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Mollet Parets La Llagosta   
Sant Fost Martorelles Lliçà de Vall…

Carrer Rafael casanova, 2 
Mollet del Vallès  

www.llarmollet.cat

VOL VENDRE EL SEU PIS? 
TRUQUI’NS 

629 47 33 77
“La immobiliària dels Quatre Cantons”

COMPRA · VENDA · LLOGUER

PERE GORDI_
MEMBRE DE LA JUNTA 

D'ÒMNIUM CULTURAL AL 

VALLÈS ORIENTAL 

"A Mollet costa molt que    
es parli català al carrer" 

—pàg.  a 
FOTO: MUSEU ABELLÓ

Descobrint
el mestre

La ciutat commemora el centenari del 
naixement del molletà Joan Abelló. Un 
artista arrelat a la seva terra, lloc on ja 
des de ben petit va decidir que hi faria 

el seu propi museu. —pàg.  a 
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Abelló, apassionat de les 
seves arrels molletanes

J
oan Abelló va néixer el 26 de 
desembre de 1922 a Mollet 
del Vallès, ara fa poc més de 

100 anys. Concretament, a la llar 
familiar del carrer de Lluís Duran, 
que actualment –unida amb els 
habitatges del voltant– formen la 
Casa Museu. El seu vincle amb el 
poble i amb la casa on va residir 
el seu primer quart de segle de 
vida va ser tan gran que, un cop 
casat, va decidir que el seu taller 

continués sent a Mollet. D'aquesta 
manera, quan no estava a l'Illa de 
Man, a Anglaterra, a Bèlgica o a 
París establert, o de viatge arreu 
del món, pocs eren els dies que no 
baixava a casa a treballar.
Val a dir, però, que tot i que amb 
la seva esposa –i posteriorment 
amb les seves filles– vivien a 
Barcelona, per a ell "casa seva 
era Mollet", explica la seva filla 
Marta Abelló. Tant és així, que 

"sempre va aspirar que la meva 
mare acceptés viure a Mollet", 
diu la Marta, però a la mare "se 
li feia petit i ho trobava avorrit". 
Així que per a passar-hi els mesos 
d'estiu ja li estava bé, però no per 
a residir-hi.
A les filles tampoc les va aconse-
guir convèncer de l'encant de la 
capital baixvallesana. "Com que 
era tan gran la casa de Mollet, va 
fer una zona per a nosaltres, hi va 

El pintor i coŀ leccionista va viure en diversos països d'Europa, va recórrer tots els continents del 
món i des que es va casar tenia la seva residència fi xada a Barcelona, però a Mollet sempre hi va 
tenir el taller, i la seva població natal la va retratar en múltiples ocasions
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fer la piscina i als nòvios que tení-
em els hi menjava el coco dient-
los que hi havia molt espai i que 
ens hi podíem quedar a viure", 
diu la Marta, qui recorda que el 
pare sempre deia que el pis de 
Barcelona era de la seva dona, i 
que la seva casa era la de Mollet.

Un "drama" de professió
Fill de llauner, "que es volgués 
dedicar a això de l'art, en aque-
lla època era gairebé un drama", 
explica la seva filla Marta, qui hi 
afegeix: "Que faria un museu, es 
veu que als 10 o 11 anys ja ho deia. 
Voler-te dedicar a la pintura i a 
sobre dir que faràs un museu, 
jo no sé com no el van portar 
al psiquiatre". La Marta recorda 
que aleshores pintar "era una cosa 
molt paupèrrima, no estava gens 
valorat i no et reportava cap mena 
d'ingrés". Però assegura que va 
tenir "aquesta crida vocacional, 
que realment havia de ser molt 
i molt forta per renunciar a una 
vida de persona normal, sobretot 
si no naixies en una família molt 
rica, com en Cases, en Rusiñol, el 

seu mestre en Pellicer o en Mir, 
que eren adinerats".
Del pare assegura que era un 

autèntic fanàtic de l'art. "Es 
va comprar tots els llibres que 
existien sobre el tema, va anar 
a museus del món i es va con-
vertir en un verdader expert. Jo 
crec que en el seu moment era la 
persona que més en sabia aquí a 
Catalunya d'art, perquè no se'n 
pot saber més quan n'has estudi-
at tant". Això feia que visitar un 
museu amb ell fos "un gran plaer". 
"T'explicava coses dels quadres 
que tu no veies", assegura la filla.

Una familiaritat "contradictòria"
Pel que fa a l'ésser que hi havia 
darrere de l'artista, la Marta 
Abelló recorda el seu pare com 
una persona "molt familiar", 

que probablement ho seria pel fet 
d'haver perdut el pare i el ger-
mà –amb una vintena d'anys– i 
quedar-se sol amb la mare. Així 
que va voler-se casar i tenir fills.
La seva familiaritat "era una mica 
contradictòria", segons la Marta, 
perquè passava poc temps a casa, 
gairebé sempre era a l'estranger. 
Tanmateix, quan era a Barcelona, 
"el sopar era sagrat, a les nou de 
la nit s'hi havia d'estar; si no hi 
eres, era molt greu i un disgust 
enorme". La Marta també recor-
da que "era molt de les tradicions: 
el Nadal, la missa del gall... A la 
seva manera era religiós, però no 
practicant, perquè no tenia temps 
o no ho necessitava".
També el considera una perso-
na "molt moderna de pensament, 
però alhora molt clàssic: quan la 
gent va començar a separar-se, 
ell ho trobava estrany, el matri-
moni era una cosa de per vida".
Per últim, la Marta explica que el 
Joan Abelló era afectuós amb les 
filles, però a la manera d'alesho-
res: "Les mostres d'afecte no era 

d'abraçades i petons que ara es fan 
els pares i fills, ni de jugar junts i 
fer-te pessigolles. Però mostrava 

− Vivia a Barcelona amb la dona i les 
filles, però va mantenir el taller de 

pintor a la casa familiar de Lluís Duran, 
que sempre va considerar casa seva i on 

estiuejava i hi hagués volgut viure

Cartell de l'Esbart Dansaire | Joan Abelló
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el seu afecte d'una altra manera".
L'escriptor Josep Masats, qui va 
publicar diversos llibres sobre 
l'Abelló i la seva obra, el defi-
neix com "un artista de la vida, 
no només de la pintura".
També menciona una anècdota 
que en parla prou de la persona. 
"Me'l van presentar quan jo tenia 
17 anys. Em va ensenyar part de 
la Casa Museu, em va tractar com 

si fos un adult, i quan es va aca-
bar tot li vaig donar uns poemes i 
em va dir: 'Aquests poemes que-
den dipositats en el futur Museu 
Abelló'. Vaig sortir d'allà que no 
tocava de peus a terra".
L'últim llibre que Masats va fer 
sobre Abelló es titulava Les arrels 

d'Abelló. Aquestes arrels, evi-
dentment, eren a Mollet, princi-
palment "a la casa dels seus pares i 

el seu germà, a qui va perdre avi-
at". Segons Masats, el que l'unia 
al poble era aquesta nostàlgia que 
també va mostrar amb les seves 
obres.

