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Sant Fost Martorelles Lliçà de Vall…

Carrer Rafael casanova, 2 
Mollet del Vallès  
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VOL VENDRE EL SEU PIS? 
TRUQUI’NS 

629 47 33 77
“La immobiliària dels Quatre Cantons”

COMPRA · VENDA · LLOGUER

Especial nadalencTastet de la programació de desembre
pàg.  a 

El Nadal 
més blancISABEL ALONSO_

MEMBRE DE L'ASSOCIACIÓ 
DRET A MORIR DIGNAMENT 

"Quan algú s'està morint, 
el que cal és que mori bé, 
no allargar l'agonia" 

—pàg.  a 
FOTO: ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL

El  de desembre de , ara fa  anys, Mollet 
vivia una de les nevades més intenses que es 

recorden. Testimonis i fotografies per rememorar 
el Nadal més blanc a la ciutat. —pàg.  a 
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Seixanta 
anys de la gran 
nevada del 62

A
quella va ser la nevada més 
espectacular que es recor-
da fins ara, tal com expli-

quen alguns testimonis molletans 
que la van viure en directe: "El dia 
de Nadal la meva mare estava hos-
pitalitzada al Clínic, a Barcelona, 
i recordo que havia d'anar a mis-
sa amb la meva tieta i el meu pare 
em va venir a llevar. Em va treu-
re del llit i em va dur davant de la 
finestra perquè veiés la nevada", 
recorda la Rosa Matas, exdirec-
tora del Centre d'Estudis Mollet. 

En aquella època Matas tenia 11 
anys i encara avui dia té molt pre-
sent tota la seqüència dels fets: "A 
les 8 h del matí hi havia quatre 
dits de neu i va continuar nevant 

El pròxim 25 de desembre farà 60 anys de la gran nevada que 
va embolcallar Mollet. Els flocs de neu van caure de matinada, 
cobrint carrers, arbres i teulades amb gruixos de fins a un metre.

“ 
A les 8 h del matí  
ja hi havia quatre 
dits de neu i va 
continuar nevant 
durant tot el dia

tot el dia", comenta. Tampoc 
oblida com de bòlit anava el seu 
progenitor: "El meu pare anava 
amunt i avall fent camí amb una 
pala, es va passar tot el dia així. 
Jo recordo estar amb el meu cosí 
tot el dia de Nadal sense sortir 

A l'avinguda 
Jaume I, un dels 

camins fets per al 
pas dels veïns.
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de casa jugant al parxís, a 'jue-
gos reunidos'..., estant al costat de 
l'estufa i posant-li una olla a sobre 
plena de neu per fer aigua, per-
què es van glaçar les canonades".  
La Rosa també rememora com 
aquell dia no va parar de nevar, 
però que l'endemà -Sant Esteve- 
els flocs van deixar de caure del 
cel i la gent va començar a sortir al 
carrer. "La gent tirava la neu que 
s'havia acumulat a les teulades a 
la carretera", diu Matas i fa memò-
ria de com se les van empescar 
els veïns per poder caminar sobre 
aquell gruix de neu. "Es va fer un 
camí al centre de la carretera i lla-
vors cada veí es feia el seu per arri-
bar fins a la porta de casa seva".   
I és que tot i que no es té cons-
tància de grans desperfectes, 
a Mollet a partir de la nevada i 
durant els últims dies de desem-
bre i els primers de gener va fer 
molt fred. El dia 26 de desem-
bre es va arribar a una tempe-

Una parella circulant en tractor per l'avinguda Jaume I.

A la Rambla, un grup de molletans il·lusionats jugant amb la neu.
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ratura de 9º sota zero, tal com 
es relata en l'article de la revis-
ta Notes (2015). Aiguats, neva-
des, bufaruts i calamarsades 
històriques a Mollet del Vallès, 
gràcies al testimoni de Joan Ros.  
De fet, segons Ros, no va ser fins 
al dia 3 de gener quan la neu 
va desaparèixer pràcticament 
per complet: "A la nit fa vent, 
estem a 6 sobre zero. S’ha fos 
tota la neu dels camps, en que-
da a algun racó", descriu Ros. 
Aquest fred també el té bastant 
present la mestra molletana Rosa 
Maria Secúrun, qui el 1962 tenia 
14 anys: "Recordo que feia molt de 
fred i que per escalfar al llit posà-
vem bosses d'aigua calenta a dins", 
comenta Securún, qui diu que,  

així i tot, el dia de Nadal van poder 
celebrar-lo en família: "Quan va 
començar a nevar vam anar a 
buscar a la meva àvia que vivia a 
l'avinguda Llibertat i com que no 
va parar de caure neu durant tot 
el dia es va quedar a dormir a casa, 
perquè és clar, era perillós", relata. 
La mestra mol letana tam-
bé fa memòria del gruix que es 
va acumular als carrers: "No 
podíem fer ni ninots de neu 
de tant alta que estava la neu". 

   Incomunicats per carretera i tren  
Segons l'article anteriorment 
mencionat, Mollet va restar inco-
municat per ferrocarril i per car-
retera, però la línia telefònica es 
va mantenir. En el document 

COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA GRAN NEVADA

MOLLET VA RESTAR INCOMUNICAT PER 

FERROCARRIL I PER CARRETERA, PERÒ LA 

LÍNIA TELEFÒNICA ES VA MANTENIR

A l'estació del Nord, ciutadans traient la neu de la via després de la gran nevada.

− El dia 27 es va reprendre el treball a 
les fàbriques, però amb una gran absència 

de personal, especialment de dones. 
Algunes empreses van continuar tancades”

Les cinc grans 
nevades que ha 
viscut Mollet 
Tot i que la nevada del 25 de 
desembre de 1962 va ser la 
més matinera i espectacular 
que es recorda, a Mollet la 
neu ha arribat a emblanqui-
nar la ciutat de forma impor-
tant en quatre ocasions més. 
La primera nevada de la qual 
es té notícies data dels dies 11 
i 12 de febrer de 1887, segons 
es relata a la revista Notes, 
en l'article Aiguats, neva-
des, bufaruts i calamar-
sades històriques a Mollet 
del Vallès. També n'hi va 
haver una el 16 de gener 
de 1960 i ja més recents, la 
del 8 de març de 2010 i la 
del 2 de febrer de 2012. ◾
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ahorre pagando menos
por el seguro de su coche

Oficina Gestora Seguros
Can Pantiquet, 12 - MOLLET DEL VALLÈS

atención y trato personal

{ Per Anna Mir. Fotos: Arxiu Històric Municipal }

també es fa esment que el dia 27 
es va reprendre el treball a les 
fàbriques, però amb una gran 
absència de personal, especial-
ment de dones. Algunes fàbri-
ques van optar per romandre 
tancades i, a efectes laborals, ho 
van comptar com si es tractés de 
dies de vacances per recuperar.  

Una altra de les incidències més 
freqüents van ser les fractures 
d'extremitats a causa de les caigu-
des pel gel acumulat: "Qui després 
va acabar sent el meu marit, va 
caure i es va trencar el braç. Es veu 
que hi van haver moltes caigudes", 
fa palès Securún. Un fet que tam-
bé recorda Matas: "A la meva mare 
no la van operar fins a mitjans de 
gener per la quantitat de gent que 
es va trencar coses i la van haver 
d'intervenir d'urgència", comenta 
Matas qui explica que no ha tornat 

a veure una nevada com aquesta i 
que al final, també en van acabar 
una mica tips." No estàvem pre-
parats per una nevada d'aquesta 
magnitud", assevera. ◾

Boles de neu i pala en mà, un grup de persones al carrer Castelao cantonada amb Can Gomà.

“ 
Hi van haver 
moltes caigudes 
pel gel. El meu 
marit es va 
trencar el braç.
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El pròxim 1 de gener entrarà en 
vigor el pressupost municipal de 
2023, uns comptes que tenen com 
a objectiu reforçar les ajudes soci-
als, millorar el manteniment i la 
qualitat de l’espai públic, ampli-
ar l’oferta d’activitats culturals i 
festives a la ciutat i contribuir a 
la lluita contra el canvi climàtic. 
En total, 84.634.961 € un 16,11% 
més que l’any 2022, un augment, 
en gran mesura derivat de l'incre-
ment dels ingressos arribats d'al-
tres administracions com l'Estat i 
la Generalitat i els fons europeus 
Next Generation, que estan resul-

tant una bombolla d'oxigen per a 
molts consistoris. Pel que fa a la 
despesa, l'Ajuntament veu incre-
mentades les partides de despesa 
energètica i dels sous dels treba-
lladors municipals.
Entre els projectes previstos més 
destacats hi ha posar en marxa 
la segona línia de bus urbà, l'in-
crement de programes culturals 
i d'oci juvenil i l'activació del nou 
contracte de neteja viària. 
Els comptes van tirar endavant 
amb el suport de PSC, Podem, 
Cs i Junts (PDeCAT), l'abstenció 
dels comuns i el no d'Ara Mollet. ◾

L’Ajuntament ha aprovat uns comptes per a 2023 de 84,6  
milions d'euros, amb el reforç de l'escut social, la lluita contra  
el canvi climàtic i el manteniment dels carrers com a prioritats.

Un pressupost expansiu per a 
un any d'eleccions municipals

A R Q U E S  M U N I C I PA L S 

Les propostes 
ciutadanes— 
442 molletans i molletanes 
han participat en el pro-
cés participatiu obert per 
l’Ajuntament Mollet el teu 

barri, que consistia a votar 
propostes perquè siguin 
incorporades al pressupost 
municipal de 2023. De les 12 
opcions plantejades, 4 han 
superat el 10% dels suports. 
Incrementar la vegetació a 
parcs i places per combatre el 
canvi climàtic, amb 132 vots 
(16,6%) ha estat la proposta 
més votada. ◾

Són els milions d'euros corres-
ponents al capítol d'inversions, 
que creix un 27,31%. Es preveu 
el reasfaltat de carrers, la remo-
delació de voreres i clavegue-
ram, actuacions a la ronda dels 
Pinetons i la instal·lació de més 
plaques fotovoltaiques.

5,6
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Qui no ha consultat mai la Viquipèdia? Aquesta enciclo-

pèdia col·laborativa en línia és avui un recurs molt ha-

bitual quan tenim un dubte. Quan hi busquem algun fet 

de l’actualitat, sovint trobem que algun voluntari s’ha 

afanyat a actualitzar-ne l’entrada. I quan ens interessa 

un tema més general, hi trobem moltes referències que 

ens permeten aprofundir-hi.

Aquest pou d’informació és possible gràcies a milers 

de persones, entre les habituals i les esporàdiques, que 

redacten, revisen, corregeixen, debaten i tradueixen. Una 

multitud que dedica voluntàriament una part del seu 

temps a posar a disposició de tothom dades de tots els  

àmbits de coneixement.

