destrossat famílies", lamenta.
Tot i ser encara un ofici en part
artesanal, els materials i estris
han anat evolucionant amb el

− A punt de complir els 65 anys, el
Robert lamenta no tenir relleu per
continuar amb el negoci familiar
després de tres generacions Segalés
al capdavant del celler molletà
que el Robert Segalés, responsable
del negoci familiar, encara ven al
celler i carreteja al domicili dels
seus clients. "La gent a qui encara
portem el vi a domicili són sobretot
gent gran i és un públic que es va
reduint", admet Segalés, qui també serveix productes per a activitats d'entitats i festes particulars.
Tot i l'envelliment d'aquest tipus
de client, Segalés assegura que la
venda de vi a granel encara funciona, tot i que el mercat del vi
embotellat s'ha anat imposant.
"Nosaltres estem venent uns 8.000
litres de vi cada dos mesos, que

temps. La imatge de la tradicional
bota de fusta ha donat pas a altres
materials per conservar el vi com
la fibra de vidre i l'acer inoxidable. La Bodega Segalés havia arribat a tenir gairebé una cinquantena de botes de fusta, però progressivament es van deixar de fer
servir per la manca de boters que
les arreglessin. "Amb la fibra de
vidre és més pràctic perquè permet que s'hi puguin posar diferents vins sense que es barregin
els aromes i els sabors", explica el
Robert. "Venem vins joves i no cal
que es faci l'envelliment en fus-
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BREUS
Benestar emocional
d'infants i joves
L’Ajuntament ha posat en
marxa el projecte Sentimnos BÉ per treballar i millorar el benestar emocional dels infants i adolescents. Entre altres, ofereix atencions psicològiques personalitzades a
càrrec d’un professional
a la masia de Can Lledó.

Accions de millora
de la il·luminació
El consistori està realitzant
actucions de millora de la illuminació a diferents punts
de la ciutat que suposen una
inversió de 425.000 euros.
La millora ha comportat
la substitució de suports
(columnes i bàculs) malmesos, així com també la
instal·lació de llums LED .

Mor a 92 anys
Andreu Rabasa
El Robert Segalés amb una de les botes de la rebotiga
del celler que es troba al carrer de Rafael Casanova

ta", afegeix.
El Robert és la tercera generació
del negoci familiar que va iniciar el seu avi Marcelino Segalés
en tornar de la guerra civil. De
família pagesa i amb vinyes a
tocar del cementiri de Mollet,
els Segalés, a banda de cultivar,
també venien el vi. Amb l'expropiació dels terrenys de Gallecs, el
pare del Robert, el Jaume, comença a centrar el negoci en la venda
a domicili des de la casa de pagès
que tenien a Rafael Casanova. La
bonança de l'empresa va fer que
a mitjans dels anys 70 part de la
masia es tirés a terra i s'hi fes un

gran magatzem que va permetre ampliar el negoci. Des dels
14 anys que el Robert, que no va
voler estudiar, és part del celler,
i ara, a punt de fer els 65 anys,
veu com el relleu és difícil amb
els seus dos fills dedicats a altres
professions. "Intentarem que algú
ho porti, però el més difícil és trobar una persona que sàpiga tractar el vi". ◾

{ Per Laura Ortiz Mateo }

Andreu Rabasa, fill del
fundador de Derbi, va
morir el passat 17 d'octubre a 92 anys. Va ser
president de l'emblemàtica factoria de motocicletes entre 1988 i 2000.
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11%
Atur

És la taxa de desocupats del
mes d'octubre a Mollet, on hi
havia 2.763 inscrits a l'Oficina
de Treball de la Generalitat, 34
menys que el mes de setembre.