Als billars del bar Regino 
Entre la gran col·lecció de pin-
tures del Joan Abelló, n'hi ha 
un bon grapat que il·lustren els 
espais naturals de Mollet i de la 

'El pont vell del Besos des de la pista', de Joan Abelló

'El carrer Lluís Duran de Mollet', de Joan Abelló'Mollet', de Joan Abelló
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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 Sergio Carrillo Rodríguez }

comarca, així com establiments 
i personatges molletans.
"Un dels llocs on anava més i que 
també va pintar era el bar Regino, 
que el portava el Rafel Gordi. Allà 
hi feia la tertúlia, hi jugava a billar 
i a escacs", diu Masats. "Era un 
bon jugador de billar i d'escacs, 
i tot aquest ambient li agradava 
molt: estar amb els amics, riure, 
trincar i fer la tertúlia", hi afegeix. 
L'escriptor també assegura que 
el Joan Abelló "col·laborava amb 
totes les entitats que li demana-
ven, sempre els feia un cartell 
de manera altruista". El cartell 
de la trobada de gitanes de l'Es-
bart Dansaire n'és un exemple.

La petjada artística de Joan Abelló 
a i sobre Mollet és enorme i inclou 
els murals al Casal Cultural i al 
baptisteri de l'església de Sant 
Vicenç, quadres del Calderí, 
Gallecs, els Pinetons, l'alzina de 
Can Magre, el pont vell del Besòs, 
les estacions de tren, el campa-
nar, l'Arlequí i la Garriganga, el 
Marfà i successos com les inunda-
cions de 1965 i el bombardeig als 
quatre cantons del gener de 1938.
Però la seva gran obra és el museu. 
"Tota la vida va lluitar pel Museu. 
Va tenir ofertes i gairebé se l'em-
porta a Andorra, però quan va 
sortir la Montserrat Tura com a 
alcaldessa i l'Oriol Fort de regidor 

de Cultura es van trobar les per-
sones adequades en el moment 
adequat", diu Masats, qui conclou 
que el somni d'Abelló de fer un 
museu a la seva població natal va 
ser una realitat "gràcies a la dona-
ció, a la recepció i gràcies al sacri-
fici de l'Ajuntament, que va haver 
de fer unes obres molt importants 
i va pagar-li un vitalici a l'Abe-
lló".  ◾

El reportatge —

'Billars de Can Regino', de Joan Abelló
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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

La Fundació Sanitària Mollet ha 
tancat l'any 2022 amb un incre-
ment d'activitat que s'ha traduït 
en un 8,8% d'altes mèdiques, un 
2,7% més d'altes quirúrgiques i 
un 5,1% més de primeres visites 
de consultes externes. A això se li 
suma la reducció d'un 24% de les 
persones que esperen ser opera-

des respecte a les llistes d'abans 
de la pandèmia. Aquestes xifres 
es feien públiques en la presen-
tació del tancament de 2022 per 
part dels responsables del cen-
tre, que van avançar alguns dels 
projectes que s'estan desenvolu-
pant a l'Hospital, entre els quals 
el nou Servei d'Hemodiàlisis 

L'Hospital tanca  amb més 
activitat i menys llistes d'espera 
que abans de la pandèmia 

S A N I TAT 

El conseller de Salut 
inaugura Urgències
Manel Balcells inaugura-
va el desembre l'amplia-
ció del mòdul d'Urgènci-
es de l'Hospital de Mollet, 
que ha permès guanyar un 
50% d'espai i incremen-
tar en un 30% els punts 
d'atenció als pacients. 

ESPAIS

Domiciliària, que permetrà que 
els pacients puguin fer el tracta-
ment sense haver d'anar a l'Hos-
pital. També aquest gener es pre-
veu enllestir la millora del servei 
de laboratori d'última generació, 
amb l'ampliació d'espais i la reno-
vació d'equipaments per poder fer 
analítiques més ràpides i precises. 
Un altre dels projectes immedi-
ats és l'ampliació del quiròfan 3D, 
amb una nova torre per a les tèc-
niques de laparoscòpia. ◾

I N F R A E S T R U C T U R E S

Park & Ride — 
La Generalitat ha presentat 
un pla d'aparcaments a esta-
cions de tren, que passaran a 
ser de pagament, i que servi-
ran de transbord del vehicle 
privat al tren. El pàrquing de 
l'estació de Mollet-Sant Fost, 
a més, es preveu ampliar fins 
a prop de 500 places. ◾
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Envàs, on vas? Els sona veritat? Segur que en algun 

moment l’han cantat en tirar les escombraries al 

contenidor que toca. L’any 2011 la recollida selec-

tiva 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 catala-

nes. 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% és insuficient si ens fixem en els 
objectius de reciclatge de la Comissió Europea 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 
dels 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 així 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 cor- 

rectament els diferents residus. 
   De la mateixa manera, la campanya també aborda 
conceptes clau importants en la gestió de residus 
i directament relacionat en la lluita contra el canvi 
climàtic i la preservació del medi ambient. La pre-

venció, la reutilització i l’economia circular apa-

reixen com a conceptes forts en l’estratègia relacio-

nada amb la gestió de residus i amb la lluita contra 
el canvi climàtic. I és que l’estratègia del Govern és 
que el millor residu és aquell que no es genera. 
   Per la seva banda, l’estratègia de la reutilització 
també pren una preeminència en línia amb les ins-

titucions europees. Existeix una Directiva Europea 

EL MILLOR RESIDU?
EL QUE NO ES GENERA 
 
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

sobre la reutilització que defineix aquest terme en 
poques paraules: es tracta d’allargar la vida útil 
dels objectes. 

Projecte SUBTRACT

Amb aquest objectiu, el Govern, per mitjà de l’Agèn-

cia de Residus de Catalunya, forma part, juntament 
amb altres socis europeus, del projecte SUBTRACT, 
que té com a objectiu potenciar la competitivitat 
tècnica i financera dels centres de reutilització per 
tal d’aconseguir que siguin efectius i duradors.
   Dins del marc d’aquest projecte, l’Agència de Re-

sidus de Catalunya ha publicat el Pla d’Acció per 
a la Competitivitat dels Centres de Reutilització a 
Catalunya. Definit conjuntament amb els centres 
de reutilització existents al nostre territori, el Pla 
inclou més de 80 projectes amb impacte directe 
sobre el territori català per tal de millorar les po-

tencialitats de la reutilització als centres i entitats 
on es duu a terme. L’objectiu és convertir els tallers 
i botigues de productes de segona mà en negocis 
viables ambientalment i econòmica i que ofereixin 
llocs de treballs estables. I és que economia i eco-

logia són dos conceptes que van agafats de la mà.

