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Més de . alumnes inicien
el curs escolar a Mollet, sense
restriccions després de dos anys
i amb nou calendari. —pàg. 

molletama.cat

Retorn a
les aules

DAVID SÁNCHEZ_
MOLLETÀ PRESIDENT DE
PULSERAS CANDELA
"El càncer infantil es
considera una malaltia
rara i per això no
s'investiga prou"

—pàg.  a 
FOTO: ANNA MIR
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L'antic
ajuntament, un
edifici fantasma
al rovell de l'ou

L'edifici consi

Per la festa major de l'any 1890 s'inaugurava l'ediﬁci de l'antic ajuntament de Mollet del Vallès,
que presideix la plaça Prat de la Riba. Ara, més de 130 anys després, l'immoble municipal situat al
cor del nucli antic de la ciutat, resta buit i sense cap activitat ni servei, més enllà d'obrir la seva
balconada per al pregó de les festes d'estiu.

E

l còmic Quim Masferrer,
pregoner de la festa major
d'enguany, feia la seva
intervenció per obrir la gresca
d'estiu des d'un lloc emblemàtic
de la ciutat, la balconada de l'edifici de l'antic ajuntament a la plaça Prat de la Riba. Ara, previsiblement, les portes d'aquest equipament amb més de 130 anys d'his-

tòria tornaran a quedar tancades
fins al pregó de la pròxima festa
major. I és que des que el 2019 es
va traslladar el Registre Civil a les
instal·lacions dels nous jutjats a
Can Fàbregas, l'edifici consistorial resta buit i sense activitat, a
l'espera d'algun ús que, a hores
d'ara, el govern municipal no té
definit. "Actualment, no hi ha cap

projecte per ubicar cap servei a
aquest edifici", confirmen fonts
municipals.
Si bé no hi ha previsions de
donar vida a l'antiga casa consistorial, l'Ajuntament sí que té
previst un projecte per il·luminar-ne la façana. Fa uns mesos,
el govern municipal va encarregar estudiar les possibilitats d’il-
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El reportatge —

L'EDIFICI ENCARREGAT PER
L'AJUNTAMENT DE L'ÈPOCA AL
CONTRACTISTA MOLLETÀ MIQUEL
ROSÉS ES VA INAUGURAR
EL 16 D'AGOST DE 1890
amb focus led instal·lats al balcó i que enfoquin els 100 metres
quadrats de la façana, un projecte
que es va treure a concurs per uns
18.000 euros més IVA.

“

A hores d'ara
no hi ha cap
projecte previst
per ocupar
l'immoble

D'ajuntament a espai buit
En els seus més de 130 anys,
l'edifici ha acollit diferents serveis. A finals del segle XIX, les
dependències municipals estaven en un immoble antic situat
a la cantonada de la plaça amb
el carrer de Sant Vicenç, on avui
hi ha una botiga de material
esportiu. "No sabem ni en quin
moment ni en quines circumstàncies l’Ajuntament encarrega
la construcció d'un nou edifici",
explica Jordi Bertran, director
del Centre d'Estudis Molletans.

— PERSPECTIVA

ta major. El cronista escriu: El dia
16 d’agost últim, que era la festa
major, es beneí amb tota solemnitat, pel senyor rector Mossen
Damià Gumbert, la nova Casa
Consistorial que ha fet edificar
l'actual Ajuntament en la part
sud de la plaça. Llàstima que amb
poc més podia haver-hi fet fer les
escoles públiques i habitacions
per als professors, el secretari i
l’agutzil, el que, dintre de 5 o 6
anys hauria sigut causa de que
en el pressupost poguessin fer-se
mil pessetes d'economies anyals!
Durant dècades –l'edifici de Prat
de la Riba, que va ser ampliat
durant la segona meitat del segle
XX, en detriment de la plaça– va
acollir la seu del govern local i
alguns episodis històrics com la
proclamació de la República el 14
d'abril de 1931 per part de l'alcalde Feliu Tura.
La i naugu ració del nou
Ajuntament a l'Illa de Can Mulà
el novembre de 2002 va deixar
l'edifici orfe i a partir d'aleshores ha estat ocupat per encabir-hi

− L'edifici ha acollit el servei municipal
d'aigües, la seu del Síndic Personer, i
resta buit des del 2019 quan el Registre
Civil es va traslladar als nous jutjats”

istorial durant la dècada dels anys 20 del segle passat

luminar algun punt de la vila de
manera singular per commemorar els diferents dies internacionals i mundials del calendari que
s’associen a algun color concret
(dies de la dona, de l’autisme, del
medi ambient, del càncer, etc.).
Després d’estudiar diferents
emplaçaments i les diferents
tecnologies disponibles al mercat, des de la secció de Transició
energètica i qualitat de l’aire, es va
concloure que un lloc emblemàtic i prou visible a nivell de població seria la façana de l’antiga Casa
Consistorial. La il·luminació seria
programable segons calendari

En concret, el govern de l'època
adjudica les obres al constructor
molletà Miquel Rosés, que també es faria càrrec d'altres treballs
emblemàtics com la construcció
del pont de la Mandra –que enllaçava el carrer de Barcelona amb
l’avinguda de la Llibertat i el carrer de Berenguer III per sobre del
torrent Caganell–, o les millores
del safareig de Can Lledó, situat al
carrer del Comte d’Urgell, molt a
prop de la confluència amb el carrer de Gaietà Vínzia.
Gràcies a una crònica de Vicenç
Plantada, publicada el 17 d’octubre
de 1890 al periòdic La Renaixensa
(Barcelona 1871-1905), se sap el
dia exacte de la inauguració, el
16 d'agost de 1890, en plena fes-

serveis de manera temporal, com
el Servei Municipal d'Aigües, en
un primer moment, i més tard la
seu del Síndic Personer –que el
2016 va ser reubicada la masia de
Can Lledó. L'edifici també es va
cedir al Departament de Justícia
de la Generalitat per ubicar-hi el
Registre Civil de la ciutat, que ara
el novembre del 2019 va inaugurar nova seu a l'edifici dels nous
jutjats de Can Fàbregas. ◾

{ Per Laura Ortiz Mateo }
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EDUCACIÓ

