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"Les ciències resulten 
difícils perquè nosaltres 
les fem difícils" 

—PÀG. 12 a 14

BUFET LLIURE 

AMB BEGUDES INCLOSES

Menú diari i menú de grups
Menú per emportar
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Propostes literàries d'un Sant Jordi Km O —PÀG. 17 
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cada mes a la 
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L 
a llera del riu Besòs podria 
ser una de les últimes con-
questes de la ciutadania de 

Mollet, com a espai natural de 
convivència. Si bé en els darrers 
mesos, a causa dels diversos con-
finaments, s'ha vist un riu de gent 
per l'espai rural de Gallecs, tam-
bé s'ha donat, en menor mesura, 

en els 2,3 km de la llera riberenca 
de Mollet. L'Ajuntament de Mollet 
i el Consorci Besòs Tordera han 
admès el seu interès per recu-
perar el riu cap a la ciutadania i 
estan disposats a superar les bar-
reres arquitectòniques que durant 
l'últim segle l'han allunyat de les 
persones.

Per accedir al riu Besòs des de 
Mollet hi ha un despropòsit d'in-
fraestructures, que dificulten el 
pas i la seva descoberta. Entre el 
nucli urbà de la ciutat i la llera del 
riu, s'ha de superar l'autovia C-17, 
la línia ferroviària R2, l'autopista 
C-33 i, per últim, la línia del tren 
d'alta velocitat, que directament 

està ubicada en la mateixa ribe-
ra. Tot i això, hi ha més perso-
nes que han trepitjat el riu durant 
l'últim any. "Quan ens van per-
metre sortir al carrer després del 
primer confinament domiciliari, 
hi havia moltíssima gent al riu, 
que abans no s'hi veia", admet 
Amalio Guisado, de 70 anys, i que 
se'n cuida d'un petit hort, ubicat 
entre la C-33 i la línia de l'AVE, a 
prop del riu. "Sobretot persones 
caminant i en bicicleta", apunta.
L'any 2018 el ple de Mollet va 
aprovar una moció que recull la 
demanda de diversos ajuntaments 
del Baix Vallès a la Diputació de 
Barcelona per millorar la llera del 
riu Besòs i dels seus accessos. El 
text, aprovat per unanimitat al 
plenari molletà, demanava "un 
nou espai natural proper a la 
ciutat i sobretot ajudant a man-
tenir els seus hàbitats". Entre les 
peticions, la creació d'una xarxa 
de camins en els fronts fluvials 
dels rius Besòs, Tenes i Mogent. 
Tres anys després, l'Ajuntament 
de Mollet assegura que la petició 
queda reflectida en la base pro-

Després de gairebé un segle de viure d'esquenes al riu, les 
administracions es plantegen com Mollet pot recuperar un espai 
natural actualment gairebé innaccessible per a la ciutadania   

− Per accedir al Besòs des del 
marge molletà hi ha un despropòsit 

d'infraestructures que dificulten la seva 
descoberta: la C-17, l'R2, la C-33 i l'AVE

“ 
Després del 
confinament es 
va veure molta 
més gent que 
anava a la llera 

a peu o en bicicleta

El Besòs,
de l'oblit a 
cruïlla de 
camins
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gramàtica de l'avanç del Pla d'Or-
denació Urbanística Municipal 
(POUM), que té com a objectiu 
verd connectar el municipi del riu 
Besòs i el Parc de Gallecs. "El nou 
Pla proposa una millora d’aquesta 
condició verda del municipi, con-
nectant el gran espai territorial de 
Gallecs amb els verds urbans del 
municipi en un sistema estruc-
turat de relacions, on l’espai lliu-
re faci a la vegada la doble fun-
ció de connector i límit entre la 
zona urbana consolidada i com-
pacta i l’espai rural, agrofores-
tal del seu entorn", apunten des 
de l'administració local, que té 
com a proposta la creació d'una 
xarxa de sendes verdes i itinera-
ris verds entre Gallecs, la llera del 
riu Tenes i la llera del Besòs, un 
riu "ara d'esquena a la població i 
amb difícil accés", admet.
Des del Consorci Besòs Tordera, 
refermen l'interès de crear un 
itinerari verd a Mollet, des de 
Gallecs fins al riu Besòs, que es 
connectaria mitjançant el Tenes, 
que desemboca al Besòs, entre 
Mollet i Montmeló. "La part dre-

ta del riu [la llera molletana] es 
complica, perquè a banda de les 
infraestructures que hi ha, tam-
bé hi ha la connexió amb altres 
rius, com ara el Tenes, o la rie-
ra de Caldes. Amb l'Ajuntament 
de Mollet ja fa temps que estem 
parlant d'intentar fer un recorre-

gut circular, que passi per la lle-
ra del riu, tot i que ens hem tro-
bat que el circuit seria molt més 
fàcil per la part esquerra, el cos-
tat de Sant Fost i Martorelles", 
comenta Manel Isnard, responsa-
ble del Medi Fluvial del Consorci 
Besòs Tordera, qui assenyala quin 
podria ser aquest camí: "Des de 
Gallecs, hi ha un camí fluvial 
que baixa al riu Tenes, i des del 
Tenes, tenim dues derivades. Una 
d'elles, és anar fins a la passera 
entre Montmeló i Montornès, per 
anar a la part esquerra; i l'altre, 
al del costat molletà, que seguiria 

la llera fins a la passera Mollet-
Martorelles".
De totes maneres, la llera del cos-
tat molletà s'ha vist reduida per 
la instal·lació de la línia del tren 
d'alta velocitat. "La llera molleta-
na gairebé no té utilitat perquè hi 
ha poc espai, de fet, és molt més 
ample la part de Martorelles i Sant 
Fost". En aquest sentit, l'Ajun-
tament ha insistit que "per fer 
aquest accés més còmode i segur, 
cal una inversió que requereix la 
cooperació econòmica d’altres 
administracions o ens i també 
de privats, tenint en compte que 

es té la previsió que alguns sec-
tors urbanístics executin algun 
accés al riu".

La llera del riu, espai d'esbarjo o 
medi natural
La posada en marxa d'un itine-
rari fluvial a Mollet crea debat en 
quin és el millor model. Al llarg 
dels darrers trenta anys s'han 
fet diverses actuacions a la lle-
ra del riu, que neix a Montmeló i 
desemboca al Mediterrani, amb 
un total de 17,6 km. L'última 
que s'ha tirat endavant va ser a 
principis del 2021 a Martorelles. 

L'AJUNTAMENT DE MOLLET VOL

CREAR UN ITINERARI VERD 

CIRCULAR QUE CONNECTI ELS

ESPAIS NATURALS DEL PARC DE 

GALLECS, LA LLERA DEL RIU

TENES I LA DEL BESÒS

La llera per Martorelles té un camí més ample

“
Fa temps que 
parlem de fer una 
ruta circular però 
seria més fàcil pel 
marge esquerre

El reportatge —
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Amb el suport de la Diputació de 
Barcelona, es va adequar un camí 
de terra, respectant la vegetació 
existent, que ha permès obrir la 
llera a la ciutadania.
Però una de les grans actuacions 
a la llera, va ser l'any 2000 amb 
l'obertura del Parc Fluvial del 
Besòs, que en l'actualitat recorre 
els últims 9 km del riu, amb una 
superfície de 115 hectàrees, entre 
Barcelona, Sant Adrià de Besòs, 
Santa Coloma de Gramenet i 
Montcada i Reixach. Un espai que 
connecta dins la llera els muni-
cipis amb una gran zona verda, 
un carril de bicicleta i una vorera 
per passejar. 
Amb tot, aquest model no con-
venç els col·lectius ecologistes. 
"El Parc Fluvial és el màxim expo-
nent de l'artificialitat del riu. Està 
creat entre unes poblacions amb 
una densitat demogràfica brutal, 
que només tenen la llera del riu 
com a espai lliure. Veiem que no 
hi ha bosc de ribera, no hi ha 
vegetació i s'ha convertit en un 
espai de formigó i gespa", asse-
nyala Quim Pérez, membre de 
Mollet pel Futur i d'Ecologistes 
en Acció de Catalunya, que con-
sidera indispensable respectar 
l'entorn natural i la fauna del riu: 
"Abans de fer els camins, s'ha de 
renaturalitzar el riu, hem de cre-
ar un bosc de ribera, que estigui 
ple d'espècies... i sobretot, si fem 
camins, pel costat esquerre per-

què pel dret, ara és impossible". 
Des de Mollet pel Futur es con-
sidera clau la recuperació del riu, 
però no cal que sigui a base de la 
petjada humana. "Les infraes-
tructures han malmès el riu, no 
volem un riu amb gent jugant a 
futbol, ha d'haver-hi fauna i s'ha 
de protegir", diu Pérez.

