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JOSEP MAS 'KITFLUS'_
MÚSIC I PIANISTA 

"La Transició va ser la millor 
època per a la cultura en 
aquest país. Aquella eclosió 
no s'ha tornat a repetir" 

—pàg.  a 
FOTO: SERGIO CARRILLO

Reina del carnaval
L'AV Santa Rosa ha estat guardonada com la millor comparsa local de la rua 

de Mollet en  edicions des que va néixer el concurs el . —pàg.  i 
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L
a inclusivitat i la integra-
ció de les persones amb 
diversitat funcional és un 

dels aspectes a tenir en comp-
te per l'esport local en els prò-
xims anys. Els projectes d'aquest 
tipus a la ciutat es compten amb 
els dits d'una  mà i entre ells des-
taca el Club Esportius de Sords, 
que ha portat en diverses ocasi-
ons el Campionat de Catalunya 
a Mollet. També disposen d'ini-
ciatives d'aquest tipus el Club 
Atlètic, que té alguns atletes com 
el paralímpic Martín Parejo, i el 
CF Mollet UE que presenta l'únic 
projecte d'esport inclusiu col·lec-
tiu de la ciutat amb el seu equip 
Specials, creat fa cinc anys i que 
aglutina diversos jugadors amb 

discapacitats intel·lectuals i físi-
ques.

Una iniciativa que es consolida
El projecte inclusiu del club de 
futbol va començar l'any 2018 
amb la iniciativa de Jordi Alsina, 
el coordinador de la secció des 
dels seus inicis: "Els membres del 

club tenien ganes d’iniciar-lo. Jo 
coneixia el món del futbol inclusiu 
perquè tinc un germà que hi juga, 
i ho vam tirar endavant", relata 

Alsina. La iniciativa del CF Mollet 
UE va ser una de les primeres de 
la zona, segons explica l'entre-
nador de l'equip Pedro Gallego: 
"Al Vallès no hi havia quasi cap 
projecte d'esport col·lectiu, tots 
eren d'esports individuals com 
taekwondo o tenis. Vam comen-
çar nosaltres i Montmeló alhora".

Des de llavors, la secció inclusi-
va, que agrupa jugadors d'edats 
diverses, ha anat creixent i con-
solidant-se dins del club, fins a 

− L'equip del CF Mollet UE és un dels 
pocs projectes d'esport inclusiu de 

la ciutat, juntament amb el del Club 
Atlètic i el Club Esportiu de Sords

Un llarg camí per recórrer 
en l'esport inclusiu local
L'equip Specials del CF Mollet UE és un dels principals projectes d'esport per a persones amb 
diversitat funcional de Mollet, sobretot si parlem d'esports coŀ lectius. La proliferació d'aquest 
tipus d'iniciatives continua sent un tema pendent pel teixit esportiu molletà.

L'equip Specials del CF Mollet UE és un dels 
principals projectes inclusius de l'esport local
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{ Fotos  CF Mollet UE / FCA / Sergi Casanovas }
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arribar a tenir dos equips 
a l g u n a  t e mp o r a d a . 
Aquest any compten amb 
un sol conjunt amb una 
plantilla bastant exten-
sa: "Actualment, tenim 
un equip, però ens està 
venint més gent i potser 
en podem fer dos en el 
futur. Continuem treballant per 
tenir com més jugadors millor", 
explica el coordinador. Fer créi-
xer un projecte d'aquest tipus, 
segons Alsina, és difícil perquè 
és "un món molt tancat, on tot es 
basa en el boca a boca i en la gent 
que ja hi està ficada". Per aquest 
motiu, club, entrenador i juga-

dors coincideixen en fer una cri-
da a les persones amb diversitat 
funcional de Mollet i la seva zona 
perquè s'animin a provar, ja que 
"descobriran una nova manera de 
fer esport i ampliaran les seves 
relacions socials", explica Alsina.

Experiències úniques
L'existència d'un projecte com 
aquest aporta moltes coses posi-
tives tant al club com als jugadors 
i les seves famílies. Des de l'enti-
tat esportiva, Jordi Alsina destaca 
que és "un orgull veure'ls jugar" 
i que el seu futbol és "diferent i 
més pur", amb menys tàctica i 
més joc directe.
L'entrenador Pedro Gallego 
remarca la humanitat del grup i 
les seves ganes de millorar junts: 
"A nivell esportiu cadascú té el 
seu ritme, però tots tenen ganes 
de competir, millorar i guanyar 
i també de superar-se a si matei-
xos". En el seu cas, Gallego desta-
ca que va introduir-se en el món 
de l'esport inclusiu i en aquest 

projecte pel seu fill: "El meu fill 
és un dels jugadors i això em va 
ajudar a implicar-me i viure 
aquesta experiència. Quan tens 
algú proper amb diversitat fun-
cional durant tants anys t'ajuda 
a créixer i a aprendre".
Per als jugadors, l'experiència 

també és molt enriquidora. Aitor 
Padilla, el porter de l'equip, afir-
ma que per a ell el futbol és "hob-
by i diversió" i que gaudeix poder 
jugar al camp "sigui en la posició 
que sigui". En la mateixa línia es 
mostra Rubén Cabenfuerte, un 
dels defenses de l 'Specials: 
"Sempre he estat jugant a futbol 
des de petit i vaig entrar al club 
quan van iniciar el projecte. 
Seguiré fins al final, fins que no 
pugui jugar més". Des de petit 
també porta jugant Pedro 
Gallego, un altre dels defenses de 
l'equip, qui afirma que juga a fut-

bol des dels quatre anys quan va 
formar un equip a l'escola. Ara 
afirma estar molt satisfet al CF 
Mollet UE: "Vam començar el 
projecte perquè tots volíem jugar 
a futbol. Ens ajuda a créixer com 
a persones i com a esportistes. El 
futbol és una eina per passar-
nos-ho bé".

Buscant l'ascens a primera
L'equip competeix actualment 
a la WeLeague, una competi-
ció impulsada per la fundació 
Fedamar d'Arenys de Mar. Allà, 
el combinat molletà disputa la 

Segona Divisió, tot i que ha arribat 
a jugar a la primera i podria fer-

ho l'any que ve, atès que aques-
ta temporada estan lluitant per 
l'ascens. L'equip molletà és ara 
com ara tercer i "té plantilla per 
competir", afirma l'entrenador. 