Iniciar-se en l’edició de la Viquipèdia és molt senzill, i la 

marató Viquillengua encara ho fa més fàcil. Des del 2013, 

Amical Wikimedia i la Secretaria de Política Lingüística de 

la Generalitat de Catalunya organitzen la Viquimarató de la 

Llengua Catalana. Aquest any, la novena edició té lloc en-

tre el 18 i el 25 de novembre i tothom pot participar-hi per 

ampliar els continguts sobre pel·lícules i sèries en català.

Els viquipedistes solen dedicar-s’hi des de casa seva, 

però, en canvi, és molt habitual aprendre’n i iniciar-s’hi 

en un viquitaller. Instituts, universitats, cineclubs i, de fet, 

qualsevol associació pot organitzar una sessió de la Vi-

quillengua i facilitar que els que encara no s’hi han atrevit 

descobreixin tot un món. Amical Wikimedia us ofereix su-

port tècnic i, si ho demaneu amb temps, fi ns i tot us podrà 
enviar algun col·laborador per dinamitzar la sessió.

Si us agrada més col·laborar-hi pel vostre compte, a 

qualsevol lloc i hora, només cal que consulteu la pàgina 

amb la llista de termes a editar i que us hi registreu. Trieu 

el tema que us atrau més i ja podeu començar a ampliar 

els continguts sobre les vostres pel·lícules i sèries prefe-

rides, creades o doblades al català.

LA TEVA SÈRIE PREFERIDA EN CATALÀ 
ÉS A LA VIQUIPÈDIA?
El Departament de Cultura participa en la IX Viquimarató de la llengua 

catalana, que enguany es dedica a les pel·lícules i sèries en català

Amb el suport de

Tant en grup com individualment, la Viquillengua és una 

manera entretinguda d’adquirir coneixements, fer xarxa, 

promoure el català i guanyar premis. A més de passar una 

bona estona, tots els voluntaris poden optar a un concurs 

i un sorteig amb obsequis com una subscripció anual de 

FilminCat, pel·lícules en suport físic, llibres i marxandatge 

(bosses, samarretes, cantimplores...), entre d’altres.

Aquesta iniciativa s’ha estès des de fa dos anys per tot el 

domini de la llengua catalana. Des del 2020, Amical Wi-

kimedia i el Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya organitzen aquesta viquimarató amb el suport 

del Govern d’Andorra, la Generalitat Valenciana, el Govern 

de les Illes Balears, el Govern d’Aragó, l’Ofi cina Pública de 
la Llengua Catalana (Catalunya del Nord) i la Delegació 

del Govern de la Generalitat de Catalunya a Itàlia.

La col·laboració intergovernamental ajuda a estendre 

aquest projecte internacional entre tota la comunitat 

catalanoparlant i reforça l’èxit de la Viquipèdia en català, 

la primera llengua del món en els 1.000 articles més im-

portants des de fa prop d’una dècada. Aquesta tardor, a 

més, l’edició catalana ha esdevingut també una de les 

deu millors pel que fa als 10.000 articles essencials. La 

Viquipèdia en català és una eina plena d’oportunitats, po-

tenciem-la entre tots! 

Impulsa
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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

L’Ajuntament de Mollet ha donat a 
conèixer les mesures que s’aplica-
ran a la ciutat per donar compli-
ment a l’alerta de sequera decreta-
da per l’Agencia Catalana de l’Ai-
gua de la Generalitat de Catalunya. 
En aquest sentit, el Consistori ha 
fet públic un Ban on es precisen 
aquestes mesures que són d’apli-
cació immediata i obligatòria i es 
mantindran mentre duri la situ-
ació actual. En el cas que la situa-
ció s’agreugi i s’activi una nova fase 
com podrien ser l’estat d’excepci-
onalitat o escenari d’emergència, 
les mesures variaran.
Entre les restriccions, l'Ajunta-
ment limita el reg de les zones ver-

Restriccions d'aigua a la ciutat 
per l'alerta de sequera general

Lleu augment de 
l'atur a Mollet
Mollet ha tancat el mes 
de novembre amb 2.770 
persones inscrites a les 
files del Servei d'Ocupa-
ció de Catalunya (SOC), és 
a dir, 7 més que les regis-
trades a l'octubre passat. 
La taxa d'atur a la ciu-
tat se situa en l'11,2%.

Nou tren a la R3 
els caps de setmana
Renfe ha incorporat una 
nova freqüència per sentit 
a la línia R3. El tren sortirà 
els dissabtes, diumenges i 
festius des de Barcelona-
Plaça de Catalunya a les 
9.06 h i arribarà a Ripoll  
11.10 h. La tornada serà 
a les 17.50 h des de La 
Molina per arribar a Plaça 
Catalunya a les 20.41 h.

Mor el practicant 
Emilio Gutiérrez
El passat 17 de novembre 
moria Emilio Gutiérrez 
Rod ríg uez,treba l lador 
de la Farmàcia Rovirosa i 
conegut popularment per 
la seva feina de practicant, 
la qual va exercir durant 40 
anys. Gutiérrez va morir a 
l'edat de 82 anys a cau-
sa d'una llarga malaltia.

BREUS

Es preveu la neteja de la via pública en 
les mateixes condicions que fi ns ara.

des públiques a màxim dos dies a 
la setmana i en horari de menor 
insolació (de 20 h a 8h). També 
reduirà el reg de les zones espor-
tives en un 40%, i s’incrementarà 
progressivament l’aportació d’ai-
gua de fonts pròpies (pous), a la 
xarxa d’abastament municipal, 
d’acord amb els objectius marcats 
al Pla Especial de Sequera (de 650 
m3/dia a 1.200 m3/dia). Mentre que 
la Piscina municipal continuarà 
funcionant amb normalitat i pel 
que fa les fonts d’aigua potable no 
hi ha restriccions previstes.
Així mateix, s’estableix una 
reducció de consums d’aigua 
potable d'un 25% per al reg agrí-
col, d'un 10% per a usos ramaders 
i d'un 5% per a usos industrials.

Restriccions per a la ciutadania
En el cas del reg dels jardins par-
ticulars es poden regar, com a 
màxim, dos dies a la setmana 
en horari de menor insolació. 
També es prohibeix als particu-
lars la neteja de carrers, pavi-
ments, façanes i similars utilit-
zant mànegues d'aigua i la neteja 
de vehicles es limita a fer-la en els 
establiments comercials dedicats 
a aquesta activitat. ◾

M E D I  A M B I E N T
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A Mollet Podemos

BONES FESTES 
I FELIÇ ANY

2023
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'Diversitat Funcional', 
un altaveu per als 
col·lectius artístics 
més vulnerables
L’Ajuntament de Mollet, el 
Club Social La Llum, l’Insti-
tut Municipal de Serveis als 
Discapacitats, la Residència 
La Vinyota i l’Associa-
ció AMAM, van presen-
tar el passat 2 de desem-
bre l’exposició Diversitat 

Funcional. La mostra que 
es pot visitar al Centre 
Cultural La Marineta fins el 
27 de desembre, forma part 
del projecte DiversitArt i 
acull fotografies, escultu-
res, pintures, il·lustraci-
ons, vídeos i performans. 
Una iniciativa que vol fer 
d’altaveu dels col·lec-
tius més v ulnerables. 

Repartits a Mollet 
540.000 euros de la 
Loteria Nacional
L’administració molletana 
el Moll de la sort ha repar-
tit 540.000 euros en pre-
mis de la Loteria Nacional. 
En concret, l'establiment 
va vendre nou dècims del 
primer premi del sorteig 
del passat 3 de desembre. 

BREUS

Per tal de recollir fons per aquesta 
jornada solidària, diveres entitats, 
centres educatius i empreses han 
organitzat una desena d'activitats 
solidàries aquest desembre a la 
ciutat.Els més matiners van ser el 
Col·legi Lestonnac (2 de desembre) 
amb un esmorzar i els Castellers de 
Mollet, amb una fideuada popular 
i una sessió de salsa i batxata (3 de 
desembre). 
El dia 15 l'Escola Sant Gervasi 

prepara un berenar i una tòm-
bola; el 16, a l'escola Can Besora 
es farà un contecontes i el grup 
de treballadors de Merck Mollet, 
una rifa. Mentre que el 17 l'Asso-
ciació d'Amics de la Policia de la 
Generalitat organitza un sopar. 
Ja el 18, Adhec i Cabell Boig 
faran un tall de cabell a la pla-
ça Catalunya (11 h) i l'Associació 
Canina iCanWalk,una passejada 
amb gossos (9.30 h). ◾

El pròxim 18 de desembre torna 'La Marató' de TV3. Aquesta 
edició, la 31a, es dedicarà a les malalties cardiovasculars, la 
principal causa de mort als països desenvolupats.

Solidaritat molletana per  
contribuir a 'La Marató'

A C T E S  B E N È F I C S

El cartell de La Marató 2022, dedicada a la salut cardiovascular.
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La Diputació de Barcelona aposta pel comerç de proximi-

tat perquè té implícits una sèrie de valors rellevants per als 

nostres municipis: és un element cohesionador, és un es-

pai de socialització i aporta seguretat als nostres carrers i 

places. El comerç és l’eix central de l’activitat als pobles i 

ciutats on vivim, sense ell no hi ha vida als carrers i, com 

a tal, ciutadania i ajuntaments hem de considerar-lo un bé 

públic que cal preservar. No podem oblidar, a més, que és 

una gran font d’ocupació i una de les activitats principals 

del desenvolupament econòmic municipal, ja que dona 

feina a més de 400.000 persones en tota la província de 

Barcelona, el que representa un 13% del PIB a Espanya i 

un 22% a Catalunya.