Per la seva part, el Consorci del 
Besòs Tordera considera que s'ha 
d'intentar naturalitzar al màxim 
el riu amb la creació dels camins 
fluvials. "El Parc Fluvial ja està fet, 
i es va fer en una zona molt den-
sa. És una estructura d'èxit soci-
al innegable, i és evident, perquè 
té dos milions d'usuaris... es fan 

misses religioses, competicions... 
és un espai que no tenia cap altra 
solució amb un riu totalment tan-
cat", opina Isnard. Dit això, però, 
des del Consorci s'aposta per no 
asfaltar cap camí, per exemple, 
"en el pla director de camins flu-
vials, no hi ha cap proposta de 
camí asfaltat, tot són camins de 
terra", assenyala Manel Isnard, 
responsable del Medi Fluvial del 
Consorci Besòs Tordera.

Projecte 'Viu el Besòs'
En aquest sentit, el projecte Viu el 

Besòs, que es va presentar a finals 
del 2020, preveu actuacions a la 
conca del riu. Aquest projecte 

incideix en aspectes com la qua-
litat de l’aigua, la biodiversitat, 
els horts urbans, la mobilitat i el 
canvi climàtic, entre altres.
D'entre les actuacions que plante-
ja el Consorci Besòs Tordera també 
hi ha la de millorar espais degra-
dats, per a la recuperació d'espè-
cies que habiten al riu Besòs. Es 

tracta de configurar espais per 
diversificar els hàbitats i aug-
mentar la biodiversitat, alhora 
que es creen refugis per a la fau-
na. Una de les propostes se situa a 
Mollet amb la recuperació ambi-
ental dels espais entre la línia del 
tren d'alta velocitat (AVE) i l'au-
topista C-33. Actualment és una 
zona ocupada per "espais aban-
donats, horts il·legals i estructu-
res degradades", segons exposa el 
projecte, que proposa la recupe-
ració de l espai adjacent al Besòs 
com a refugi de fauna. "Es trac-
ta de crear santuaris de fauna. I 
aquesta podria ser un d'ells, una 
zona de difícil accés per a la gent, 
que permeti la reproducció de la 
fauna", admet Isnard. ◾

− El Consorci Besòs Tordera i 
grups ecologistes, consideren 

que cal adequar els camins fluvials 
defugint de l'asfalt i renaturalitzant 

el riu i el seu entorn

L'ANY 2000 ES VA OBRIR EL 

PARC FLUVIAL DEL BESÒS, 

ENTRE SANT ADRIÀ DE BESÒS I

MONTCADA I REIXACH, AMB UNA

ZONA VERDA, UN CARRIL PER A 

BICICLETES I UNA VORERA

PER PASSEJAR

“ 
Per tenir fauna 
s'han de crear 
santuaris de 
difícil accés per 
a les persones

{ Per José Luis Rodríguez Beltrán}

Tortuga Estany (Emys orbicularis) foto: Arnau Tolrà
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ENS TROBAREU A MOLLET DEL VALLES:

Carrer Anselm Clavé, 3 

(davant dels jutjats) 

T. 93 593 10 00

Rambla Fiveller, 5 

(al costat de “la Caixa”) 

T. 609 418 292

www.flaviallobet.com

REPARACIONS DE JOIES I RELLOTGES, INCLÚS GRANS MARQUES
ROLEX, IWC, TAG HEUER, PATEK, ETC.

-40% dte
TOT UN

I MÉS

JOIES AMB DIAMANTS I PEDRES PRECIOSES PLATÍ, OR 18K I PLATA

CREACIONS EN ALTA JOIERIA
CONFIANÇA DES DE 1929

Anell amb 
1 rubí cabuxo de (21,54 k.)

38 brilants (0,20 k.)
12 safirs multicolor (4,22 k.)

ESPECIALISTES EN DIAMANTS
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Després que la companyia aèria 
Lufthansa, propietària alesho-
res de Germanwings, atorgués 
un fons de 100.000 € a cada víc-
tima amb la finalitat que aquests 
diners es destinessin a diferents 
projectes a les seves ciutats, la 
família de la Marta López es va 
posar en contacte amb l’Ajunta-
ment per estudiar com es podri-
en destinar aquests recursos en 
benefici de Mollet. 
Com explica la regidora de 
Cultura, Mercè Pérez “quan la 
família ens va explicar que hi 
havia aquesta possibilitat, vam 
analitzar plegats com fer-ho, i 

finalment, vam creure oportú 
destinar els diners a rehabilitar 
l’edifici”, ja que “s’escau del tot 
a la figura de la Marta i la seva 
vinculació a la ciutat de Mollet”.

Record a totes les víctimes de la 
tragèdia aèria als Alps francesos
Segons Mercè Pérez, també  “s’ha 
previst habilitar a l’edifici un 
espai de record per a la Marta i 
la resta de les víctimes d’aquella 
fatal tragèdia”. 
Lourdes Bonet, amiga de la famí-
lia, creu que aquesta “ha estat 
l’opció més encertada i amb la 
qual la Marta s'hauria sentit molt 

orgullosa, ja que la seva vincu-
lació amb Mollet sempre ha tin-
gut a veure amb projectes cívics, 
culturals o d’emprenedoria” i de 
retruc “com era desig de la famí-
lia, el projecte és com una conti-
nuació de les voluntats de la Marta 
en un espai on es preservarà la 
seva memòria i la de la resta de 
les víctimes”. ◾ 

La multinacional del comerç elec-
trònic, Amazon, obrirà un centre 
logístic a l'antic solar de l'empresa 
Barcadi a Mollet. L'espai, ubicat al 
polígon de Can Magarola pertany 

al grup inversor Segro des del 
2017, després que Bacardi tras-
lladés la seva producció a Itàlia.
Actualment, en aquests terrenys, 
Segro construeix les naus del 
Segro Logistics Park Mollet –nom 
del centre logístic en construc-
ció–  en una parcel·la de 70.000 
metres quadrats. El projecte dis-

senyat específicament per empre-
ses de distribució i logística, pre-
veu fins a 82 molls de càrrega i 
descàrrega amb 7 rampes d'accés 
a la part davantera i 6 a la part 
posterior, així com un aparca-
ment independent per a cami-
ons i vehicles elèctrics. 
La multinacional està esta-
blint a Catalunya gran part de la 
seva base d'operacions a nivell 
Europeu davant de les dificul-
tats que té per fer-ho a França.