“ 
El futbol és una 
eina per passar-
ho bé. Creixem 
com a persones i 
com a futbolistes.

PER A LA MAJORIA DE

JUGADORS, L'EQUIP DE FUTBOL

ÉS L'OPORTUNITAT PER GAUDIR

DEL SEU ESPORT PREFERIT

SENSE LES PRESSIONS DELS

EQUIPS OFICIALS I FEDERATS

L'equip també participa en jornades
especials, com fa uns dies amb el Barça

“ 
Juguen un 
futbol més pur, 
sense tanta 
tàctica ni 
complicacions.
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Els jugadors també es mostren 
entusiasmats per poder aspirar 
a l'ascens i al campionat: "Podem 
aconseguir-ho, tenim un gran 
equip que hi posa ganes", expli-
ca el porter Aitor Padilla. El CF 
Mollet UE té encara tres jornades 
per davant de la lliga, que acaba-
rà el 12 de març, i es troba a tres 
punts del líder, el CE Sabadell.
A més, el club molletà també 
ha suposat un trampolí per a 
alguns jugadors, que han acabat 
jugant a les seccions inclusives 
de clubs com el Barça o l'Espa-
nyol. Un dels exemples més clars 
és el del porter Guillem Alsina, 
que va començar al club molletà 
i ara juga amb el Barça a LaLiga 
Genuine, la competició nacional 
més important.

Les dificultats per créixer
Tot i el bon moment del projec-
te amb un equip extens, aquest 
no és el punt més alt de la sec-
ció inclusiva. El club va arribar a 
tenir dos equips Specials alhora, 
un fet que s'intentarà repetir la 
temporada que ve, tal com expli-
ca el coordinador Jordi Alsina: 

"Ens agradaria poder fer dos per-
què juguin en un nivell més ade-
quat i que gaudeixin més. Tampoc 
tenim pressa, no volem tenir dos 
equips curts de plantilla i, per 
això, necessitaríem uns 30 juga-
dors". Això no és tasca fàcil, ja que 
tots coincideixen en assenyalar 
que el món de l'esport inclusiu és 
molt tancat: "La tasca de difusió 
és dura perquè hi ha molta feina 
i a la gent li costa venir a provar", 
explica Alsina, qui també fa una 
crida a les famílies amb persones 
amb diversitat funcional: "No ho 
han de percebre com una disca-
pacitat, sinó que tenen habilitats 
diferents i que això li passa a tot-
hom. Al club fem aquesta labor 
social".
Un altre aspecte a millorar per 
la secció inclusiva del club és la 

presència femenina a l'equip. La 
competició els permet participar 
amb homes i dones, però l'equip 
molletà actualment només té 
jugadors masculins. Sí que comp-
ta amb dones a la banqueta, però 
no sobre el camp.
Un dels punts més importants 
a tenir en compte en projec-
tes com aquest és el financer, 
tal com reconeix el coordina-
dor: "És important que s’esta-
bilitzi aquest equip i per acon-
seguir-ho necessitem finança-
ment". En aquest cas, des del club 

agraeixen la col·laboració d'Àlex 
Butjosa, que aquesta tempora-
da es va interessar pel projecte i  
va portar molts patrocinadors a 
l'equip inclusiu.

Mollet a la cua en esport inclusiu
Tot i l'existència d'alguns pro-
jectes, la implementació de l'es-
port inclusiu a la ciutat encara 
és reduïda. "Aquí a Mollet som 
dels únics. A altres ciutats com 
Montcada, Parets o Montornès hi 
ha més clubs i iniciatives", afirma 
Jordi Alsina.
El Club Atlètic presenta l'altre 
projecte de la ciutat amb alguns 
atletes paralímpics entre les seves 
files. Entre ells destaca l'atle-
ta cec Martín Parejo, amb gran 
renom al món de l'esport gràci-
es a dues partcipacions als Jocs 
Paralímpics i diverses medalles 
mundials i europees.
Altres clubs esportius de la ciutat 
afirmen haver intentat la creació 
d'equips inclusius, però la falta de 
jugadors, les dificultats per entrar 
en aquest món o la falta de patro-
cinadors i suports han minvat les 
opcions de veure ampliada l'ofer-
ta d'esport inclusiu a Mollet. ◾

{ Per Sergi Casanovas Espinosa }

MARTÍN PAREJO, DEL CLUB

ATLÈTIC MOLLET, PORTA UNA

CARRERA DE 24 ANYS A

L'ATLETISME, ON DESTACA

LA SEVA PARTICIPACIÓ ALS

JOCS PARALÍMPICS DE LONDRES

2012 I RIO 2016

“ 
El més difícil és 
aconseguir que 
la gent entri i 
tenir suports 
econòmics.
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En concret, la Fundació Sanitària 
Mollet té previst que l'actuació es 
posi en marxa durant el primer 
trimestre d'enguany. Amb el Pla 
aprovat, es concreta per al solar 
l’ús sanitari-assistencial, fent 
possible així la implantació de 
l’Escola Universitària d’Infer-
meria i d’un nou auditori. 

Nou espai musical.
Per altra banda, l'Hospital compta 
des de gener amb un espai de pia-
no obert. L'entitat sense ànim de 
lucre Pianos Vius ha cedit l'instru-
ment i l'espai porta per nom Racó 
Musical Mestre Solà, en homenat-
ge al músic i compositor molletà 
Josep Solà. ◾

La Comissió territorial d'urbanisme ha aprovat un Pla especial 
urbanístic per concretar l’ús de la fi nca de 5.600 m2 que hi ha 
entre la ronda de Pinetons i el carrer de Santa Perpètua. La 
Fundació Sanitària Mollet (FSM) és propietària del solar.

La Generalitat autoritza 
construir l’Escola 
Universitària d’Infermeria 
al costat de l'Hospital 

SA N I TAT

L'espai on s'ha instal·lat el piano porta el nom de Racó Musical Mestre Solà.

La discoteca Kèfem 
reobre amb menys so
La discoteca Kèfem de 
Mollet ha tornat a obrir por-
tes després del tancament 
provisional que va decre-
tar l'Ajuntament per les 
queixes veïnals pel soroll. 
L'establiment va obrir el 
passat 3 de febrer amb uns 
nivells de so més baixos.

