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Chevrolet Camaro Coupe Auto 2p.
Any 2010, 65.000 km., 20.900 €

Audi A4 2.0 4p.
Any 2001, 140.000 km., 3.400 €

Audi A4 Avant 2.0 TDI 136cv 5p.
Any 2012, 135.000 Km, 12.900 €

Honda CR-V 2.2 iCTDi Comfort 5p.
Any 2008, 179.000 Km, 6.900 €

Audi A6 3.2 FSI Tiptronic Quattro
Any 2005, 170.000 km., 6.500 €

Volkswagen Touran 2.0 TDI 140 Highline 5p.
Any 2006, 310.000 km., 2.900 €

Ford Mustang 3.7 V6 AUT. 2p.
Any 2014, 87.000 km., 26.900 € o 350€/mes

Ford Transit Connect 1.8 TDCi 90cv 200 S
Any 2008, 140.000 Km, 3.900 € 

Nissan Qashqai 1.5 dCi TEKNA 4x2 5p.
Any 2008, 135.000 Km. 6.900 €

Toyota Yaris 5 T Sport 3p.
Any 2002, 230.000 km., 1.900 €

Dodge Challenger SXT PLUS 2p.
Any 2014, 29.000 km., 19.900 €

Jaguar Serie XK XK8 Coupe Final Edition
Any 2006, 139.000 km., 19.900 €

Honda Civic 2.0 iVTEC TYPE R 3p.
Any 2005, 195.000 Km, 10.900 € 

Seat Córdoba 1.4i 16v 75 CV REFERENCE 4p.
Any 2004, 179.900 Km, 2.200 €

Fiat 500 1.2 8v 69 CV Sport
Any 2009, 100.000 km., 5.400 € o 150 €/mes
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SABIES QUE...?
NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL

EL COLOR BLAU HA ESTAT 
PRESENT A MOLTS COMERÇOS 

DE LA VILA?

POTS SER SOLIDARI MENJANT 
PIZZA I HAMBURGUESA? 

EL BOTMOL HA MESURAT 
L’IMPACTE DE LA COVID-19 EN 

EL COMERÇ LOCAL?

Després d’alguns intents fallits, 
el centre vila ja disposa d’un 

canal de comunicació directe amb 
l’Ajuntament. La nova associació de 
veïns i veïnes Centre Vila compta 
amb 9 membres impulsors, així com 
un grup de whatsapp amb gairebé 
150 participants. A l’associació 

també hi ha comerciants i membres 
de plataformes, com la que planteja 
la rebaixa o eliminació d’uns 
certs impostos municipals o la de 
l’Avinguda Barcelona-València. La 
seu actual es troba a la Federació 
Obrera, tot i que aspiren a ocupar 

una de les dependències d’El Molí. n

Més del 69% dels establiments 
ha patit una disminució 

de vendes. La mostra per a 
l’elaboració d’aquest baròmetre 
ha comptat amb la participació 
de 91 associats, que han respost 
un breu qüestionari. Botmol ha 
anunciat també un pla per a la 
recuperació del sector que es 
focalitzarà en tres mesures: el 
desenvolupament de la campanya 
municipal #AMolinsMillor;  
algunes propostes imaginatives, 
innovadores i flexibles per a 
resoldre la manca d’aparcament i 
el reforç de l’assistència als socis 
per a la implementació de nous 

serveis d’atenció als clients. n

Coincidint amb el Dia Mundial 
de Conscienciació sobre 

l’Autisme, el comerç va decidir 
“tenyir-se” un cop més de blau 
del 7 al 13 de setembre.  Durant 
aquesta setmana es van poder 
comprar productes solidaris en 
els establiments adherits. També 
s’hi van poder trobar unes guar-
dioles on dipositar la recaptació 
d’aquests productes, així com 
l’aportació que es volgués deixar. 
Els beneficis aniran destinats a 
l’associació Gueopic, que lluita 
per la sensibilització envers 