En els darrers anys, però, hem vist com una sèrie de can-
vis profunds a nivell econòmic, social i sanitari han incidit 
especialment en la competitivitat i en la supervivència del 
comerç local, i des de les administracions més properes a 
la ciutadania es fa necessari reivindicar i donar suport a 
aquest sector per garantir la seva continuïtat.
  Cal entendre les noves formes de comprar i els nous 
hàbits dels consumidors, marcats per la tecnologia i la 
digitalització. S’han modificat les pautes tradicionals de 
compra, la manera de relacionar-se entre el consumidor 
i el comerciant, i la distribució de les mercaderies afecta 
seriosament els carrers dels nostres pobles i ciutats.
  Des de la Diputació de Barcelona, conscients d’aquests 
nous hàbits, treballem amb els ajuntaments i amb les prin-
cipals associacions del teixit comercial de la província per 
donar suport a un model de comerç pròxim, sostenible, 

responsable i integrador, sense deixar de banda el valor 
afegit de la digitalització imprescindible per a tots els co-
merciants. Apostem per un comerç sostenible i de proxi-
mitat sense renunciar als avantatges que ens proporciona 
la tecnologia. Un model de comerç on el client pot comprar 
còmodament des de casa si ho vol, però fomentant el re-
partiment més sostenible o l’entrega  del producte a la bo-
tiga, evitant desplaçaments més contaminants i generant 
menys residus.
  El comerç de proximitat són els comerços dels nostres 
barris i dels nostres pobles, però també ho són els mercats 
municipals, els mercats setmanals o les fires que s’orga-
nitzen regularment i que confereixen una especial identitat 
a cada municipi. 
  Als 311 municipis de la província de Barcelona, 92 mer-
cats municipals, 265 mercats setmanals i 379 fires s’han 

COMERÇ LOCAL: 
TOT EL QUE NECESSITES, A PROP TEU 
Els municipis de la província de Barcelona posen de manifest que el comerç local 
és un bé públic que cal preservar / CONTINGUT OFERT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

convertit des de fa anys en transmissors de valors cívics 
per a la ciutadania, com la integració, la responsabilitat, 
la sostenibilitat i l’alimentació saludable. Fires i mercats 
són autèntics dinamitzadors per a la resta de comerços 
del seu voltant; són punts de trobada i atractius turístics 
que cal preservar i acompanyar en aquesta transició de-
terminada pels nous hàbits de consum i compra.
  Quan fas les teves compres al teu municipi, estimules 
l’economia local, ja que estàs comprant als teus veïns, 
estàs comprant a generacions familiars que porten molts 
anys darrere el taulell;  i estàs ajudant a preservar un bé 
públic com és el comerç de proximitat, que dona vida als 
carrers de pobles, barris i ciutats.
  Comprar al comerç local té molts beneficis per a tu i per 
al teu entorn proper: 
• Compres qualitat, ja que és producte de quilòmetre zero, 
collit a prop de casa teva.
• Comporta salut, ja que et desplaces a peu i fas activitat 
física. 
• Reps un tracte proper i experimentat. 
• Pots provar o tocar el producte abans de comprar-lo, 
evitant generar una devolució i la contaminació ambiental 
derivada. 
• Recolzes l’economia local.
  Per tots aquests motius, en aquestes dates que s’apro-
pen, pensem en el nostre petit comerç, donem vida al nos-
tre comerç veí, el del costat de casa, el que ha estat pre-
sent al llarg dels anys i del que la seva pervivència depèn, 
en gran part, de tots nosaltres, la població consumidora. i

Donem suport a un comerç pròxim, sostenible, responsable  
i integrador - SHUTTERSTOCK

+ Per a més informació www.diba.cat/comerc/
Aquesta campanya ha estat finançada per la Unió Europea, mitjançant els fons NextGenerationEU, 

en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
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La història de Jaume Grau i les 
seves troballes comença l'any 
2002, en una de les seves habi-
tuals passejades: "Sempre m'ha 
agradat anar descobrint nous 
indrets per la muntanya. Un dia 
vaig començar a veure unes coses 
que semblaven dents, molt rodo-
netes i que no eren com les pedres 
normals. Vaig suposar que podria 
ser  interessant". Grau va pre-
guntar als experts del jaciment 
de Galve, proper a la zona on ell 
estiuejava, i li van confirmar que 
eren restes dels animals prehis-
tòrics. Llavors, el veí de Mollet va 
començar a investigar la zona, on 
descobria moltes més restes de 
dinosaures, com "unes marques 
rodones que van acabar sent pet-
jades de sauròpodes", relata Grau. 

El molletà reconeix que fins i tot 
es va haver de "comprar un GPS 
per anar apuntant on trobava 
tot". Després de dies de recerca, 
el molletà va posar-se en contacte 

amb Dinopolis, una fundació ara-
gonesa especialitzada en el món 
dels dinosaures. Els seus experts 
van confirmar la rellevància de les 
troballes de Grau i van ampliar les 

El molletà Jaume Grau va descobrir fòssils de dinosaure fa 20 
anys, mentre caminava per El Castellar (Terol), el seu poble 
d'estiueig. Des de llavors, ha fet més d'una setantena de 
troballes, convertint la zona en un referent de la paleontologia.

Passejant entre dinosaures 
durant dues dècades

C I È N C I A 

Una de les restes que es poden visitar a El Castellar

LES MÉS DE 70 TROBALLES FORMEN

PART DEL DINOPASEO, UNA RUTA

PELS JACIMENTS DE LA ZONA

seves recerques. En aquestes  van 
trobar, per exemple, el rastre de 
carnívor més gran que s'ha des-
cobert mai a Espanya. 

Descobrint nous fòssils

Actualment, quatre de les troba-
lles del molletà s'han declarat béns 
d'interès cultural (BIC), les de El 
Castellar, Camino Berzal, El Pozo i 
El Hoyo. L'última va ser inespera-
da per Grau, ja que la va descobrir 

"buscant bolets". Jaume Grau se 
centra ara en el seu centre de ioga 
a Mollet, però encara va de tant en 
tant a Terol: "Segueixo passejant 
per allà, mirant el terra i passant 
per llocs nous per veure què des-
cobreixo". Pel molletà, aquestes 
troballes van ser moments molt 
especials: "És una gran satisfacció 
trobar restes que porten allà mili-
ons d’anys. Et fa pensar molt". ◾

{ Per Sergi Casanovas Espinosa }

“ 
Dona una gran 
satisfacció 
trobar coses 
que porten allà 
milions d’anys
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L'escriptor molletà Javier Diéguez 
va poder acomplir a l'estiu un gran 
desig: trepitjar el literari Regne de 
Redonda. A les Petites Antilles s'hi  
troba aquesta illa rocosa deshabita-
da de només 1,5 quilòmetres qua-
drats de superfície i que des de la 
segona meitat del segle XIX és una 
monarquia -malgrat estar buida 
de contingut- que sempre ha estat 
encapçalada per escriptors. El dar-
rer rei va ser el recentment desa-
paregut Javier Marías i és precisa-
ment a partir de la seva obra –en 
què Redonda protagonitza algunes 
de les seves novel·les– que el Javier 
Diéguez es va encuriosir per arribar 
a aquesta recòndita terra del Carib.
L'1 d'agost arrencava, juntament 
amb la seva parella, l'Aïda, un viat-
ge de pel·lícula. De Barcelona fins 
a Saint John's (capital d'Antigua 
i Barbuda), on hi van passar cinc 
dies fent turisme i alhora preparant 
el repte de posar peu a Redonda. 
El dia 5 d'agost ja van anar cap a 
Montserrat: ho van fer en una petita 
avioneta privada, una de les poques 
vies d'arribar al que ha estat consi-
derat el país menys visitat del món.
I la següent passa a fer no va ser 
gens fàcil. "Que algú em portés a 
Redonda sí que em va costar", asse-
gura Diéguez, qui es va topar amb 
moltes portes tancades de mariners 
que es negaven a navegar fins a 
Redonda, especialment en aque-
lla època procliu als huracans a la 

zona. "Tothom em deia que no, però 
jo només tinc els mesos de juliol i 
agost per fer vacances, així que era 
'o ara o mai'".
Al final van trobar un pescador que 
els hi va acceptar, i tot i que la tra-
vessia marítima va fer-se esperar 
fins al penúltim dia que es podien 
quedar a Montserrat, l'embarca-
ció va salpar.
Després de dues hores, per fi hi van 
arribar: "L'illa impressiona molt. 
La part més alta són 300 metres 

d'altura de penya-segat", apunta 
l'aventurer molletà, qui destaca 
també que el lloc "és una reserva 
d'aus, i quan ens hi apropàvem en 
venien centenars sobrevolant i gra-
llant; era espectacular".
Ara només restava llençar-se a l'ai-
gua i nedar els darrers 50 metres 
fins a tocar terra, amb un evident 
perill que els recorria la ment, com 
explica Diéguez. "Tenia una cer-

ta por. Els mariners ens deien que 
estàvem bojos, que els peixos de 
Redonda eren molt territorials, 
verinosos i agressius. A més, és la 
zona del Carib amb més taurons".
Amb tot, la por no els va frenar, i 
tant el Javier com l'Aïda van arribar 
a la ribera. El Javier va tornar a llen-
çar-se a l'aigua vorejar Redonda i 
fins i tot patint una trompada con-
tra les roques causada per les ona-
des. Amb esgarrapades al cos inclo-
ses, va arribar a la desitjada zona 
de la literària illa, on, després de 
veure que no hi podria ascendir 
fins al cim, hi va deixar llibres dels 
monarques del Regne de Redonda.

L'aventura que esdevindrà un llibre
Diéguez -qui ja ha publicat altres 
obres com La primera estrella 
del vespre- vol escriure ara una 
novel·la que relati tota aquesta 
aventura i que alhora repassi la 
història del literari i real regnat 
de l'illa rocosa. ◾

L'escriptor molletà va posar 
peu en aquesta illa caribenya 
el passat estiu en una 
aventura gens convencional 
que relatarà en una novel·la 
on també repassarà el seu 
regnat buit de contingut

Javier Diéguez 
viatja al literari 
Regne de Redonda

AV E N T U R E S 

"ELS MARINERS ENS DEIEN

QUE ESTÀVEM BOJOS, QUE

ELS PEIXOS DE REDONDA

EREN MOLT TERRITORIALS,

VERINOSOS I AGRESSIUS"

{ Per Sergio Carrillo Rodríguez }

Diéguez, al Regne de Redonda, el passat mes d'agost | J.D.
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L’exposició itinerant Agents rurals: guardians del medi 

natural vol donar a conèixer la feina dels agents rurals i 

apropar-los a la ciutadania. La mostra s’estrena en el marc 

de la commemoració dels trenta-cinc anys de la creació 

d’aquest cos, encarregat de vetllar diàriament per l’entorn 

natural. A través d’un itinerari cronològic de 20 panells, 

vuit peces audiovisuals i una zona de museu, es pot des-

cobrir el passat, present i el futur del Cos d’Agents Rurals. 

La visita apropa l’espectador a les tasques especialitzades 

que fa aquesta policia mediambiental, també a la seva feina 

de sensibilització i de prevenció, així com als reptes davant 

del canvi climàtic. La mostra es pot veure ja al Museu de 

Ciències Naturals de Granollers fins al 22 de gener. Al llarg 
del 2023 recorrerà Tremp, Manresa, Barcelona, Lleida, Gi-
rona, Tarragona, Amposta i Terrassa i posteriorment totes 
les capitals de comarca de Catalunya. Junt amb l’exposició 

també s'hi programaran actes educatius i de sensibilització, 
adreçats als més petits, per ensenyar-los la feina dels Agents 
Rurals i transmetre'ls els valors de cuidar i estimar la natura.