Uns 300 conductors 
de patinets multats
La Policia Municipal de 
Mollet va denunciar 320 
conductors de vehicles de 
mobilitat personal, prin-
cipalment patinets, i 29 
bicicletes durant 2022.  
Circular per zona de via-
nants, en contra direc-
ció, sense casc o utilit-
zant dispositius de músi-
ca, van ser els principals 
motius de les sancions. 

Acord per apujar la 
taxa dels caixers
El Ple va aprovar per unan-
nimitat encarir la taxa que 
cobren les entitats bancà-
ries per tenir caixers a la 
via pública. L'Ajuntament 
preveu ingressar uns 12.000 
euros anuals, un 50% més. 

BREUS

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)

Publicació fundada l’any 1993.

Gaietà Ventalló, 1 · 08100 Mollet del Vallès 
T- 93 570 74 74 · molletama@som.cat

Direcció Abacus Media Jordi Creus
Editora Sílvia Vinyeta svinyeta@som.cat  

Direcció Laura Ortiz lortiz@som.cat 
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MOLLET A MÀ DISTRIBUEIX 
20.000 EXEMPLARS MENSUALS 
A LES BÚSTIES DE MOLLET
DLB. B-5907/93 
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La molletana Judit López, 
campiona estatal de Go, promou 
l'organització d'un torneig 
internacional a Can Borrell

Go, el joc de taula 
més antic del món 
fa estada a Mollet 

O C I 

El Go és un joc de taula xinès con-
siderat el més antic del món. No 
es tracta d'un joc fàcil de trobar 
a botigues, però, en canvi, sí que 
és molt simple i es pot aprendre a 
jugar en només cinc minuts. Així 
ho assegura la molletana Judit 
López Font, qui el mes de gener 
va aconseguir el campionat d'Es-
panya per parelles –conjuntament 
amb l'Enrique Jiménez–, així com 
el subcampionat d'Espanya feme-
ní. La Judit ha estat l'artífex perquè 
Mollet sigui seu del 40è torneig de 
Go de Barcelona.
De fet, l'any passat ja va apropar 
aquest joc a un col·legi local. "Vaig 
anar a l'escola Federico García 
Lorca a jugar amb els nens", expli-
ca la Judit, qui voldria anar fent 
accions puntuals al municipi per 
visibilitzar el Go.
Si t'agraden els escacs, t'agrada-
rà el Go? "Molt probablement, sí. 
Estan molt vinculats, són d'estra-
tègia, de pensar, d'estar-t'hi una 
estona veient les possibilitats al 
teu cap sense tocar res...", apunta 

la campiona molletana, qui tam-
bé és aficionada als escacs, als 
quals juga des de petita i fins i tot 
havia format part del Club d'Es-
cacs Mollet.
Com a diferència entre tots dos, 
destaca que "les possibilitats als 
escacs són més limitades", men-
tre que al Go "cada pedra t'obre 
fins a 361 possibilitats diferents", ja 
que es tracta d'un taulell de 19x19 
i es poden col·locar les peces en 

qualsevol de les cantonades dels 
quadres.
Així doncs, el 40è torneig de Go 
de Barcelona aterrarà a finals 
de mes al cívic de Can Borrell. 
Coorganitzat pel Club de Go La 
Pedra i la Colla Morada, aquest 
torneig internacional es disputa-
rà els dies 25 i 26 de febrer, men-
tre que el divendres 24 s'hi faran 
activitats perquè tothom conegui 
el joc. ◾

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

“ 
Fer caure 
allò que 
estava 
dret

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

“
Fas bugada

Solució edició 1402 
(gener): rentes
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— QUANTS ANYS TENS? 30. — ON VIUS? 
SOC DE MOLLET I HI VISC. — QUÈ 
SUPOSA PER TU DUR L'ÚNIC QUIOSC QUE 

QUEDA OBERT A MOLLET? ESTIC MOLT 
ORGULLÓS DE PODER DONAR UN SERVEI 
QUE  LA CIUTAT NECESSITA. — A BANDA 
DE MOLLET TENS CLIENTS D'ALTRES 

POBLES? SÍ, VENEN DE SANT FOST, 
MARTORELLES, LA LLAGOSTA, PARETS... 
— QUÈ ÉS EL QUE MÉS T'AGRADA 

D'AQUESTA FEINA?  LA GRATIFICACIÓ 
DELS CLIENTS, QUE VEUEN QUE PODEN 

TORNAR A VENIR, I EL CALIU QUE ET DONEN. — I EL QUE 
MENYS T'AGRADA?  BARALLAR-ME AMB ELS PROVEÏDORS. — 
QUANTES HORES TREBALLES? 14. — ETS MÉS DE MATINS O DE 
TARDES? MATINS. — QUIN PRODUCTE VENS MÉS? MÉS O MENYS 
VENC DIARIS, REVISTES I SNACKS PER IGUAL. — I QUIN ÉS 
EL DIARI QUE MÉS ET COMPREN? EL MUNDO DEPORTIVO, PERQUÈ 
ÉS DEL BARÇA. — ETS AFICIONAT AL FUTBOL? NO SEGUEIXO EL 
FUTBOL. — UN BON LLOC PER LLEGIR EL DIARI? LA XURRE, QUE 
A MÉS EM VENEN A BUSCAR EL DIARI CADA DIA O EL MARFÀ, 
QUE ÉS DE TOTA LA VIDA; TAMBÉ LA PINYA, LA PERA, EL 
FUSION..., AQUÍ AL CENTRE HI HA MOLTS BONS LLOCS. — EL 
TEU LLOC PREFERIT DE LA CIUTAT? EL PITAPES. — I UN LLOC 
PER VIATJAR? DUBLÍN EM VA AGRADAR MOLT I TAMBÉ ROMA. — 
FORMES PART D'ALGUNA ENTITAT DE MOLLET? ABANS SÍ, ERA 
EL SECRETARI DEL CLUB CICLISTA PLANA LLEDÓ I SORTIA 
EN BICI DE CARRETERA, PERÒ HO VAIG HAVER DE DEIXAR PER 
LA FEINA. — ETS MÉS DE MORATS O DE TORRATS? ELS DOS, 
PERQUÈ M'AGRADA MENJAR I BEURE. SI HE DE TRIAR, POTSER 
SOC UNA MICA MÉS MORAT QUE TORRAT. 