+ Per a més informació residuonvas.cat

Un dels conceptes clau de la campaya és la reutilització, és a dir, 
allargar la vida útil dels objectes - GENERALITAT DE CATALUNYA
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Aquest gener és un mes especial 
pels col·leccionistes de la ciutat. El 
passat dia 7 van celebrar el seu dia 
internacional i també arrenquen el 
30è aniversari de l'Associació de 
Col·leccionistes de Mollet i comar-
ca, pel qual estan preparant diver-
ses activitats. La presidenta de l'en-
titat, Montse Cabarrocas, explica 
per què els apassiona aquest món.
"El col·leccionista s’acaba con-
vertint en un expert del seu tema 
perquè busca, investiga i li agra-
da", explica Cabarrocas, qui també 
relata com hi ha bons i mals col-
leccionistes: "El bon sap molt del 
que  fa, ordena i millora la seva 
compilació i li té molta estima; no 
acumula sense més com els mals 
col·leccionistes", afirma la presi-
denta de l'associació. Cabarrocas 

també creu que aquest és un món 
de cultura perquè el que col·lec-
cionen "pot acabar sent útil per 
explicar la història de la societat i 
exposant-se a un museu". 

Tot es pot col·leccionar
De col·leccions n'hi ha de molts 
tipus i algunes de ben curioses. 
Com explica Cabarrocas, "qualse-
vol cosa que n'hi hagi més d'una es 
pot col·leccionar", tot i que les més 
típiques solen ser "segells, mone-
des i bitllets, que són les tres clàs-
siques". Altres objectes que estan 
de moda actualment per aplegar 
són "xapes de cava i punts de lli-
bre", afirma la presidenta. Però les 
col·leccions poden ser molt varia-

L'afició al col·leccionisme és un món curiós que últimament 
sembla reservat a unes poques persones. Malgrat això, els 
experts en aquest àmbit recalquen que tothom pot entrar-hi 
perquè qualsevol cosa és col·leccionable.

El col·leccionisme, viure la 
història a través dels objectes

SOC I E TAT

Els àlbums de cromos són una de les col·leccions més habituals

ESQUELES, GIBRELLETES O

TRIANGULETS DE FORMATGE SÓN ALGUNES

DE LES COL·LECCIONS MÉS CURIOSES

des, tal com demostren els exem-
ples que posa Cabarrocas: figures 
del tortell de Reis, gomes d'esbor-
rar, bolis i llapis, salers, campanes 
o didals, estan entre les que es fan 
a l'associació molletana.
Entre aquestes també n'hi ha algu-
nes de molt més curioses com tri-
angulets de formatge en porcions, 
gibrelletes o esqueles. Aquesta 
última la realitza un home de l'en-
titat local i és una de les més des-
tacades de l'associació: "Té esque-
les de personatges històrics com 

Primo de Rivera, Francisco Franco 
o membres dels Borbons; però 
també de molta gent de Mollet i 
dels municipis de la zona", expli-
ca Cabarrocas.

Una vida de col·leccionisme
A la Montse l'afició per aques-
ta passió li ve de família: "Vaig 
començar fent segells perquè el 
meu pare en feia". Des de llavors 
ha fet col·leccions de tota mena: 
cromos, punts de llibre, números 
de l’ONCE, estampetes de comu-
nió o 'papers de Mollet' (contrac-
tes, programes de festa major, 
pamflets i més). Tanmateix, el 
seu recull més gran és el de mus-
sols, dels quals en té centenars. De 
fet, en té alguns de molt especials 

Centenars de mussols omplen
la col·lecció de la Montse
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com el que va comprar a Murano 
(Venècia), que li van haver de fer 
expressament per a ella o el que 
li van portar de l'Àfrica, on el van 
fer a mà a partir d'una fotografia 

perquè els artesans d'allà no sabi-
en com era un mussol.
Cabarrocas afirma que en el futur 
li agradaria que algunes de les 
seves col·leccions acabessin a 
llocs útils com l'arxiu municipal 
o el Museu Abelló.

Falta gent jove
El col·leccionisme no està acon-
seguint atreure la gent jove, o 

almenys això passa a Mollet. 
L'associació compta actualment 
amb una cinquantena de mem-
bres, però "no entra gent nova i 
els que estem ja ens fem grans", 
explica Montse Cabarrocas. 
L'entitat organitza moltes activi-
tats i mercats a la ciutat, però això 
no sembla atreure el jovent. "Els 
més joves que tenim estan fent 
taps de cava i de cervesa" expli-
ca Cabarrocas, qui també reco-
neix que hi ha una cosa que sem-
bla atreure l'atenció de les gene-
racions més novelles: els còmics 
i el manga. ◾

Descens de l'atur    
per acabar el 2022
La ciutat va tancar el 
2022 amb 2.746 perso-
nes aturades i una taxa 
del 10,93%. Això supo-
sa 24 aturats menys que 
al novembre i 148 menys 
que el desembre de 2021.

Rebaixa del preu    
del bus urbà
L'Ajuntament ha rebaixat el 
preu dels abonaments del 
bus urbà pel 2023, amb un 
50% de descompte en tots els 
títols. Els tiquets rebaixats ja 
es poden adquirir als punts  
habituals i mantindran 
el descompte fins al juny.

BREUS

{ Per Sergi Casanovas Espinosa }

“ 
No hi ha gaire 
jovent que 
continuï, no 
els hi fa gràcia 
aquest món.
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"El meu besavi ja havia nascut aquí, 
era una granja de tota mena d'ani-
mals i també teníem terres de con-
reu. Des de ben petites, tant jo com 
les meves germanes hem viscut i 
hi hem treballat", explica la Laura, 
qui després de la mort de la seva 
àvia va decidir donar continuïtat 
a la granja dels seus avis i en va 
agafar les regnes amb l'ajuda de les 
seves germanes i el seu fill .
"De gallines sempre n'hem tingut, 
però vam decidir fer el pas a ecolò-
gic. Els camps ja fa molts anys que 

també ho són", comenta Blasco, qui 
admet que la pagesia és "sacrifica-
da" i que, tot i que la porta a dins, 
no es pensava pas ser ella qui con-
tinués amb el llegat familiar. 
"Avui és més complicat tot, abans-
hi havia més facilitats. Ara està tot 
molt controlat i ho trobo bé, però 
sí que és veritat que et demanen 
molt, hi ha molta burocràcia", 
lamenta la pagesa de Can Castellà, 
qui al mateix temps assegura que 

li agradaria que les diverses admi-
nistracions que tanta documen-
tació li demanen "sapiguessin la 
feina que porta i les dificultats que 
tenim per tirar endavant. Estaria 
bé que sapiguessin què significa el 
dia a dia d'una granja. Les hores no 
compten", subratlla.
A Can Castellà tenen actualment 
330 gallines, les quals disposen 
d'un pati de 3.000 metres quadrats 
i un galliner de gairebé 80 metres 
quadrats.Una xifra de gallines que 
no és a l'atzar. Tot està pautat per 

la normativa de la ramaderia eco-
lògica:  "Per la superfície que tinc, 
entren 400 gallines. No puc tenir 
les que vulgui. Les menjadores, la 
llum, les casetes on posen els ous..., 
tot està regulat pel fet de ser eco-
lògic", especifica Blasco. 
A la granja també disposen d'un 
obrador des d'on encaixen els 
ous que ponen les gallines i que la 
Laura Blasco ven a masies i res-
taurants de Parets, Santa Perpètua 

Laura Blasco és la responsable de l'Ou de Gallecs Ecològic, un 
projecte impulsat des de la masia de Can Castellà fa més de 
mitja dècada amb la intenció de continuar amb el llegat familiar.