l’autisme. n

Pau Riba serà enguany el mestre 
de cerimònies de la nova 

edició de la Pizza i l’Hamburguesa 
Solidària, organitzada per tercer 
any consecutiu per El Ñoqui. 
Dissabte 19 de setembre, a les 
12 del migdia, a la Rambla de 
la Granja podràs menjar tota la 
pizza i hamburguesa que vulguis 
per només 10€ mentre escoltes 
en directe algunes cançons del 
repertori del cantautor galàctic. 
La recaptació es destinarà també 

a Gueopic! n

EL CENTRE VILA JA TÉ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES?
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SABIES QUE...?
NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL

CIUTADANS I PP HAN 
DENUNCIAT A L’AJUNTAMENT 

PER LA PANCARTA “LLIBERTAT 
PRESOS POLÍTICS”?

LES OBRES DE RENFE HAN 
QUEDAT ATURADES? 

UN DELS EDIFICIS OCUPATS 
DEL CARRER MAJOR HA ESTAT 

DESALLOTJAT?

ADIF i Renfe han iniciat obres 
simultànies a diferents 

punts de la xarxa ferroviària 
que s’allargaran fins al 15 de 
novembre. La constant circulació 
de trens de mercaderies (fins a 60 
al dia), amb el soroll i vibracions 
que provoquen, juntament amb 

l’ús del xiulet de les locomotores 
en horari nocturn, està suposant 
molèsties per a una part del 
veïnat. Tenint en compte que no 
hi ha alternativa per desviar els 
trens i que la utilització del xiulet 
de les locomotores és obligatori, 

caldrà armar-se de paciència. n

Després de nombrosos 
incidents, finalment els 

Mossos d’Esquadra i la Guàrdia 
Urbana van decidir tapiar l’accés 
a l’immoble situat al número 35 
del carrer Major. El pis es trobava 
ocupat des de feia mesos i les 
persones que hi vivien havien 
protagonitzat diverses disputes 
i aldarulls, algunes de les quals 
havien acabat fins i tot amb 

persones ferides. n

Les dues formacions han 
presentat un recurs 

contenciós contra la presència 
d’aquesta pancarta a la façana de 
l’Ajuntament, ja que consideren 
que vulnera la llei i les decisions 
del Tribunal Superior de Justícia. 
L’Assemblea de Molins de Rei 
per la Independència ha replicat 
que el ple municipal, a petició 
de tres associacions de la vila 
(Assemblea Nacional Catalana, 
Òmnium Cultural i Ateneu 
Mulei) va aprovar per majoria 
la proposta de penjar-la. De 
moment el govern municipal no 

s’ha pronunciat. n

L’empresa encarregada, fins 
al moment, de la reforma de 

l’estació, Ortiz Construcciones y 
Proyectos, ha sol·licitat la rescissió 
del contracte per executar les 
obres de millora i accessibilitat de 
l’estació de trens de Molins de Rei. 
Aquestes actuacions sumaven un 
pressupost total de 5.098.790 € 
i tenien un termini d’execució de 
14 mesos. Caldrà iniciar, doncs, 
nous tràmits per a la contractació 
d’una empresa que porti a terme 
les obres. Malauradament, no es 

compliran els terminis previstos. n

EL PAS DE TRENS A LA NIT ESTÀ PROVOCANT MOLTES QUEIXES?
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SABIES QUE...?
NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL

S’HA POSAT EN MARXA UN 
NOU ESPAI D’ACOMPANYA-

MENT PSICOLÒGIC? 

EL WEB DE L’AJUNTAMENT 
T’AJUDA A BUSCAR FEINA 

I A FORMAR-TE?

EL CONSELL D’ADOLESCENTS 
DE MOLINS DE REI HA REBUT 

UN RECONEIXEMENT?