 

Un cos amb història

L’any 1986 va néixer el Cos d’Agents Rurals amb l’objectiu que 
Catalunya tingués una policia mediambiental que vetllés pel 
patrimoni natural. Avui, està format per 500 agents rurals dis-

tribuïts a totes les comarques del territori i per 41 operadors 

de control que ofereixen atenció telefònica especialitzada les 

24 hores al dia. L’any passat es van fer prop de 115.000 ac-

tuacions de protecció de la natura i es van gestionar un total 
de 55.000 incidències. De fet, en l’actual context d’emergèn-

cia climàtica i de pèrdua de biodiversitat, la feina dels agents 
rurals és més rellevant que mai. Per aquest motiu, la Generali-

tat de Catalunya preveu donar un nou impuls al cos ampliant 

la plantilla fins a 800 agents d’aquí al 2024.  

Cuidar el patrimoni natural

El Cos d’Agents Rurals vetlla per la preservació de la natura 
des de diferents àmbits d’actuació. Un de molt important és 

la prevenció d’incendis i la investigació de les causes que els 
provoquen. En aquest sentit, el Pla Alfa és una de les prin-

cipals eines que utilitza juntament amb les tasques de pre-

venció i el control d’activitats. Aquest pla avalua diàriament 
les situacions de perill d’incendis forestals en una escala de 

4 nivells operatius, de 0 a 3, per a cada comarca. En funció 
del nivell, algunes activitats autoritzades poden quedar regu-

Una exposició itinerant clou la 
commemoració del 35è aniversari 
del Cos d’Agents Rurals  
La mostra recorrerà tot Catalunya per acostar la tasca dels agents en la preservació 

del medi ambient, ara més rellevant que mai arran de l’emergència climàtica

lades o restringides. En el cas de màxim perill d’incendi, es 
pot limitar la mobilitat als espais naturals. 

   El Cos d’Agents Rurals també vigila que la gestió forestal i 
l’ús dels recursos sigui sostenible. En aquest sentit, destaca 
el control d’aprofitaments forestals, les inspeccions d’activi-
tats, el seguiment d’espècies amenaçades, el control de flora 
exòtica invasora, el sanejament fitosanitari.
  Pel que fa a la preservació de la fauna, la caça i la pesca, els 

agents rurals vetllen per la protecció dels animals i l’equilibri 
de l’ecosistema, preserven espècies protegides i controlen i 
fan seguiment de la fauna exòtica invasora. També efectuen 
vigilància i inspecció d’activitats com la caça i de recursos 
piscícoles fluvials i marins protegits, i lluiten contra les pràcti-
ques furtives, entre d’altres.

  D’altra banda, els Agents Rurals controlen les activitats que es 
fan en Espais Naturals Protegits. En aquest cas, per exemple, 
lluiten contra la contaminació al medi natural, fan complir la 

normativa pel que fa a circulació motoritzada en el medi na-

tural; prenen mostres per a la prevenció d’allaus; inspeccionen 

activitats d’extracció minera o tenen cura del patrimoni cultural.

  En definitiva, es tracta d’un cos, amb alta especialització, 
per protegir el medi natural des de tots els vessants. Per això, 
està dotat de grups de suport i grups especials. Són, d’una 
banda, el Grup de Suport Aeri, que utilitza drons, el Grup de 
Suport de Fauna i Flora, el Grup de Suport Marí, i el Grup de 
Suport de Muntanya. I de l’altra, el Grup Especial de Col·labo-

ració amb la Justícia, el Grup Especial de Verins i Antifurtivis-

me, el Grup Especial Caní, així com el recentment creat Grup 

Especial de Captura de Fauna. 
  Actualment, la policia del medi ambient a Catalunya compta 
amb 240 vehicles, cinc embarcacions, cinc caiacs, un heli-
còpter i 17 drons amb equipament òptic i tècnic per poder 

realitzar els serveis, i està digitalitzant tots els processos.



18
Desembre 

PERSPECTIVA —

L'any 2000 Suñé va donar a l'Ar-
xiu Municipal de Mollet 54 caixes 
amb 12.000 documents, els quals 
havia anat recollint i classificant 
al llarg de la seva vida. "Es tracta 
de documents que ajuden a veu-
re i a entendre, sobretot, el Mollet 
dels anys 40 als 60", indica Rosa 
M. Securún, qui es va encarre-
gar, el passat 28 de novembre, de 
donar a conèixer el llegat cedit per 
aquest farmacèutic molletà i alho-
ra estudiós de la ciutat, el qual es 
troba ara sota custòdia de l'Arxiu 
Històric Municipal. 
Durant la xerrada, que es va fer a 
l'Ateneu Gran, Securún va donar 
detalls sobre la documentació 
cedida, en la qual es descriuen tota 

mena d'activitats. Des dels actes 
que es feien a la parròquia munici-
pal, als esports que es practicaven 
a la ciutat. També hi ha una resse-
nya de la quantitat de botigues que 
hi havia a Mollet, així com els con-
junts musicals de l'època..., tota 
mena de referències que Suñé va 
recollir, guardar i classificar amb 
l'objectiu de preservar-les en la 
memòria col·lectiva de la ciutat. 
"Era una persona metòdica, que ho 
guardava tot. És una font per a  la 
gent que hem viscut a la ciutat i per 
a les noves generacions. Sort en 
tenim de persones com ell", afir-
mava Securún, qui recordava que 
Suñé també va ser qui va desco-
brir on va aparèixer per primera 

vegada publicat el nom de Mollet.

Més de 9.000 fotos donades

Una altra de les persones a qui 
l'Arxiu Municipal deu part del seu 
fons, en aquest cas fotogràfic, és 
en Lluís Bonal i Solà. El propietari 
de la històrica camiseria Bonal va 

Josep Maria Suñé i Arbussà era farmacèutic i Lluís Bonal i Solà, 
va ser el propietari de la històrica camiseria Bonal que va tancar 
portes el juliol de 2010. Però, ambdós destaquen també per 
ajudar a preservar la memòria de la seva ciutat, Mollet.

El llegat de Suñé i Bonal, 
dos estudiosos de la ciutat

M E M Ò R I A  H I S T Ò R I C A

A l'Ateneu Gran, Rosa M. Securún, durant la xerrada sobre Suñé

JOSEP SUÑÉ, L'ANY 2000, VA CEDIR A

L'ARXIU MOLLETÀ 54 CAIXES PLENES AMB

12.000 DOCUMENTS SOBRE MOLLET

C o n t i n u a  a  l a  p à g i n a  2 0 

Lluís Bonal i Solà
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Remenat de lletres
Troba la paraula a què fa referència el text que titula 
el dibuix i que té les mateixes  lletres que allò que 
representa la imatge, però ordenades de manera 
diferent. 

L L E N G U A

“ 
Desitjaves, 
gruaves, 
anhelaves

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

“
Faig que arribi 
més lluny

Solució edició 1400 
(novembre): allargo

Desitjaves, 

L’Ajuntament de Mollet, a través 
del Centre d’Estudis Molletans 
(CEM), va presentar el dimecres 
30 de novembre el 14è volum de 
la Col·lecció Vicenç Plantada. La 
presentació es va fer coincidir 
amb la celebració del 35è aniver-
sari de la revista Notes i del Servei 
de Català de Mollet.
A través de 15 articles, el nou 
volum proposa un viatge per la 
història del coneixement i la pro-
ducció literària de Mollet. Entre 
d’altres, el volum recull quins són 
els primers documents, imatges i 
llibres; com funcionen els arxius i 
quins són els seus fons; quins van 

ser els primers estudiosos que es 
van interessar per Mollet; què han 
aportat i què ens queda per saber. 
També inclou un inventari de la 
producció literària molletana i 
aprofundeix en l’obra d’alguns 
dels literats més rellevants.
Els articles són obra de tretze 
autors, entre els qui es compten 
arxivers, escriptors, filòlegs, geò-
legs, historiadors, historiadors de 
l’art, humanitòlegs i mestres.  
La Col·lecció Vicenç Plantada es 
pot adquirir al Museu Abelló i 
també es pot consultar a l’apar-
tat publicacions del web muni-
cipal www.molletvalles.cat. ◾

La presentació es va fer coincidir amb la celebració del 35è 
aniversari de la revista 'Notes' i del Servei de Català de Mollet

El CEM presenta el è volum 
de la Col·lecció Vicenç Plantada

C E N T R E  D ' E S T U D I S  M O L L E TA N S 

Al Museu Abelló, el 30 de novembre, 
durant l'acte de presentació

cedir el passat mes de maig 9.234 
fotos amb tots els negatius, així 
com quatre llibretes d'anotaci-
ons de les fotos que va fer com a 
aficionat i amant de la fotografia, 
durant bona part de la seva vida.
Aquest fons està format per un 
ampli recull d'imatges de la ciu-
tat, captades per ell mateix entre 
el 1983 i el 2010, que mostren 

l'evolució urbanística de Mollet 
en aquest període de temps. El 
fons, segons la resolució dicta-
da per l'exalcalde Josep Monràs: 
"Posseeix un valor cultural d'in-
terès públic local per al coneixe-

ment de la història de Mollet, per 
la qual cosa el seu ingrés a l'Arxiu 
Històric Municipal pot garantir 
la seva conservació i divulgació 
entre els investigadors i la soci-
etat en general". ◾

LLUÍS BONAL I SOLÀ VA DONAR A L'ARXIU 

HISTÒRIC MUNICIPAL 9.234 FOTOS, AMB ELS SEUS

NEGATIUS, I QUATRE LLIBRETES D'ANOTACIONS

V e  d e  l a  p à g i n a  1 8 
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QUAN ALGÚ 
S'ESTÀ MORINT 
EL QUE CAL ÉS 
QUE MORI BÉ, 
NO ALLARGAR 

L'AGONIA
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Per començar i aclarir conceptes, què consi-
dereu morir dignament?
Segons la Declaració Universal dels Drets 
Humans, la dignitat humana té a veure amb 
la llibertat i la capacitat de decidir i no sig-
nifica el mateix per a cada persona perquè té 
a veure amb els valors vitals de cadascú. És 
el respecte a la teva llibertat, els teus valors 
i la teva capacitat de decisió. Per tant, morir 
dignament és el respecte a la voluntat indi-
vidual de com i quan una persona vol morir. 
Quan parlem d’una mort digna estem pen-
sant en una mort sense patiment, una mort 
tranquil·la amb capacitat d'acomiadar-nos 
de les persones properes… és la capacitat de 
decidir sobre la teva pròpia vida perquè, al 
final, la mort és l’últim capítol de la vida.