Tres centres al Baix Vallès
La de Mollet serà la tercera seu que 
el gegant del comerç electrònic 
obre al Baix Vallès. Actualment, 
Amazon compta amb un centre 
a Martorelles i un altre a Parets.◾ 

L’Ajuntament i els familiars de la molletana Marta López, víctima 
de l’accident aeri que va patir un avió de Germanwings l’any 
2015, treballaran plegats per rehabilitar l’edifici municipal

Un fons de Germanwings per 
rehabilitar l'edifici de Jaume I

Amazon obrirà un centre 
logístic a l'antiga Bacardi

EQ U I PAM EN TS

ECONOM I A

L'ESPAI, UBICAT AL POLÍGON DE

CAN MAGAROLA, PERTANY AL GRUP 

INVERSOR SEGRO DES DEL 2017
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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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S O C I E TAT H A B I TAT G E

Salvador Rovirosa, 
nou Síndic Personer 
El farmacèutic i fill 
del jutge de pau molletà als anys 
70, Salvador Rovirosa, s'ha 
convertit en el quart Síndic 
Personer de Mollet després 
d'haver promès el càrrec 
el passat 15 de març. "He 
acceptat el càrrec per-
què donar és molt 
gratificant i em sen-
to amb l'obligació de 
retornar alguna cosa 
de tot això que m'ha 
donat la ciutat", deia 
el nou Síndic durant 
el ple de presa de pos-
sessió que es va fer de 
forma telemàtica. ◾

Llum verda al nou 
barri del Calderí— 
La Comissió d'Urbanisme 
ha donat el vistiplau defini-
tiu a la construcció del nou 
barri del Calderí a Mollet.El 
planejament tira endavant 
malgrat les veus contràries 
al desenvolupament urba-
nístic de la zona on es pre-
veuen 1.400 habitatges, dels 
quals, 480 habitatges de pro-
tecció oficial. La modifica-
ció aprovada definitivament 
preveu 94.000 m2 de zones 
verdes, parcs i espais públics 
i 92.000 m2 de  sòl per a equi-
paments, una ordenació 
"molt per sobre dels parà-
metres urbanístics fixats", 
destaca l'Ajuntament. ◾

Amb aquesta mesura, Renfe i Adif 
donen resposta a la petició con-
junta dels ajuntaments de Mollet, 
Sant Feliu de Llobregat i Molins 
de Rei, els quals reclamaven una 
solució alternativa als problemes 
d'accessibilitat que comportava el 

tancament d'aquests passos per a 
les persones amb mobilitat redu-
ïda, les quals es veien obligades a 
allargar els seus trajectes. Renfe 
havia començat a aplicar la nor-
mativa el març i a principis d'abril 
va tirar marxa enrere. ◾ 

L'operador ferroviari aplica un nou protocol de circulació que 
obligarà els trens a reduir la velocitat al seu pas per l'estació

Renfe manté obert el pas entre 
andandes a Mollet-Sant Fost

M O B I L I TAT

És l'única opció de pas que tenen les 
persones amb mobilitat reduïda

EL DEFENSOR DEL POBLE, QUI ES 

VA COMPROMETRE A "DEFENSAR ELS 

DRETS I LES LLIBERTATS DELS 

MOLLETANS RESPECTE DE 

L'ADMINISTRACIÓ", SUBSTITUEIX 

 EN EL CÀRREC LLUÍS MARTÍNEZ
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PEDIDOS 
POR TELÉFONO 
Y RECOGIDA 
EN TIENDA

Avda. Gaudí, 11 · Mollet · T. 93 593 73 56
E-mail: cial_andres@hotmail.com

NUEVA WEB: https://cialandres.wordpress.com

PRESUPUESTOS 
SIN COMPROMISO

SOL.licita una 
visita gratuïta

m-ortopedics@m-ortopedics.com · www.mortopedia.com

M ORTOPÈDICS GRANOLLERS
C. Bartomeu Brufalt, 5  

T. 93 512 70 50

M ORTOPÈDICS MOLLET
C. Compte d’Urgell, 94, Local 3 

T. 93 579 18 80  I  657 39 21 41

Visita 
+

Estudi Biomecànic del peu
+ 

Plantilles Ortopèdiques
+ 

Revisió als 6 mesos

130€

Consulta el teu facultatiu prescriptor i soluciona ja 

el teu problema de peus
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 “Tot va canviar l'any 2017 quan 
vam decidir fer un viatge llarg. 
A nosaltres sempre ens ha agra-
dat molt viatjar, però  les dues o 
tres setmanes que ens donaven de 
vacances a la feina se'ns quedaven 
sempre curtes”, explica el Jordi, 
qui va decidir agafar una excedèn-
cia per poder viatjar junt amb la 
Mari. “Va coincidir que l'empresa 
de la Mari va plegar i no ens ho vam 
pensar, vam agafar les motxilles i 
vam anar sis mesos al sud-est asi-
àtic. Aquest viatge va ser un clic, 
ens va canviar bastant la nostra 
forma de veure la vida”, recorda 
la parella. “Teníem clar que  el que 
volíem era seguir viatjant i havíem 
de rumiar com fer-ho, perquè tre-
ballar molt per estalviar i tornar a 
viatjar, al final sempre acabes en 
un bucle i el que volíem era viu-
re viatjant”. Els baixvallesans van 
visitar Tailàndia, Cambodja, Laos, 

Birmània i Indonèsia, i un cop a 
casa ja no hi va haver aturador: 
“Quan vam arribar sabíem que 
tornaríem a fer-ho, però, amb la 
nostra gossa, la Kènia". Primer, es 
van comprar una furgoneta i cada 
cap de setmana feien una sortida. 
A partir d’aquí, comenten: “Vam 

estar dos anys viatjant i vivint 
amb autocaravana”. Una aven-
tura que els va servir també per 
formar-se en màrqueting online 
i engegar Que nos quiten lo via-
jao, el seu primer projecte com a 

Un viatge els va canviar la vida i ara no s’imaginen cap altra 
forma de viure. La Mari Carrillo, de Montornès, i el Jordi Escura, 
de Mollet, són una parella apassionada dels viatges que ha 
convertit la seva passió en una professió i el seu estil de vida

L'aventura de vida de dos 
"bojos" pels viatges

R O D A M Ó N S 

La Mari Carrillo i el Jordi Escura han viatjat 
per 39 països i ja preparen la seva nova aventura

"HO VAM DEIXAR TOT

VAM AGAFAR LES MOTXILLES

I VAM VIATJAR DURANT SIS

MESOS PEL SUD-EST 

ASIÀTIC. AQUEST VIATGE VA

CANVIAR-NOS LA VIDA"

Pisos de lloguer 
social a la casa 

dels mestres
El consistori molletà ha arri-
bat a un acord amb la coo-
perativa Sostre Cívic per 
rehabilitar l’antiga casa dels 
mestres de l'escola Nicolás 
Longaron, situat al carrer 
Francesc Macià número 18 i 
habilitar-hi fins a 14 habi-
tatges socials en règim coo-
peratiu en cessió d’ús. Les 
persones que hi conviu-
ran hauran de fer-se sòci-
es de Sostre Cívic, i paga-
ran una quota mensual que 
podria ser un 25-30% més 
baixa que el cost d’un habi-
tatge de lloguer de protec-
ció oficial, segons els estu-
dis previs fets per l’Ajun-
tament i la cooperativa.
Si tot va com s'ha previst, al 
maig se signarà el document 
que dona dret de superfície 
i es concertarà el projec-
te arquitectònic que pre-
veu habitatges d'entre 40 i 
60 m2. A partir de la crea-
ció d'un grup impulsor, es 
definirà el projecte en si, 
per a poder començar les 
obres a principis del 2022. 
L'objectiu és que els pri-
mers veïns puguin entrar a 
viure-hi al llarg del 2023. ◾

1.4k 800

L'empadronament ha de ser una 

eina i no pas un obstacle per 

seguir vulnerant i precaritzant les 

nostres veïnes #padróxtotes

 @PSCMollet  @PodemosMollet

MolletAcull
@Molletacull
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emprenedors: “Estàvem viatjant 
i vam arribar a Turquia. Ens vam 
enamorar del país i vam deci-
dir fer el primer projecte, viat-
ges grupals a Turquia. El primer 
viatge era el maig de l'any pas-
sat, havíem venut, estàvem molt 
contents, però, no el vam arribar 
a fer per culpa de la pandèmia”. 
Però la situació no els va aturar 
i aprofitant l’obertura de les res-
triccions durant l’estiu, van treure 
una nova proposta al mercat que 

a banda d’agradar va tenir molt 
èxit: “Vam fer rutes a mida per a 
gent que volia viatjar amb auto-
caravana i no ho havia fet abans. 
El projecte va anar molt bé i els 
clients van quedar molt contents”. 