L’Ajuntament ha posat a l’abast dels 
vilatans tot un seguit d’itinera-

ris per descobrir la vila. El primer 
itinerari plantejava la descoberta del 
patrimoni històric de Molins de Rei a 
través dels seus edificis emblemàtics. 
El segon realitzava un recorregut per 
la història inicial de la vila i les seves 

infraestructures més significatives. 
El tercer recorregut ens acostava als 
orígens medievals d’alguns dels nos-
tres referents històrics: el Castell Ciu-
ró, Can Vilagut o l’ermita de Sant Pere 
de Romaní. El quart i últim recorregut 
repassava la història dels principals 
carrers centrals de la vila. n

La feina realitzada pel Consell ha 
estat valorada i inclosa al Banc 

de Bones Pràctiques dels Governs 
Locals de Catalunya (BBP) de la Fe-
deració de Municipis de Catalunya 
i de la Fundació Carles Pi i Sunyer 
d’Estudis Autonòmics i Locals, 
com a pràctica significativa i que 
representa una aportació innova-
dora i de qualitat que pot servir de 
referència a altres ajuntaments i 
entitats. El Consell d’Adolescents 
va néixer amb l’objectiu d’obrir un 
nou espai  de participació al jovent 
de la vila que donés continuïtat al 
projecte de participació infantil 
que es va iniciar amb el Consell 
d’Infants l’any 2016. n

Es tracta d’un servei d’àmbit 
municipal adreçat a fills i filles 

de dones víctimes de violència 
masclista. L’accés es realitza 
mitjançant les professionals 
del SIAD (Servei d’Informació i 
Atenció a la Dona) i dels Serveis 
Socials Municipals. En cas de 
necessitar aquest servei, cal 
adreçar-se a l’Àrea de Serveis a les 
Persones, situada a Ca n’Ametller, 
trucar al 93 680 37 31 o enviar un 
correu a siad@molinsderei.cat. n

L’Ajuntament ha habilitat al web 
corporatiu el nou àmbit “Busca 

feina i forma’t”, on es poden trobar 
tots els recursos que l’Ajuntament 
posa a l’abast de la ciutadania per 
buscar feina i formar-se, i on les 
empreses poden publicar ofertes 
de feina. En aquest nou entorn s’ha 
posat en marxa el “Clic Feina”, un 
nou servei en línia per donar-se 
d’alta als serveis d’una manera més 
àgil i intuïtiva. Els serveis d’Ocu-
pació i Formació de l’Ajuntament, 
ubicats al Centre d’Ocupació i Ser-
veis a les Empreses Joan N. Garcia 
Nieto, han millorat així la difusió 
de la informació a través del web 
corporatiu. n

EXISTEIXEN DIVERSOS ITINERARIS PER DESCOBRIR LA NOSTRA VILA?
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SABIES QUE...?
NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL

PILAR RAVENTÓS HA PUBLICAT 
LES SEVES MEMÒRIES?

ELS CLUBS DE LECTURA 
DE LA BIBLIOTECA EL MOLÍ 

PRESENTEN NOVETATS?

L’ESCRIPTORA MOLINENCA 
EVA MORENO HA ACONSEGUIT 

UN NOU GUARDÓ LITERARI?

Enguany caldrà fer-ho amb cita 
prèvia, del 14 al 25 de setembre. 

Si necessites fer una prova de nivell 
o informar-te dels cursos anant 
al Servei Local de Català, has de 
trucar prèviament al 93 680 52 
63, extensió número 5, o enviar 
un correu a slcmolins@cpnl.cat 
perquè t’assignin un dia i una hora 

per ser atès. Aquest curs el sistema 
d’aprenentatge serà presencial, 
semipresencial o 100 % en línia, 
segons el nivell. Fins i tot les classes 
presencials tindran una part de vir-
tual perquè els alumnes s’iniciïn en 
aquest nou format d’aprenentatge 
i puguin acabar el curs en línia si es 