“

Aquest any més
que mai cal
reprendre el
Gran Recapte
d'Aliments

[ Joan Hidalgo Ricart ]

Responsable del Gran Recapte
al Vallès Oriental

L O N G E V I T AT C O M E R C I A L

 anys de Calçats Angulo
La María Isabel Monleón recollia el passat 27 d'octubre el reconeixement pels
115 anys d'història de Calçats Angulo,
que la Generalitat de Catalunya atorga en
el marc dels Premis Nacionals d'Establiments Comercials Centenaris que impulsa el Departament d’Empresa i Treball. ◾

TURISME

Llargués i Prat, dos dels establiments
que apareixen a la guia comarcal

Establiments molletans
per fer turisme comercial
Les fleques Llargués i Prat, la Cansaladeria Brunés i el
Mercat Municipal, entre les 50 propostes de turisme
de compres del Consell Comarcal del Vallès Oriental
Vincular turisme i comerç. Aquest és l'objectiu de la publicació 50 propostes de turisme de compres, que el Consell
Comarcal del Vallès Oriental (CCVOR) ha editat en anglès i
francès i que presentava el passat 4 de novembre a Mollet.
"El turisme de compres constitueix una part important
en la decisió alhora d’escollir destinació, a més de ser
un component important en l’experiència del viatge",
expliquen des del CCVOR. Entre aquestes propostes, hi
ha diversos establiments molletans, triats "com a comerç
representatiu que aporta qualitat, valor i singularitat".
Aquests establiments són les fleques Llargués i Prat, la
Cansaladeria Brunés i el Mercat Municipal. A més, la guia
també destaca els mollets, les galetes artesanes que elaboren alguns dels forns de la ciutat. La guia es podrà trobar
a punts d'informació turística i al web TurismeVallès. ◾
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LA M.M. VA SER DE
LES PRIMERES DONES
EN CONVERTIR-SE EN
MOSSA I TREBALLA A LA
COMISSARIA DE MOLLET
ATENENT VÍCTIMES
Quin és el teu càrrec dins del cos de Mossos?
Soc mossa des de fa 26 anys i formo part
del Grup d'Atenció a la Víctima (GAP) des
de fa 16 anys.

M.M. —

Què és el Grup d'Atenció a la Víctima?
Al Grup d’Atenció a la Víctima ens centrem
en tots els casos de violència de gènere, violència domèstica, agressions sexuals, matrimonis forçats, mutilació genital femenina i
víctimes vulnerables. Aquestes últimes són
les víctimes d'un delicte com per exemple
pot ser un avi que pot patir una estrebada
al carrer (robatori).
Qui forma el GAP de la comissaria de Mollet?
A Mollet som dues persones, una companya i jo i el sergent que és el coordinador,
qui alhora també coordina les àrees d'ORC
(Oficina de Relacions amb la Comunitat) i
Proximitat, el que es coneix com la policia
comunitària.

Com us arriben els casos?
Ens poden entrar de diferents maneres.
Qualsevol persona pot venir a la comissaria a posar una denúncia i quan fa la denúncia, ens arriba automàticament a través
d’un sistema informàtic. La nostra feina
és contactar amb aquesta persona i fer-li
un seguiment, tant si li concedeixen ordre
de protecció com si no. Però això no vol dir
que fem el seguiment a una víctima perquè
tingui una ordre, a vegades si la víctima no
té aquesta ordre és més vulnerable i també li fem seguiment. També ens
pot arribar per serveis socials o
quan hi ha un incident, pel telèfon d'emergències 112.
A banda dels casos

de violència de
gènere, últimament
ens estem trobant
moltes violències
domèstiques de fills
cap als seus pares

Per tant, treballeu en xarxa?
Treballem conjuntament amb
una xarxa que tenim amb
els diferents municipis que
integren l’ABP de Mollet –
Mollet, Sant Fost, la Llagosta,

M.M. (no vol desvetllar el seu
nom per privacitat)
Diu que la seva feina l'omple i que
per fer-la cal saber escoltar.

Per tractar
una víctima
HAS
DE SER
DELICAT

}

SI NO TROBEM UNA
VÍCTIMA QUAN LA
TRUQUEM, NO LA
DEIXEM, CONTINUEM
FINS A TROBAR-LA
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Martorelles, Santa Maria de Martorelles-.
Es tracta d'una xarxa vinculada amb Serveis
Socials dels Ajuntaments. Amb ells tenim
reunions trimestrals per posar en comú la
problemàtica de víctimes, ja sigui de gènere,
domèstica..., si necessiten assistència psicològica, parlar amb algú, mediació... De
fet, a cada municipi hi ha un SIAD, que és
un servei on hi ha una advocada i una psicòloga gratuïta per a dones o per a infants,
on les víctimes poden assistir i rebre assessorament.