Quan es pugui tornar a viatjar
Tot i que de moment el món dels 
viatges es troba en standby, la 
Mari i el Jordi no paren de rein-
ventar-se. Mentre no s’obrin fron-
teres i es pugui viatjar amb “nor-
malitat”, assessoren, a través del 
màrqueting digital, emprenedors 
com ells a donar visibilitat als seus 
projectes amb la maleta mig pre-
parada, per quan es pugui tornar 
a sortir de ruta: “Sabem que quan 
tot això passi la gent tindrà unes 
ganes boges de viatjar”, diuen con-
vençuts i emocionats.
Per anar obrint boca, el molletà i 
la montornesenca ja estan prepa-
rant una nova aventura.◾

Can Mulà instal·larà 
panells solars
L'Ajuntament ha aprovat 
inicialment el projecte  de 
millora de la climatització 
de la biblioteca de Can Mulà. 
La proposta també inclou la 
instal·lació de panells foto-
voltaics a la coberta amb 
un cost de 219.456 euros. 

Els Falguera deixen 
la botiga de Jaume I
Després de gairebé 70 anys, 
la nissaga Falguera dei-
xa el negoci familiar dels 
electrodomèstics. La boti-
ga de l'avinguda Jaume I 
passarà a mans d'Electro 
Norma de la cadena Milar . 

Mollet celebra la 
28a Nit de l'Esport
La 28a edició de la Nit de 
l'Esport de Mollet va pre-
miar el teixit esportiu de 
la ciutat. La gala, que es va 
enregistrar a porta tancada 
a Can Gomà, va tenir  una 
menció especial per a la 
Fundació Sanitària Mollet. 

BREUS

DESPRÉS DE VISITAR 

TURQUIA LA PARELLA VA 

ENGEGAR "QUE NOS QUITEN LO

VIAJAO", UN PROJECTE

PER VIATJAR AMB

AUTOCARAVANA

{ Per Anna Mir Guinjoan }
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Fotos: LAURA ORTIZ

Quins són els principals obstacles per traslla-
dar les ciències a les aules?
Potser el més important és la concepció 
tradicional del que vol dir saber ciències. 
Considerem que vol dir conèixer els produc-
tes de la ciència: teories, lleis o vocabulari 
que la ciència ha desenvolupat i consensuat 
al llarg de la seva història. Per exemple, que 
l'aigua bull a 100ºC. La ciència, però, és molt 
més, és una activitat humana de generació 
de coneixement en base a observar i pre-
guntar-se pels fenòmens del món, imagi-
nar possibles explicacions d'aquests fenò-
mens, investigar i obtenir proves, arribar a 
conclusions, etc. Aquestes formes de mirar 
el món que ens aporten les "ulleres" de la 
ciència són allò més important en ciències. 
Fan por les ciències? 
Hi ha moltíssims estereotips. En general es 
considera que les ciències són per a persones 
extremadament brillants o intel·ligents, tot 
i que alhora rares, maldrestres, infantiloi-
des... és un estereotip viu i present avui dia, 
per exemple en sèries conegudes com The 
Big Bang Theory, on el protagonista és molt 
intel·ligent, i alhora inepte per a la vida quo-
tidiana. L'estereotip també inclou aspectes 
de gènere i equitat: ja que les ciències s'as-
socien generalment a homes, occidentals, 
de classe mitjana alta... Aquests estereotips 
fan díficil que els nostre alumnat se senti 
identificat amb el mateix, independentment 
que valorin aquestes persones. L'alumnat, 
particularment les noies i aquells en desa-

vantatge social, pensen que les 
ciències no són per a ells. Si a 
això li sumem una cultura de 
l'excel·lència que permea tota 
la ciència, així com una avalu-
ació de les ciències a l'escola que 
tampoc ajuda, que no és forma-
tiva ni empoderadora, llavors 
és profecia d'autocompliment: 
les ciències resulten difícils i 
fan por perque les fem difícils i 
pensem que ens han de fer por. 
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PENSEM 
QUE LES 
CIÈNCIES 
ENS HAN 
DE FER 
POR

LA FÍSICA MOLLETANA FA 
RECERCA PER MOSTRAR 
ALS DOCENTS QUINA 
ÉS LA MILLOR MANERA 
D'ENSENYAR CIÈNCIES 

Per a alguns són 
tan difícils les 
ciències com per a 
altres les humanitats 
i al nivell 
d'alfabetització 
que esperem tothom 
hauria de poder 
ensortir-se'n

Digna Couso
Llicenciada en Física i doctora 
en didàctica de les Ciències. 
Professora agregada a la Facultat 
de Ciències de l'Educació (UAB) 
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És difícil ensenyar-les? 
Les etapes d'infantil, primària i secundària 
presenten dificultats diferents. A infantil 
i primària el professorat, en general i amb 
comptades excepcions, no té una formació 
en educació científica ni didàctica de les 
ciències sòlida. En general, el professorat se 
sent insegur amb aquestes matèries, parti-
cularment perquè la majoria de les futures 
mestres (és un col·lectiu molt esbiaixat per 

gènere) van defugir de les ciències durant 
la seva escolarització i la formació univer-
sitària al respecte és molt minsa. 
I a secundària?
A secundària la formació científica del nos-
tre professorat és molt sòlida, potser massa 
i tot, però malauradament la formació en 
didàctica de les ciències o com ensenyar les 
ciències no ho és... molt del professorat no ha 
tingut el luxe d'una bona formació inicial, i 
afortunadament, gràcies a grups de treball, 
formació continuada etc es fa molta inno-
vació educativa i de qualitat al nostre país. 
Però no és majoritari, i de fet com més alt 
és el nivell educatiu, més es recorre a pràc-
tiques educatives tradicionals que s'allu-
nyen de com sabem que millor s'aprenen les 
ciències, que és participant de fer ciència. 
És generalitzat a molts països?
Cap país té condicions adients en totes les 
seves escoles, per diferents motius. De vega-
des les pròpies famílies apreten per models 
educatius, siguin tradicionals o siguin 
moderns, que no són els més adients. Hi 
ha molta moda educativa, i poc suport a la 
tasca del professorat, particularment res-
pecte a l'actualització didàctica en base a 
la recerca. No acostuma a haver-hi grans 
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−És coautora 
del llibre 'La 
ciencia con 

ciencia entra' 
de la Fundación 
Lilly i FECYT
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L'escola no està 
actuant com a 
compensadora 

de les diferències 
socioeconòmiques. 
Si entres al sistema 
en desaventatge 
social tens moltes 
més probabilitats de 
no ensortir-te'n

acords en educació, tot i que serien impres-
cindibles... 
Has participat en l’edició del llibre La ciencia 

con ciencia entra. Què s’hi pot trobar? Com 
pot ajudar els docents? 
El llibre, que hem volgut que sigui en obert i 
gratuït, és un intent d'explicar els resultats 
de la recerca sobre com s'ensenyen i s'apre-
nen millor les ciències. Sembla que per ser 
un bon o una bona docent, amb conèixer la 
disciplina, tenir vocació i unes certes dots 
n'hi ha prou... tot això cal però no suficient. 
Per ben dissenyat i sorprenent que sigui un 
experiment, si l'alumant no prediu ni justi-
fica la seva predicció, i si no arriba a inten-
tar explicar el que ha passat amb les seves 
paraules, es quedarà en una anecdota... En 
el llibre, l'equip investigador volem com-
partir allò que sabem que funciona:  que per 
aprendre ciències cal involucrar-se en les 
pràctiques, les activitats, les formes de fer, 
pensar, parlar i sentir de la ciència.  
Per què estan més masculinitzats els estudis 
científics i tecnològics? 
Hi ha molts motius: la cultura de l'excel-
lència de les ciències s'alinea amb la cultura 
de la "brillantor masculina" imperant: en 
una societat històricament heteropatriar-
cal, els grans músics, els grans poetes, els 
grans escriptors, i per descomptat els grans 
científics i enginyers són homes brillants. I 