tornés a produir un confinament. n

El seu relat “Trèvol Atzur” ha es-
tat el guanyador de la VI edició 

del Premi Guillem de Belibasta de 
Tragó de Segre, població situada a 
la comarca de l’Alt Urgell. L’escrit, 
que dona títol a l’edició d’enguany, 
va ser escollit com a un dels 9 
finalistes entre els 122 relats que 
es van presentar. Eva Moreno 
ja acumula cinquanta guardons 
literaris i és Mestre en Gai Saber, 
un títol que només ostenten 4 
escriptores més:  Mercè Rodoreda, 
Olga Xirinacs, Teresa Costa i Lina 

Casanovas.  n

El llibre porta per títol “La 
Pilar, vivències viscudes en la 

quotidianitat de cada dia al llarg 
dels seus 90 anys” i en ell l’autora 
recorda molts moments personals 
viscuts entre Sant Sadurní d’Anoia, 
localitat on va néixer, i la nostra 
vila, on va establir-se justament 
la seva nit de noces, l’octubre de 
1961. Aquí és on recorda, entre 
d’altres, el seu pas per indrets on 
ha deixat petjada: el Mercat Muni-
cipal, Ràdio Molins de Rei, el Col-
lectiu de Vídues, el PSUC i també 
el Jutjat de Pau, on va ser jutgessa 

de pau titular durant 8 anys.  n

Aquest nou curs s’estrena amb 
el Club Còmic Molins, dirigit a 

públic de més de 16 anys. El Club 
serà conduït per Pau Moratalla, 
membre de Cineclub Hal 2002, i 
una vegada al mes es comentaran 
títols de novel·la gràfica, còmic, 
historietes, etc. Als clubs de 
lectura per a infants i joves aquesta 
temporada també se n’amplia 
l’oferta, amb el Club de Lectura per 
a nenes i nenes de 1r i 2n, de 3r i 
4t, i de 5è i 6è de primària i el Club 
de Lectura per a joves de 1r i 2n 
d’ESO, i de 3r i 4t d’ESO. Contacteu 
amb b.molins.m@diba.cat o al 93 
680 16 81 i trieu el vostre! n

JA ET POTS MATRICULAR ALS CURSOS DE CATALÀ?





Obra Nueva 
Canal de la Infanta

Oficina Información
Avenida Barcelona 108

T. 625 053 394 - www.molinscentre.es

- Viviendas 2, 3 y 4 hab. 

- Áticos y plantas bajas con 
terraza.

- Posibilidad de parking y 
trastero.
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ENTREVISTA

ALCALDE DE MOLINS DE REI

g Com definiries la teva gestió 
davant la Covid-19 a la vila?

La valoració i definició de la gestió 
de l’equip de govern, l’ha de fer la 
ciutadania. Hi ha un ampli consens 
que ens ha vingut una situació 
sobtada i del tot inesperada i 
que ha suposat tot un repte pel 
conjunt de la ciutadania mundial. 
Des d’aquest punt de vista, han 
estat uns mesos emocionalment 
molt durs per la pèrdua de veïns i 
veïnes molt estimats pel conjunt 
de la vila. Només tinc paraules 
d’agraïment cap als molinencs i 
molinenques pel seu compliment 
majoritari de les mesures decre-
tades i protocols establerts per la 
protecció de tots i totes. I també 
paraules d’agraïment vers aquells/
es treballadors/es municipals que 
van estar al peu del canó hores i 
hores durant molts dies per aten-
dre els ciutadans i ciutadanes, 
especialment els més vulnerables.
 

Segur que no hi estàs d’acord amb 
algunes de les decisions que s’han 
pres tant des del govern espanyol 
com des del govern de la Generali-
tat. Què haguessis fet en el seu lloc?