−

D'on us solen arribar més casos?
El primer contacte moltes vegades és serveis
socials i des dels serveis socials ens truquen
i nosaltres, depenent de com ho veiem, fem
una trucada i intentem convèncer la víctima perquè vingui aquí i ens expliqui el què
li passa. Aquest vincle que tenim amb serveis socials ens va molt bé.
Quina és llavors la vostra tasca?
La tasca que fem és principalment policial, però també una mica assistencial, perquè hi ha moltes víctimes que s’obren molt
amb nosaltres. Per a moltes, som els primers que veuen.
Solen explicar-vos la seva situació amb facilitat?
A vegades ens ho expliquen molt fàcilment
i a vegades costa i per una denúncia que
podem estar dues hores, n’estem cinc. Però
és la nostra tasca, escoltar i extreure tota
la informació per poder-la redactar bé en
l’atestat policial. Els donem el temps necessiten i ho fem en el lloc adequat.

M.M. —

La nostra és una
tasca policial,
però també
assistencial

22
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−

Si hi ha nens,
l'uniforme el
deixem penjat
al vestidor i ens
vestim de paisà

Rebeu formació per atendre les víctimes?
Passem per un curs, que és especialitzat en
l’atenció a la víctima i es fa a l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya i després hi
ha molts cursos als quals ens podem anar
apuntant per ampliar coneixements.

da, en la qual ens presentem com a GAP, li
diem qui som i si li han concedit una ordre
d’allunyament li expliquem el funcionament de l’ordre i les conseqüències de l’incompliment. Després d’aquesta trucada en
programem una cada tres mesos.

Quines aptituds calen per fer aquesta atenció?
Una persona a l’hora de tractar amb una víctima ha de tenir sentit comú, molta assertivitat, molta delicadesa i saber escoltar.
Quan tens una persona al davant, que t’està
explicant un problema que per a ella és el
pitjor, has de saber escoltar i tenir paciència.

Sempre és així?
Si ho creiem adient pot ser cada mes. Depèn
de com ho veiem, i la situació i el risc del
cas. Hi ha víctimes que les truquem cada
dia. Per exemple, durant la pandèmia les
trucades eren constants. Perquè tenim més
de 200 víctimes i les trucàvem cada dia per
saber si estaven bé.

Quina mena de casos us arriben més?
De violència de gènere, de l'home cap a la
dona, i ara últimament ens estem trobant
moltes violències domèstiques de fills cap
a pares, per trastorns mentals, per consum
de substàncies... Es tracta de fills amb una
certa edat, que viuen a casa dels pares, sense treballar i que són agressius.

M.M. —

Què es fa en aquests casos?
És difícil, perquè els pares venen a comissaria i el que volen és que ingressem els seus
fills en un centre i nosaltres els hem d’explicar que no som nosaltres qui podem fer
això, sinó un jutge i això fa que a vegades
es tirin endarrere.
Passa molt sovint?
Quan veuen al fill que va a declarar al jutjat els fa pena. Això també passa a vegades
amb la violència de gènere, però amb els
fills molt. Sobretot les mares, que sempre
ens diuen: “No puc denunciar el meu fill”.