"La pagesia és sacrificada, 
però la porto a dins"

A G R I C U LT U R A 

La Laura Blasco, al galliner envoltada de 
les més de 300 gallines que té la granja.

"ESTARIA BÉ QUE SE SAPIGUÉS QUÈ SIGNIFICA EL 

DIA A DIA D'UNA GRANJA, LA FEINA QUE PORTA I

LES DIFICULTATS QUE TENIM PER TIRAR ENDAVANT"

de Mogoda, Caldes de Montbui, 
Sabadell i a la mateixa agrobotiga 

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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— PERSPECTIVA

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

L L E NGUA

“ 
Fas bugada

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

“
Desitjaves, 
gruaves, 
anhelaves

Solució edició 1401 
(desembre): volies
Solució edició 1401 
(desembre): volies

Proposta per unir 
espais  verds del  
Besòs i Gallecs
L'Ajuntament treballa en 
un projecte per connectar 
els espais verds del Besòs i 
Gallecs. Amb un cost total 
de 3,5 milions d'euros, el pla 
s'ha presentat a una convoca-
tòria per rebre finançament 
dels fons Next Generation.

L'Ángel Ruiz Luque, el 
primer nadó del 2023
El passat 2 de gener, a 
les 9.55 h, naixia l’Ángel 
Ruiz Luque, el primer 
nadó del 2023 nascut 
a l 'Hospital de Mollet. 
L'Ángel va pesar 3,100 
kg i és el primer fill de  la 
Melania i el José Maria, 
veïns de Santa Perpètua.  

BREUS

de Gallecs. També es poden com-
prar a la masia de Can Castellà, així 
com al mercat Slow Food que cada 
dissabte s'instal·la a Barcelona, a 
tocar de les tres xemeneies. 

L'empenta per continuar
"El que he viscut, la famíla, els 
avis i la seva feina és el que em fa 
tirar endavant", afirma la pagesa 
qui  admet que amb els ous no hi 
ha gaire benefici, sobretot després 
de l'encariment, durant la pandè-
mia, del pinso ecològic que men-
gen les gallines. 
"Això fa que anem molt justos, per-
què som uns productors petits i no 
podem pujar tant com altres els 
preus", clou Blasco. A banda de 
produir ous ecològics a la masia 
de Can Castellà també disposen 
de camps de conreu ecològics, en 
els quals cultiven blat, civada, lle-
gums, alfals, ferratges i horta. ◾
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MOLTA GENT HA VOLGUT 
CONTRIBUIR AMB ÒMNIUM PER 

UNA CAUSA POLÍTICA PERÒ ARA 
CAL ACTUAR NO NOMÉS EN L'ÀMBIT 

DE PAÍS SINÓ EN ALTRES COM LA 
LLENGUA I LA CULTURA
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Ets membre d'Òmnium des del 2020 i al maig 
et converties en el referent a Mollet com a 
relleu de la Teresa Pons.
A la junta del Vallès Oriental hi havia dues 
persones de Mollet, la Montse Pagés i la 
Teresa Pons, que va renunciar-hi. Se'm va 
oferir la possibilitat de substituir-la i vaig 
acceptar. Ara hi ha un moment d'impàs al 
Vallès Oriental perquè s'han de renovar 
càrrecs, entre els quals la presidència i la 
vicepresidència, i esperem que pugui ser en 
una assemblea al mes de febrer. Necessitem 
acabar de clarificar la situació orgànica i 
començar a posar-nos les piles per assumir 
els reptes que s'ha plantejat la nova direcció 
d'Òmnium a nivell català.
Què et va fer fer el pas endavant?
La preocupació per la davallada de l'ús social 
del català va ser el principal motiu. Òmnium 
té una connotació més política com a agent 
actiu en el procés per la independència de 
Catalunya, però a aquest vessant ja hi ha 
gent que s'hi dedica, no és el meu objectiu. 
Jo ho he mirat en clau més local i veig la rea-
litat del català als carrers, a les terrasses, 
a l'escola i sap greu el retrocés que s'ha fet. 
Quin creus que és el motiu?
Crec que és un procés de degradació que 
s'ha donat poc a poc. Alguna cosa ha passat 
a les escoles. Potser no tenir prou recursos, 
potser alguns han tirat la tovallola... és un 
conjunt de circumstàncies. I la degradació 

d'aquest ús social del català s'han anat fent 
cada cop més evident al carrer. A Mollet 
costa molt que et parlin en català pel carrer.
Òmnium al novembre presentava la campa-
nya Treu la llengua. Com s'està vehiculant a 
nivell territorial?
El tema de la llengua està detectat fa temps 
i el projecte Vincles –dins el qual està el 
de Treu la llengua– vol arribar a grups de 
vuit o deu persones que no parlen català 
amb alguna persona catalanoparlant que 
pugui treballar per afavorir l'aprenentat-
ge de la llengua però també per afavorir el 
coneixement de la cultura i de les relaci-
ons interpersonals. Nosaltres hi treballarem 
en això però ja hem anat fent altres coses.
Per exemple, l'any passat vam fer l'activi-
tat Les colles ensenyen la llengua durant la 
festa major i va tenir molt bona acollida i 
ens agradaria repetir-ho. Es va treballar la 
llengua d'una manera més lúdica amb jocs 
al Mercat Vell i les dues colles es van abocar 
amb moltes ganes. És una manera d'arri-
bar a un públic més ampli i amb les escoles 
també ens agradaria treballar aquest ves-
sant lúdic del català.
Després de l'efervescència del procés, de l'1 
d'octubre, amb un increment de socis molt 
gran, quina és la situació actual d'Òmnium?
És cert que alguns dels que van fer costat a 
Òmnium com a actor important en el procés 
creuen que no s'han cobert les seves expec-
tatives i alguns estan desencantats i ja no 
estan a Òmnium. Però tenim uns 190.000 
socis i és una xifra molt important. És pos-
sible que s'hagin perdut socis, però crec que 
és una entitat molt potent a nivell nacional.
En aquesta època agafa un protagonisme 
important el vessant més polític. Creus que 
s'està retrocedint en aquest sentit i es vol tor-
nar a donar més protagonisme als valors rela-
cionats amb la cultura del país.
Òmnium té tres objectius que són la cultu-
ra, la llengua, i país i al mig la cohesió soci-
al que és un aspecte transversal. Òmnium 
hi treballa detectant vulnerabilitats en 
aquest àmbit i es proposen accions, com 
per exemple Revoltes, que es va fer a nivell 
de Catalunya i també el vam fer a Mollet.
En què va consistir?
Vam treballar a la Plana Lledó amb una 
perspectiva històrica de la lluita veïnal pels 
drets i necessitats que tenia el barri. Ara 
hi ha altres problemes i necessitats al bar-
ri, com seria l'habitatge, i estem treballant 
amb col·lectius com la PAH, gent relacio-

A Mollet 
costa molt que 
ET PARLIN 
CATALÀ AL 
CARRER
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En l'àmbit 
de la llengua 
hauríem de 

trobar estratègies 
conjuntes amb el 
govern municipal 
per tenir una major 
incidència
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Pere Gordi