En primer lloc, cal comprendre, 
més que mai, que el conjunt 
d’administracions han hagut de 
donar una resposta a una situació 
per la qual segurament no estaven 
preparades, i que tothom ha 
volgut actuar de la millor manera 
possible. L’únic que puc dir 
actualment és que l’administració 
més propera, i que dóna major 
confiança a la ciutadania, que 
són els Ajuntaments, de nou, en 
aquesta crisi, és l’administració 
més oblidada. Als ajuntaments,  
sovint ens ha tocat esvair tots 
els dubtes que representaven les 
diverses normes, i som els que fem 
de corretja de transmissió cap a 
la ciutadania sense tenir tots els 
recursos necessaris. 

Què pot fer l’Ajuntament per 
pal·liar els efectes de la crisi a la 
ciutadania de Molins de Rei?

Malauradament, aquesta pandèmia 
tindrà conseqüències econòmiques 
pel conjunt de la ciutadania i de 
les administracions públiques 
quan encara no estàvem del tot 
recuperats de l’anterior crisi. 
Sabem que des dels ajuntaments 
tenim poc marge de maniobra 
i d’actuació, i més quan encara 
és incert el suport econòmic de 
la resta d’administracions. Dit 
això, i dins del poc marge que 
tenim, l’Ajuntament de Molins 
de Rei ha fet tot el possible per 
intentar pal·liar el màxim possible 
els efectes econòmics d’aquesta 
pandèmia. És per això que ja 
hem decidit utilitzar 1,7M€ del 
romanent del 2019 per ajudar a 
les empreses i vilatans de Molins 
de Rei.

Ja hi ha estudis que demostren 
que la Covid-19 té un component 
social i econòmic. S’ha fet a la 
vila o es preveu fer algun estudi 
en aquest sentit? (impacte per 
barris, impacte en famílies vulne-
rables...)

Molins de Rei té una llarga tradició 
i consens per combatre els efectes 
de la crisi econòmica. És un muni-
cipi que, malgrat la seva diversitat 
social, té un nivell de renda supe-
rior als municipis del seu entorn. 
El conjunt de forces polítiques 
estan treballant en un document 
de bases per a la reactivació eco-
nòmica i social de la vila, perquè 
en un futur puguem traslladar-ho 
al pacte social i territorial consti-
tuït l’any 2019 i plenament vigent 
actualment.

XAVI PAZ
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ENTREVISTA

D’altra banda, l’equip de govern se-
gueix treballant perquè, ben aviat, 
la finalització i recuperació de l’edi-
fici el Molí sigui una realitat. També 
en la continuïtat de les obres a la 
Carretera de Barcelona o en el 
projecte de reurbanització del Parc 
de les Palmeres . Sense oblidar la 
construcció de la nova  residència, 
que ha de millorar la qualitat de 
vida de la nostra gent gran.
Ara bé, sí que és cert que les 
obres de l’estació porten un cert 
endarreriment per problemes 
amb la contractació de l’empresa 
adjudicatària i que espero Renfe 
pugui resoldre ben aviat. 

Com podem transformar aquesta 
crisi en una oportunitat?  

Els moments durs de la crisi han 
fet que valorem els actes senzills 
de la vida. La música espontània 
als balcons, la rua de la Guàrdia 
Urbana... actes que tots vam poder 
gaudir quan estàvem tancats a 
casa. S’han posat molt de relleu 
valors com la solidaritat, el vo-
luntariat o el compromís amb la 
societat.  Tots i totes hem valorat 
més coses senzilles, com la retro-
bada amb els amics, la família, o 
conèixer els  nostres veïns i veïnes. 
La crisi ens ha fet obrir els ulls 
per coses que abans donàvem per 
suposades. Tot això és el que no 
podem oblidar mai.  n

Hi ha ajuntaments que es neguen 
a cedir el seu romanent al govern 
espanyol. Molins té superàvit. 
Què farà?