Amb la llei de l’eutanàsia que va entrar en 
vigor el 2021 creieu que tothom a Catalunya 
té garantit aquest dret?
La llei ha obert les possibilitats de la immen-
sa majoria de les persones que ens consulta-
ven abans. És una llei molt garantista amb 
la qual cosa hi ha una sèrie de controls, i es 
pot donar el cas que algú no compleixi els 
requisits, però podríem dir que la immen-
sa majoria de les persones que abans tenien 
problemes per optar a aquest tipus de mort 
ara hi pot accedir gràcies a aquesta llei. Tot 
i que està funcionant prou bé a Catalunya, 
és cert que ens estem trobant casos en què 

no es comença la tramitació del procedi-
ment com caldria.

Quin és aquest procediment?
La llei estableix que l’eutanàsia només ho 
és si és una demanda feta lliurament per 
la persona i reiterada en el temps. Es pot 
demanar en dos supòsits, quan es pateix 
una malaltia greu i incurable amb un pati-
ment que la persona considera insuportable 
o quan hi ha una situació greu i incurable 
amb un patiment que la persona conside-
ra insuportable.

Quina és la diferència?
Quan parlem d'una malaltia incurable 
podem estar parlant d'un càncer, i una situ-
ació pot ser una tetraplegia com la que patia 
Ramón Sanpedro. Quan tens una malaltia o 
una situació que compleix els requisits que 
marca la llei, es fa una primera demanda 
d’eutanàsia a un metge. Aquest ha de parlar 
amb tu oferint altres possibilitats, com les 
cures pal·liatives, i després de 48 hores de 
reflexió ja es fa la demanda per escrit. A par-
tir d’aquí comencen a comptar 15 dies més 
de reflexió i si la persona continua volent 
l’eutanàsia, fa la petició per escrit.

El procés, però, no queda aquí...
No. Un cop es fa la petició i si el metge pen-
sa que entra en els supòsits de la llei, con-
sultarà a un altre metge especialista en la 
malaltia o situació que tingui la persona. Si 
els dos metges estan d’acord, emetran un 
informe positiu que anirà a una comissió de 
control de garanties i avaluació formada per 
juristes i sanitaris, que donarà el vistiplau 
definitiu. Llavors el metge torna a entrar 
en contacte amb el demandant i s’establi-
rà una data de comú acord.

Sembla un procediment llarg i amb molts pas-
sos.
Tenim una mitjana d’uns 45 dies des que es 
fa la petició fins que es produeix l’eutanàsia. 
Pot semblar poc en segons quines situaci-
ons com una tetraplegia o una malaltia que 
cursa amb poc patiment… però les estadís-
tiques publicades diuen que hi ha autorit-
zacions que arriben quan la persona ja ha 
mort. Solen ser casos de persones que no 
demanen l’eutanàsia fins que no estan des-
esperades pel patiment. A aquestes perso-
nes el procediment se’ls fa molt llarg i mol-
tes vegades arriba tard. A altres països en 

Morir 
dignament és 
poder decidir  
EL FINAL  

DE LA VIDA
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La mitjana 
perquè 
arribi una 

autorització 
d'eutanàsia són 45 
dies, i a vegades 
és massa tard
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Isabel Alonso

Representant de l'Associació 
Dret a Morir Dignament
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S'ha 
hospitalitzat 
massa el 

procés de mort i 
s'ha estès molt la 
idea d'allargar la vida 
fins a l'últim moment

què està legalitzada l’eutanàsia no existeix 
aquesta comissió de garanties, i la decisió 
és presa només entre el metge i la persona 
que demana morir.

Un cop tira endavant l’eutanàsia, quin proto-
col se segueix?
La llei ofereix dues possibilitats: una que 
sigui el professional sanitari qui administri 
una substància a la persona o que hi hagi 
una autoadministració, però la llei diu que 
el metge sempre ha d’estar present fins que 
es produeix la mort. Per tant, legalitza l’eu-
tanàsia i el suïcidi mèdicament assistit.

El paper dels sanitaris és determinant. Com 
pot afectar l’objecció de consciència al procés?
La llei estableix que hi ha dret a l’objecció 
de consciència del personal sanitari direc-
tament implicat en l’eutanàsia, però hi ha 
una novetat respecte a la llei de l'avortament 
i és que, per ser objector, el metge ho ha de 
comunicar a l’autoritat sanitària. Així, hi ha 
un registre dels objectors que no es fa públic, 
però que serveix per garantir que el dret a 
l’objecció de consciència no vagi en detri-
ment del dret a l’eutanàsia. Però ens estem 
trobant una objecció amagada de metges 
que no inicien els tràmits.

Des del punt de vista dels sanitaris creieu que 
els pot afectar anímicament.
Hi ha sanitaris que pensen que dins de les 
seves funcions també està ajudar les per-
sones a morir bé i d'una forma digna, per-
què quan tens una malaltia incurable no es 
tracta de morir o no, es tracta de triar com 
morir.  Hi ha metges que han fet una euta-
nàsia per primer cop i reconeixen que és una 
situació estranya, però molt digna, en què 
la persona mor acompanyada de la famí-
lia, amb un bon comiat. Crec que aquesta 
idea de rebuig a l'eutanàsia xoca més amb 
unes mentalitats que s’han anat construint 
darrerament, perquè els metges dels pobles 
antigament també ajudaven a morir. Potser 
costa més d'assumir-ho perquè s’ha hospi-
talitzat molt el procés de mort i s'han estès 
les actuacions sanitàries d'allargar la vida 
fins a l’últim moment. Hem de canviar la 
cultura de la mort i pensar que quan una 
persona s’està morint, el millor és que mori 
bé, no intentar allargar l’agonia.

Però parlar de la mort a la nostra cultura és 
un tabú.

La gent fa testament de béns i en aquest cas 
no hi ha aquest tabú, però, en canvi, en el 
procés de mort sembla que hàgim delegat 
la decisió a altres, sigui la família, l’equip 
sanitari... Hi ha tabú i hi parlem poc.

La llei té alguns condicionants com que la per-
sona que demana l’eutanàsia, quan ho fa, ha 
de ser conscient. Però podem trobar situa-
cions de demències avançades i que aquella 
persona no hagués fet la petició en el moment 
en què era capaç.
Aleshores no es pot fer eutanàsia. Però, 
precisament per això, és tan important el 
document de voluntats anticipades, en què 
la persona pot deixar dit com vol que sigui 
el seu final de vida i tenir la seguretat que li 
faran l’eutanàsia si ho ha explicitat.

Com es pot fer el document de voluntats anti-
cipades?
A Catalunya és legal des de l’any 2000, amb 
la llei d’autonomia del pacient. Amb aquest 
document tu expresses què voldràs i que no 
voldràs en el procés de mort per si en aquell 
moment no ets autònom com per signar un 
consentiment informat. Hi ha dos proce-
diments per fer-lo: o a la notaria o davant 
de tres testimonis (només un pot ser famí-
lia). La llei també diu que pots nomenar un 
representant –per si en el procés de mort 
no et pots expressar– que s’ocuparà que es 
compleixi la teva voluntat.

Al Casal Cultural de Mollet s’ha posat a disposi-
ció de laciutadania un servei per informar sobre 
aquests tràmits. La gent està prou informada?
No, falta molta informació i una gran part 
l’ha de proporcionar l’administració de 
salut. Catalunya era la primera comunitat 
autònoma en percentatge de documents de 
voluntats anticipades i ara estem la quarta 
perquè Navarra ha fet una política d'infor-
mació molt bona des dels centres d’aten-
ció primària. Volem que millori la comu-
nicació i que se simplifiqui el procés per 
fer el testament vital per-
què es pugui fer sim-
plement davant d’un  
funcionari del departa-
ment de Salut, com es fa 
a altres comunitats. ◾   

{ Per Laura Ortiz Mateo }
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Ciencia y 
Biblia, el día 
que falta en la 
historia

La rotación de la tierra se refiere a un 
movimiento que efectúa la tierra girando sobre 
sí misma a lo largo de un eje imaginario denomi-
nado eje terrestre. Una vuelta completa, toman-
do como referencia a las estrellas, dura 23 horas 
con 56 minutos y 4 segundos. Al movimiento de 
rotación se debe la sucesión de días y noches. 
La rotación terrestre ha sido utilizada como la 
base de la medición del tiempo, hasta que se ha 
puesto en evidencia que la velocidad de rotación 
no es constante, sino que sufre variaciones, un 
fenómeno conocido como la longitud de varia-
ción del día. 

La Biblia nos habla de dos milagros relaciona-
dos con la rotación de la tierra. El primer milagro 
aparece registrado en el libro de Josué, capítulo 
10, versos del 12 al 14. Los israelitas estaban en 
batalla contra los amorreos y Josué pidió a Dios 
que el sol se detuviera para aprovechar la luz que 
quedaba del día y así vencer a los amorreos. Dios 
atendió el pedido de Josué y produjo el milagro: 
la tierra se detuvo casi un día entero. En la época 
de Josué los habitantes no tenían los conocimi-
entos astronómicos que poseemos en la actu-
alidad, para describir lo acontecido utilizaron el 
lenguaje de las apariencias, y la apariencia era 
que el sol se paró en medio del cielo. 

En nuestros días, que tenemos el conoci-
miento de que es la tierra la que gira, haciendo 
que todos los días ocurra el amanecer y el atar-
decer, solemos decir que “sale el sol” y “se pone 
el sol”, utilizando el lenguaje de las apariencias. 
Por lo tanto, podemos asegurar que la Biblia no 
se equivoca, sino que utiliza el lenguaje de las 

apariencias. 
El segundo milagro está descrito en el libro 

segundo de Reyes, capítulo 20, en los versos 
del 8 al 11. El profeta Isaías había dicho al rey 
Ezequías que Dios le sanaría de su enfermedad. 
El rey Ezequías preguntó al profeta que señal le 
daría de ser ciertas sus palabras, y el profeta 
hizo retroceder la sombra 10 grados, que equi-
vale a 40 minutos.

Para la NASA, los cálculos matemáticos pre-
cisos son esenciales para que los proyectos se 
realicen de manera perfecta. Mediante un pro-
grama de computación adecuado, realizaron un 
calendario que cubrió los siglos pasados. El pro-
grama arrojó, mediante una señal roja, el aviso de 
que se había producido un error. Los ingenieros 
dilucidaron, mediante la utilización de la tecno-
logía, que el periodo de tiempo que faltaba en 
la historia de la humanidad era de un día entero. 
En los dos relatos de la Biblia mencionados, los 
científicos de la NASA encontraron la explica-
ción. Porque un relato nos cuenta que la tierra se 
detuvo casi un día ente-
ro; y el otro, que la tier-
ra retrocedió 40 minu-
tos. La suma es de un 
día completo, justo el 
tiempo que les faltaba 
en sus cálculos.