no sempre ens adonem que això és producte 
d'una acció explícita de privació, invisibi-
lització i ninguneig de moltes dones al llarg 
de la història... Avui dia un pot pensar que 
ja no passa, però la realitat és que les dones 
només són majoria en les professions cien-
tífic-tecnològiques més relacionades amb 
la cura, que ha estat el seu lloc històric: la 
salut, la biologia, el medi ambient, etc... I 
no en els llocs de poder. Necessitem reivin-
dicar la cura de les persones i del planeta 
com allò important per a tothom, i vincu-
lar altres professions científic-tecnològi-
ques amb la cura, perque ens juguem molt 
si la ciència i l'enginyeria continuen amb un 
biaix de gènere tan important. Hi ha casos 
terribles des de la intel·ligència artificial a 
la medicina sobre com les necessitats de les 
dones no s'han tingut en compte. 
L'actual sistema predisposa a aquesta bret-
xa de gènere?
Inconscientment sí... 
Quines són les principals mancances del nos-
tres sistema educatiu? 
El nostre sistema educatiu té com a principal 
problema la manca d'equitat... l'escola no 
actua com a compensadora de les diferén-
cies socioeconòmiques.. si entres al siste-
ma en desaventatge social tens moltes més 
probabilitats de no ensortir-te... I per això 
tenim un alt grau de fracàs escolar, que és 
fracàs social, en realitat: no fracasa aquell 
alumne, fracassem com a societat en haver-
lo pogut ajudar... es mantenen els privile-
gis, i s'autoperpetuen... 
I què es pot fer? Com ho podem revertir? 
Allò més important que hauria de fer l'es-
cola, i que li hauríem d'ajudar a fer entre 
tots i totes –i no només en les ciències sinó 
en totes les disciplines– és fer sentir al nos-
tre alumnat que ens importa, que tots ens 
importen, i que tots es poden ensortir, que 
tenen les capacitats per fer-ho cadascú al 
seu ritme i al seu nivell... que els necessi-
tem a tots i totes ben formats, crítics, apo-
derats... perquè ens va el futur en això. ◾

{ Per Laura Ortiz Mateo }
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Soc de Mollet. Però fa gairebé 20 
anys que vaig marxar a provar sort a Ràdio Reus. 
Encara no he tornat. Bé, torno sempre que puc 
a veure el pare, la mare i el germà gran. La pan-
dèmia ens ho ha posat més difícil en l’últim any, 
com a tothom. Però sempre que les restricci-
ons ens ho permeten, ens retrobem a Mollet. 
Només amb el pare i la mare, i sempre a l’aire 
lliure, per reduir riscos. Quan vam pensar on tro-
bar-nos, amb la idea d’un pícnic, ho vaig tenir clar. 
A Gallecs, a tocar de l’església de Santa Maria, 
on es van casar el pare i la mare fa gairebé 50 
anys. Ara m’estimo amb l’ànima aquest tros-
set de natura, paisatge i pagesia, petit reducte 
i gran miracle. Reconec que mentre vaig viu-
re a Mollet (24 anys) no li vaig fer gens de cas. 
Ara, sempre que hi passejo penso en la sort que 
tenim molletans i molletanes que s’hagi conser-
vat sense urbanitzar. Aposto que els confina-
ments successius ens han fet prendre, com a 
poble, molta més consciència. 

Fa poques setmanes vam repetir. No vam 
ser els únics. Una colla de gent i en un racó una 
bona amiga, la Marina, ara regidora, que dina-
va amb les filles. Feia més d’un any que no ens 
vèiem físicament i no havíem quedat. És un espai 
cada cop més transitat, ara entre mascaretes. 

Abans de marxar, vam anar a comprar 
a l’agrobotiga, gestionada pels pagesos amb 
productes dels camps que a nosaltres ens fan 
millor cada pícnic i que ajuden a conservar 
l'entorn. Mongetes del ganxet, cigrons i llen-
ties (boníssimes!). Abans de pagar, va entrar a 
portar gèneru un dels pagesos, el Raül. El vaig 
reconèixer ràpidament com un dels personat-
ges reals de La Plaga, rodada a Gallecs i dirigida 
per una companya de classe a l’Institut Vicenç 
Plantada als 90, l’ara exceŀ lent cineasta Neus 
Ballús. El Raúl em va explicar com ell i altres dels 
personatges anònims es 
van veure fent entrevis-
tes a la Berlinale. No hi ha 
res com desconfinar-se 
a Gallecs.  −

No hi ha 
res com 
desconfi nar-se 
a Gallecs

ESTEVE GIRALT
Periodista

Tots acabem

d'emèrits

Segons el diccionari 
un emèrit és algú 
q u e,  h a v e n t-s e 
retirat d’un càrrec, 

en conserva el grau i els honors. L’ús més habitual 
d’aquesta expressió és el que correspon als càrrecs 
eclesiàstics jubilats o als professors universitaris retirats 
que segueixen impartint classes. Però, com tots sabem, 
aquesta no és l’única aplicació de la paraula emèrit. Qui no 
recorda haver sentit parlar d’un rei emèrit, per exemple? 
La paraula emèrit prové del llatí, com una contracció 
de “ex”, que significa “per”, i “meritus”, que es pot 
traduir per “mèrit degut”. La seva aplicació es remunta 
a l’època de l’Imperi Romà i s’aplicava als soldats retirats 
que gaudien d’una recompensa pels serveis prestats a 
l’emperador, que normalment consistia en cessions de 
terrenys públics per a ús propi.
Fa tot just unes setmanes, en acabar el mandat per al que 
havia estat designat, vaig deixar de ser síndic personer de 
Mollet, tasca que m’ha ocupat una bona part del temps 
durant els darrers cinc anys. Segons la tradició d’aquest 
ofici, quan et jubiles accedeixes a la condició de síndic 
emèrit i passes a formar part d’un col·lectiu composat per 
gent de tota mena entre els que predomina la honradesa 
i la bonhomia.
Els síndics emèrits són un bon exemple d’aquest 
tarannà: bona gent disposada a ajudar sempre que se’ls 
demana. Tots ells acumulen un capital d’experiències i 
coneixements gens menyspreable. La primera i principal 
aplicació d’aquest capital sol consistir a transmetre 
aquest saber fer al nou responsable de la sindicatura, a 
fi d’assegurar un relleu amb les màximes garanties. Així 
ho van fer els meus predecessors amb mi i així ho he fet 
jo amb qui m’ha rellevat, i així successivament. Tot sigui 
per preservar l’espècie. 
Per acabar, vull donar la benvinguda al nou Mollet a Mà, 
setmanari degà de la premsa escrita local, i desitjar-li 
molts encerts en l’etapa que inaugura com a mensual.

La il·lusió d'un nou Mollet a Mà

Teniu a les vostres mans la primera edició del nou Mollet 
a Mà, una publicació que trobareu cada mes a la bústia de 
casa vostra i que volem que us acompanyi de la mateixa 
manera que ho ha fet des del 1993. L'equip de Som hem 
treballat per redefinir els continguts i el disseny i ho 
hem fet amb la il·lusió d'oferir-vos un producte renovat, 
pròxim, interessant i, sobretot, que mostri l'estima cap a 
Mollet. Acompanyeu-nos en aquest nou viatge!