Membre de la junta d'Òmnium 
Cultural al Vallès Oriental 
i referent de l'entitat a Mollet
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−A nivell local 
no té sentit 
que Òmnium 

faci res per si 
mateix si no ho fa 
amb altres actors 
del teixit social de 
la ciutat

nada amb l'esplai Tuareg, La Tramolla, s'ha 
convidat l'associació de veïns... per intentar 
enfortir els vincles entre associacions amb 
diferents objectius però que poden treballar 
amb un objectiu comú i ajudar a la cohesió.  
Parles molt de col·laboració...
A nivell local no té sentit que Òmnium faci 
res per si mateix si no ho fa amb altres actors 
que hi ha a la ciutat, ho ha de fer amb el teixit 
social existent. Alguns ens veuen amb reti-
cències... "ui aquests independentistes...", 
pensen. Cadascú ideològicament respon 
als seus paràmetres personals però inde-
pendentment d'això potser tenim objectius 
comuns a satisfer. Hi ha gent que està fent 
coses i molt interessants i és bo que es cone-
guin i col·laborin perquè això també ens 
enforteix. Amb Òmnium passa que molta 
gent ha volgut contribuir econòmicament 
en una causa política, però ara es tracta 
d'actuar no només en l'àmbit de país sinó 
també en els altres que també són impor-
tants a Òmnium.
Ara, doncs, voleu prioritzar els eixos de llengua 
i cultura que durant aquests anys han estat 
en un segon pla per l'efervescència política.
Sí i també perquè s'han afeblit. Si la llen-
gua s'afebleix la cultura en llengua catalana 
també ho pateix perquè la que és més pre-
dominant s'acaba imposant. Cal més oferta 
de continguts i amb més poder d'atracció. 
En aquest àmbit de col·laboració amb altres 
entitats, quina és la relació amb l'Assemblea 
al territori, després del distanciament que s'ha 
fet patent a nivell nacional?
La relació és correcta. Ells tenen un vessant 
molt més polític que nosaltres a nivell local 
i potser els punts de trobada són menys. Ells 
estan més focalitzats a aspectes que pot-
ser des d'Òmnium també es treballen però 
des de la nacional, com els represaliats o la 
denúncia del catalan gate. A nivell nacional 
això està molt ben estructurat i nosaltres a 
nivell local no estem per fer això.
Què creus que necessita Òmnium a Mollet per 
fer la seva tasca?
El que Òmnium ha d'oferir a Mollet i a les 
diferents ciutats del Vallès Oriental són pro-
jectes que puguin engrescar persones que 
tenen interessos comuns en l'àmbit lingüís-
tic i cultural. Hem de ser capaços de tro-
bar activitats perquè ens puguem aplegar i 
fer coses conjuntes amb el teixit associatiu 
local. Potser la diferència d'Òmnium amb 
aquestes entitats és que aquestes tenen una 
raó de ser molt local i nosaltres no tant i això 

fa pensar que no hi hagi punts de trobada. 
Per exemple a la plataforma La Cultural, 
nosaltres no hi som, no ens hi han convi-
dat... no passa res però...
Però potser és que no es percep Òmnium com 
una entitat cultural...
Cultural des del punt de vista que promou la 
llengua i la cultura catalana a nivell nacio-
nal ho és, sens dubte. Una altra cosa és que 
a nivell local se'ns vegi així també. Això no 
depèn tant d'Òmnium com de les perso-
nes que hi siguin i que vulguin fer coses en 
aquest sentit i potser el que passa és que no 
hem trobat punts d'encaix i cal buscar-los 
i treballar-los. Nosaltres també hem de ser 
un agent actiu per intentar establir sinèr-
gies entre els diferents actors sociocultu-
rals de la ciutat, sigui el Casal Cultural o 
les diferents entitats de cultura popular.
Us heu de fer més presents a la ciutat?
Sí. En aquest sentit, l'Ajuntament potser 
tampoc ha tingut una especial predilecció 
per Òmnium, encara que ara hi ha bona 
relació. El govern de la ciutat està en mans 
de qui està i Òmnium defensa el que defen-
sa. Segurament en l'àmbit de la llengua 
hauríem de saber trobar estratègies amb 
el govern de la ciutat per tenir major inci-
dència, amb un pla amb la participació del 
govern local i de tots els actors que poden 
tenir un paper per afavorir l'ús social de la 
llengua. Trobo a faltar això com a iniciativa 
política local. No s'ha fet visible la necessitat 
d'enfortir l'ús social de la llengua.
Creus que el govern municipal no promou prou 
la llengua o no se'n preocupa prou?
Òbviament que se'n preocupa i se n'ocupa 
però, per exemple, si fas classes d'aigua-
gim al complex municipal, estaria bé que 
el monitor parlés en català i no sempre és 
així. És només un exemple per il·lustrar, 
però la idea és que si te'n preocupes vol dir 
que tot allò que fas mires que es faci en cata-
là i potser aquesta sensibilitat no la tenen 
tan marcada. Fan coses a nivell cultural, 
el Centre d'Estudis Molletans fa una gran 
tasca. Es fan coses per enfortir des d'una 
perspectiva històrica o cultural però des 
d'una perspectiva més 
de peu de carrer, que 
és on tenim ara el 
problema, trobem a 
faltar una incidèn-
cia més forta per 
part de l'Ajun-
tament. ◾

{ Per Laura Ortiz Mateo }
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— QUIN ÉS EL TEU LLEGUM PREFERIT? EL 

CIGRÓ. — I EL QUE SE'N VEN MÉS? TAMBÉ 
EL CIGRÓ. — UN RACÓ DE MOLLET QUE 
T'AGRADI. LA MEVA PARADA AL MERCAT 

MUNICIPAL. — UN LLOC ON PASSAR UN 
CAP DE SETMANA? JO CADA CAP DE 
SETMANA VAIG A L'ESCALA PERQUÈ HI 

TENIM UN APARTAMENT I PER MI ÉS EL 

MILLOR. — UN MENJAR O PLAT PREFERIT?
M'AGRADEN ELS CANELONS I TAMBÉ LA 

VEDELLA AMB BOLETS. — UN MENJAR QUE 
NO T'AGRADI. LES FAVES. NO M'AGRADEN 

NI A LA CATALANA NI DE CAP MANERA. — UNA BEGUDA? NOMÉS 
M'AGRADEN ELS CAFÈS. TALLATS I CAFÈS. NO BEC MAI RES, 

JO. — UN VIATGE FET QUE T'AGRADÉS ESPECIALMENT. N'HEM 

FET MOLTS PERÒ DESTACARIA BALI. — TENS ALGUN VIATGE 
PENDENT? VULL ANAR A LES MALDIBES PERÒ DE MOMENT NO 
ESTÀ PROGRAMAT. — UN LLOC DE CATALUNYA, QUE NO SIGUI 
L'ESCALA? BARCELONA, M'AGRADA MOLT — CONDUEIXES? TINC 

CARNET DE CONDUIR PERÒ NO CONDUEIXO FA MOLTS ANYS PERQUÈ 

VAIG AGAFAR-LI POR UNA VEGADA I DES D'ALESHORES, RES. 