El govern de Molins de Rei ha de-
cidit aplicar i destinar a polítiques 
socials i econòmiques 1,7M€ del 
total de 2,3M€ que teníem de 
superàvit en relació, d’una manera 
o altra, amb les conseqüències 
i necessitats derivades de la 
covid-19. Les decisions que es 
prenguin a futur sobre el superàvit 
estaran adreçades a garantir el 
màxim benestar de tots i totes  els 
molinencs i molinenques.

Amb l’actual crisi, els ingressos 
hauran baixat. Es preveuen canvis 
en la política fiscal per obtenir re-
cursos que facin front a les noves 
necessitats?

Hi ha un compromís ferm d’aquest 
govern en no aplicar una política 
fiscal que representi un increment 
per sobre de l’IPC. Aquest com-
promís continua vigent tot i els 
escenaris econòmics incerts que 
tenim sobre la taula. Per tant, puc 
afirmar taxativament que en cap 
cas hi haurà un increment de la 
pressió fiscal per sobre de l’IPC. 

Com ha afectat la Covid-19 a pro-
jectes que estaven en marxa (ex,.
estació, Palau Requesens....)

La situació no ha d’afectar per igual 
a tots els projectes, i s’ha d’analitzar 
projecte per projecte. És cert que 
a Molins de Rei i arreu es produirà 
un alentiment sobre els calendaris 
de treball previstos. Tots i totes 
sabem que hem perdut mesos hà-
bils d’aquest any 2020. Així doncs, 
el Palau de Requesens, que acollirà 
el nou centre cultural del Renaixe-
ment, continua amb pas ferm, i tots 
i totes els molinencs i molinenques 
coneixeran ben aviat el projecte 
de rehabilitació de l’edifici i veuran 
l’inici de les obres l’any vinent.
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Són temps estranys, de confinament, 
incertesa i falta d’expectatives per la Co-
vid-19. Els i les venedores del Mercat els 
hem viscut amb vocació de servei cap els 
clients/es. Hem mantingut les parades 

obertes, amb por i amb temors, però amb el millor 
dels somriures. Gràcies per confiar en nosaltres.

El confinament ens ha fet veure que hi ha raons per 
promoure hàbits de compra diferents i alternatius, 
que ja teníem abans de l’arribada dels grans super-
mercats. I que anar a comprar és un element de 
cohesió social i de creació de vincles.

Hem redescobert hàbits més sostenibles i eficients 
que els proposats pel consumisme. Un model pro-
mogut per les grans àrees que no afavoreixen hàbits 
d’alimentació saludable i que justifiquen la compra 
excessiva d’aliments processats per manca de temps. 

Ara hem tornat a comprar a peu. Això implica carre-
gar el just i necessari per no empènyer un carretó ple 
i comprar d’una forma més racional i econòmica. 

Al mercat pots comprar a granel. Durant el confina-
ment hem ajustat molt més les nostres compres. I si 
vols comprar ràpid pots enviar un WhatsApp o trucar 
i recollir-ho al mercat o rebre la compra casa. Durant 
el confinament molts hem ofert servei a domicili. 

Persones que viviu soles heu trobat en el mercat un 
espai on desfogar-vos. Familiars de persones grans 
ens heu explicat situacions dures, o  mares i pares de 
família ens heu dit com estan els vostres fills/es i com 
de difícil ha estat combinar les hores de teletreball 
amb les hores d’estudi dels infants. Heu trobat mo-
ments d’escolta on compartir les vostres emocions. 
Per a nosaltres això és un orgull. Aquests moments 
importants i vitals de relació ben segur que es refor-
çaran i perduraran. 

Aquests vincles són clau per cohesionar el territori.  
I la cohesió és imprescindible per afavorir la vida 
comunitària. Una ciutat dormitori és una comunitat 
que perd vida associativa. Des del nostre modest 
espai volem posar de manifest la importància de po-
tenciar el comerç de proximitat. Molins de Rei té un 
diferencial excepcional entre els municipis del Baix 
Llobregat i cal que el preservem. Al Mercat seguirem 
sumant per a què això sigui possible. 