En el cas de no localitzar la víctima què feu?
Si no trobem una víctima el dia de la trucada
no la deixem, continuem trucant diferents
franges horàries fins que la trobem. L’hem
de trobar tant sí com no. I si el telèfon ha
deixat d’existir truquem a serveis socials,
mirem el padró i enviem una patrulla al
domicili de la víctima... Entre els GAP també
ens traspassem víctimes, perquè a vegades
es traslladen de domicili i el nostre programa ens dona un avís i ens indica on són.
Com treballeu quan hi ha menors involucrats?
Si hi ha nens, l’uniforme el deixem penjat al
vestidor i ens posem de paisà. Tenim un lloc
adient, amb jocs, perquè se sentin còmodes
per explicar tot allò que han patit. ◾

Com treballeu el seguiment dels casos?
Després d’una denúncia, fem una truca-

““

Faig que arribi
més lluny

Una de la
família

Solució edició 1399
(octubre): filla

{ Per Anna Mir Guinjoan }

LLENGUA

Remenat de lletres
Troba la paraula a què fa referència el text que titula
el dibuix i que té les mateixes lletres que allò que
representa la imatge, però ordenades de manera
diferent.
Servei Local de Català de Mollet (CPNL) www.cpnl.cat
C/ Comte d’Urgell, 26. Tel. 93 570 1992 (mollet@cpnl.cat)
Font: Original de Jordi Esteban. Il·lustració: Josep Abad
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La Champions del 2006 va ser la celebració més
multitudinària a Mollet, amb més de 3.000 persones

BREUS
Alèxia Putellas fa
història amb la
segona Pilota d'Or
L a mol leta na A lèx ia
Putellas va guanyar la
Pilota d'Or femenina 2022,
que l'acredita de nou com
a millor jugadora del món.
La futbolista va recollir a
París el seu segon guardó
consecutiu, una fita que
cap futbolista havia aconseguit abans. Putellas va
ser la més votada per personalitats i periodistes
de futbol de tot el món.
Dies després, la del Barça
també va rebre el prem i M V P com a m illor
jugadora eu ropea a la
ga la del f utbol femení de Mundo Deportivo.

ESPORTS

 anys de passió
blaugrana a la ciutat
La Penya Barcelonista de Mollet celebra el seu 50è aniversari
aquest mes, tot i haver-los complert l'any passat. En la seva
història, l'entitat ha viscut grans moments seguint el club
blaugrana, especialment amb les grans finals europees.

El Club Petanca
Altaveu fa 40 anys
Un centenar de persones
van assistir al 40è aniversari del Club Petanca Altaveu.
L'entitat va celebrar la fita
amb un dinar social i una
melé a les pistes de Can
Fàbregas i al Jardinet. La
jornada també va tenir
un homenatge pels tres
socis més antics del club.

La Penya ha tingut dies de tots
els colors amb el Barça, des dels
més alegres fins als més durs.
Santi Sánchez i Teo Sáez, president i vicepresident de l'entitat i amb més de 30 anys com a
penyistes, recorden alguns dels
seus moments més destacats.
"El dia que es va ajuntar més gent
vas ser la final de Champions del
2006, la de París", recorda el vicepresident. "Vam posar una pantalla al Mercat Vell i ja estava ple. A
més, com vam guanyar remuntant
i patint es va desfermar una alegria increïble", relata Sáez. El dirigent explica que llavors quan el
Barça guanyava regalaven cava a la
seva seu: "Aquell dia vam començar a repartir-lo i va començar a
sortir gent de tots els carrers". En
total, més de 3.000 persones van
omplir l'avinguda de la Llibertat,
convertint-se en la celebració més

gran que ha tingut mai la Penya
la ciutat.
Viatges per tota Europa
Santi Sánchez parla d'altres finals:
"La de Wembley el 1992 i la de
Recopa a Basilea el 1979 també
van ser molt especials". El presiLA PENYA HA ESTAT PRESENT
A TOTES LES FINALS QUE
HA JUGAT EL BARÇA, TANT
NACIONALS COM EUROPEES
dent destaca la de Copa del Rei del
1997, que el Barça jugava contra el
Betis a l'estadi del Reial Madrid.
"Vam fer set autocars, unes 350
persones. Al final vam guanyar i
el Joan Gaspart va saltar al camp
mentre posaven l'himne culer.
Va ser apoteòsic", relata Sánchez.
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Membres de la Penya a la final de la
Recopa del 1989 a Berna