Els alumnes molletans tornen
a les aules després de l'estiu
El departament d'Educació i els sindicats van arribar a un acord
el passat 1 de setembre per desconvocar les aturades previstes
La tornada a les aules ha estat
enguany una setmana abans
del que era habitual. Els alumnes d'infantil i primària tornaven a l'escola el 5 de setembre
i els d'educació secundària ho
feien dos dies després, el dia 7.
Un retrobament que ha tingut
lloc sense les aturades previstes
pels sindicats d'ensenyament,
després d'arribar a un acord amb
Educació.
A Mollet han iniciat el curs 7.451
alumnes –4.907 d'infantil i pri-

mària i 2.544 d'ESO. Pel que fa a
P3, s’han matriculat 391 alumnes,
d’un total de 438 places ofertades.
Retards en les obres de Can Vila
D'altra banda, els usuaris de l'Escola d'Educació Especial Can Vila
hauran de conviure amb les obres
d'instal·lació dels nous mòduls
fins a principis d'octubre. Està
previst que aquests dies comencin a arribar els dos mòduls i per
iniciar el curs s'hauran de reorganitzar alguns espais interns. ◾

+99

SERVEIS

L'Ajuntament licita
el nou contracte de
neteja viària
El 5 de setembre va finalitzar el
termini de presentació d'ofertes
de les empreses que opten a gestionar el servei de recollida de residus i neteja viària. El pressupost
de licitació és de 24.109.119,99 €
IVA inclòs, per cinc anys. El contracte inclou millores per incrementar la recollida selectiva. ◾

Primer dia a l'Agrupació
Escolar Anselm Clavé

Aturats
El nou contracte té un
pressupost de 24,1 milions

Aquest és l'increment en la xifra
de persones sense feina que ha
patit Mollet a l'agost respecte al
juliol. En concret, la ciutat té un
total de 2.825 persones a l'atur.
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Per un 11 de Setembre

de tots i totes
A MOLL
MOLLET PODEMOS
@podemosmollet

www.podemosmollet.com
info@podemosmollet.com
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TRANSPORTS

BREUS
Mollet redueix la
tarifa del bus urbà

Manils, Escribano i Sancho dels comuns durant la
campanya informativa a l'estació Mollet-Sant Fost

Tancat per reformes l'edifici
de l'estació Mollet-Sant Fost
Durant el mes d'agost, Renfe ha construït un vestíbul provisional
on s'han habilitat els torns d'entrada i de sortida dels viatgers a
l'andana i a les màquines per comprar bitllets
Els viatgers que agafin el tren a
l'estació de Mollet-Sant Fost hauran d'entrar per un altre accés
mentre es rehabilita el vestíbul
de l'estació. Renfe ha tancat l'accés a aquest recinte on hi havia les
guixetes i les màquines per comprar bitllets, així com els torns
per accedir a l'andana i ha construït una entrada provisional a la
banda esquerra de l'estació.
Les obres permetran ampliar la
part del vestíbul fins a 150 metres
quadrats. El nou edifici es pre-

veu que estigui enllestit a l'abril.
Abonaments gratuïts
Per altra banda, el passat 1 de
setembre entraven en vigor els
abonaments de Rodalies, Renfe
i mitja distància gratuïts. "Estem
molt contents que aquestes polítiques que veníem reclamant s'apliquin", deia el regidor de Mollet en
Comú,Francisco Sancho,durant
la campanya informativa que va
fer el seu partit a l'estació MolletSant Fost el 5 de setembre. ◾

A partir de setembre,
Mollet redueix la tarifa
del bus urbà en un 30%
en els abonaments
multiviatge urbans i es
retorna a la freqüència de
pas pre-covid recuperant
la circulació del tercer
bus, amb la qual cosa en
tornaran a circular tres
diaris.

Ara Mollet ERC
planteja recuperar
el cinema a la ciutat
Ara Mollet ERC proposa
crear l'Illa de la Cultura,
un espai cultural
polivalent amb l'objectiu
d'aconseguir "una
simbiosi de diferents
formes culturals", deia la
candidata a les municipals
d'ERC, Marta Vilaret,
durant la roda de premsa
que va tenir lloc davant
les portes dels antics
cinemes de la ciutat. Una
proposta, que inclou en
el seu programa per a les
municipals, i que aposta
per recuperar el cinema a
la ciutat.
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emporta’t
un gelat.
gratis! per ..

CTRA DE LA ROCA,
KM 11, 6

+

35 €

carburant
en horari at
ès

SANT FOST

-0,22 €

BENZINA
GASOIL
ADBLUE

-0,24 €

NOVETAT!

Low Cost Petrol

BENZINA PREMIUM
GASOIL PREMIUM

(INCLOU BONIFICACIÓ RD 6/22)

TECLEJANT AQUEST CODI MANUAL
DES DE L’AUTOPAGAMENT:

992209

AQUEST E
MOU-TE I E STIU
S
EN CARBU TALVIA
RANTS!

VÀLID FINS AL
30-09-2022

SANT FOST

Preus

Low Cost

CTRA DE LA ROCA,
KM 11,6
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BREUS
Putellas, millor
futbolista europea
La futbolista molletana
del FC Barcelona, Alèxia
Putellas, continua fent
història. A finals d'agost,
la UEFA la guardonava com la millor jugadora europea per segon any
consecutiu, una fita mai
aconseguida per cap altra
futbolista. Putellas, ara
lesionada, agraïa el guardó i reiterava les ganes de
poder recuperar-se i tornar al camp. La molletana pot continuar engrossint la seva vitrina de trofeus enguany ja que també
opta de nou a la Pilota d'Or,
que atorga France Futbol.

La marxa nòrdica incorpora a l'exercici de caminar el
moviment de braços, clau dels beneficis de la disciplina

E S P O RT I SA LU T

El Muntanyenc aposta
per la marxa nòrdica
El club oferirà un curs d'iniciació a aquest esport, que consisteix
a caminar ajudat amb uns bastons especials i que segons els
experts activa gairebé el 90% de la musculatura.

El Plana Lledó acull
la Lliga Catalana
de LEB Plata
Els dies 1 i 2 d'octubre, el
pavelló de Plana Lledó
acollirà la lliga Catalana
de LEB Plata, torneig que
aplegarà els cinc equips
catalans que juguen en la
tercera categoria del bàsquet estatal. A més del CB
Mollet, hi seran presents el
CB Salou, el CB L'Hospitalet,
el CB Prat i el CB Cornellà.