— UNA PEL·LÍCULA? M'AGRADEN MOLT LES DRAMÀTIQUES. — 
UNA CANÇÓ PREFERIDA? QUALSEVOL DEL GERARD QUINTANA, 

M'AGRADEN TOTES D'ELL. — COM ET DEFINEIXES? UNA DONA 

GRAN, TREBALLADORA –DE MOMENT AMB 71 ANYS NO EM 

JUBILO– I DE BON ROTLLO. — ETS CREIENT? SÍ, PERÒ A LA 

MEVA MANERA. — UN RESTAURANT? EL PITAPES. — A QUINA 
HORA ET LLEVES? HI HA DIES QUE MOLT D'HORA, PER COURE 

LLEGUMS... DEPÈN DEL DIA PERÒ A LES 3 O LES 4 DEL MATÍ. 

— I A QUINA HORA TE'N VAS A DORMIR? A LES 23 O 23.15 

H, NO DORMO GAIRE.

Parlem amb la 
Pepita

dels llegums 
del Mercat 
Municipal
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Nou web
municipal—
L’Ajuntament de Mollet ha 
posat en marxa un nou web 
municipal, que pretén fer la 
navegació i el seu contingut 
més fàcil, accessible i àgil a 
la ciutadania. S'hi pot acce-
dir des de la mateixa adre-
ça que es feia fins ara www.
molletvalles.cat.
Paral·lelament a la posa-
da en marxa del nou web, 
també s’han estrenat els 
nous portals de la seu elec-
trònica, transparència i 
dades obertes de l’Ajunta-
ment. Uns espais renovats, 
més moderns i més visuals. 
Els nous portals munici-
pals s’han finançat amb una 
partida dels fons de la Unió 
Europea Next Generation 
destinada a la transforma-
ció digital i modernitza-
ció de les Administracions 
de les entitats locals, en el 
marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència 
del Govern Espanyol. ◾

L'1 de gener de 2022, la ciutat 
tenia 51.294 habitants, 143 més 
que l'any 2021, segons reflectei-
xen les dades de l'Institut d'Esta-
dística de Catalunya. Aquest aug-
ment situa la taxa de creixement 
de la ciutat en un 0,28%, un índex 
inferior al registrat a la comarca 
del Vallès Oriental. 

habitants

143
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L'Associació de Música i Art 
de Mollet organitzarà el dis-
sabte 28 de gener a la rambla 
Fiveller la primera edició de 
l'Il·lustra'm, amb motiu del Dia 
de la Il·lustració (30 de gener). 
L'esdeveniment, que compta amb 
la participació d'Abacus, té com 
a objectiu "donar visibilitat als 
artistes de Mollet i del Vallès", 
segons explica el president de 
l'entitat, Luis Vaquero.
El president, alhora, apunta que 
sovint rebien imputs assegurant 
que "a Mollet es fan poques coses 
d'arts plàstiques", i és per això 
que han impulsat aquest esde-
veniment, que compta-
rà amb la participa-
ció d'una quinzena 
d'il·lustradores.
Els assistents tro-
baran tota mena 
d'il·lustracions 
en suports ben 
diferents, la 
majoria de les 
quals estaran 
a la vend a. 
Amb tot, les 

artistes participants també tenen 
l'oportunitat de només exposar 
–sense venda– o de pintar en 
directe, entre d'altres.
La majoria de les participants 
seran molletanes: és el cas
d'@electriknipples, @drasan_
art, @lalopezdibuja, @skip_o_
neil, @anna.bannanass,
@ a b l a m e i k o ,
@ h a r r y p a t o s ,

@l o c ra r t ,
@ i a z z a r t ,

@__pokio__,
@v y b ra n n y  i

@eca.saur (nom 
d'Instagram de les 
il·lustradores).

Per la seva banda, 
la botiga d'Abacus de 

Mollet serà l'encarrega-
da de cedir totes les car-

pes que lluiran a la ram-
bla al llarg de la jorna-
da i, a més, disposarà 
d'una paradeta pròpia 

on es podran trobar a la venda 
llibres il·lustrats, així com mate-
rial relacionat amb la il·lustració, 
entre d'altres. ◾

Les il·lustradores participants –la majoria de les quals seran 
molletanes– exposaran les seves obres el dissabte 28 de gener
a la rambla Fiveller perquè la ciutadania les pugui comprar

AMAM i Abacus celebren el 
dia de la il·lustració amb una 
quinzena d'artistes a la rambla

A R T 

Sound Park, un 
festival d'electrònica 
al parc de les 
Pruneres
L'Ajuntament de Mollet del 
Vallès ha anunciat un nou 
festival de música, el segon 
des del canvi d'Alcaldia. 
Després del Mollet Music 
Week, a finals de juliol i 
amb grans cares conegu-
des, ara aposten pel Sound 
Park, un esdeveniment de 
música electrònica que es 
durà a terme el 28 de gener 
al parc de les Pruneres (de 
12 h a 21 h). Els djs Chekeré 
i Twrs! seran els encarre-
gats de dinamitzar la gresca 
durant les quatre primeres 
hores de festival, amb tres 
sessions diferents: una con-
junta (13.30 h) i dues més en 
solitari (12 h i 14.30 h, res-
pectivament). La música ja 
no cessarà fins al capves-
pre, amb el següent car-
tell: Edma, en directe amb 
instruments (16 h); el duo 
molletà Sin Bragas, for-
mat per l'Anna Bannana i 
l'Skip O'neil (17 h); el pun-
xa-discos Goliath Soul (18 
h); i el dj i productor molletà 
Victor Rues clourà la jorna-
da de música electrònica.

MÚSICA

El molletà Victor Ruez, 
punxant | @victorruesdj

Il·lustració de Sandra de la Cruz, una de les Il·lustració de Sandra de la Cruz, una de les 
participants de l'Il·lustra'm | @drasan_artparticipants de l'Il·lustra'm | @drasan_art
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Les propostes de les entitats de 
cultura popular molletanes seran 
les protagonistes de la festa major 
d'hivern. Una gresca que recupe-
ra antigues tradicions com el cor-
refoc dels Diables que tindrà lloc 
el dissabte 21 de gener al vespre, 
tal com explica la Queralt Molins, 
presidenta de l'entitat: "Farem el 
vuit de foc que és el que normal-
ment es feia per Sant Vicenç", 
explica la Queralt qui recorda que 
el correfoc s'ha recuperat després 
que l'últim se celebrés l'any 2019. 

Altres actes previstos.
També es mantenen els actes con-
junts com l'Espectacle de Sant 
Vicenç que precedirà el correfoc 
i que comptarà amb la participa-
ció de Morats, Torrats, Castellers, 
Gegants, Diables i la Cuca Molla. 
Un altre acte conjunt serà la cer-
cavila matinal (11.30 h) que es farà 
dissabte 21, en la qual participa-
ran la Cuca Molla, la Santa Teca, el 
Moll Fer, els Castellers, els Diables 
i la Colla Gegantera.