L'entitat també ha viscut moments
dolents. "El pitjor record que tinc
va ser la final de Sevilla (1986), que
vam organitzar un tren pels socis i
vam perdre contra pronòstic amb

clau l'any 2012, quan van inaugurar la seu actual de l'entitat perquè van passar d'un lloc on cabien
"unes 40 persones" a l'actual, on
es poden reunir "fins a 200 aficionats". El president i el vicepresident també tenen destaquen activitats no relacionades amb l'esport, com la xocolatada que organitzen cada any per recaptar fons
per La Marató de TV3.
Els dos penyistes es mostren satisfets per la situació en la qual l'entitat arriba al 50è aniversari: "La
pandèmia ens va tocar, però estem
amb ganes. La Penya Barcelonista
de Mollet té molta vida". ◾

l'Steaua de Bucarest", explica Sáez.
Més enllà de l'esport
No tots els moments són partits.
La Penya va tenir un dels seus dies

{ Per Sergi Casanovas Espinosa }
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BREUS

El ple de Mollet declara
el  l'Any Joan Abelló
Una de les primeres propostes per celebrar el centenari del
naixement del pintor i col·leccionista molletà serà l'exposició 'La
col·lecció pintada', a partir del 15 de desembre al Museu Abelló

Joan Abelló serà homenatjat al llarg de tot el 2023 a Mollet

Mollet del Vallès commemorarà el
2023 l'Any Abelló, amb motiu del
centenari del naixement del pintor i col·leccionista molletà Joan
Abelló, tal com ho va aprovar el
plenari per unanimitat a finals
d'octubre. Oficialment, la celebració anirà des del 26 de desembre del 2022 (dia en què es compleixen els 100 anys del seu naixement) fins al 25 de desembre del
2023 (quan es compliran 15 anys
de la seva mort), i en aquests 365
dies es potenciaran tota mena
d'activitats vinculades amb Joan
Abelló i amb el seu llegat artístic –
el Museu Abelló, la Casa del Pintor,
les seves obres i la seva extensa
col·lecció.
Val a dir, però, que el Museu Abelló
ja es va avançar a la commemoració i des del mes de maig del 2021
compta a L'Aparador amb el cicle

Diàlegs amb Abelló en què artistes
contemporanis de disciplines ben
diferents dialoguen amb l'obra o
amb el llegat del Joan Abelló –la
intervenció actual és Esborrany
d’un inventari de coses estrictament visibles. (Abelló i la patologia de la col·lecció), del poeta
granollerí Esteve Plantada.
Les primeres accions
Evidentment, que no hi podia faltar una exposició sobre Abelló, i
del 15 de desembre al 18 de juny es
podrà gaudir al Museu de la mostra
La col·lecció pintada, amb la qual
es vol donar a conèixer el personatge i la col·lecció a través de la
mirada de les seves pintures i els
seus objectes. També amb motiu de
l'efemèride, el Premi de Fotografia
de Sant Vicenç incorpora enguany
la categoria Abelló. ◾

Dos premis
internacionals per a
La Petita Companyia
de La Tramolla
La Petita Companyia de
La Tramolla ha participat
les darreres setmanes
al concurs CND 2022 de
dansa internacional. A
finals d'octubre ho van fer
a Bèlgica: la coreografia
grupal de dansa
contemporània Jugamos
es va endur el tercer
premi, i el solo de ballet
clàssic de Marta Troyano
va estar guardonat amb
el segon premi. El cap
de setmana del 5 i 6 de
novembre ballarines de
La Tramolla també van
participar a les finals del
mateix concurs que se
celebraven a Luxemburg.