En els darrers temps són cada cop
més els caminaires que es veuen
fer les seves travesses ajudats per
uns bastons. Són practicants de
l'anomenada marxa nòrdica, una
disciplina que té els seus orígens a
Finlàndia a la dècada de 1930, on
els esquiadors de fons professionals la practicaven com a entrenament d'estiu.
La seva popularitat i els seus
beneficis per a la salut han portat el Club Muntanyenc de Mollet
"ÉS UN ESPORT APTE PER
A TOTHOM, QUE ES POT
PRACTICAR EN GRUP I
AJUDA A SOCIALITZAR"
a apostar per realitzar un curs en
què un monitor qualificat instruirà els participants per aprendre la
tècnica d'aquest esport, que entre

altres beneficis, enforteix i millora
l'esquena i activa gairebé el 90%
de la musculatura. En l'actualitat el grup d'edat més nombrós
de practicants està entre els 40
i 44 anys. "La marxa nòrdica és
un esport apte per a tothom, de
fàcil implementació, baix impacte
en les articulacions, econòmica,
divertida, que es pot practicar en
grup i ajuda a socialitzar", explica
Xavier Ortega, tècnic esportiu de
marxa nòrdica pel Consell Català
de l'Esport, qui afegeix, amb tot,
que per aconseguir tots els beneficis que proporciona la marxa nòrdica "és convenient iniciar-se amb
un instructor qualificat que aporti
les eines necessàries per assimilar
bé la tècnica", diu.
E n a que st s e nt it, e l C lub
Muntanyenc Mollet organitza el
dissabte 17 de setembre de 9.30
a 12.30 h un curs d'iniciació a la
marxa nòrdica. ◾
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E Q U I PA M E N T S

S O C I E T AT

Comencen les obres de
reforma al Pavelló Riera Seca
El projecte, amb un pressupost d'1 milió d'euros, servirà per
reformar la coberta, les grades i la pista poliesportiva
L'Ajuntament de Mollet ha iniciat
aquest setembre els treballs per
rehabilitar el Pavelló Municipal
d’Esports Riera Seca.
El consistori va presentar el passat mes de maig les obres de reforma i rehabilitació de l'equipament
que actuaran, principalment, a la
coberta, la pista poliesportiva i la
grada. El pressupost de l’obra és de
prop d’un milió d’euros i la durada de l’actuació d’aquesta primera
fase, que començarà aquest estiu,
serà d’entre 3 i 4 mesos.
El projecte es completarà amb la
remodelació de l’exterior del pave-

lló donant continuïtat entre aquest
espai i la pista exterior, que serà
on principalment les diferents
entitats esportives que l’utilitzen puguin entrenar-se mentre
durin les obres.
Al marge de la reforma integral del
pavelló, en el projecte de reforma
també s’han tingut en compte criteris d’accessibilitat, com serà, per
exemple, l’habilitació d’una part
de la grada específica per a persones amb problemes de mobilitat,
i també qüestions de sostenibilitat, amb la instal·lació de plaques solars. ◾

Ofrena davant el
monument a Rafael
de Casanova—
Amb motiu de la celebració de la Diada Nacional de
Catalunya, el pròxim diumenge Onze de Setembre,
Mollet celebrarà a les 12 h
del migdia la tradicional
Ofrena institucional i unitària. L'acte, com ja és habitual,
es farà davant del monument
a Rafael Casanova, a les 12 del
migdia. S'espera la participació d'entitats i partits polítics
molletans. Per la seva banda,
des del Casal Cultural animen la ciutadania a penjar
als balcons i finestres estelades i senyeres amb motiu
de la celebració. ◾
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David Sánchez —

David Sánchez
El molletà presideix l'associació
Pulseras Candela, creada per
famílies de nens i adolescents
afectats pel càncer

EL CÀNCER
INFANTIL,
NO TÉ RES
A VEURE
AMB EL
D'ADULTS

EL SETEMBRE SE CELEBRA EL DIA INTERNACIONAL
DE LA INVESTIGACIÓ CONTRA EL CÀNCER. PARLEM
AMB EL PRESIDENT DE PULSERAS CANDELA SOBRE LA
RECERCA PER CURAR AQUESTA MALATIA EN INFANTS.
Com comença el teu vincle amb l'associació?
El nostre vincle neix, quasi quan va néixer
l’associació. Al meu fill Aleix li diagnostiquen una leucèmia l'any 2014 i vam anar a
parar a l'Hospital Sant Joan de Déu. Allà el
van tractar i és on vam conèixer la Candela
i els seus familiars

−

Fer les
polseres va
ser terapèutic.
Ens feia agafar
oxigen per tornar
a l'habitació

—L'ÚNICA
PREVENCIÓ
QUE TENEN ELS
INFANTS MALALTS
DE CÀNCER ÉS
LA INVESTIGACIÓ.
PERÒ PERQUÈ
HI HAGI
RESULTATS, CALEN
RECURSOS—

Qui és la Candela?
La Candela i dues amigues seves van decidir
que farien polseres i es posarien a vendre-les
al passeig de Benicarló i els diners que aconseguissin els destinarien a la investigació
del càncer infantil. En aquell moment la
Candela, que patia leucèmia, tenia 11 anys
i les seves amigues 9. La idea aviat es va
estendre per la planta d’oncologia de Sant
Joan de Déu i diverses famílies, entre elles
la meva, ens vam anar apuntant a aquest
projecte que en un principi era quasi com
un joc de nens. Es pot dir que va ser com
una taca d’oli que va anar arrelant fins al
dia d’avui.

Qui forma la gran família de Pulseras Candela?
Inicialment, érem 40 famílies que vam coincidir a la planta d'oncologia de l'Hospital
Sant Joan de Déu. Cadascú feia activitats
per recaptar fons al seu entorn, nosaltres a
Mollet, la Candela a Benicarló..., i els diners
que recaptàvem els ingressàvem a l'Obra
Social de Sant Joan de Déu. Després de tres
anys, l'any 2017, vam veure que el projecte estava consolidat i 7 famílies d'aquestes
40 inicials, vam plantejar constituir-nos
com a associació.
Es pot dir que teniu un vincle molt fort, més
enllà de ser una associació?
Sempre dic que d’allà m’he emportat una
segona família, perquè no ens entendrà ningú millor que nosaltres.
És primordial tenir el suport de famílies que
estan passant pel mateix?
Sí. Sempre diem que per a nosaltres, per al
gruix de pares que vam iniciar-ho, fer les
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polseres i crear el grup que es va formar allí
a dins, va ser terapèutic. Sorties de l’habitació i un havia dut fils, l'altre abaloris...
Fèiem polseres pels passadissos i això ens
feia agafar oxigen per quan tornàvem a l’habitació per poder estar amb els nostres fills.
Com d'important és que existeixin associacions com la vostra?
És important perquè l’única prevenció que
té el càncer infantil és la investigació. Surt
de manera espontània, no ve precedit perquè hagis menjat malament o perquè hagis
fumat, com el càncer adult, o hagis pres
molt el sol... Surt de manera espontània i
l’única forma de poder curar-lo és tenir un
tractament i per això, és molt necessària
la recerca.
I es fa prou recerca?
Aquí a Espanya s’investiga i molt, però perquè hi hagi resultats es necessiten recursos
i aquests recursos són cars i no és un retorn
immediat ni quantitatiu. Això fa complicat
el seu suport.
Per què passa això?
Són malalties que les tenen pocs nens, i com
que no hi ha tants casos, tant les organitzacions públiques com farmacèutiques, que no