I si, com nosaltres, creus que comprant al mercat es-
talvies, que no perds temps si no vols, que no malba-
rates els aliments i que et relaciones i generes vincles 
que ajuden a cohesionar la vila, vine al Mercat, que 
t’hi rebrem amb un gran somriure.  n

Rafael Casanovas 52 - 08750 Molins de Rei - Tel. 936 80 21 16         600 31 19 78
De dilluns a divendres de 9 a 13h i de 15 a 20h. Dissabtes de 9 a 13h.

Junta de Venedors del Mercat Municipal

EL MERCAT, AL TEU COSTAT I MÉS A PROP TEU
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ASSESSORIA I FINQUES MATA I FILLS SL
Corredoria d’assegurances, S.L.
Assessoria fiscal, laboral i comptable
Administració de comunitats

C/ Pere Calders, 8, Baixos, Local 5, 08750 Molins de Rei

T. 93 668 20 49 · M. 630 488 724 · info@matabala.com

Aquesta temporada que tot just co-
mença no serà una temporada com les 
altres. El COVID-19 ja forma part de la 
rutina de les nostres vides, i a l’esport 
també hi serà molt present. Els Casals 

d’Estiu van ser la prova de foc, ja que si funciona-
ven bé, podríem preparar la nova temporada amb 
garanties. L’Ajuntament va posar a disposició tots els 
espais disponibles per a què les entitats estigues-
sin el més concentrades possible, amb la mínima 
interferència entre nosaltres, tot amb l’objectiu de 
minimitzar el risc de contagi. Per part de les entitats, 
es van fer activitats i excursions especials, total-
ment diferents a les que es feien altres anys i es van 
marcar uns protocols d’entrada i sortida específics. 
El resultat de tot aquest esforç va ser que no es va 
detectar cap positiu durant el campus. 

Tot aquest treball ens ha donat molta confiança per 
poder planificar la nova temporada i preparar els 
protocols (signatura de la declaració de responsabi-
litat, control d’assistència dels participants, control 
de temperatura a jugadors/es i entrenadors/eres, 
desinfecció de mans i calçat, obligatorietat de la mas-
careta, venir equipats de casa i fer el canvi de calçat 
a la grada, ampolla d’aigua d’ús personal, entrades 
i sortides de manera esglaonada i ordenada i accés 
exclusiu a la instal·lació per jugadors/es i tècnics). 
Però independentment dels protocols, aquesta nova 
temporada estarà marcada per la incertesa. Ningú 
pot garantir que no tornarem a patir un altre confi-
nament o que tindrem decrets restrictius pel que fa a 

la pràctica esportiva. Tenim calendaris de competició 
teòrics, que es veuran afectats en cas de positius en 
jugadors, tècnics, àrbitres…Volem jugar amb públic 
a la grada, però tindrem restriccions de capacitat a 
les instal·lacions. Incertesa també perquè un altre 
confinament podria generar problemes de tresoreria 
a les entitats. 

Però, per sobre de tots aquests possibles entrebancs, 
existeix la passió que tots tenim pel nostre esport. 
Així que farem tot el possible perquè les jugadores 
i jugadors puguin gaudir d’allò que més els agrada. 
Gràcies a totes les persones que han preparat els 
protocols i també a les que vetllen cada dia pel 
seu compliment (personal de neteja, conserges, 
monitors/es, coordinadors/es, personal de l’Ajun-
tament…). També als jugadors i jugadores, pares i 
mares, que amb la seva responsabilitat fan possible 
que tot això funcioni. n

President CFS Molins 99

DANIEL SANTAMARÍA

LA NOVA TEMPORADA
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Cada any, amb l’apropament de l’inici del 
curs escolar, es respira un aiguabarreig 
d’emocions; nervis, alegries, pors i il·lu-
sions... Però aquest any, atípic i distòpic, 
som els adults que ens sentim nervio-

sos, atemorits i preocupats. Com molt bé recordareu, 
l’escola va tancar fa molts mesos, i el debat està ser-
vit:  hem d’obrir les escoles o serà més assenyat tan-
car-les?  Si vosaltres fóssiu el conseller o consellera 
d’Educació, com actuaríeu?