Parlem amb el 

Daniel Hervás 

el nou 
quiosquer de 

la rambla 
Fiveller

S E RV E I S

Noves oficines 
electròniques— 
L’Ajuntament de Mollet ha 
posat en marxa quatre ofi-
cines electròniques a tra-
vés de les quals la ciutada-
nia podrà fer diferents trà-
mits i gestions amb l’Ajunta-
ment. Amb aquestes quatre 
terminals d’autoservei, que 
tenen un format de caixer, 
l’Ajuntament de Mollet posa 
a l’abast dels molletans un 
nou canal d’atenció per agi-
litzar la gestió dels tràmits 
més freqüents, facilitar l’ac-
cés de la ciutadania als ser-
veis públics i reduir la bretxa 
digital en les relacions amb 
el consistori molletà. Els ter-
minals estan adaptats per a 
persones amb cadires de 
rodes. Les oficines electrò-
niques ja estan en funciona-
ment i es troben situades a 
l'Ajuntament, a la comissa-
ria de la Policia Municipal, 
al Centre Cívic L'Era i a la 
Biblioteca de Can Mulà - 
Jordi Solé Tura. ◾

Mollet va experimentar un incre-
ment de la xifra de persones atu-
rades el gener. En total, la ciutat 
va tancar el mes amb una vintena 
de desocupats més que el mes de 
desembre passat, arribant així a 
les 2.766 persones sense feina. Pel 
que fa a la taxa d'atur, aquesta se 
situa en el 10,96%, la tercera més 
alta del Baix Vallès.

aturats

20
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Depilación
Cuerpo Completo 

149 €

CHICA

199 €

CHICO

Carrer d’Anselm Clavé, 72 · Mollet ·         619 98 88 00

nomasvello.es
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190 €5 sesiones

Ingles + Axilas

170 €5 sesiones

Ingles + Perianal

199 €
Pecho + Abdomen

5 sesiones

o Dorsal + Lumbar

Tarifas Depilación 

3 SESIONES

ZONA S

ZONA S

ZONA S

60€

6 SESIONES

105€

8 SESIONES

120€

3 SESIONES

ZONA M

ZONA M

ZONA M

90€

6 SESIONES

165€

8 SESIONES

200€

3 SESIONES

ZONA L

ZONA L

ZONA L

180€

6 SESIONES

330€

8 SESIONES

390€

S M L

Tarifas
Especiales Depilación
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VIURE DE LA MÚSICA 
ÉS MOLT DIFÍCIL I JO PORTO 

MÉS DE 50 ANYS 
FENT-HO. EM CONSIDERO 

UN AFORTUNAT
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Per què et diuen Kitflus?
Quan vaig començar professionalment al 
món de la música amb 15 anys vaig entrar 
a treballar en el cabaret Emporium de 
Barcelona, amb el permís del meu pare, amb 
una orquestra i al pianista li deien Kissguy, 
el noi del petó. Però als 16 anys vaig entrar a 
tocar amb el Toni Ronald, un artista holan-
dès molt famòs de l'època. Va arribar el seu 
germà d'Holanda, que era tècnic de so i no 
parlava res d'espanyol, i no em diguis per-
què aquell nom de Kissguy es va transfor-
mar en Kitflus, que no vol dir res. Però vaig 
pensar "de Joseps n'hi ha molts, en canvi 
de Kitflus segurament no n'hi haurà". Ara, 
el sobrenom té un problema, i que és que 
m'han dit de tot. Fins i tot en un diari vaig 
veure publicat: "el pianista Tifus".

Professionalment ja comences amb 15 anys... 
Però recordes la primera vegada que et vas 
posar davant d'un piano?
Sí, als 6 anys, quan vaig començar a estu-
diar piano. M'agradava molt la música, des 
de ben petit. El meu pare no era músic, però 
cantava a la Coral el Clavell, la meva àvia 
tenia discos de clàssica, pels Reis demana-
va coses de música... tenia molta afició. El 
meu pare em va posar a estudiar a Mollet 
amb la mestra Mercè Suñé i després amb el 
seu pare, l'Antoni Suñé, que era el direc-
tor de la coral El Clavell i un gran músic de 

l'època. Als 14 vaig acabar els meus estu-
dis a l'Acadèmia Viñas i d'allà ja vaig anar 
a viure a Barcelona perquè vaig començar 
a treballar amb l'orquestra, després que el 
meu pare em busqués la feina.

Però eres molt jove...
No tenia els 15 anys, però és que abans 
d'això, amb 12 o 13 anys, jo ja havia tocat 
amb grups de Mollet. El primer va ser Los 
Estoicos, amb Joan Castells que era el can-
tant, el Moisès que era el bateria, el Joan 
Alcoberro, que era el guitarrista i el meu 
professor de matemàtiques i assajaven al 
centre parroquial. Quan sortia de l'escola 
anava a l'assaig i feien temes de soul, dels 
Beatles i treien els temes sentint els dis-
cos. Jo, que ja estudiava música, a vegades 
els corregia els acords... i al final em van 
contractar. Després vaig estar amb altres 
grups fins que ja vaig dedicar-m'hi pro-
fessionalment.

Sempre vas tenir clar, doncs, que la teva vida 
havia de ser la música. És fàcil guanyar-se la 
vida com a músic?
No, és molt difícil. Jo em considero molt 
afortunat. Però per viure de la música has 
de fer moltes coses a part de tocar un ins-
trument. Compondre, programar, contro-
lar arranjaments... perquè si no estàs molt 
limitat i és més difícil.

Tu mateix dius que has de tocar molts pals. 
Tu compons, toques el piano... però amb què 
disfrutes més?
M'agrada tot, tocar, compondre... Ara, una 
de les coses que més gaudeixo és compondre 
música per a imatge. Sigui per a pel·lícules, 
sèries, d'això n'he fet molt.