LAURA ORTIZ
Directora de Mollet a Mà
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LLUÍS MARTÍNEZ CAMPS
Síndic emèrit de Mollet
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— ÚLTIM LLIBRE QUE HAS LLEGIT? 
CANCIÓN, D'EDUARDO HALFON. — LLIBRE 
PREFERIT? LA METAMORFOSI, DE KAFKA. 
LA PRIMERA VEGADA QUE EL VAIG 
LLEGIR, DE JOVE, EM VA IMPRESSIONAR 
MOLT. — AUTOR PREFERIT? NO PODRIA 
TRIAR-NE NOMÉS UN: KAFKA, BORGES, 
MONCADA, RODOREDA, CABRÉ, MAHFOUZ... 
— UN LLIBRE D'UN AUTOR MOLLETÀ? 
M'ACABO DE LLEGIR EL PETIT IMPERI, 
SOBRE EL PAPER DELS CATALANS EN LA 
COLONITZACIÓ DE GUINEA EQUATORIAL, 

ESCRIT A QUATRE MANS PER JORDI SANT I EL MOLLETÀ EDUARD 
GARGALLO. ABSOLUTAMENT RECOMANABLE. — RECOMANACIÓ 
PER SANT JORDI? LLUM DE FEBRER, D'ELIZABETH STROUT. 
— A QUIN AUTOR T'AGRADARIA PORTAR A LA LLIBRERIA? AL 
JAUME CABRÉ. — QUINA ÉS LA VISITA MÉS ESPECIAL QUE 
RECORDES? LA DE JESÚS MONCADA, UN GRAN AUTOR QUE MEREIX 
MOLT MÉS RECONEIXEMENT DEL QUE TÉ. — NOVEL·LA, ASSAIG 
O POESIA? NORMALMENT LLEGEIXO MÉS NOVEL·LA, PERÒ CADA 
VEGADA M'AGRADA MÉS L'ASSAIG. DE POESIA EN LLEGEIXO POCA. 
— QUINA ALTRA LLIBRERIA RECOMANARIES? DE LA COMARCA, LA 
GRALLA. — QUÈ ÉS EL MÉS POSITIU QUE DESTAQUES D'AQUESTS 
25 ANYS DE LA LLIBRERIA? HAVER ARRIBAT FINS AQUÍ. 
— I EL MÉS NEGATIU? HEM PASSAT PER MOMENTS FORÇA 
DIFÍCILS, LA CRISI ECONÒMICA, EL CONFINAMENT... — COM 
T'IMAGINES UNA VIDA SENSE LLIBRES? MOLT GRISA. — I COM 
ÉS UN ABRIL SENSE SANT JORDI? UN ABRIL TRIST, ATÍPIC 
I PANDÈMIC. — COM VIUREU AQUEST SANT JORDI? AMB UNA 
MICA MÉS DE NORMALITAT QUE EL PASSAT, ESPEREM. — I COM 
CELEBRAREU ELS 25 ANYS? ENS HAURIA AGRADAT PODER-HO 
HAVER FET AMB UNA FESTA, PERÒ, MALAURADAMENT, HAUREM 
D'ESPERAR.

23 d'abril, rambles, carrers i 
places plenes de roses i llibres. 
Llibreries i floristeries celebrant 
el seu dia més important de l'any 
–per simbolisme, però evident-
ment també per recaptació–. 
Alumnes fent les seves primeres 
passes com a venedors per acon-

seguir uns diners que els faciliti 
el viatge de final de curs. L'any 
passat, la pandèmia ho va frus-
trar tot plegat. Enguany, adaptats 
a les restriccions sanitàries més 
que conegudes per tothom, Sant 
Jordi podria tornar a la ciutat. La 
Rambla no s'omplirà de paradetes, 
però els botiguers del sector con-
fien a instal·lar un estand davant 
dels seus establiments. Des de la 
Llibreria L'Illa –que enguany cele-
bra 25 anys– apunten que "si arri-
ba el 23 i la parada es pot posar, la 
posarem". També expliquen que 
"no serà tan gran com altres anys", 
però que comptarà "amb mesures 
de seguretat per controlar l'ac-
cés". Pel que fa al consistori, la 
regidora de Cultura, Mercè Pérez, 
s'hi va referir en el ple del març 
i es va cenyir a dir que depenen 
"de les indicacions que marqui el 
ProciCat" per decidir com cele-
brar Sant Jordi a Mollet.  ◾

La diada dels llibres 
i les roses, marcada
per les restriccions

S A N T  J O R D I 

No hi mancaran les roses el 23 d'abril 
per celebrar la Diada de Sant Jordi

Parlem amb el 

Carles Peña 

propietari de 
la Llibreria 

L'Illa

QUÈ?
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D I A D A  D E  S A N T  J O R D I

LLIBRES km. 0els
Sis recomanacions literàries de proximitat protagonitzades
per quatre autors molletans, un de martorellesenc –Josep 
Escarré– i l'exjutge degà de Mollet –José María Asencio–.

CAFÉ CON HIELO
CARMEN SUERO

El David busca tatuar-se alguna 
cosa que li doni la vida que no 

troba, i el seu camí es troba 
amb el de la Mailen, tatuadora, 
qui, a diferència del David, té les 

coses molt clares. La història 
tracta els diferents moments 

vitals en què tots dos es troben.

CIUDAD DE RATAS
RAÚL SÁNCHEZ

Inspirat en la Barcelona de 
la postguerra i dels inicis de 
la Segona Guerra Mundial, 

inclou una barreja entre ficció 
i realitat en què un periodista 

veterà del Rif es reconvertirà en 
detectiu privat per trobar els 
desapareguts germans Sala. 

NO PODRIA SER MÉS FELIÇ
JOSEP ESCARRÉ

La separació dels pares 
d'un adolescent els anys 80 
trastoca la vida d'aquest noi, 
qui intenta assumir el cop, 

però vol entendre'n els motius. 
L'autor para especial atenció a 
les maneres de comunicar-se 

gairebé quatre dècades enrere.

UNS QUANTS DIES D'HIVERN
JOSEP SERRA

Un conjunt de narracions 
plenes de sensibilitat que 
parlen sobre la solitud, la 

mort, la por, la companyia o 
les afectacions per situacions 

socials, i que poden ser 
gaudides per un ampli ventall 
de lectors de totes les edats.

EN BUSCA DE LA IRREALIDAD
JOSÉ MARÍA ASENCIO

Una nit, la mera casualitat 
provoca l'inici d'un canvi en les 

més profundes conviccions d'en 
Manuel, qui comença un procés 

que el porta constantment 
del somni a la realitat, sent a 

vegades incapaç de diferenciar 
en quin estat es troba.

MUERTE AL REGUETÓN
JULIÁN MOYA

Novel·la negra d'un psicòpata 
molletà, en Braulio, un assassí 
que ha de saciar la seva sed 

de matar i que, per fer-ho, 
crea el seu propi codi, contrari 

a l'església, a la monarquia, 
a les banderes, a la violència 

masclista i fins i tot al reguetón.
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17 d'abril
'Puntos Suspendidos', de
Tan Lluny (dansa/poesia)

HORA: 19 h. LLOC: El Jardinet del 
Casal. PREU: 12€ per a no socis, 

10€ per a socis. ORGANITZA: 
Escena Mollet i Casal Cultural.

Del 23 al 25 d'abril
Dia del soci del Casal Cultural, amb 

monòleg d'homenatge a Pepe 
Rubianes, concert de l'Escola de 

Música i teatre amb Sandra Rossi. 
LLOC: El Jardinet del Casal. PREU: 

Gratuït. ORGANITZA: Casal Cultural.

23 d'abril
'Hi havia una vegada… un museu 

ple de contes!', a càrrec de la 
conta-contes Gemma Garcia

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

Abelló i Ajuntament.

A partir del 7 d'abril
Exposició 'L'Habitació del 

Farmacèutic'
HORA: De dilluns a divendres, 
de 15.30 h a 21 h. LLOC: Centre 

Cultural La Marineta. PREU: 
Gratuït. ORGANITZA: Ajuntament.

17 d'abril
'Normalmente o viceversa', de 

Tercio Incluso (teatre d'objectes)
HORA: 19 h. LLOC: El Jardinet del 
Casal. PREU: 12€ per a no socis, 

10€ per a socis. ORGANITZA: 
Escena Mollet i Casal Cultural.

1 de maig
'Adesso la finestra' i 'Chop Suey', 
de Julieta Ferraro i Cia. Charol & 
Ferraro (espectacles de dansa)

HORA: 19 h. LLOC: Teatre
Can Gomà. PREU: Gratuït. 

ORGANITZA: CRA'P i Ajuntament.