JUANJO CONEJO

Periodista
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A partir del 15 de desembre
'MIRADA', DE L'ARTISTA VISUAL 

MARU GODAS, A L'APARADOR DEL 
MUSEU, EN EL MARC DEL CICLE 

'DIÀLEGS AMB ABELLÓ'
LLOC: L'Aparador del Museu Abelló.

ORGANITZA: Museu Abelló.

17 de desembre
OBRA DE TEATRE 'FAMÍLIA 

IM(POSSIBLE)', DE CAROL LÓPEZ
HORA: 21 h. LLOC: Teatre de Can 

Gomà. PREU: 12€ (10€ anticipades). 
ORGANITZA: Ajuntament de Mollet 

(Arts i Escena).

17 de desembre
OBRA DE TEATRE 'A LA LLUNA', DE 

KÒMIX TEATRE
HORA: 20.30 h. LLOC: La Tramolla 
(Santa Bàrbara 5). PREU: 12€ (10€ 

socis). ORGANITZA: La Tramolla 
(cicle Teatre de prop).

18 de desembre
OBRA DE TEATRE INFANTIL 'LES 

CROQUETES OBLIDADES', DE LA CIA 
LES BIANCHIS

HORA: 12 h. LLOC: Teatre 
Municipal de Can Gomà. PREU: 7€. 

ORGANITZA: La Xarxa.

16 de desembre
INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ 'LA 

COL·LECCIÓ VISCUDA, LA VIDA 
PINTADA', COMISSARIADA PER 
SUSANA PORTELL I EL MUSEU

HORA: 18 h. LLOC: Museu Abelló.
ORGANITZA: Museu Abelló.

18 de desembre
CINEFÒRUM AMB EL FILM 

'HABEMUS PAPAM', DE NANNI 
MORETTI (2011)

HORA: 18 h. LLOC: El Lledoner.
ORGANITZA: Ajuntament de Mollet 

(Arts i Escena).

16 de desembre
PRESENTACIÓ DE 'RECERCA DE 

CLOWN CONTEMPORANI I MÀSCARA
TRADICIONAL DEL JAPÓ I DE BALI'
HORA: 20 h. LLOC: Seu del CRA'P 

(Anselm Clavé 67, 3r).
ORGANITZA: CRA'P.

15 de desembre
PRESENTACIÓ DEL POEMARI 

'SEAMOS GUERRA', DEL MOLLETÀ 
JUAN YAMUZA

HORA: 18.30 h. LLOC: Biblioteca 
Can Mulà - Jordi Solé Tura. 

ORGANITZA: Ajuntament de Mollet.

17 de desembre
LLIURAMENT DE LA PRIMERA 

EDICIÓ DEL PREMI DE POESIA JOAN 
ALIGUER, EN HONOR AL POETA I 

PERIODISTA MOLLETÀ
HORA: 12 h. LLOC: Mercat Vell. 

ORGANITZA: Vila del Llibre.
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Els llums als car-
rers encesos el 30 
de novembre –amb 

el gegantí arbre de la 
rambla– van donar la ben-

vinguda a les festes de Nadal a la 
ciutat, que tindrà una programa-
ció farcida d'activitat. Enguany, 
la gran novetat serà la instal·lació 
d'una pista de gel a la plaça Major, 
que estarà oberta al públic des del 
22 de desembre fins al 8 de gener, 
i que té com a objectiu dinamitzar 
la campanya comercial del Nadal. I 
és que el comerç té un pes impor-
tant en aquestes festes. Per això, la 
rambla molletana tornarà a aco-
llir la Fira del regal de Nadal, que 
es farà del 16 al 18 de desembre 
i que reunirà una vuitantena de 
parades amb articles diversos. 
Alimentació, productes artesa-
nals, articles nadalencs, decora-
ció i regals, tot un ventall d'oferta 
de comerciants locals però també 
vinguts d'arreu. Les parades s'ubi-
caran des de l'inici de la rambla 
Fiveller fins a l'encreuament amb 
el carrer d'Anselm Clavé
En el marc de la Fira de Nadal, 
els dies 17 i 18, l'acadèmia d'an-
glès Kids&Us oferirà un seguit 
d'activitats en anglès entre les 
quals la recollida de cartes per 

part de Santa Claus, que es farà 
a les tardes.
Com també és tradicional, l'As-
sociació d'Autònoms de Dones i 
Homes Emprenedors de Catalunya 
(ADHEC) organitza tot un seguit 
d'actes per dinamitzar el comerç. 
Entre aquests, el trenet nadalenc 
que recorrerà el centre de la ciutat 
entre els dies 22 de desembre i 4 
de gener. El recorregut serà per les 
avingudes de Jaume I i Llibertat. 
A més, l'ADHEC també farà cagar 

el Tió, a diversos punts de la ciu-
tat. El 17 de desembre, a l'avin-
guda Gaudí; el 18 a la masia de 
Can Borrell, amb la col·labora-
ció de l'associació de veïns, i el 
24, davant del Mercat Municipal, 
amb la col·laboració de l'Associ-
ació de Paradistes del Mercat. Per 
arrodonir el programa, l'entitat 
realitzarà un sorteig de 30 lots i els 
guanyadors es donaran a conèi-
xer el 17 de desembre al carrer de 
Barcelona. ◾

Una pista de gel a la plaça 
Major serà la gran novetat de 
la programació per a aquestes 
festes a Mollet, on no faltaran 
les tradicionals parades de 
regals, concerts, pessebres i 
activitats infantils

La ciutat se 
submergeix 
en les festes 
de Nadal

E S P E C I A L  N A D A L E N C 
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La Generalitat de Catalunya potenciarà el sector de les 

teràpies avançades amb la creació del nou Centre de 

Teràpies Avançades de Catalunya. El Govern busca que 

tots els avenços produïts en laboratoris i centres de re-

cerca es puguin convertir en tractaments que millorin les 

malalties i, per tant, la qualitat de vida de la població.

Les teràpies avançades són els tractaments basats 

en gens, teixits i cèl·lules orientats a la regeneració de 

teixits, el tractament de malalties inflamatòries i autoim-

munes, el tractament de càncer o en aplicació a totes les 

patologies que no disposen d’estratègies efectives. Fins 

ara, aquestes teràpies han permès curar persones amb 

leucèmia o recuperar la visió a persones que patien una 

malaltia que els provocava ceguesa.

  El nou centre serà la infraestructura clau del hub de 

teràpies avançades i farà ús dels espais i les capacitats 

existents del Banc de Sang i Teixits. Està previst que la Ge-

neralitat hi inverteixi 60 milions d’euros els pròxims tres 

anys, a raó de 20 milions d’euros anuals, destinats als re-

cursos assistencials i els ajuts a la recerca.

Hub de teràpies avançades
El hub estarà format pels principals agents del sistema 

de R+I que fan recerca en teràpies avançades i pel mateix 

Centre de Teràpies Avançades de Catalunya, que s’encar- 

regarà de la validació i els escalats preindustrials, ga-

rantint la connexió entre la recerca, el desenvolupament 

posterior i la comercialització.

   També formaran part del hub les empreses especialit-

zades en teràpies avançades que formen part del teixit 

industrial de Catalunya i el mateix sistema de salut, que 

garantirà la necessària translació i validació clínica, així 

com l’adopció i implementació d’aquestes tecnologies.

   El Biocat coordinarà institucionalment el hub, ja que 

serà qui identifiqui i alineï els agents de la BioRegió, i des 
d’on es treballarà per garantir tota la cadena de valor, des 

de la seva generació i desenvolupament fins a l’accés al 
mercat i al sistema de salut. També vetllarà pel retorn i 

accés d’aquestes teràpies al sistema públic en les ade-

quades condicions i preus.

  El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s’ha mos-

trat convençut que el hub “esdevindrà capdavanter en 

l’àmbit europeu i reforçarà el posicionament de Catalu- 

nya com un pol de referència en biomedicina”. Per la seva 

part, el conseller de Salut, Manel Balcells, ha destacat que 

la connexió entre la investigació pública i el teixit indus-

trial permetrà “incrementar l’impacte social i econòmic 

LA GENERALITAT CREA EL CENTRE 
DE TERÀPIES AVANÇADES DE CATALUNYA 
El nou organisme servirà per garantir l’accés dels pacients a medicaments inno-

vadors i comptarà amb una inversió de 60 milions d’euros

d’un sector a l’alça i d’alt valor afegit”.

  Està previst que el projecte del hub i del Centre de 

Teràpies Avançades de Catalunya es tanqui i es presenti 

al públic el febrer de 2023, moment en què començarà a 

executar-se el pla operatiu.

 

El sector de les teràpies avançades
Catalunya disposa d’un nivell científic de teràpies 
avançades i bioenginyeria molt elevat, comparable al 

d’altres països europeus quant a la producció científica, 
així com un teixit clínic i hospitalari de primer nivell, amb 

un elevat potencial investigador i d’execució d’assaigs 

clínics innovadors. De fet, un dels èxits més recents en 

recerca en aquest àmbit a Catalunya han estat les CAR-T, 

una immunoteràpia que els hospitals Clínic i Sant Pau 

han aconseguit fabricar per tractar el mieloma múltiple i 

la leucèmia limfoblàstica aguda.

  A més, Catalunya concentra el 60% de la recerca en 

teràpies avançades i bioenginyeria a l’Estat espanyol i dis-

posa de la meitat dels hospitals de referència en l’àmbit 

internacional. Hi ha 50 empreses dedicades al sector (30 

startups i 20 corporacions), que facturen més de 3.000 

milions d’euros i aglutinen més de 6.000 llocs de treball.