Ets el compositor de música de sèries tan 
populars com Poble Nou, de TV3. 
La composició meva que s'ha fet més popu-
lar ha estat l'Anys i anys, del Super 3. És 
de la mateixa època que Poble Nou, per-
què jo aleshores feia molta cosa per a TV3 i 
era l'època dels inicis del Super 3, i els vaig 
fer molts discos amb composicions meves.

Una de les teves passions és el jazz. Què té 
d'especial?
Jo no soc molt d'etiquetes, però m'agrada 
tocar la música que et permeti ser lliure, 
que puguis improvisar. Pot ser amb el jazz, 
amb música llatina... que et doni la possi-

M'agrada 
tocar música 
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PERMETI 
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músic professional 
amb 15 anys 
després que el 
meu pare em 
busqués feina a 
l'orquestra d'un 
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Josep Mas Portet 'Kitflus'
Músic, pianista 
i compositor molletà
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Amb les 
noves eines, 
qualsevol que 

tingui una mica 
d'idea pot fer un 
producte musical

bilitat de fluir en el moment.

Has format part de diferents grups, com 
Iceberg i durant 40 anys, Pegasus. 
El primer grup va ser Iceberg, del 1974 fins 
al 1979. Va ser una època d'eclosió artística, 
durant la Transició, es van començar a fer 
els festivals de 24 hores amb grups de tots 
els estils que convivien en un mateix fes-
tival, la gent consumia la música... Va ser 
el millor temps per a la cultura en aquest 
país i no s'ha tornat a repetir. Amb Pegasus 
han estat 40 anys, amb moltes vivències 
i experiències.

Has tingut una trajectòria molt llarga com a 
músic. Com ha canviat la professió?
Ha canviat en tots els sentits. En el moment 
que la cibernètica comença a entrar en el 
món de la música tot canvia i amb una velo-
citat increïble: la indústria, l'enregistra-
ment... Hi ha una obertura digital total 
però descontrolada i al músic li costa molt 
controlar la seva obra. Les grans platafor-
mes no volen pagar i el músic s'ha de fotre, 
és una lluita contínua pels drets d'autor.

Parles de la indústria però la manera de fer 
música també ha canviat?
Sí. La música és la música però tens unes 
altres eines, que per al músic van molt bé 
perquè et dona prestacions. Per contra, 
qualsevol persona que tingui una mica 
d'idea pot fer un producte musical. El 
músic com estava entès abans queda més 
limitat, encara que per segons quines coses 
es necessita un.

Durant aquests anys has treballat amb artistes 
com Joan Manel Serrat, Sabina, Miguel Rios... 
Amb qui tens una especial sintonia?
Sí, he fet molts treballs de gravació i arran-
jaments per a molta gent, però amb qui més 
he treballat és amb el Serrat. Vaig començar 
amb ell l'any 1980 i el passat 23 de desem-
bre ens vam acomiadar tots al Palau Sant 
Jordi. Són molts anys, a part de tenir-hi 
molta relació personal, potser és amb el que 
més seguit he treballat i, a més, en directe. 
Jo he fet molts discos i produccions per a 
molts artistes però tocar en directe amb 
molt pocs. 

T'hagués agradat fer més directes?
Sempre he compaginat, m'agraden les dues 
coses. És com dir-li a un actor si prefereix 

el teatre o el cinema.

Entre totes les teves composicions, tens unes 
inspirades en Mollet.
Sí, neix d'una espècie de somni en què 
Mollet era un llac –perquè ho era– on vivia 
un monstre amb molt bon caràcter i li volia 
dedicar un tema. Vaig començar amb un i 
en tinc dotze, gairebé una en cada tona-
litat. I les composicions es diuen mulls.

I els mulls tenen alguna cosa en comú?
Sí, un tipus de manera de fer meva... 
Definir la música és molt difícil però em 
vaig inventar una cosa que no falla i li ser-
veix a tothom, que és el concepte de còc-
tel vivencial, és la barreja de tot allò que 
has après, allò que has sentit a la vida. 
Són temes diferents però tenen en comú 
la meva personalitat. Un so molt mediter-
rani, amb molta melodia, molt rítmics. Ara 
estic preparant un projecte amb els mulls 
i altres temes que es diu Kitflus Ensemble, 
que és per a piano acústic i quartet de cor-
da i vull presentar-lo al festival de jazz de 
Barcelona la pròxima tardor. És un pro-
jecte que em fa molta il·lusió.

Vas marxar molt jove de Mollet, però quina 
vinculació has mantingut amb la ciutat?
Vaig marxar amb 15 anys però la meva 
mare hi ha viscut fins que va morir al prin-
cipi de la pandèmia, a Jaume I, on vaig néi-
xer jo i hi he vingut sovint.

Quin record tens de Mollet?
L'època de l'escola, l'Acadèmia Viñas... Jo, 
si alguna cosa sé fer a la vida és jugar al 
futbolí, i un record que tinc molt present 
quan anàvem a l'Ateneu a jugar-hi per-
què hi havia uns futbolins meravellosos. 
L'única vegada que m'ha cascat el meu pare 
va ser quan es va enterar que portava una 
setmana sense anar a escola, només anava 
al futbolí. I a Cal Regino, el billar. També 
recordo quan el meu pare amb altres socis 
va obrir el Moustage, les festes majors, tinc 
molt bons records perquè vaig tenir una 
molt bona infància. ◾

{ Per Laura Ortiz Mateo }
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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 €. 

Tel. 93 579 33 33.

VENDO PARQUING GRANDE 
plaza NO. 1. 

En calle Joaquín Mir, 53 
de Mollet. Precio: 10.000 
euros. Tel. 626 182 717.

ES VEN PIS A SANT FOST!

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

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

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

PLANTA BAJA EN MOLLET. 
ZONA CAN PANTIQUET

Ref. JV14367. Bajos de 
obra rehabilitada. 2 
habitaciones dobles, 
baño, salón-comedor con 
cocina americana, venta-
nas climalit, suelos de 
parquet, placas fototér-
micas. CEE: E. Precio: 
155.000 €. Interesados 
llamar al teléfono: 93 
579 33 33.

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

   PISO EN SANT FOST.     
ZONA CAN CALET. 