Cicle de cinema italià
al centre El Lledoner

El programa cultural Arts
i Escena, de l'Ajuntament
de Mollet, torna a comptar amb un cicle temàtic
de cinema. Si en la darrera edició –el primer semestre de l'any– la gent gran era
el nexe entre els diferents
films projectats, en aquesta
ocasió tots els llargmetratges són italians. El Centre de
Serveis per a la Gent Gran
El Lledoner projectarà
Pasolini, d'Abel Ferrara, el
20 de novembre; Habemus
papam, de Nanni Moretti,
el 18 de desembre; i Lazzaro
Feliz, d'Alice Rohwacher, el
29 de gener. Totes les projeccions són diumenges
a les 18 h i es pot reservar
entrada gratuïta (93 579 09
66 o ellledoner@molletvalles.cat).
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— LLUERNA

15 de novembre
Presentació del llibre 'Causa
general', de Jordi Panyella
HORA: 18.30 h. LLOC: Sala d'actes
del Casal Cultural.
PREU: Gratuït. ORGANITZA: Àvies i
Avis i ANC.

18 de novembre
18 de novembre
Obra de teatre 'A.K.A. (Also Known Presentació de 'Jordi Solé Tura i les
As)', de Daniel J. Meyer
universitats', de la col·lecció 'Textos'
HORA: 21 h. LLOC: Mercat Vell.
HORA: 19 h. LLOC: Sala de plens de
PREU: 12€ (10 euros anticipades).
l'Ajuntament de Mollet.
ORGANITZA: Ajuntament de Mollet ORGANITZA: Centre Jordi Solé Tura
del Vallès.
per la Democràcia.

20 de novembre
19 de novembre
23 de novembre
'Sempitern. Generació de vidre', de Teatre infantil 'Odissea del riure
27a trobada de Poetes Grans, per
perdut', de la companyia Teatre
La Carpa Produccions
compartir paraules lligades en vers
Mòbil
HORA: 20.30 h. LLOC: La Tramolla.
HORA: 18 h. LLOC: Centre de
HORA: 12 h. LLOC: Teatre Municipal
PREU: 12€ (10 per als socis).
Serveis El Lledoner.
de Can Gomà.
ORGANITZA: La Tramolla, en el
PREU: Gratuït. ORGANITZA:
PREU: 7€. ORGANITZA: La Xarxa.
marc del Teatre de prop.
Ajuntament de Mollet del Vallès.

25 de novembre
Espectacle 'Adesso la finestra',
de la ballarina argentina Julieta
Ferraro
HORA: 20.30 h. LLOC: La Tramolla.
PREU: 15€ (13 per als socis).
ORGANITZA: La Tramolla i CRA'P.

25 de novembre
Concert de Diveu Duet, amb
motiu del 25 de novembre
HORA: 20 h. LLOC: Centre Cultural
La Marineta.
PREU: Gratuït. ORGANITZA:
Ajuntament de Mollet del Vallès.

26 de novembre
Concert de Santa Cecília
sobre el cinema
HORA: 18 h. LLOC: Teatre Municipal
de Can Gomà.
PREU: 5€. ORGANITZA: Associació
Musical Pau Casals.
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TEMPS
de CASTANYES

Com bé diu la cançó popular "Quan ve el temps de collir castanyes,
la castanyera, la castanyera, ven castanyes de la muntanya a la plaça de la ciutat...". Aquesta imatge típica fa uns anys ha deixat d'omplir carrers i rambles, com la de Balmes (a la foto), on fa gairebé tres
dècades els molletans es reunien per menjar castanyes i beure vi ranci. Amb el pas del temps són poques les castanyeres que continuen
dempeus els vespres de tardor donant a conèixer entre els vianants
la seva presència amb aquella flaire de torrat tan característica. Una
tradició que va perdent força vers una altra d'americana -Halloweenque s'ha guanyat joves i petits a base de trucs terrorífics.

� E L PA S S AT DE MOL L E T �
Imatge de Lluís Bonal Solà cedida a l'Arxiu Històric de Mollet.
Consulta l'arxiu gràfic a wwww.molletama.cat
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— CLASSIFICATS

IMMOBILIÀRIA
VENDA
PIS A M OLLET. PL A NA
LLEDÓ. Ref. J V14383.
Econòmic. Entresol. 76
m2, 3 hab., bany, menjador, cuina indep. amb
sortida a pati interior.
CEE: E. Preu: 99.000 €.
Tel. 93 579 33 33.
VENDO PARQUING GRANDE
plaza NO. 1.
En calle Joaquín Mir, 53
de Mollet. Precio: 10.000
euros. Tel. 626 182 717.
ES VEN PIS A SANT FOST!
70 m2, 2on d'alçada real
(sense asc.) reformat i
exterior. Saló amb balconada i aire condicionat, cuina, safareig, 3
hab. i lavabo amb banyera. Zona d'aparcament
exterior. Zona de poble,
centre molt a prop de
Can Corominas i del CAP.
CEE: E. Tel. 93 579 65 65.