vull dir que no ajudin, es decanten més per
la investigació del càncer adult, perquè de
200 casos de càncer adult n'hi ha un de nen.
Us pensàveu que era així?
Hi ha molt desconeixement. Nosaltres som
els primers que ho desconeixíem. Ens pensàvem que la investigació contra el càncer
era general i servia tant per als adults com
per als nens. Però de les primeres coses que
ens vam assabentar quan vam estar a Sant
Joan de Déu va ser que el càncer infantil
no tenia res a veure amb el d’adult i que era
considerada com una malaltia minoritària
i que per aquest motiu, no es destinaven
tots els recursos per poder investigar-la.
Com us vau quedar quan us vau assabentar que
hi havia pocs recursos per tractar la malaltia
que patia el vostre fill?
La sensació és rara, perquè quan t’assabentes d’això t’enfades, perquè dius, i perquè
no es dediquen recursos a la investigació,
però a l’hora dius, si no faig res no solucionarem res. T’enfades; tanmateix, segueixes posant el teu granet de sorra perquè se
segueixi investigant. De fet, la nostra lluita
és una mica això: per una banda, recaptem
fons per a la investigació, però, per altra
banda, també per intentar canviar una mica
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aquesta política, perquè ajudin més la investigació del càncer infantil.
Quants diners porteu recaptats?
Portem recaptats més de 3 milions d’euros.
No ens ho creiem!
És impressionant. Us ho esperàveu?
No, no ens ho esperàvem. I és més impressionant quan et pares a pensar que són de
donacions de 3 euros i 5 euros. Sí que hi ha
empreses que ens han donat i ho fan, però
la majoria d’aquests recursos s’han aconseguit amb donacions de les persones que
fan costat a l’associació. Són moltes polseres
que hem hagut de fer per arribar a aquest
nombre de donacions.

−

Durant
aquests vuit
anys, portem
recaptats més de
3 milions d'euros.
No ens ho creiem! Teniu comptabilitzades les polseres fetes?

David Sánchez —

Quan vam arribar al milió d’euros ho vam
comptabilitzar i van sortir que havíem fet
275.000 polseres, 600 km de fil i 16 milions
de nusos -aquesta última dada és perquè la
polsera, que és de macramé, té nusos-. Això
s’hauria de multiplicar per dos i sumar-ho
al que portem recaptat avui dia.
Les polseres les heu fet només les famílies?
Al principi sí, però va arribar a un punt on
no arribàvem i cadascú es va moure per
trobar ajuda. En el nostre cas, primer vam
anar a l’escola del meu fill, el Centre d’Estudis Mollet, els vaig plantejar el projecte
perquè els nens que estiguessin al migdia al
menjador ens ajudessin a fer aquestes polseres. De fet, l’escola va estar encantada de
col·laborar i no només van ser els alumnes
que en feien, també pares, mares i àvies ens
van ajudar. I com que encara necessitàvem
més polseres i tot anava a més, vaig anar

““

Cosa
capaç de
contraure's
i dilatar-se

Orienta-les que
no es perdin

Solució edició 1397
(agost): guia-les

a l’Ajuntament i vam tenir la idea d’anar
als centres de gent gran de Mollet perquè
ens ajudessin i puc dir que és una de les
experiències més gratificants que m’emporto del projecte.
Per què?
Quan els vam explicar que era per a la investigació contra el càncer infantil de seguida
es van posar a fer polseres. Sense els voluntaris no haguéssim arribat on hem arribat.
Ara arrel de la pandèmia ha baixat, però
encara si els demanem un cop de mà ens
ajuden moltíssim i això ho hem d’agrair
sempre, perquè ho fan de forma desinteressada i ens donen algo tan valuós com és
el seu temps.
A qui destineu els diners recaptats?
Ja que vam néixer a Sant Joan de Déu,
donem suport a la investigació en aquest
hospital. És el deute moral que tenim amb
ells. I des de fa tres anys, també donem fons
a una línia d’investigació de l'Hospital Vall
d’Hebron de Barcelona. Col·laborar amb un
altre centre va ser un pas molt important
per a nosaltres, però enteníem que també
havíem de donar suport a altres projectes
sempre i que el comitè científic que tenim
ens ho aconsellés. La idea és, de mica en
mica, anar obrint-nos a altres centres, ja
que el projecte és d'àmbit nacional. ◾

{ Per Anna Mir Guinjoan }

LLENGUA

Remenat de lletres
Troba la paraula a què fa referència el text que titula
el dibuix i que té les mateixes lletres que allò que
representa la imatge, però ordenades de manera
diferent.
Servei Local de Català de Mollet (CPNL) www.cpnl.cat
C/ Comte d’Urgell, 26. Tel. 93 570 1992 (mollet@cpnl.cat)
Font: Original de Jordi Esteban. Il·lustració: Josep Abad
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— EL RACÓ DE LA MEMÒRIA

EL RETORN
a les AULES

Acadèmia Mollet, amb el mestre Viñas, 1940

Col·legi Lestonnac, 1956

El setembre és temps de retrobaments. Per als més menuts, arriba
la tornada a l'escola. Un retorn, tot i que enguany avançat una setmana, a les aules s'ha viscut com sempre, amb els nervis d'alguns
infants per iniciar un nou curs escolar i amb l'emoció d'alguns altres
per retrobar-se amb els companys, amics i professors que fins al juny
els acompanyaran en aquest viatge educatiu. Una etapa escolar que
en aquesta edició hem volgut recordar amb dues imatges: a la part
superior una classe de l'Acadèmia Mollet amb el mestre Viñas, l'any
1940 i a la part inferior, una aula plena de nens i nenes distribuïts
per sexe, del col·legi Lestonnac de Mollet de l'any 1956.