¡Con ascensor! 73 m2 con 
balcón de 3 m2. Disfruta 
de un piso maravilloso, 
impecable para entrar a 
vivir. Finca con pocos 
vecinos, muy solea-
do. Gran salón, coci-
na, balcón, 2 hab., 
aseo completo, lavade-
ro. Calefacción. Tel. 93 

579 65 65.

ÁTICO EN MOLLET CON 
TERRAZA Sin ascensor. 84 
m2, 3 hab., baño, cocina 
independiente, lavadero, 
salón y terraza. CEE: G. 
Precio: 159.500 €. Tel. 

93 579 33 33.

LLOGUER

ALQUILO HABITACIONES     
A 300 EUROS

En la calle Ferrocarril, 
60, de Mollet. Solo para 
mujeres. Tel. 626 182 

717. 

LOCAL EN ALQUILER EN 
MOLLET. ZONA COL·LEGIS 
NOUS. 64 m2, distribui-
dos en una amplia sala 
completamente diáfana, 
dos despachos indepen-
dientes, 1 baño y tras-
tero. Suelos de parquet. 
Todo reformado en muy 
buen estado. Exterior. 
Ref. JA30096 Tel. 93 579 

33 33.

FEINA

CENTRE DE DEPILACIÓ 
LÀSER A MOLLET

busca operadora amb 
experiència demostrable. 
Interesades: escriure o 
trucar al 619 98 88 00.



18
Febrer 

LLUERNA —

L'AV Santa Rosa, tot 
un clàssic del carnaval

L'Associació de Veïns de Santa 
Rosa és sinònim de la rua de 
carnaval de Mollet. És fixa 

des de fa més de tres dècades i 
ha guanyat 17 primers premis al 
concurs de comparses des que es 
creés el certamen l'any 1997.
L'Anna Maria Simón, expresidenta 
de l'associació, explica que quan 
la van fundar ja tenien clar que 
volien sortir per carnaval. El pri-
mer any (1989) van aconseguir ser 
una quinzena de persones, dis-
fressades de pallasses, i Simón 
recorda que no va ser una tasca 

fàcil reunir tanta gent. Només 
cinc anys després ja comença-
ven a aplegar gairebé un centenar 
d'assistents; de fet, han arribat a 
tenir llista d'espera per participar 
en la rua. Enguany, en la prime-
ra sortida de l'AV Santa Rosa des-
prés de la pandèmia, comptaran 
amb un pèl menys de participants, 
amb una setantena, però l'actual 
presidenta, Teresa Prades, prefe-
reix aquesta xifra: "És molt difícil 
de gestionar 100 persones i pre-
ferim ser-ne menys".
Fins al dissabte 18, a Vilassar, es 

mantindrà el secret de la dis-
fressa d'enguany de l'associació, 
però serà una comparsa prepa-
rada amb més temps que mai. La 
disfressa està elaborada des del 
juny del 2020, ja que el 2021 no 
hi va haver rua per la Covid i el 
2022 l'entitat va decidir no parti-
cipar-hi per precaució davant dels 
contagis. De la disfressa d'aquesta 
edició —a la qual no li han deixat 
de fer retocs i millores en aquests 
dos anys i mig— sí que avancen 
totes dues presidentes que "serà 
un tema difícil de veure i portarà 

L'entitat veïnal ha guanyat 17 primers premis de comparses i des del mes de juny té realitzada la 
disfressa d'enguany, que "portarà molt de color i volum" i serà d'un tema "difícil de veure"

valnavanavalnavanavalvalval
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molt de color i volum". Prou gran 
serà, ja que per a les rues que faran 
fora de Mollet —Vilassar, Calella i 
Tossa— hauran de llogar camions 
"perquè al cotxe no hi cap".
Sobre el tipus de disfresses que 
creen, Simón explica que si bé els 
primers anys en portaven algunes 
de ben concretes, ja fa anys que 
ho van voler complicar: "Mirem 
de ser originals, d'anar d'algu-
na cosa que no se sàpiga ben bé 
què és". Un fet que destaquen és la 
no-professionalització de la seva 
comparsa. Sí que compten amb 

una modista que els dona suport, 
però la resta de tasques les fan 
entre els membres de l'Associ-
ació de Veïns, "mirant Pinterest 
i tutorials, i amb la destresa de 
cadascú ens anem especialitzant", 
apunta l'actual presidenta.

Criticats per guanyar "sempre"
Que l'AV Santa Rosa sigui premi-
ada a la rua molletana és el pa de 
cada dia, i això genera contro-
vèrsia a la ciutat. "Hi ha moltes 
crítiques perquè molts anys ens 
emportem el premi, tot i que no 
ha estat sempre", admet la Teresa 
Prades. De totes maneres, l'An-
na Maria Simón recalca que "si 
segueix sent la comparsa que 
està millor estructurada i que té 
el millor ball, no li poden donar 
el premi a una altra si aquella és 
la millor".
Per tot plegat el que voldrien és 
que hi hagués molta més com-
petència: "Ja m'agradaria que es 
revitalitzés i es recuperés el que 
era fa vint anys el carnaval. Abans 
hi havia més competició i més 
alegria, i ara n'hi ha 50 de fora i 
quatre de Mollet", apunta Prades, 
qui considera que el concurs de 
comparses "l'han deixat morir".
La presidenta també afegeix que 
hi podrien participar més com-
parses si l'Ajuntament ho incen-
tivés, i no només amb premis: "En 
altres pobles acabes la rua en un 
lloc tancat, amb menjar, beguda, 
lavabos i una miqueta de gres-
ca. Només amb això ja donaria 
molta més vida. Però ens tro-
bem que no hi ha un local i que 
volen fer la mort del Carnestoltes, 

{ Per Sergio Carrillo Rodríguez }

a ple fred". En la mateixa línia, 
Simón lamenta que hi manqui 
aquest espai on puguin interac-
tuar les colles, que "desaparei-
xen" en acabar la rua i "només s'hi 
queden les quatre que pensen que 
tenen opció a premis".
Per acabar, presidenta i expresi-
denta creuen que a fora reben més 
reconeixement que no pas a casa. 
"A Calella, que per a nosaltres és 
la Champions, el 2019 vam que-
dar quinzens i el 2020, cinquens, 
això vol dir que t'estan valorant. I 
que et truquin per veure si aquest 
any hi anirem, és també el pre-
mi de tota la feina que hem fet i 
t'omple d'orgull".  ◾