Els geganters, a banda, han pre-
parat dos actes més. Divendres 
20, a Prat de la Riba començarà la
segona cercavila nocturna La 
Marinette se'n va de festa i 
diumenge 22 organitzaran la 
28a Trobada Gegantera de Sant 
Vicenç.
Mentre que Morats farà dissabte 
21, a les 22 h al Mercat Vell, una 
de les seves activitats més anti-
gues per la festa d'hivern, el Sona 
Morat, que comptarà amb l'es-
pectacle de Maceta Sound Beat. 
La música continuarà diumenge 
(18 h) amb una activitat de sal-
sa i batxata de la Colla Morada. ◾ 

Del 20 a 22 de gener Mollet del Vallès es tornarà a vestir de gala 
per celebrar Sant Vicenç. Una festa on la cultura popular lluirà de 
nou pels carrers, deixant enrere les restriccions pandèmiques.

Els Diables recuperen 
l'emblemàtic correfoc festiu

F E S T E S  D E  S A N T  V I C E N Ç

  L'any passat, Diables van celebrar un espectacle de foc a la 
  plaça Prat de la Riba, en comptes del tradicional correfoc.Premi de Fotografia 

Sant Vicenç 2023
El Centre Cultural La 
Marineta acollirà des del 13 
de gener l'exposició Premi 
de Fotografia Sant Vicenç 
2023. L'acte d'inaugura-
ció està previst per a les 
19 h i servirà per donar 
a conèixer els premiats. 

Actuació de l'Esbart 
Dansaire a Can Gomà
Com ja és tradició per a 
la festa major d'hivern, 
el teatre  municipal Can 
Gomà acollirà el dia 22 de 
gener, a partir de les 18 h, 
un espectacle protagonitzat 
per tots els grups de l'Es-
bart Dansaire de Mollet. 

BREUS

Diumenge 22 de gener, a les 13.15 
h, tindrà lloc a la Sala Fiveller, 
l'acte de presentació de la 37a 
edició de la revista Notes. 

Edició

37a
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A partir del 13 de gener
EXPOSICIÓ 'ENTRE ARBRES', A 

CÀRREC DE MARUTXI BEAUMONT
LLOC: CIRD Joana Barcala.
PREU: Gratuït. ORGANITZA: 

Associació de Dones Artistes CREA 
(Exposicions en femení).

27 de gener
TERTÚLIA ARTÍSTICA SOBRE 

L'OBRA D'EUDALD FONT CLERIES, 
CONDUÏDA PER JUDITH VIZCARRA

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

ORGANITZA: Casal Cultural.

28 de gener
ESPECTACLE 'LA VIDA ÉS UNA FORÇA 
OBSCURA', A CÀRREC DE COLECTIVO 

AMENO I DANILO FACELLI
HORA: 21 h. LLOC: Teatre Municipal 
Can Gomà. PREU: 5€. ORGANITZA: 

CRA'P i Ajuntament de Mollet.

31 de gener
XERRADA 'MORIR DIGNAMENT

ÉS UN DRET'
HORA: 18.30 h. LLOC: Sala d'actes 

del Casal Cultural.
PREU: Gratuït. ORGANITZA: Casal 

Cultural.

13 de gener
CONCERT DE JAZZ DEL GRUP
DE MÚSICA SWING ENGINE

HORA: 19 h. LLOC: El Lledoner. 
PREU: Gratuït. ORGANITZA: 

Ajuntament de Mollet (Arts i 
Escena).

29 de gener
CINEFÒRUM DEL FILM 'LAZZARO 

FELIZ', D'ALICE ROHWACHER
HORA: 18 h. LLOC: El Lledoner.

PREU: Gratuït. ORGANITZA: 

Ajuntament de Mollet (Arts i 
Escena).

14 de gener
GRAN FESTA DE LA TRAMOLLA, 
AMB LA 2a ASSEMBLEA, DINAR 

AGROECOLÒGIC, ACTIVITATS 
INFANTILS I CONCERTS

HORA: A partir de les 12 h. LLOC: La 
Tramolla. ORGANITZA: La Tramolla.

13 de gener
DIRECTE AL CÍVIC PUNK-ROCK AMB 

DESENFRENO I WILD MAMAS
HORA: 21.30 h. LLOC: Centre Cívic 

de Can Pantiquet.
PREU: Gratuït amb taquilla inversa. 

ORGANITZA: AMAM.

15 de gener
OBRA DE TEATRE INFANTL 
'MOZARTLAND', AMB LA 

COMPANYIA PRÍNCEP TOTILAU
HORA: 12 h. LLOC: Teatre Municipal 

Can Gomà. PREU: 7€.
ORGANITZA: La Xarxa.



Gener 

21— CLASSIFICATS

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

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

ESTUDI BIOMECÀNIC DE LA MARXA DEL PEU
AJUTS TÈCNICS

ORTOPÈDIA A MIDA
LLOGUER DE PRODUCTES ORTOPÈDICS

ORTOPÈDIA ESPORTIVA
PRODUCTES DE REHABILITACIÓ

ÀMPLIA GAMMA DE SABATES PER A PEUS DELICATS

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

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

IMMOBILIÀRIA
VENDA

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

PISO EN c. GAIETÀ VÍNZIA. 
COL·LEGIS NOUS. MOLLET.
65 m2, 3 hab. finca con 
ascensor, baño, coci-
na independiente, come-
dor, suelos de parquet 
y gres, carp. interior 
de haya y exterior de 
aluminio. CEE: E. Ref. 
JV14443. Precio: 165.000 
€. Tel. 93 579 65 65.

ÁTICO EN C. ANTONIA 
CANET, 16. COL·LEGIS 
NOUS: MOLLET DEL VALLÈS. 
Precio: 158.000 €. Ref. 
V3100. 2 hab., baño, 79 
m2, espectacular terraza 
de 27 m2, sin ascensor. 
Oportunidad de vivir en 
pleno centro, zona pea-
tonal a pie de servici-
os. Totalmente equipa-
da para entrar a vivir, 
calefacción y split de 
aire frío. Cocina abi-
erta al salón, suelos de 
madera y salida directa 
a la espectacular ter-
raza. Tel. 935 796 565.

PIS A MOLLET. ZONA 
ESTACIÓ DE FRANÇA. 

Ref. JV14429. Finca amb 
ascensor. 74 m2, 3 habi-
tacions (una d'elles amb 
sortida a balcó), bany, 
cuina reformada, galería 
i menjador). Terres de 
gres, amb calefacció. 
CEE: F. Preu: 167.000 €. 
Interessats/des truqueu 
al telèfon: 93 779 33 33.

PIS CÈNTRIC EN VENDA A 
MOLLET. ZONA COL·LEGIS 

NOUS
Finca amb ascensor. 
Superfície construïda 
de 65 m2, 3 habitacions, 
bany, cuina amb safreig, 
ampli menjador. CEE: E. 
Preu: 165.000 €. Tel. 93 

579 65 65.

PIS A MOLLET. ZONA 
VALLEHERMOSO. 

Ref. JV14408. Superfície 
de 99 m2, 3 habitaci-
ons, 2 banys, menjador 
amb sortida a balcó, 
cuina office, calefac-
ció i aire condicionat. 
Possibilitat de parquing 
a la mateixa finca. CEE: 
F. Preu: 223.000 €: 93 

779 33 33.