� E L PA S S AT DE MOL L E T �
Arxiu Històric Municipal.
Consulta l'arxiu gràfic a wwww.molletama.cat
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El abrumador
peso de la
conciencia
despierta
Estoy flotando en el aire, desde arriba
observo mi cuerpo sin vida, hace cincuenta minutos que estoy muerto, el tiempo de visionar diez
veces la grabación de nuestra última locura, el
asesinato de una mujer indefensa. Retrocedamos
una hora y cuarenta minutos, al momento del primer visionado de la grabación, al momento en que
comenzó el despertar de mi conciencia.
Habíamos visionado diez veces la grabación de nuestro último delito, prender fuego a
una mujer en el interior de un cajero automático.
Como el agua que perfora la roca en su continuo
goteo, aquellas escenas penetraron en mi conciencia, hasta tal punto que, en un impulso irrefrenable, grité: “¡Basta!”.
Realizando un esfuerzo sobrehumano
por contener las lágrimas (no quería que mis compañeros pensaran que no estaba a la altura del
grupo), salí corriendo hacia el servicio. Una vez allí,
cerré la puerta y, sin entender lo que me estaba
ocurriendo, lloré desesperadamente.
Entretanto, mis compañeros continuaron visionando la grabación por undécima vez.
Una pregunta me atormentaba: ¿cómo es posible que hubiera sido capaz de grabar semejante
atrocidad, mientras ellos rociaban con gasolina el
cuerpo de aquella mujer y le lanzaban una cerilla
asesina? Tiempo de la diversión: cinco minutos,
multiplicado por el número de visionados de la
grabación, en una espiral inacabable. Me abalancé sobre el frasco de pastillas amarillas y puse
final a mi agonía.

Aun muerto, podía ver y oír aquella
demoníaca grabación, que me atormentaba
como un aguijón en la conciencia.
Cuando mis compañeros visionaron la
grabación por vigésima vez, extrañaron mi tardanza. Entre burlas y carcajadas desenfrenadas comenzaron a golpear la puerta del servicio. Viendo que no respondía, optaron por derribar la puerta. Y contemplaron, con sus pupilas
dilatadas por las drogas, mi cuerpo derribado
por el abrumador peso de la conciencia despierta. Abofetearon mi rostro para que despertara, entre risas descontroladas y el olor a whisky
barato que emanaban.
Sin saber cómo, volaba sobre los tejados
de la ciudad, hacia una dirección que desconocía.
Al llegar a mi destino, me encontré en el interior
de una casa sumergida en dolor. Un hombre y
una niña, lloraban desconsoladamente, eran el
esposo y la hija de nuestra víctima.
Intenté aliviar el sufrimiento por el que
estaban pasando, pero no pude, yo sólo
era un fantasma. De repente, volví a mi
cuerpo y, echando a un lado a mis
compañeros, corrí hacia el salón.
Rocié la grabación con gasolina y
le prendí fuego. Después, caminé
entre sollozos hacia la comisaría
de policía. -

JUAN JOSÉ CONEJO CORREDERA
Periodista

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

La darrera prova, el ball del fanalet, va ser decisiva

F E S TA M A J O R

Desena victòria morada
al repte de les colles
La competició va estar molt ajustada fins al final, i els de la Teca
van guanyar la competició per només un punt de diferència
Un dels principals al·licients de la
festa major molletana —celebrada a mitjans d'agost— és sempre
el repte de les colles, que enguany
s'ha pogut realitzar després de dos
anys d'aturada de la competició a
causa de les restriccions pandèmiques. En aquesta edició, la Colla
Morada n'ha estat la guanyadora,
assolint així el seu quart triomf
consecutiu i retallant distàncies

davant del folgat avantatge amb
el qual comptaven els torrats fins
al 2016. Els sis punts de diferència d'aleshores s'han reduït fins
als dos actuals.
Amb tot, cal destacar que la victòria morada d'aquest 2022 ha estat
molt ajustada, fins al punt que el
ball del fanalet n'ha estat clau.
Abans de la prova, el presentador
ja deixava entreveure la situació

CURS
D’INICIACIÓ
A LA MARXA
NÒRDICA
DISSABTE
17.09.2022
DE 9.30 A 12.30 H
A L’ESPAI RURAL
DE GALLECS

del moment, advertint que amb la
prova final s'estava disputant molt
més que un punt, i que podia ser
decisiva. Ho era, i els 104 fanalets
morats encesos, davant dels 93 de
torrats, van fer esclatar l'alegria
entre els molletans que idolatren
la Santa Teca.
A banda d'aquesta prova, els
morats van guanyar set punts més
en les següents activitats: capta
de sang, garrinada masculina, les
tres curses en roba interior, l'engrescada i la despertada. Els set
punts torrats han estat per l'estirada infantil del cotxe, les garrinades infantil i femenina, els corregots infantil i adult, l'afartada i el
punt per a la colla més innovadora
i original de la gresca. ◾

PREU: 25€ SOCIS
I 30€ NO SOCIS

PUNT DE TROBADA: PL. CAN BORRELL
Inclou: Taller teòric-pràctic amb instructors
titulats, el préstec dels bastons, assegurança
i un vídeo de progressió de la tècnica

Inscripcions a www.cmmollet.cat
Places limitades
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La festa major d'estiu va tornar
a omplir els carrers de gresca
després de dos anys de
restriccions pandèmiques.

— ENFOCATS

16

Després de dos anys on les festes d'estiu tenien poc a veure amb les
tradicionals aglomeracions que caracteritzen les festes majors, aquest
agost, Mollet ha gaudit amb una gresca estiuenca fent ple en bona part
de les activitats. El cartell proposat per l'Ajuntament de Mollet —amb
cares tan conegudes com les de Quim Masferrer, Els Pets, Doctor Prats
o Mägo de Oz, entre d'altres— ha estat ben rebut per part de la ciutadania i de les entitats, amb un programa amb més impacte que en les
darreres edicions i que l'alcaldessa, Mireia Dionisio, vol que sigui la
tònica habitual cada any: "Volem que Mollet sigui un referent cultural i musical, i intentarem mantenir aquest nivell de festes majors".

Els caps de colla, al veredicte final de la competició I S.C.

La Cuca Molla a la cercavila del pregó I S.C.

Els focs d'artifici, un
dels darrers actes de
la festa | Protecció
Civil

Els geganters no van poder fer la Diada, per la pluja,
però sí que van participar en diversos actes I S.C.

Setembre 

— PERSPECTIVA
— ENFOCATS
Leticia Sabater, la proposta més
peculiar de la festa | Morats

El Moll Fer torrat,
durant el correfoc
organitzat pels
Diables | Aj. Mollet

Els Pets, a Can Mulà | Aj. Mollet

Quim Masferrer, de cercavila
Disfresses de paper I S.C.
per fer el pregó | Aj. Mollet

La Colla Morada ha estrenat
una nova Santa Teca | Morats

El parc de les Pruneres va acollir activitats
per a infants, algunes d'elles d'aigua l L.O.