  El conseller Balcells ha volgut subratllar que es tracta 

d’un projecte “estratègic pel país que generarà valor per 

al sistema de salut, però també per a la globalitat de tot 

l’ecosistema. Tenim un sector de ciències de la vida i la 

salut capdavanter i molt competitiu internacionalment 

que atrau inversió, talent, empreses i que hem d’estimu-

lar. Coordinant els esforços de tots aquests agents clau 

tindrem un efecte multiplicador i farem valdre totes les 

capacitats i actius de la BioRegió”. i

El president Aragonès i el conseller Balcells durant la visita a 
un laboratori de l’IBEC - DEPARTAMENT DE SALUT / GENERALITAT



LLUERNA —

Desembre 

32

L'A s s o c i a c i ó  d e 
Veïns de l'Estació de 

França-Can Mulà ha 
tornat a muntar el seu ja 

tradicional pessebre de goma-
eva, després de dos anys d'atura-
da. Amb la pandèmia, l'entitat va 
optar per no fer-lo ni el nadal del 
2020 ni el de 2021, malgrat que sí 
que van mantenir la il·luminació 
dels entorns de Francesc Macià.
Precisament és al número 70 
d'aquest carrer per a vianants –a 
la seu de l'associació veïnal– on 
es pot visitar el pessebre des del 
passat 30 de novembre.
Els assistents trobaran una crea-
ció amb més de quatre centenars 
d'elements, amb petits retocs res-
pecte als anteriors, palaus i portal 
en noves ubicacions i, com sem-

pre, el riu és nou. Qui no són nous 
són els peixos, que han format part 
d'aquesta proposta des de la pri-
mera edició.
Es pot visitar de dilluns a diven-
dres (de 17 h a 20.30 h) i dissabtes i 
diumenges (d'11 h a 13.30 h). Fora 
d’aquest horari, es poden concer-
tar visites en grup amb l’entitat.

El pessebre de la Lídia i l'Isidre
D'altra banda, també es pot gau-
dir ja al Jardinet del Casal Cultural 
del pessebre monumental elaborat 
per la Lidia Falcon i l'Isidre Ribas. 
Es tracta d'un betlem gegant que 
la parella –tots dos membres de la 
junta del Casal– va fer a casa cada 
any durant més de 45 anys i que 

des del 2017 s'exposa sota la por-
xada del Jardinet.
Es podrà visitar el dissabte 17 (de 
10.30 h a 13.30 h) i el diumenge 18 
i els dissabtes 24 i 31 (de 10.30 h a 
14 h). Com és habitual, també hi 
haurà visites de diferents centres 
escolars de la ciutat. ◾

Mollet del Vallès torna a comptar un nadal més amb dos 
pessebres sobre taula per visitar. D'una banda, el de goma-eva 
a càrrec de l'AV Estació de França; i d'altra banda, l'elaborat per 
la Lidia Falcon i l'Isidre Ribes al Jardinet del Casal Cultural

Pessebres a l'Estació de 
França i al Jardinet del Casal

T R A D I C I O N A L 

El pessebre de goma-eva de l'AV Estació de França

Imatge d'edicions anteriors 
del betlem del Jardinet

EL BETLEM DE GOMA-EVA, UNA

PROPOSTA QUE TORNA DESPRÉS

DE DOS ANYS D'ATURADA
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Tenim tot per la teva casa
US DESITGEM 

MOLT BONES FESTES
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—QUIN ÉS EL TEU PAPER A L'AMPC? EN 
SÓC EL PRESIDENT DES DEL 2015 I HI 
TOCO LA TUBA. —QUÈ REPRESENTA PER A 
VOSALTRES EL CONCERT DE CAP D'ANY, 

QUE ENGUANY FAREU EL DIA 30 A LES 

19.30 H AL MERCAT VELL? M'AGRADA, 
PERQUÈ SÓN DATES EN QUÈ TOTHOM VA MÉS 
RELAXAT. SI ALGUN ANY HAVIA CAIGUT 
EN DISSABTE, ABANS HAVÍEM FET UN 
DINAR DE GERMANOR DE L'ENTITAT. PENSO 
QUE SI T'AGRADA LA MÚSICA, HI HAS 
DE VENIR. —LES DATES I LA UBICACIÓ 

NO HAN ESTAT SEMPRE LES MATEIXES. NO. ÉS UN CONCERT QUE 
ANTIGAMENT ES FEIA PER SANT ESTEVE, DESPRÉS VAM ESTAR 
ALGUNS ANYS FENT-LO L'1 DE GENER I ARA JA S'HA QUEDAT 
COM EL CONCERT DE CAP D'ANY. I JA FA 7 O 8 ANYS QUE EL 
FEM AL MERCAT VELL; ANTIGAMENT ERA A L'ESGLÉSIA DE SANT 
VICENÇ, PERÒ ENS AGRADA MÉS L'ESPAI ACTUAL; L'ESGLÉSIA 
ÉS MOLT MÉS GRAN. —QUANTA GENT HI ACTUAREU? HI HAURÀ 
UNA TRENTENA DE MÚSICS. —I DE QUINES EDATS? DE 10 O 
11 ANYETS FINS A 70. ÉS UNA FORQUILLA BASTANT ÀMPLIA, 
PERÒ SI SAP LLEGIR MÚSICA, ÉS TAN VÀLIDA UNA PERSONA 
AMB 10 ANYS QUE AMB 70. —QUINS TEMES HI INTERPRETAREU? 
ALGUNES BANDES SONORES DE PEL·LÍCULES, COM JA VAM FER AL 
CONCERT DE SANTA CECÍLIA: ALGUN TEMA DE 'HARRY POTTER', 
LES CANÇONS D''ENCANTO', AL NOVEMBRE TAMBÉ VAM ESTRENAR 
L''ALWAYS LOOK ON THE BRIGHT SIDE OF LIFE', DE 'LA VIDA 
DE BRIAN'. A MÉS, HI HAURÀ UN POPURRÍ DE NADALES, AMB 
ALGUN VALS I ALGUNA POLCA, I NORMALMENT ACABEM AMB 
LA 'MARXA RADETZKY'. —I QUINES SÓN LES QUE MÉS T'AGRA-
DA TOCAR A TU? 'ENCANTO', ÉS UN POPURRÍ MOLT BEN FET. I 
LA DE 'LA VIDA DE BRIAN' TAMBÉ ÉS MOLT XULA. —PER QUÈ 
S'HI HA D'ASSISTIR? HI HAURÀ TEMES QUE RÀPIDAMENT ES 
RECONEIXERAN I NADALES TRADICIONALS QUE TANT PETITS COM 
GRANS CONEIXEN. ÉS UNA BONA FORMA D'ACABAR L'ANY AMB 
MÚSICA I COMENÇAR-NE EL SEGÜENT AMB MILLOR PEU.

Els concerts de les 
corals locals són sem-
pre un imprescindible 

a les festes nadalenques 
de Mollet. El cap de setmana 

del 9 i 10 de desembre ja estava pre-
vist que arrenquessin les primeres 
actuacions, amb el concert de la 

Coral El Clavell i la Coral Ad Divitas 
a l'església de Sant Vicenç, i l'or-
ganitzat per Tradicions i Costums 
i la Coral Capella de Música Santa 
Maria al Mercat Vell.
Les pròximes intervencions seran 
el divendres 16 (17.30 h), quan el 
Duo Marinbes, el Cor de l'Esco-
la Municipal de Música i Dansa i 
l'Orquestra de Corda interpreta-
ran Cançons a l'arbre a les ram-
bles Fiveller i Balmes. Més enllà de 
les propostes de quilòmetre zero, 
el mateix dia però a les 19 h el Cor 
Camins (de Corró de Vall) cantarà 
al Lledoner. La formació -dirigida 
per Daniel Pérez- transmet emo-
ció, diversió i il·lusió en totes les 
seves actuacions. El seu reperto-
ri és ampli i versàtil, amb peces 
que repassen des de musicals de 
Broadway fins a nadales. En aquest 
cas, es pot reservar l'entrada -gra-
tuïta- al 93 579 0966 o a ellledo-
ner@molletvalles.cat. ◾

Les corals 
molletanes surten 
a escena per Nadal

M Ú S I C A 

Actuació de l'Escola Municipal de Música,
el Nadal passat | EMMD MOLLET

Parlem amb el 

Juan Armero

president de 
l'Associació 
Musical Pau 

Casals
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Envàs, on vas? Els sona veritat? Segur que en algun mo-

ment l’han cantat en tirar les escombraries al contenidor 

que toca. L’any 2011 la recollida selectiva a Catalunya 

es feia en un 40,6% del total de residus que generàvem. 

Deu anys després, l’any 2021, se separen correctament 

un 47% del total de residus que generem els catalans i les 

catalanes. Entremig, el Govern ha dut a terme campanyes 

tan recordades i efectives i d’impacte en el nostre dia a 

dia, com és el cas de la campanya ‘Envàs, on vas?’ De fet, 

aquest increment del gairebé un 7% segur que es deu, en 

gran manera, a campanyes com aquesta. .

Però la xifra del 47% encara és insuficient si ens fixem en 
els objectius de reciclatge que estipula la Comissió Eu-

ropea, que són d’un 55% per l’any 2025, un 60% per l’any 
2030 i un 65% en el 2035. Per tant, hi ha marge per fer les 
coses millor. Amb aquest objectiu i amb l’efemèride que es 
compleixen 10 anys de la recordada campanya ‘Envàs, on 
vas?’, el Govern impulsa una altra campanya sota el claim 

‘10 anys després, reciclem més’. 

Es pretén recuperar l’esperit de fa 10 anys, però actualit-
zant els missatges i traslladar que, malgrat que les coses 
s’estan fent bé, encara hi ha recorregut per a fer-ho millor. 
Els continguts de la campanya fan un call to action als 

catalans i catalanes a separar correctament les diferents 
tipologies de residus.  

Prevenció i gestió eficient dels residus
Els missatges clau de la campanya fan molta incidència 
en dos aspectes: En primer lloc, en la prevenció, posant 
en relleu que el millor residu és aquell que no es genera. I, 
en segon lloc, en els nous sistemes eficients de gestió de 
residus amb una mirada especial en el porta a porta. Un 
mètode de recollida que ja s’ha implantat a 291 municipis 
de Catalunya i que aviat s’instal·larà a 133 més d’arreu del 
territori. Així també es farà especial incidència en la re-

collida en origen i en l’ús de contenidors intel·ligents que 
també han incorporat molts municipis de Catalunya.

Amb tot, la campanya fa un esforç explicatiu altre cop 
sobre tots els tipus de residus que existeixen fent espe-

cial incidència amb tots i cadascun d’aquests residus. 
D’aquesta manera l’envàs i la resta de residus que es 
desen en el contenidor groc, que va ser el detonant de la 
campanya de fa 10 anys, també tindran continguts perso-

nalitzats en aquesta ocasió. 

Els residus que dipositem en el contenidor groc tècnica-

ment se’ls anomena envasos domèstics lleugers. Enva-

ENVÀS, ON VAS? 
El Govern recupera en una nova campanya sobre recollida selectiva de residus l’esperit de la  

campanya que va fer fa deu anys enrere, amb l’objectiu que la ciutadania separi més i millor

sos de plàstic, bricks de beguda, envasos metàl·lics com 
poden ser conserves de menjar en llauna i refrescos. La 
correcta separació d’aquests tipus de residus és de gran 
importància per diferents motius. 