PLANTA BAIXA A MOLLET. 
CAN BORRELLA. BAIXOS 

OBRA REHABILITADA
vivenda per a estrenar. 
Consta de 2 habitacions 
dobles, bany complert, 
ampli, menjador amb cui-
na ammericana. Persianes 
motoritzades, terres de 
parquet, calefacció per 
conductes. CEE: C. Preu: 
179.900 €. Tel. 93 579 33 

33.

PISO MOLLET. PLANA 
LLEDÓ. Ref. JV14440. 
Económico. Finca sin 
ascensor. Piso de 2 
plantas (con altillo), 
la planta alta es diá-
fana. 2 hab., baño, come-
dor, cocina, suelos de 
gres, vent. aluminio. 
Con calefacción. CEE: F. 

Tel. 93 579 33 33.

PIS A MOLLET. ZONA EST. 
DE FRANÇA. Ref. JV14429. 
Finca amb ascensor. 74 
m2, 3 hab. (una d'elles 
amb sortida a balcó), 
bany, cuina ref., galería 
i menjador). Terres de 
gres, amb calefacció. 
CEE: F. Preu: 167.000 €. 

Tel. 93 779 33 33.

PLANTA BAJA EN MOLLET. 
ZONA CAN PANTIQUET

Ref. JV14367. Bajos de 
obra rehabilitada. 2 
hab. dobles, baño, salón 
con cocina americ., vent. 
climalit, suelo parquet, 
placas fototérm. CEE: E. 
PVP: 155.000 €. T. 93 579 
33 33.

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

PISO EN GRANOLLERS. 
ZONA TRES TORRES. Ref. 
JV14367. Ref. Asc. 98 
m2, 3 hab., baño, cocina 
office, salón con salida 
a balcón. Calefac. CEE: 
E. PPV: 159.000 €. T: 93 

579 33 33.

   PISO ESTACIÓN DE 
FRANCIA. Ref. 1-834. 

Precio: 210.000 €. Amplio 
piso de 96 m2 con boni-
to recibidor, mucha luz, 
3 habitaciones, 2 baños, 
terraza, plaza de par-
quing incluida en el 
precio. Segunda mano. 
Armarios empotrados. 
Terraza de 18 m2, sue-
los de parquet. Quarta 
planta 2 2 vecinos por 
planta. CEE: D. 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. 

OBRA NUEVA. PISO DE 84 M2 
EN ALQUILER EN MOLLET. 
RAMBLA BALMES. Ref. 
2-746. Precio: 1.100 €/
mes. Planta baja a estre-
nar con terraza de 24 m2 
y piscina y zona infan-
til comunitaria. 2 hab., 
2 baños, calefacción gas 
y aire acondicciona-
do por conductos, par-
quet, armarios empotra-
dos, placa inducción, 
placas solares. Todo el 
piso es exterior. Tel. 93 

579 65 65.
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Coneix els millors trucsla

La capacitat de crear emocions {psicoanalogia}
Si acceptem que a partir del que pensem 
i mengem creem el nostre estat emoci-
onal, és evident que hem de tenir molta 
cura tant de pensar com de menjar salu-
dablement. Però em qüestiono: de debò 
donem importància al que fem amb el 
nostre pensament, o bé el deixem que 
s’emboliqui en tot allò que li sembli, i 
molt sovint no gaire positivament? 
Dediquem temps a decidir què menjar, 
la qual cosa vol dir, decidir què comprar, 
com cuinar, comprovar quins aliments 
ens beneficien i quins ens perjudiquen...?
Com a entusiasta defensora d’una psi-
cologia integrativa, dins la qual es con-
templi a l’ésser humà com a una interre-
lació de tres cossos: mental, emocional 
i físic –tot i que afegiria un quart i que 
és l’espiritual- considero imprescindible 
que tot tractament terapèutic s’ocupi 
d’ajudar al pacient a prendre consciència 

del què pensa, de l’estat 
del seu organisme –bàsi-
cament com a efecte del 
que menja- i de què sent.
D’acord amb el que jo entenc per 
tenir salut integral, estar sa, és gaudir 
d’un equilibri entre ment, cos, emocional 
i ànima. I partint d’aquesta definició, la
medicina que més planteja aquest con-
cepte de salut, és la Medicina Natural, i
més concretament - per a mi- la 
Medicina Tradicional Xinesa.
Suggereixo la lectura d’una entrevis-
ta feta per La Vanguardia a Montse 
Bradford. La veritat és que quan la vaig 
llegir, ràpidament em va connectar amb 
els grans records que tinc dels meus anys 
d’estudi de Medicina Oriental; quanta 
saviesa de fa més de quatre mil anys al 
meu abast! Cal aprofitar-la tant!, i ho 
faig constantment dins i

fora de la meva consulta, podent així 
oferir un tipus de teràpia seriosa, pro-
funda, coherent, efectiva i transforma-
dora: la Teràpia Psicoanalogista.
Desitjo una lectura enriquidora, que des-
perti la consciència i activi una pressa
de decisions vers el benestar mental, 
emocional, físic i espiritual. Aquest és
l’objectiu que cada dia em 
mou professionalment. ◾

TENIR UNA SALUT INTEGRAL, ESTAR 
SA, ÉS GAUDIR D'UN EQUILIBRI 
ENTRE MENT,COS, EMOCIONAL I ÀNIMA

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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Un espai per conviure i compartir
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Quin tipus de 
rajoles és més 
recomanable per a 
un bany petit? {disseny}

PINTURAS A.CANO

    663 34 36 41

PINTADO DE VIVIENDAS · COMUNIDADES 

FACHADAS · ALISADO · ESTUCOS 

EMPAPELADOS · BARNIZADO Y ESMALTADO

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

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

La gran varietat de rajoles 
existents dona múltiples 
alternatives per a condici-
onar un bany. En el cas d'un 
espai petit, hi ha aspectes que has de 
tenir en consideració a l'hora de deci-
dir quina és la millor opció.
És recomanable que les rajo-
les siguin de tonalitats 
clares. El més uti-
litzat és el blanc, 
perquè apor-
ta sensació de 
neteja, ampli-
tud i llumino-
sitat.
Hi ha rajo-
les que per 
la seva gran 
grandària fan 
ressaltar tots 
els elements del 
bany, i donen un toc 
distintiu i elegant. Serà 
el complement perfecte 
per a donar amplitud al teu bany.
Si vols un efecte integrador amb sen-
sació d'amplitud i espai, el recomana-
ble és usar les mateixes rajoles a ter-

ra i a les parets. Això eliminarà línies 
divisòries i faran lluir el bany més gran 
del que és.

Una de les zones del bany on cal 
tenir major cura a l'ho-

ra de condicionar, és 
l'àrea de dutxa, 

doncs està expo-
sada a altes 
temperatures 
i a la humi-
tat constant. 
Una mane-
ra de ressal-

tar la dutxa 
és usant mar-

bre o granit que 
la faran desta-

car d'una manera 
elegant. També pots 

separar-la amb un mur o 
una mampara que permeti donar 

privacitat. A més, si la dutxa es troba 
al final del bany, una paret diferenciada 
aportarà amplitud. ◾ AMIC

UNA DE LES ZONES DEL BANY ON 
CAL TENIR CURA A L'HORA DE 
DECORAR ÉS L'ÀREA DE LA DUTXA
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