La pluja també va
frustrar la Diada
Castellera, tot i que
no hi van faltar les
construccions de la colla
prèvies al pregó I S.C.

17

18

Setembre 

LLUERNA —

C U LT U R A

Uri Green, de Mollet
a Bristol, on produeix
música afro-jamaicana
Al seu estudi Yam & Banana ha realitzat un curt per mostrar el
procés d'elaboració d'un àlbum, i en aquest cas l'ha fet durant la
producció del disc de música reggae 'Toppling Babylon'

El molletà Oriol Freixa, productor de música a Bristol

El molletà Oriol Freixa (Uri Green)
va trepitjar Bristol (Regne Unit)
per primera vegada el 2006, quan
hi va anar un curs per fer-hi un
Erasmus. L'elecció va estar vinculada amb la música: "Algú em va
recomanar Bristol perquè hi havia
molta moguda alternativa", explica Freixa, qui va tornar a la ciu-

tat britànica el 2012 per visitar-hi
uns amics i perquè havia trobat un
parell de feines de pintura decorativa. Des d'aleshores, i ja fa 10 anys,
viu a Bristol i el seu camí professional s'ha encaminat cap a la música.
A Mollet ja havia cantat a Universal
Rockers, de seguida que va establir-se al Regne Unit ja va mun-

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

tar una altra banda, Uri Green &
The Seeds, i actualment és teclista
amb Regime. Però més enllà de la
seva faceta musical des de l'escenari, Freixa s'ha dedicat principalment a la producció de música. "Em van presentar uns artistes
jamaicans que estaven muntant un
estudi a un centre social del barri de Saint Pauls, que és un barri
amb un ambient bastant afro-caribeny", explica el molletà sobre
com va començar la seva professió actual. La manera d'enregistrar, mesclar i produir ja li picava
la curiositat quan era ell el cantant, però amb aquest context va
poder anar-hi més enllà.
Arran d'aquell espai, poc abans de
la pandèmia l'Uri Green va establir-hi definitivament el seu propi
estudi, anomenat Yam & Banana,
i que té una doble funció, segons
detalla el responsable: "D'una banda, de negoci, amb gent que paga
perquè els gravi i mescli; i també
per produir els treballs propis". En
aquest sentit, el productor molletà
afegeix: "Com que no ens coneixia cap segell, per treure la nostra
música vam començar a treure-la
nosaltres mateixos amb el segell
Yam & Banana".
Un curt que mostra com fer un disc
Un dels principals treballs que ha
fet Freixa a l'estudi és el curtmetratge Musical Nourishment of
the Yam & Banana, que captura
el procés de gravació del disc de
música reggae Toppling Babylon.
L'objectiu era "mostrar al públic
com és una sessió de gravació, com
són les personalitats dels artistes,
què pensen, quina és la seva filosofia i mostrar una miqueta la vida
dels afro-caribenys a Bristol".
El treball, que es va poder gaudir al juliol al Jardinet del Casal
Cultural, ja s'ha presentat a diversos festivals. Ara per ara, el film ja
ha estat seleccionat per a l'Around
International Film Awards (ARFF)
de Barcelona en la categoria de
millor documental. ◾
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— QUIN ÉS EL PRIMER RECORD QUE TÉ
DE LA FIRA D'ARTESANS? UN GRUP QUE
ES DEIA TERTÚLIA, QUE S'AJUNTAVA A
LA MARIETA, VA VOLER FER LA FIRA
Parlem amb
EN AQUEST CARRER. EL PRIMER ANY LA
el Martí
Turégano
VAM DECORAR POSANT-HI ROBA ESTESA
president de
ALS PORTALS I VAIG COMPRAR SARDINES
l'Associació
PER FER-LES A LA BRASA. — QUÈ TENIA
de la Fira
D'ESPECIAL EL CARRER PORTUGAL? ERA
d'Artesans
UN DELS MÉS POBRES I PODER DELS MÉS
MACOS DE MOLLET. SI NO TENÍEM PLAT
A CASA MEVA, ME N'ANAVA A CASA DEL
VEÍ I EN TENÍEM. AVUI LA GENT NO S'AJUDA COM ABANS. —
HA CRESCUT MOLT LA SARDINADA? VAM COMENÇAR AMB 8 QUILOS I ARA EN FEM UNS 110. ÉS UN REGAL QUE FEM ELS VEÏNS
DE LA FIRA D'ARTESANS. — QUÈ ÉS EL MÉS DESTACAT DE LA
FIRA? ELS PARADISTES SÓN TOTALMENT ARTESANS: VAM AGAFAR LA DETERMINACIÓ QUE SI VENIA UN ARTESÀ I EL PRODUCTE QUE VENIA NO ERA D'ELL, EL FÉIEM PLEGAR. AQUÍ ÉS ON
ELS ARTESANS VALOREN LA FEINA QUE ESTEM FENT. — QUINS
SÓN ELS ESTANDS QUE MÉS LI HAN AGRADAT? UN DELS PRIMERS
VIDRIERS QUE HI VA VENIR: QUAN TREBALLAVA EL VIDRE,
QUEDAVA LA ZONA ATURADA I A VEGADES DAVANT DE TOTHOM
EM FEIA BUFAR EL VIDRE. TAMBÉ UN ANY VAM FER VENIR UN
FERRADOR, PERQUÈ EL JOVENT NO HAVIA VIST MAI FERRAR
UN CAVALL, I N'HI HAVIA UN PASSEJANT PER VENTALLÓ. SÓN
COSES QUE ES QUEDEN. — TÉ MARGE DE MILLORA LA FIRA?
SÍ, FENT UNA MICA D'AMPLIACIÓ, PERQUÈ ENS TROBEM QUE
HI HA MOMENTS QUE NO HI POTS PASSAR. AL CARRER DE CAN
PACIÀ FINS A LA PLAÇA DE L'ARTESANIA AQUEST ANY NO HI
POSAREM NINGÚ, PERQUÈ HI HAVIA TRES PARADES I QUEDAVA
SATURAT. — L'ASSOCIACIÓ I LA FIRA TENEN RELLEU ASSEGURAT? HI HA JOVENT PORTANT TEMES, I ELS HI AGRAEIXO,
PERQUÈ AIXÒ HA DE TENIR CONTINUÏTAT. — S'HA ANIMAT MAI
VOSTÈ AMB L'ARTESANIA? BÉ, ARA M'HE POSAT AMB LA PINTURA I M'HI DISTREC MOLT.