En el cas dels envasos brick per a begudes, es tracta 
d’aprofitar els seus components de fabricació de forma 
conjunta o també per separat. Pel que fa a les llaunes de 
refrescos i de conserves de menjar són envasos 100% re-

ciclables mitjançant processos per fondre l’acer i poder-li 
donar una altra vida.

Nous usos per als plàstics

I finalment el plàstic. El plàstic és un material molt utilitzat 
en tots els àmbits de la societat. Les seves propietats fan 
que es puguin crear tota mena d’elements i manufactures. 
Quan el plàstic esdevé residu, la seva recollida selectiva és 
molt important, ja que la seva principal característica és 
que es pot reciclar. D’aquesta manera del tractament del 
plàstic després de la seva recollida en podem obtenir nous 
usos com la fabricació de bosses, mobiliari urbà, senyalit-
zació o bé l’obtenció de nous envasos d’ús no alimentari 
com pot ser un pot de lleixiu o detergent.

Els envasos de plàstic, per obligacions normatives, co-

mencen a canviar cap a l’ús de plàstics compostables 
(fets a partir de vegetals), que es poden descompondre 
junt amb la fracció orgànica (restes de menjar).

Per tal de resoldre els dubtes de la ciutadania, el Govern 
disposa del web residuonvas.cat, una guia per a consultar 
qualsevol qüestió sobre recollida selectiva de residus.

El Govern no té un target concret per aquesta campanya 
sinó que pretén arribar de forma generalitzada a tot el pú-

blic objectiu, ja que la recollida selectiva i la preservació 
del medi ambient és cosa de tots i totes.

Recorda: els envasos de bric, plàstic i metall al groc, en 
contenidor o porta a porta.

+ Per a més informació residuonvas.cat

Les llaunes de refrescos i de conserves són 100% reciclables
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17 de desembre
DARRERA VISITA A ABACUS MOLLET 

DE LA FORJADORA DE CLAUS 
QUI DINAMITZARÀ TALLERS PER 
DISSENYAR CLAUS ESPECIALS

HORA: De 10 h a 13 h. LLOC: Abacus 
Mollet. ORGANITZA: Abacus.

17 i 18 de desembre
PESSEBRE VIVENT

HORA: De 17 h a 20 h.
LLOC: Parc de Can Mulà.

ORGANITZA: Esplai Xivarri.

17 i 18 de desembre
LLIURAMENT DE CARTES AL PARE 

NOEL
HORA: De 17 h a 20 h i de 17 h a 

19.30 h. LLOC: Quiosc de la plaça 
Catalunya. ORGANITZA: Escola 

d'anglès Kids&Us.

17 de desembre
XOU DE DANSA I ANIMACIÓ 

NADALENCA
HORA: 12 h.

LLOC: Plaça Major (Mercat 
Municipal).

ORGANITZA: SQS Team School

Del 16 de desembre al 5 de gener
POP UP STORE BOTIGA EFÍMERA, 

AMB ROBA, REGALS, ARTESANIA...
HORA: Tot el dia. LLOC: Sala Fiveller. 

ORGANITZA: Carolata, Happy 
Moments Baby, Histeriä Pälmer, 
Skua a dos Manos i Sulu Bags.

17, 18 i 24 de desembre
FEM CAGAR EL TIÓ

HORA: D'11.30 h a 13.30 h. LLOC: 
Av. d'Antoni Gaudí, 16; Centre Cívic 
de Can Borrell; i Mercat Municipal. 
ORGANITZA: ADHEC, Ajuntament, 
AV Can Borrell i Mercat Municipal.

17 de desembre
ANIMACIÓ NADALENCA INFANTIL 

AMB DOS ELFS
HORA: 12 h. LLOC: Jardinet del 

Casal Cultural. ORGANITZA: Casal 
Cultural (activitat emmarcada en 

el Casal Petit).

16 de desembre
MARATÓ RADIOFÒNICA PER LA 
CAMPANYA DE RECOLLIDA DE 

JOGUINES DE CREU ROJA
HORA: De 9 h a 14 h. LLOC: 

Avinguda Llibertat. ORGANITZA: 
Ràdio Mollet.
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18 de desembre
VINE A FER CAGAR EL TIÓ MORAT, 

AMB MÚSICA A CÀRREC DELS 
MINYONS DE CAN MORAT

HORA: D'11 h a 14 h. LLOC: Plaça 
Catalunya. ORGANITZA: Colla 

Morada i Mollet Centre Comercial.

22 de desembre
ESPECTACLE DE PLAYBACK 'EL 

FANTASMA DE LA NAVIDAD'
HORA: 17.30 h. LLOC: Mercat Vell. 

ORGANITZA: Grup de Playback Can 
Pantiquet.

5 de gener
CAVALCADA DE SES MAJESTATS 

ELS REIS D'ORIENT
La tradició local marca que 

arribaran en tren fins a Mollet-Sant 
Fost cap a les 18 h i recorreran els 

carrers de la ciutat.

30 de desembre
CONCERT DEL FÒRUM ABELLÓ, 
AMB NADALES I CANÇONS DE 

DIFERENTS SARSUELES
HORA: 18.30 h. LLOC: Sala d'Actes 

del Casal Cultural. ORGANITZA: 

Casal Cultural.

17 de desembre
RECOLLIDA DE JOGUINES TORRADA 

PER A CREU ROJA I AMB TALLERS 
INFANTILS NADALENCS

HORA: De 10 h a 13.30 h. LLOC: 

Davant del Mercat Municipal. 
ORGANITZA: Torrats.

31 de desembre
L'HOME DELS NASSOS

HORA: 11.30 h / 12 h. LLOC: Parc 
de les Pruneres / Casal Cultural. 
ORGANITZA: Colles de Morats i 

Torrats / Casal Cultural.

24 de desembre
FLASHMOB DE NADAL

HORA: 12 h.
LLOC: Plaça Major (Mercat 

Municipal).
ORGANITZA: Escola de Ball Dandi.

19 de desembre
FESTA DE NADAL DE LA TRAMOLLA,

A FAVOR DE L’ASSOCIACIÓ
SOLIDÀRIA D’AMICS DE MANTAY
HORA: 10 h i 12 h. LLOC: Mercat 
Vell. ORGANITZA: La Tramolla.

23 de desembre
VIDEOMAPATGE DE NADAL 'ELS 

DESITJOS DE MARIE'
HORA: 18.30 h, 19.30 h i 20.30 h.

LLOC: Plaça Prat de la Riba.
ORGANITZA: Ajuntament de Mollet.



SALUT

3
8

Coneix els millors trucsla

Dificultats emocionals?  solucions {psicoanalogia}
Per tal de fer una valoració adient res-
pecte del fracàs escolar, cal tenir un 
compte tot un conjunt de factors rela-
cionats entre sí, junt amb les caracterís-
tiques personals de cada alumne.
No serveix de gaire, afirmar que tot pro-
blema educatiu respon a una manca 
d’interès per part de l’alumne. Crec, a 
partir de la meva experiència de 38 anys 
de professió, que no hi ha alumnes sim-
plement ganduls, sinó que la seva imatge 
de "mantes", acostuma a ser la conse-
qüència i/o manifestació de les autèn-
tiques causes de la seva realitat escolar.
De fet, es pot afirmar que tot problema 
educatiu respon a un seguit de causes 
enllaçades: aptituds intel•lectuals poc 
desenvolupades, manca de motivació 
vers l’estudi, absència de voluntat, poc 
control vers la frustració, desconcentra-
ció, excés de tensió emocional, conflic-

tes familiars...
Identificar-les i corre-
gir-les no és gaire compli-
cat, però cal adreçar-se a 
professionals de la Pedagogia,  els quals, 
a partir d'una primera entrevista, tant 
amb l’alumne com amb els seus pares, 
decidim quin procés de diagnosis psi-
copedagògica cal aplicar i el  correspo-
nent tractament personalitzat.
Com a professionals, ens ocupem d’ela-
borar un pla de treball a partir dels resul-
tats obtinguts en la fase de diagnosis, on 
s'haurà estudiat: intel•ligència, perso-
nalitat, actituds, autoconcepte, adap-
tabilitat, tècniques d’estudi, interessos...
Alhora, i donat que de causes genera-
dores d’un fracàs escolar n’hi ha de caire 
físic i emocional, és necessària la inter-
venció d’una altra mena de professional: 
els Terapeutes Psicoanalogistes, Florals 

i de Medicina Natural.
Mitjançant la Teràpia Psicoanalogista, 
caldrà esbrinar l’estat emocional actual i 
passat, els trets de la personalitat posi-
tius i negatius, i estimular una trans-
formació de les actituds necessàries 
per crear benestar personal i acadèmic.
Així mateix, a través d’un tractament 
de Flors de Bach, s’oferirà 
un ajut complementari 
per tal de fer un pèl més 
fàcil el procés de millo-
ra emocional a assolir. ◾

UN TRACTAMENT DE FLORS DE BACH 
OFERIRÀ UN AJUT COMPLEMENTARI AL 
PROCÉS DE MILLORA EMOCIONAL

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
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Com regar 
les plantes d'interior 
quan comença 
el fred {jardineria}

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

Quan comença el fred has de 
saber que les teves plantes 
d'interior han de tenir unes 
certes cures perquè puguin 
sobreviure a la temporada hivernal. El 
primer és investigar sobre les neces-
sitats de cadascuna de les plantes.En 
general, intenta imitar les condi-
cions hivernals de les regi-
ons on les espècies 
són natives.
La majoria de les 
plantes d'inte-
rior necessiten 
menys aigua 
durant l'hi-
vern. Si bé és 
cert que l'aire 
de l'hivern és 
més sec, les 
plantes experi-
menten una taxa 
de creixement més 
lenta durant els mesos 
més freds; algunes fins i tot 
queden completament inactives.
La terra superficial pot assecar-se més 
ràpid  però això no és un bon indicador 
que la planta necessita aigua. Fica el dit 

en la terra per a determinar si està sec 
a uns centímetres de la superfície; aquí 
és quan és hora de treure la regadora.

Els baixos nivells d'humitat 
poden ser l'obstacle més 

gran que les plantes 
d'interior han de 

superar durant 
l ' h i v e r n .  E l 
nivell d'humi-
tat en les llars 
amb calefac-
ció pot caure 
entre un 10 

i un 20% a 
l'hivern, i les 

plantes prefe-
reixen un nivell 

pròxim al 50%. Per 
tant, trasllada les teves 

plantes a un lloc on puguin 
gaudir dels seus beneficis. Els 

banys i les cuines són els millors llocs 
perquè absorbeixen la humitat de les 
dutxes i les activitats de cuina. ◾ AMIC

EL NIVELL D'HUMITAT EN LES 
LLARS AMB CALEFACCIÓ POT CAURE 
D'UN 10% A UN 20% A L'HIVERN
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