18 d'abril
'Trepitgem fusta', de Negro Casali i 
Pau Segalés (instal·lació de jocs)
HORA: 11 h. LLOC: El Jardinet del 

Casal. PREU: 15€ per a grups de fins 
a 5 persones. ORGANITZA: Escena 

Mollet i Casal Cultural.

Del 16 al 18 d'abril
Mostra Internacional de Titelles

de Mollet del Vallès (MITMO)
Arriba la 14a edició, que estarà 

adaptada a les restriccions i, per 
tant, no es farà als carrers i a les 
places, sinó en espais tancats.
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IMMOBILIÀRIA
VENDA

ES VEN PIS A MONTORNÈS. 
ZONA ROD-RIERA

Exterior amb vistes.     
65 m2. Menjador molt llu-
minós amb sortida a bal-
có, cuina independent, 
bany complert, 3 habi-
tacions, terres de gres, 
portes de roure, preins-
tal·lació de calefacció 
(falta caldera), fines-
tres d'alumini, ascen-
sor, tot exterior i asso-
leillat. CEE: E. Ref: 
LV11909. Preu: 89.900 €. 

Tel. 93 579 33 33.

PISO EN MOLLET. ZONA 
ESTACIÓ DEL NORD

Ref. JV14269.Económico. 
3 hab. baño con ducha, 
salón con salida a bal-
cón, cocina independien-
te de origen y lavadero. 
CEE: F. Precio: 123.300 
euros. Tel. 93 579 33 33.

PISO EN MONTORNÈS. 
AYUNTAMIENTO

Ref. LV11901. Planta 
baja, comunidad con pis-
cina, parquing y trast. 
86 m2, salón, cocina 
indep., lavad., 1 hab. 
doble, 2 sencillas, 2 
baños, 2 armarios emp., 
suelos parquet y gres, 
vent. alum., calefac., 
puertas de haya. Incluye 
parquing y trastero. 
CEE: E. Precio: 187.500 
euros. Tel. 93 579 33 33.

PISO EN MONTORNÈS. 
AYUNTAMIENTO

Ref. LV11911. Soleado, 
exterior y parquing. 
85 m2, salón con sali-
da a balcón, coc. offi-
ce con galeria, 3 hab.
(1 suitte, baño cpto., 1 
doble y 1 senc.), balc. 
en zona hab., aseo con 
ducha, suelo parquet i 
gres, puertas de roble, 
vent. alum., calefac., 
asc. CEE: E. PVP: 194.000 
euros. Tel. 93 579 33 33.

PIS A MOLLET. ZONA RIERA 
SECA

Pis més parquing tras-
ter. 74 m2, 3 habita-
cions, 2 banys, cui-
na independent, men-
jador. Parquing amb 
traster inclòs. CEE: 
D. Preu: 192.865 euros. 
Ref. JV14317. Tel. 93 579 

33 33.

PIS EN VENDA A MOLLET. 
ZONA CENTRE

Ref. JV14321. 77 m2, 3 
habitacions, pis en 
quarta planta sense 
ascensor. Bany, cuina 
independent i menjador. 
Calefacció de gas natu-
ral. CEE: F. Preu: 127.000 
euros. Tel. 628 19 30 82.

SE VENDE PISO EN MOLLET. 
ZONA PLANA LLEDÓ

65 m2, 3 hab., salón de 
16 m2, cocina con lavade-
ro, baño. Suelo de gres, 
vent. alum. y calefac. 
CEE: E. Precio: 97.500 
euros. Ref. JV14221. Tel. 

93 579 33 33.

MOLLET CENTRO

Piso para reformar de 80 
m2. Segundo sin ascen-
sor. 3 hab., baño, cocina 
con lavadero, salón-co-
medor. Piso de origen. 
CEE: F. Precio: 125.000 
euros. Ref. JV14209. 
Teléfono: 93 579 33 33.

G R A N  P I S O  E N  A V. 
PRINCIPAL DE MARTORELLES

Finca con ascensor aca-
bada de pintar y se ha 
cambiado el suelo del 
vestibulo. Vivienda muy 
espaciosa de 98 m2, con 
un salón-comedor con 
salida a balcón gran-
de, y con vistas espec-
taculares a la mon-
taña. 3 hab. (2 dobles 
y 1 indiv.) Baño refor-
mado con plato de duc-
ha. Cocina reformada 
con salida a un lava-
dero. Ref. M002748. Tel. 

670 030 925.

PISO DE 89 M2 EN EL 
CENTRO DE PARETS

Para entrar a vivir. 
Totalmente exterior 
(excepto baños), muy 
luminosa, céntrica y 
con perfecta orienta-
ción (sur). Recibidor, 
amplio salón-comedor de 
22 m2 con salida a bal-
cón. Cocina-office de 11 
m2 con salida a lavade-
ro. 3 hab. (2 dobles), 
y 2 baños completos (1 
con ducha). Aire acon-
dicionado en habitaci-
ones dobles y comedor. 
Calefacción con gas 
natural. Persianas moto-
rizadas. Parquet en todo 
el piso, excepto en la 
cocina y un baño. Carp. 
ext. blanca con rotura 
térmica (doble vidrio), 
mosquiteras, y carpin-
teria int. de haya. 1ª 
planta real sin asc. 
Finca con pocos vecinos. 
Amplia plaza de parking 
incluida en el precio 
(5 x 2,30 mts). Muy bue-
na zona. Ref. M002629. 
Precio: 175.000 €. Tel. 

656 874 298. 

DÚPL EX E N V E N DA A 
MOLLET. ZONA CAN BORRELL

Ref. JV14240. Molt llu-
minós, de 105 m2, amb 
3 habitacions (abans 4), 
bany, cuina amb sorti-
da a pati de 8 2m,sa-
ló-menjador. Terres de 
gres, finestres d'alumi-
ni, CEE: E. Preu: 144.800 
euros. Telèfon de con-
tacte: 93 579 33 33.

PISO EN GRANOLLERS

Todo reformado, 69 m2, 
recibidor, 2 hab. (antes 
3), amplio salón come-
dor, cocina, baño con 
plato de ducha y lava-
dero. Dispone de suelos 
de parquet, ventanas 
de aluminio blanco con 
doble cristal y puer-
tas de madera de roble. 
Cerca de la estación 
RENFE de Granollers-
Centre. Ref. M002376. 
Teléfono de contacto: 

656 874 298.

LLOGUER

LOCAL DE 130 M2 EN 
MONTORNÈS

1 aseo, una recepción, 
baño, despacho y sala, 
agua, luz. Ideal ofici-
nas, escuelas particula-
res o profesiones libres.
Ref. LA002111. Precio: 
600 euros/mes Tel. 659 

929 707.

SE ALQUILA PLAZAS DE 
PARQUING PARA COCHES

Pequeños/motos en zona 
Av. Badalona, 8-14 de 
Mollet. Tel. 652 971 544 

/ 638 127 395.

L O C A L  C O M E R C I A L 
ESQUINERO EN MARTORELLES 

60 m2 y con mucho esca-
parate. A pie de calle, 
aseo, falso techo e ilu-
minación emp. en ofi-
cinas, instalación de 
aire acond., instalación 
de luz y agua. CEE: F. 
Precio: 400 €/mes. Ref. 
EA30160. Tel. 656 874 301.

DESPATX A L'AV. LLIBERTAT 
DE MOLLET

75 m2, a prop de l'Ajun-
tament, primera planta 
amb molta llum. Vestíbul 
+ 3 despatxos amb moder-
nes mampares de sepa-
ració i climatització 
fred-calent. Alta vigent 
de llum i aigua. Preu: 
450 €/mes. Possibilitat 
d'unir 2 locals (total de 
150 m2). Tel. 606 305 103.

PROFESSIONALS

C O S N I G U E  H A S T A  5 
PRESUPUESTOS

de reformas gratis. 
Interesados llamar al 

tel. 631 01 16 68.