— QÜESTIONARI —

QUÈ?

— QÜESTIONARI

POPULAR

Un centenar de
parades a la a
Fira d'Artesans
Del 16 al 18 de setembre tindrà lloc
la 38a edició de la Fira d'Artesans,
coorganitzada per l'Associació de
Veïns de la Fira d'Artesans i per
l'Ajuntament de Mollet del Vallès,
i que enguany comptarà amb un
centenar de paradetes repartides
entre els carrers Portugal, Can

Imatge del 2021, on les mascaretes i les
distàncies encara eren protagonistes

Pacià i Bartomeu Robert. Segons
reivindiquen els organitzadors, es
tracta d'una de les principals fires
d'artesania de tot Catalunya i, de
fet, cal destacar que any rere any
hi assisteixen persones d'arreu del
país, així com artesans paradistes fins i tot de fora de Catalunya
(del País Basc, d'Andalusia o de
la Comunitat Valenciana, entre
d'altres). A banda dels estands,
no hi mancaran les actuacions
de la Colla Castellera o del Centro
Cultural Andaluz, així com havaneres, la tradicional sardinada,
tallers perquè la canalla aprengui artesania el cap de setmana
al matí, així com xocolatada. Pel
que fa a la decoració dels carrers, enguany a tot arreu hi lluirà el símbol de la fira, el sol, com
a homenatge al seu dissenyador,
Josep Nogués, qui també farà una
exposició a La Marineta. ◾
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11 de setembre
16 de setembre
Celebració institucional de l'Onze
Inauguració de l'exposició
de Setembre, Diada Nacional de
'Història de les mans'
Catalunya
HORA: 19.30 h. LLOC: Museu Abelló.
HORA: 12 h. LLOC: Monument
PREU: Gratuït.
a Rafael Casanova.
ORGANITZA: Diputació de
ORGANITZA: Ajuntament de Mollet. Barcelona, MNAC i Museu Abelló.

17 de setembre
Torra-musical, amb bandes de
diferents entitats del poble
HORA: Matí. LLOC: Cercavila pel
centre i vermut i tast d'entitats a
Can Mulà. ORGANITZA: Banda del
Moll, de la Colla dels Torrats.

24 de setembre
20a Caminada nocturna a Gallecs
HORA: 20 h. LLOC: Parc de les
Pruneres. PREU: Inscripcions
fins al 23 de setembre per
10 € (8 € socis). ORGANITZA:
Club Muntanyenc Mollet.

setembre —

agenda —

9 de setembre
Projecció del film 'Sis dies
corrents', de la molletana Neus
Ballús
HORA: 21 h. LLOC: Parc de Pau
Casals. PREU: Gratuït.
ORGANITZA: Ara Mollet ERC.

29 de setembre
Presentació del llibre 'Filosofía
ante la crisis ecológica',
de Marta Tafalla
HORA: 19 h. LLOC: Jardinet.
PREU: Gratuït. ORGANITZA: Casal
Cultural.

13 de setembre
Presentació pública del procés
participatiu 'Quin Mollet volem'
HORA: 11.30 h. LLOC: Sala d'actes
del Casal Cultural. ORGANITZA:
Federació d’Associacions Veïnals
de Mollet del Vallès.

Fins al 27 de novembre
‘Esborrany d’un inventari de coses
estrictament visibles', d'Esteve
Plantada, al cicle Diàlegs amb
Abelló
LLOC: L'Aparador del Museu Abelló.
ORGANITZA: Museu Abelló.
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IMMOBILIÀRIA
VENDA
PA RTICU L A R V ENDE
PARKING. Calle Joaquín
M ir, 30-50 1a pla nta. 13.000 euros Tel.
639531554
PIS A MOLLET. PL A NA
LLEDÓ. Ref. JV14383.
Econòmic. Entresol. 76
m2, 3 hab., bany, menjador, cuina indep. amb
sortida a pati interior.
CEE: E. Preu: 99.000 €.
Tel. 93 579 33 33.
ES VEN PIS A SANT FOST!
70 m2, 2on d'alçada real
(sense asc.) reformat i
exterior. Saló amb balconada i aire condicionat, cuina, safareig, 3
hab. i lavabo amb banyera. Zona d'aparcament
exterior. Zona de poble,
centre molt a prop de
Can Corominas i del CAP.
CEE: E. Tel. 93 579 65 65.
PISO R EFOR M A D O E N
MONTCADA Y REIXAC.
Ref. JV14381. Quinto piso
sin asc. 66 m2, 2 hab. y
baño, salón con balcón,
cocina americana, suelos
de parquet, vent. alum.
CEE: E. Precio: 130.000
€. Tel. 93 579 33 33.
PISO EN EL CALDERÍ. 77
m2, con asc., 2 hab.
(antes 3), baño, salón
con salida a balcón,
co cina con galería.
Suelo gres. Con calefac.
CEE: E. Precio: 139.900
€. Tel. 93 579 33 33.

SE V ENDE FA NTÁSTICO
PIS O E N S A N T F O S T.
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 soleado.
El CAP, el Instituto,
supermercado, colegios, a 5 minutos andando. Gran salón, cocina,
balcón, 2 habitaciones,
aseo completo, lavadero. Calefacción. Tel. 93
579 65 65.
PISO EN GRANOLLERS. ZONA
TRES TORRES
Ref. JV14367. Reformado.
Con ascensor. 98 m2, 3
ha bitaciones, ba ño,
cocina office con lavadero, salón con salida
a balcón. Calefacción.
CEE: E. Precio: 159.000
€. Teléfono de contacto: 93 579 33 33.
VENDO PARQUING GRANDE
plaza NO. 1.
En calle Joaquín Mir, 53
de Mollet. Precio: 10.000
euros. Teléfono de contacto 626 182 717.
PLANTA BAJA EN MOLLET.
ZONA CAN PANTIQUET
Ref. JV14367. Bajos de
obra rehabilitada. 2
habitaciones dobles,
baño, salón-comedor con
cocina americana, ventanas climalit, suelos de
parquet, placas fototérmicas. CEE: E. Precio:
155.000 €. Interesados
llamar al teléfono: 93
579 33 33.

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.

SE ALQUILA PLAZAS DE
PARQUING PARA COCHES
Pequeños/motos en zona
Av. Badalona, 8-14 de
Mollet. Tel. 652 971 544
/ 638 127 395.