Dies de disbauxa— 
El febrer torna carnaval. 
Diumenge 12 a les 12.30 h 
es rebrà a la plaça Prat de la 
Riba al Rei Carnestoltes, amb 
el Ball del Barraló. Durant la 
setmana, el rei dels poca-sol-
tes, amb en Pep Callau i Els 
Pepsicolen, visitaran les 
escoles del poble. Dissabte 
18 serà el torn de la visita 
del Carnestoltes al Mercat 
Municipal (11 h), el Casal 
Cultural farà la 25a escudella 
de carnaval (12 h) i els esplais 
Xivarri i Tuareg faran festa al 
Parc de les Pruneres (16.15 h). 
L'endemà al mateix empla-
çament a les 12 h hi haurà 
una festa de disfresses amb 
el grup Rock x Xics, i a par-
tir de les 17 h engegarà la rua 
de carnaval des de l'avinguda 
Gaudí fins a la plaça de Pau 
Casals, on tindrà lloc el judici 
del Carnestoltes. Per acabar, 
dimecres 22 h serà la proces-
só i enterrament de la sar-
dina, de Prat de la Riba a la 
plaça de l'Artesania.  ◾

Teresa Prades, actual presidenta de l'AV Santa Rosa, i 
Anna Maria Simón, expresidenta de l'entitat | S.C.R.

Disfressats de bufons, el 1997 van guanyar el seu primer premi 
a la millor comparsa del carnaval de Mollet | AV Santa Rosa
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La dibuixant Lalopez, que resi-
deix a Mollet des de fa 15 anys, va 
inaugurar el passat 20 de gener 
al Lledoner l'exposició, La vida 
dibujada. En aquesta mostra la 
il·lustradora fa un recorregut per 
les diferents èpoques creatives que 
ha viscut com a professional de la 
il·lustració: "Jo he dibuixat tota 
la vida, però Lalopez registrada 
com a marca, és del 2014. Aquests 
dibuixos comencen aquí, des del 
2014 i fins avui", explica l'artista 

qui detalla que en aquesta expo-
sició s'identifica l'evolució tècnica 
que han tingut les seves creacions.
Lalopez, qui es reconeix com una 
persona somiadora i imaginati-
va, dona forma als seus dibuixos 
des del taller que té a casa seva, a 
Mollet. Des d'allí "faig el que em 
ve al cap", admet, tot i que afirma 
que, sovint, la inspiració li arriba 
de la quotidianitat i, per exemple, 
treballa en una col·lecció que es 
diu Feria y circo on la gent gran i 

Lalopez ha dibuixat tota la vida, però va ser fa 14 anys, quan va 
quedar-se a l'atur, que va decidir fer de la il·lustració la seva 
professió. Des de llavors es dedica a treballar del que va estudiar 
i li agrada. Ara, a la mostra 'La vida dibujada', exposa la seva obra.

"Parlis amb l'il·lustrador 
que parlis ha fet coses 
gratis, costa fer entendre 
que no és un hobby"

A RT

Cristina López Romero, més coneguda com Lalopez, 
al taller de Mollet on dona forma als seus dibuixos.

les seves ganes de fer coses i pas-
sar-ho bé, en són les protagonistes.
També quan ja és a dormir se li 
encén la llumeta: "A vegades m'he 
d'aixecar del llit perquè em ve una 
idea i me l'he d'apuntar", comenta. 
De fet, afegeix que sempre porta a 
sobre una llibreta i uns colors, "fins 
i tot quan vaig de vacances, és com 
si m'hagués d'expressar constat-
ment", diu. 

Reconeixement professional
Amb tot, explica que no sempre ha 
treballat com a il·lustradora i que 
va ser quan es va quedar a l'atur, fa 
14 anys, quan va decidir fer el salt, 
animada per la seva parella. Així 
mateix, admet que per dedicar-se 
a  aquesta professió cal "buscar-se 
una mica la vida". En el seu cas, a 
banda de tenir el taller, participa 
en fires i dona classes. 
També reconeix que costa que els 
valorin: "Parlis amb l'il·lustrador 
que parlis ha fet coses gratis, costa 
fer entendre que no és un hobby el 
que fem" i reclama  a les adminis-
tracions més "visibilitat". ◾

{ Per Anna Mir Guinjoan }
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11 de febrer

15è CICLE DE CINEMA CUBÀ 
AMB 'TARARÁ, LA HISTORIA DE 

CHERNOBIL EN CUBA'
HORA: 17.30 h. LLOC: Mercat Vell.
PREU: Gratuït. ORGANITZA: Mollet 

amb Cuba.

12 i 26 de febrer

OBRES DE TEATRE 'CONCENTRA'T 
I RIU...' (CIA. AGOSARATS) I 

'FIREWORKS' (CIA. ANTZOKI 
TEATTERI)

HORA: 18 h. LLOC: Sala Fiveller.
PREU: 8€. ORGANITZA: Sala Fiveller.

26 de febrer

TEATRE INFANTIL 'LA MOTXILLA DE 
L'ADA, A CÀRREC DE LA COMPANYIA 

TEATRE AL DETALL
HORA: 12 h. LLOC: Teatre Municipal 

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

25 de febrer

TORNEIG DE PÀDEL I CALÇOTADA 
TORRADA

HORA: De 10 h a 19 h. LLOC: Can 
Prat Pàdel Club.

PREU: 13€-20€ (pàdel) / 10€-15€ 
(dinar). ORGANITZA: Colla Torrada.

10 de febrer

CONCERT DE POP, SOUL I R&B AMB 
LA PAU (VEU) I VICENÇ SOLSONA 

(GUITARRA)
HORA: 19 h. LLOC: El Lledoner.

PREU: Gratuït. ORGANITZA: 

Ajuntament (Arts i Escena).

25 de febrer

12a FIRA DEL JOGUET I CÒMIC ANTIC 
I DE COL·LECCIÓ

HORA: De 10 h a 20 h. LLOC: Mercat 
Vell. PREU: Gratuït. ORGANITZA: 

Associació de Col·leccionistes de 
Mollet del Vallès i Comarca.