PISO R EFOR M A D O E N
MONTCADA Y REIXAC.
Ref. JV14381. Quinto piso
sin asc. 66 m2, 2 hab. y
baño, salón con balcón,
cocina americana, suelos
de parquet, vent. alum.
CEE: E. Precio: 130.000
€. Tel. 93 579 33 33.
PLANTA BAJA EN MOLLET.
ZONA CAN PANTIQUET
Ref. JV14367. Bajos de
obra rehabilitada. 2
habitaciones dobles,
baño, salón-comedor con
cocina americana, ventanas climalit, suelos de
parquet, placas fototérmicas. CEE: E. Precio:
155.000 €. Interesados
llamar al teléfono: 93
579 33 33.
PISO EN EL CALDERÍ. 77
m2, con asc., 2 hab.
(antes 3), baño, salón
con salida a balcón,
co cina con galería.
Suelo gres. Con calefac.
CEE: E. Precio: 139.900
€. Tel. 93 579 33 33.

PISO EN GRANOLLERS. ZONA
TRES TORRES
Ref. JV14367. Reformado.
Con ascensor. 98 m2, 3
ha bitaciones, b a ño,
cocina office con lavadero, salón con salida
a balcón. Calefacción.
CEE: E. Precio: 159.000
€. Tel: 93 579 33 33.
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, m uy soleado. Gran salón, cocina, b alcón, 2 ha b.,
aseo completo, lavadero. Calefacción. Tel. 93
579 65 65.
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.

LLOGUER
ALQUILO HABITACIONES
A 300 EUROS
En la calle Ferrocarril,
60, de Mollet. Solo para
mujeres. Interesadas
llamar al teléfono 626
182 717.
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 MOLLET. ZONA
COL·LEGIS NOUS. Zona
tranquila, piso exterior y muy soleado. 70
m2, 3 hab., baño, comedor exterior con salida a balcón. Cocina bien
conservada con lavadero.
Se alquila con muebles y
electrodom. Balcón con
vistas y muy soleado.
Precio: 760 €/mes. Ref.
2-716. Fianza 2 meses.
Tel. 93 579 65 65.
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Coneix els millors trucs

Efectes emocionals i com mengem {psicoanalogia}
Avui, proposo la lectura d'una entrevista feta per la Vanguardia a Reina García
Closas, metge nutricionista, en la qual
parla d'una epidèmia pròpia dels països
desenvolupats:l'obesitat.
Aclarir que no he escollit aquest tema per
considerar-lo important des d'un punt
de vista estètic, sinó perquè assenyala
l'estat emocional de la nostra societat, la
qual té les emocions ben malaltes.
Menjar per damunt de les necessitats alimentàries diàries, saludables i
lògiques, per un estat de gola permanent, s'ha convertit en una trampa; és a
dir, en l'amagatall de les nostres carències emocionals. Com diu la Dra. García
Closas: "Buscamos en la comida lo que
no nos da la vida".
A través del menjar obtenim plaer ràpid
i això ens fa creure que omplim tot allò
que no funciona en la nostra realitat