PISO EN MONTMELÓ. SANTO
CRISTO Ref. EV11226.
¡Vivenda a estrenar!
130 m2, comedor-cocina, 2 baños con ducha,
3 hab. (1 con vestidor y
baño 20 m2), sala polivalente 34 m2, lavadero.
Puertas lacadas en blanco, carp. ext. alum. con
puente térmico y vidrio
doble cámara, persianas
alum. inyectadas espuma.
Silestones, vitro, calefac., aire frío/calor por
conducto. Precio: 195.000
€. Tel. 93 572 30 73.

PISO EN A LQUILER EN
MOLLET. ZONA COL·LEGIS
NOUS. Zona tra nq uila, piso exterior y muy
soleado. 70 m2, 3 hab.,
baño, comedor exterior
con salida a balcón.
Cocina bien conservada
con lavadero. Se alquila
con muebles y electrodom. Balcón con vistas y
muy soleado. Precio: 760
€/mes. Ref. 2-716. Fianza
2 meses. Teléfono de
contacto: 93 579 65 65.

SE VENDE PLANTA BAJA EN
MOLLET. ZONA ESTACIÓN DE
FRANCIA. Ref. JV14378.
Próximo a estación de
tren. 85 m2, 3 habitacciones (antes 4),
baño, cocina con lavadero, salita con salida
a balcón, calefacción.
CEE: E. Precio: 145.000
€. Interesados llamar al
teléfono de contacto: 93
579 33 33.

GRATUITO-CONFERENCIAS
ESPIRITUALES Y
MEDITACIÓN
Algunos de los temas que
tratamos: Sueños, Viaje
astral, Dimensiones,
Conciencia, Chacras,
Karma, Alquimia, Cábala
o Meditación. Web www.
agarthi.es WhatsApp/Tel.
644472463 Mail info@agarthi.es

LLOGUER

PROFESSIONALS

ES LLOGA PLAÇA DE
PARQUING GRAN
Per a cotxe al carrer
Vicenç Plantada, nº 2.
Preu: 70 euros al mes.
Interessats, trucar al
teléfono 646 014 222, en
horari de 17 h a 20 h.

VOLS TREBALLAR A MB
NOSALTRES?
Empresa de Mollet busca
noves incorporacions de
personal especialitzat
en neteja. Interessats
envieu el vostre currículum a info@netejaactiva.es

ALTRES
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la
SALUT

Coneix els millors trucs

Sentiment d'inferioritat
Tota persona que pateix una manca de
confiança en sí mateixa, conviu amb un
sentiment d’inferioritat que l’obliga a
anticipar-se al fracàs d’una forma malaltissa, tot i que acostuma a confirmar-se
que es tracta d’individus en realitat són
molt capaços.
Les persones amb complex d'inferioritat
tenen una clara tendència a enganxar-se
de les experiències negatives del passat.
De fet, és una gran equivocació classificar les vivències personals en dos grups:
el de les que responen a l’èxit i el de les
corresponen al fracàs.
Preguntem-nos: és realment una errada aquella situació que un cop viscuda
ens permet augmentar les possibilitats
d’encert? Hauríem de tenir present que
tota experiència és vàlida pel coneixement que ens dona, ja que ens pot assenyalar la conveniència d’actuar d’una

{ psicoanalogia }

forma diferent per tal de
ÉS NECESSARI TENIR SEMPRE PRESENT
ser efectius.
QUE L'ALTRE ÉS L'ALTRE I NO UNA
En general, les personaliPROLONGACIÓ DE NOSALTRES MATEIXOS
tats amb sentiment d’inactuar, o bé a la dels nostres fills, hem
ferioritat acostumen a constituir-se
d’esforçar-nos en creure que la vida són
durant la infància. Es relacionen amb
moltes situacions a resoldre, per a les
fills de pares molt autoritaris, exigents
quals ben segur hi estem preparats.
i rígids d’idees. Els nens que reben aquest
El Dr. Edward Bach ens va regalar
tracte, pateixen per la por a no arribar a
un Remei Floral ideal per al tractament
les expectatives dels pares i el sentiment
del sentiment d’inferioritat com a teràpia
de fracàs s’instaura en el seu funcionaalternativa: ”Larch”, la qual treballa la
ment emocional.
manca de confiança, l’antiTot aquest procés va generant una procipació al fracàs, l’abatifunda infravaloració i molt sovint el penment… Alhora, aquessament permanent és l’autoafirmació
ta Flor
negativa: “no puc”. La por a equivofacilita el desenvolupacar-se pot generar decidir no enfronment de la perseverança i
tar-se a cap acció, amb la qual cosa l’acla seguretitud general serà la de postergar.
ESTHER MOLINS
tat en un
Si creiem que aquesta descripció pot
Psicoanalogista
mateix. ◾
correspondre a la nostra forma de sentir i

SOL·LICITA LA
TEVA VISITA

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

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

GABINET PSICOPEDAGÒGIC
I MÈDIC NATURISTA MOLINS

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

www.psicopnaturmolins.cat

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

Consells perquè
les plantes d'interior
es mantinguin
{ natura }
sanes
Les plantes d'interior requeTREURE LA POLS DE LES PLANTES
reixen cures perquè creixin
MILLORA LA SEVA APARENÇA I LES
sanes i fortes. El secret està
AJUDA A ABSORBIR MILLOR LA LLUM
en conèixer les necessitats
sitats de cada planta. Per regla general,
de cada planta. No obstant això, exishan de regar-se quan la part superior del
teixen regles bàsiques aplicables a totes
substrat està sec.
perquè es mantinguin en excel·lents
Les suculentes i cactus necescondicions. Vegem-les.
siten poca aigua, en canLes plantes necessiten
vi, les plantes amb
una ubicació on rebi
flors necessiten una
una bona il·lumimica més sobrenació, però sense
tot els mesos de
sol directe que
floració. Les
pot cremar les
plantes troseves fulles.
picals estan
Els canacos tumav i s b r u sdes a viure
cos de temen un hàbitat
peratura les
amb una gran
perjudiquen,
humitat ambiper això no és
ental, per la qual
recomanable
cosa agrairan que les
col·locar-les prop
polvoritzis amb aigua.
de fonts de calor o de
És necessari treure la pols a
fred. A l'hivern cal anar amb
les plantes d'interior perquè es vegin
compte amb els corrents d'aire.
millor. Això no sols millora l'aparença de
Pel que fa al reg, el seu excés pot ocasioles plantes, sinó que les ajudés a absornar que les arrels es podreixin. Cal adapbir millor la llum. ◾ AMIC
tar-lo a l'estació de l'any i a les neces-

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

Un espai per conviure i compartir
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