24 de febrer

TERTÚLIA ARTÍSTICA SOBRE L'OBRA 
DE PERE I JOSEP SANTILARI, 

CONDUÏDA PER JUDITH VIZCARRA
HORA: 20.30 h. LLOC: Sala d'actes 
del Casal Cultural. PREU: Gratuït. 

ORGANITZA: Casal Cultural.

12 de febrer

CONCERT DE COMIAT DE LA 
CAPELLA DE MÚSICA SANTA MARIA

HORA: 17 h. LLOC: Església
de Sant Vicenç.

PREU: 5€. ORGANITZA: Capella
de Música Santa Maria.

23 de febrer

CONFERÈNCIA 'BENEFICIS DE LA 
MÚSICA A LA SALUT', AMB JORDI A. 

JAUSET, DIVULGADOR CIENTÍFIC
HORA: 19 h. LLOC: Sala Fiveller.

PREU: Gratuït. ORGANITZA: Mútua 
Mollet.



SALUT
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Coneix els millors trucsla

Bon estat dels  cervells: salut integral {psicoanalogia}
Tot i que el nostre cervell cranial sigui 
responsable de part del nostre caràcter i
estat d’ànim, hem de tenir en compte 
l’existència d’un segon cervell, l’intestí,
que està totalment interrelacionat amb 
el primer i que juga un paper bàsic en el
nostre estat mental, físic i emocional. 
Cal prendre consciència de que aquest
òrgan té neurones, pensa i condiciona 
com ens sentim.
Podríem dir, que no solament hem de 
tenir cura del que pensem a nivell
mental, sinó també a nivell intestinal, 
sempre tenint present que les informa-
cions entre ambdós pensaments s’in-
fluencien mútuament.
Si el cervell intestinal envia informaci-
ons negatives, per exemple, perquè ens
ataquem consumint un excés de farines 
refinades, el cervell cranial respondrà 
amb un estat d’ànim incorrecte, ja sigui 

caracteritzat per l’ansietat 
o bé per la depressió, entre 
d’altres simptomatologies.
Així doncs, en situacions 
quotidianes, tots evidenciem la rela-
ció entre el que pensem i sentim, i les 
seves manifestacions orgàniques en el 
sistema digestiu, sent l’intestí el pro-
tagonista i responsable d’assimilar les 
nostres vivències.
L’intestí, com a òrgan de pensament, 
però també d’assimilació tant d’aliments
com d’emocions, té la funció afegida 
d’excretar tot allò que no ens cal i que si
ens hi enganxem ens pot enverinar 
intestinal, mental i emocionalment.
Tots sabem de les dificultats amb les 
què ens topem a l’hora d’eliminar tant si
es tracta d’excés de menjar no gaire 
saludable, com si ens trobem davant 
d’un fet com una ruptura sentimental. 

Aprendre a desenganxar-nos d’uns 
mals hàbits alimentaris, així com d’uns 
mals hàbits emocionals és laboriós. Ens 
cal fer una tasca on necessitem utilit-
zar ambdós cervells. Per això, dins dels 
meus  tractaments combino la Teràpia 
Psicoanalogista, que s’ocupa de cervell 
cranial i del cor, respecte del qual dir que 
també pensa, i la Medicina Natural, q u è 
es dedica a l’equilibri de 
l’organisme mitjançant 
pautes d’alimentació, 
Fitoteràpia, Homeopati, 
Aromateràpia... ◾

HEM DE TENIR CURA DEL QUE 
PENSEM A NIVELL MENTAL COM 
INTESTINAL,AMBDÓS S'INFLUENCIEN

ESTHER MOLINS
Psicoanalogista

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

TÈCNIQUES D’ESTUDI · ORIENTACIÓ 

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

www.psicopnaturmolins.cat

GABINET PSICOPEDAGÒGIC 
I MÈDIC NATURISTA MOLINS

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

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

CENTRE DE FISIOTERÀPIA 

ESPECIALITZAT EN SÒL PELVIÀ

Sessions individualitzades
Activitats dirigides en grups reduïts 

(prepart, hipopressius, postpart, reeducació postural)
Assessorament de lactància · Massatge terapèutic

Maderoterapia i drenatge linfàtic

Carrer Francesc Layret, 75 local 1 · Mollet del Vallès 
T. 695 617 217 · info@albaromerofisioterapia.es

SOL·LICITA LA 

TEVA VISITA



FEM LLAR
Un espai per conviure i compartir
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Tens calefacció? 
Aprèn com gastar 
menys amb quatre 
consells {estalvi energètic}

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

Si tens calefacció, i t'interes-
sa escalfar-te sense gastar 
de més, hi ha quatre con-
sells que et poden ajudar a 
estalviar.
1. Usa un termòstat.
La forma més econòmica d'utilitzar la 
calefacció és instal·lar un ter-
mòstat, ja que et permet 
regular la calefacció 
d'acord amb les 
teves necessi-
tats. Aquests 
aparells fun-
cionen amb 
un c ircuit 
elèctric que 
està connec-
tat a la calde-
ra; així poden 
apagar o encen-
dre la calefacció. 
Els més moderns, 
es poden connectar al 
mòbil o a l'ordinador a tra-
vés de la xarxa wifi.
2. Encén la calefacció en arribar a casa.
El costum de deixar la calefacció al 
mínim durant tot el dia no és bona 

idea. Si ho fas, provoques una despesa 
energètica permanent. El més adequat 
és apagar-la i tornar-la a encendre en 

arribar a casa. Encara que empri 
una mica més d'energia en 

l'arrencada, la despesa 
serà menor que si la 

deixes posada tot 
el dia.
3. No encen-
guis i apaguis 
c o n t í n u a -
ment.
Res gasta més 

(i és menys 
ef icaç) que 

aquest model 
d'actuació. El més 

adequat és posar-la 
a menys graus durant 

un temps continu.
4. Mantingues la casa tèbia. El més 

adequat és mantenir-la a 19-21 °C. Si 
la temperatura és massa elevada, és 
més fàcil constipar-se en sortir. ◾ AMIC

NO ENCENGUIS I APAGUIS LA 
CALEFACCIÓ CONTÍNUAMENT. RES 
GASTA MÉS QUE TENIR AQUEST HÀBIT
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