PALETA Y LAMPISTA

P r o f e s i o n a l e s . 
Económicos. Tel. 699 20 

40 45.

molletama.cat

Si vols anunciar-te en aquesta secció
POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

publicitatmolletama@som.cat 

@
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Els millors consells

de

La meva professió, dins del 
món de la Psicoanalogia, 
em permet accedir a infor-
mació molt valuosa res-
pecte a com funcionem.
El meu lloc de feina és com un ter-
mòmetre que reflexa la realitat indi-
vidual i social del present, respecte 
de la qual tots en som protagonistes.
Dia a dia, s’evidencia un augment de 
persones, d’edats i condicions 
molt diferents, que patei-
xen ansietat.
Com a psicoanalo-
gista, considero que 
totes aquestes mani-
festacions assenya-
len l’existència d´un 
conflicte intern, ama-
gat darrera del símpto-
ma ansiós. 
Una crisi d’ansietat no és l’epicen-
tre del problema, sinó la forma com es 
manifesta a l’exterior. Dit d’una altra 
forma,  la causa del conflicte personal 
no és la pròpia ansietat, sinó el que la 
mateixa amaga i respecte de la qual el 
cos ens regala un avís que no podem 
deixar d áprofitar.
Si ens limitem a prendre un psicofàr-
mac per fer callar el símptoma, l’avís 

deixarà de regalar-nos la seva fun-
ció i l’autèntic problema, a esbrinar i 
resoldre, es farà crònic.
Iniciar un procés terapèutic adient, 
ben segur és sempre un encert i una 
molt bona inversió, però requereix 

l’actitud tant de voler llegir el 
missatge amagat darrere 

l’ansietat, com d’apren-
dre a transformar-lo 
en intel·ligència emo-
cional.
Per tal de fer més ràpi-
da i efectiva la Teràpia 

Psicoanalogista, prescric 
Flors de Bach per disminuir 

les manifestacions psicoso-
màtiques de l’ansietat, concreta-

ment Agrimony, però sempre junt 
amb d’altres remeis 
florals que s’encar-
reguen de treballar 
les causes emocio-
nals de l’estat ansiós.

{ psicoanalogia}

DIA A DIA, S'EVIDENCIA UN 
AUGMENT DE PERSONES MOLT 
DIFERENTS QUE PATEIXEN ANSIETAT

ESTHER MOLINS

Psicoanalogista

· 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

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

Ansietat

una solució natural



2
1

MOTOR
per als aficionats més curiosos

L'a d é u  a l s  t r i a n g l e s 
d'emergència és un fet que 
en poc temps veurà la llum. 
El Consell de Ministres ha 
aprovat la substitució dels dos trian-
gles d'emergència pel dispositiu de 
senyalització de perill V-16: a partir de 
l'1 de gener de 2026 serà obli-
gatori l'ús d'un dispositiu 
lluminós de color groc 
que es col·locarà en 
la part més alta 
del vehicle.
Aquest senyal 
p e r m e t r à  l a 
geolocalitza-
ció del vehicle, 
per la qual cosa 
Trànsit podrà 
controlar en quin 
punt exacte es tro-
ba gràcies als senyals 
que cada 100 segons envia 
el dispositiu al núvol de la DGT.
A més s'ha creat un nou triangle virtu-
al l'ús del qual ha estat regulat.
Aquest nou dispositiu evita al con-
ductor baixar-se del vehicle per a 
senyalitzar la immobilització del vehi-

cle per avaria o sinistre, com ocorre 
amb els triangles que portem usant 
des de 1999.

Les llums V-16 haver d'estar 
homologades i emetre una 

llum intermitent color 
groc acte amb una 

visibilitat que abast 
1 km de distància. 
Per a garantir 
la seguretat, la 
seva col·loca-
ció podrà fer-se 

des de l'interior 
del mateix cotxe, 

situant-la sobre el 
sostre i subjectant-se 

mitjançant imants a la 
xapa.

D'altra banda, de cara a la seva 
autonomia, han de funcionar amb 
bateries, siguin recarregables o no 
recarregables, però que tinguin una 
efectivitat de 18 mesos en espera, 
segons la normativa. ◾ AMIC

Els triangles 
d'emergència 
moriran 
l'any  { avaries }

AQUEST SENYAL PERMETRÀ 
GEOLOCALITZAR EL PUNT EXACTE 
ON ESTÀ ATURAT EL VEHICLE
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per a amants 

de la cuina

Racó 
gastronòmic

El pastís de formatge és 
sens dubte una de les 
receptes de pastissos més 
fàcils de preparar. El primer que farem serà encendre el forn 15 minuts a 200ºC. 

Mentres, començarem amb la base. Fiquem les galetes en una bossa her-
mètica de cuina, la tanquem bé, i les  triturem fins que quedin en pols. Les 

barregem amb la mantega fosa i tota la mescla la posem en el fons del 
motlle del pastís. La portem al congelador.Mentre 

es refreda la base, ens posem amb el farciment.
En un bol gran, batem els ous i barregem amb 
el sucre amb l'ajuda de les varetes. Quan la 
massa estigui homogènia, afegim el formatge 
crema i removem bé amb una cullera perquè 
s'integri bé. Batim. A continuació posarem la 
crema de llet o nata i farem el mateix.

Finalment, afegirem la farina prèviament 
tamisada i barrejarem bé. Una vegada 
ho tenim tot ben integrat, ho aboca-

rem damunt de la base de galetes i 
ho fiquem en el forn uns 45 minuts a 
uns 180ºC, però tot dependrà de cada 
forn. Una vegada finalitzat el temps, 
el deixem a l'aire uns 10 minuts per-
què reposi, i després ja podem ficar 
el nostre pastís a la nevera durant 
unes 2 hores. 
Que vagi de gust! ◾ AMIC

{ dolços }

— 500 g de formatge 
crema (tipus Philadelphia)
-400 ml de nata líquida
-200 g de sucre
-4 ous
-20 g de farina
Per a la base:
-350 g de galetes 
tipus Maria
-70 g de mantega

Pastís de 
formatge

LA TEXTURA CREMOSA I EL SABOR 
SUAU SÓN SEMPRE GARANTIA D'ÈXIT



FEM LLAR
Un espai per conviure i compartir

2
3

La coberteria a casa sol 
tenir-se en dos grups. La 
que s'utilitza en l'ús dia-
ri i la que es guarda per a 
les grans ocasions. Per descomptat, 
cadascuna depèn de l'ús que se li 
doni. Quan es compra la coberteria 
cal decidir si serà d'acer inoxi-
dable. D'aquest, existei-
xen dues graduacions 
acer inoxidable 430 
i acer inoxidable 
304. No dife-
reixen molt en 
aparença, però 
l 'a cer  in ox i-
dable 430 no 
é s  mag n è t i c . 
Podem compro-
var aquest extrem 
fàcilment, posant un 
imant. Quan els coberts 
no són atrets per l'imant, són 
de millor qualitat.
Els coberts de menor qualitat, s'ad-
hereixen fortament a l'imant i no es 
desprenen. Així que aquests són de 
menor qualitat i duraran menys. A 
més, en posar-los a punt manquen 

totalment d'un aspecte suau. Més avi-
at es veuran sempre opacs.
Succeeix diferent amb els ganivets. 

En la fabricació dels mateixos 
s'utilitza acer inoxidable 

martensític. I aquest 
material té qualitats 

magnètiques, però 
resulta en coberts 
més duradors 
i resistents. I 
tractant-se dels 
ganivets asse-

gura que l'esmo-
lat duri més temps 

també.
En la coberteria cal 

comptar amb dos jocs 
complets: Ganivets (per a 

carn, peix i postres), forquilles (per 
a carn, peix i postres) i culleres (sope-
res i per a postres). No està de més 
recordar que has de comptar amb 
cullerot per al guisat, cullerot per a 
les sopes i ganivets per al pa. ◾ AMIC

Com triar la 
coberteria 
ideal per a
casa teva

QUAN ELS COBERTS NO SÓN ATRETS 
PER L'IMANT, SÓN DE MILLOR 
QUALITAT I DURARAN MÉS

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

{ parament }
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