quotidiaana. Per exemple,
MENJAR EXCESSIVAMENT ENS DISPARA
sovint pensem en menjar
EL NOSTRE SENTIMENT DE CULPA I
quan ens avorrim o quan
BAIXA EL NOSTRE ESTAT D'ÀNIM
ens sentim enfadats, sols,
Alhora, dir respecte del sucre, que es
tristos... Fins i tot, podem patir atacs de
tracta d'una "droga"; com el tabac, l'algana, millor dit, de golafreria, i posarcohol i altres substàncies, ja que com
nos a menjar compulsivament, com més
més en mengem, més en necessitem.
greixos millor, en realitat per estar patint
Crec que és evident la necessitat de
un estat ansiós.
reflexionar vers la nostra alimentació, el
El problema d'aquesta actitud és que
que indica, què diu de nosaltres, de com
es tracta d'una pràctica d'autoengany.
vivim per dins, de què busquem fora,
Menjar excessivament, no solament no
de com ens enganyem... i
ens ajuda a sentir-nos millor emocioaixí poder decidir, amb llinalment, sinó que dispara el nostre senbertat i consciència, què
timent de culpa i baixa el nostre estat
menjar i quant. ◾
d'ànim, després de la pujada inicial del
sucre que hem ingerit. Així doncs, caiem
tot sols dins la trampa, la qual acostuma
a ser repetitiva fins no solucionar la cauESTHER MOLINS
sa que genera la golafreria. I així desenPsicoanalogista
volupem un autèntic trastorn alimentari.

SOL·LICITA LA
TEVA VISITA

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

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

GABINET PSICOPEDAGÒGIC
I MÈDIC NATURISTA MOLINS

PSICOANALOGIA · FLORS DE BACH · NATUROPATIA · TÈCNIQUES RELAXACIÓ
EFT · REGRESSIONS · TESTS PSICOANALÒGICS · CREIXEMENT PERSONAL
TÈCNIQUES D’ESTUDI · ORIENTACIÓ
Av. Llibertat, 20, 2n C · Mollet del Vallès · T. 93 570 43 04 / 618 077 220
contacte@psicopnaturmolins.cat

www.psicopnaturmolins.cat

· Fórmules magistrals
· Prova intoleràncies
alimentàries
· SPD
(Sistema personal
de dosificació)
· Dietètica
· Homeopatia
· Nutrició esportiva
Plaça Prat de la Riba, 17 · Mollet · T. 93 593 01 61

Estors tèrmics:
què són i avantatges del
seu ús durant
tot l'any {eficiència energètica}
Els estors tèrmics són
ENCARA QUE ELS DE LLANA SÓN ELS
models més gruixuts que els
MÉS CARS, SÓN ELS QUE MILLOR
tradicionals, raó per la qual
CONFORT TÈRMIC PROPORCIONEN
ofereixen un gran aïllament
dor i hivern, mentre que uns altres ofetant tèrmic com acústic. Són opacs, i la
reixen protecció contra la calor a la primanera d'instal·lar-los és exactament
mavera i estiu i contra el fred a la tardor
la mateixa que la de la resta d'estors.
i hivern. Per a triar el model més
Per tant, els beneficis de compadequat, cal prestar espetar amb aquests estors
cial atenció a dos facen totes les estades
tors essencials: les
de la llar són molt
capes que s'han
amplis. Més enllà
utilitzat per als
de les seves
farciments i la
propietats
composició
tèr mi qu e s,
d'aquests.
també són
És important
un element
instal·lar els
de protecció
estors tèrcontra miramics en llocs
des indiscreestratègics. Els
tes i d'insonomaterials més
rització. El seu
comuns en l'actuprincipal avantatalitat són el polietilè i
ge és que compten
el PVC (gamma mitjana), i
amb un embuatat espela llana (gamma alta). Encara que
cialment dissenyat i fabricat per a
els de llana són els més cars i difícils de
repel·lir el fred.
mantenir, són els que millor confort tèrHi ha alguns models d'estors tèrmics que
mic proporcionen. ◾ AMIC
només s'han d'usar en els mesos de tar-

LA NETEJA
ÉS TAN IMPORTANT
COM LA CONFIANÇA
QUE ET MOSTREM.
UN ESPAI NET
ÉS UN ESPAI
ELEGANT.
SERVEIS DE NETEJA
Carrer de Bartomeu Robert, 48 I 08100 Mollet del Vallès I T. 691 586 240 / 691 586 241
www.netejaactiva.es I info@netejaactiva.es
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FEM LLAR

Un espai per conviure i compartir
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