Primer de tot, per tal de prendre les disseccions més 
o menys encertades, cal preguntar-nos amb quina 
hipòtesi partim.

Primera hipòtesi: Tot anirà bé.
La vacuna serà tot un èxit. Què fem mentre esperem la 
nostra dosi?
Potser no cal obrir les escoles si donem un quadernet 
a cada infant, fem alguna classe virtual per distreure 
el personal i fem veure que estem tots molt implicats 
amb l’educació dels infants del nostre país. I si alguna 
família no disposa dels recursos necessaris, no ens 
preocupem! Ja ho recuperarem més endavant. El cer-
vell dels nois i noies és molt plàstic i ho absorbeixen 
tot ràpidament.

Segona hipòtesi: Això va per llarg.
Malauradament el virus no desapareix per art de mà-
gia i la vacuna triga a arribar i a ser administrada a 
la població. Parlem d’un o dos anys. Què fem mentre 
esperem?

Hem d’obrir les escoles i universitats aplicant les 
mesures necessàries i al mateix temps assumint el 
risc que això pot comportar. L’aprenentatge dels 
infants i joves (adults també) no pot aturar-se, és 
un dret i una necessitat fonamental. De la mateixa 
manera que el supermercat del costat de casa no va 
tancar la persiana, assumint els riscos.

Tercera hipòtesi: Teories conspiratives
Les teories conspiratives es confirmen: “no hi ha bitxo”, 
tot és culpa del 5G, del Bill Gates i dels Illuminati.
Per tant, no cal mascareta ni distància social... Fem 
vida normal, petons i abraçades per a tothom. Obrim 
escoles i l’economia es recupera, puja el PIB. Si sou 
amants de les conspiracions, us proposo que feu de 
voluntaris a qualsevol UCI, no us farà falta l’EPI, el 
“bitxo” no existeix! A més a més, una recerca de la 
Vall d’Hebron, com apunta Soler: ens confirma que els 
nens són menys transmissors del virus que els adults 
en l’entorn familiar. Si aquestes dades es corroboren, 
podem afirmar que l’escola és un espai segur, tot i que 
el risc zero no existeix.

Però tornant a la pregunta inicial, obrim o tanquem 
les escoles? n

Educador social i pedagog

OBRIM O TANQUEM ESCOLES?

ROGER LLOPART
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Quan el documental sobre 
l’aparellament de la tortuga llaüt 
dona pas a un anunci de pòlisses 
de vida, ella desperta atordida per 
una migdiada massa llarga. Va a la 

cuina, obre la nevera, n’escaneja el contingut i pren 
un formatget de “La vaca que riu”, que assaboreix 
mirant l’embolcall. Té alguna cosa de sinistre. Aquell 
vell ruminant amb arracades li recorda el gerent de 
l’empresa, no perquè porti arracades, sinó per aquell 
somriure maquiavèl·lic amb què li va anunciar un 
ERTO injustificat. Són les vuit. Ho sap perquè fora 
algú ja pica de mans. Surt al balcó i, encomanant-se 
del coratge col·lectiu, s’entrega amb ferma convicció 
a la cita universal de l’aplaudiment. La cerimònia 
li provoca un sentiment de fraternitat ecumènica, 
gairebé com un Nadal microscòpic que té lloc durant 
cinc minuts cada vespre i que comparteix amb totes 
aquelles siluetes anònimes unides en el projecte 
comú de destinar un pensament solidari als sanitaris. 
Això l’emociona. Se li estreny la gola i li assalta 
el desig d’abraçar la humanitat, però està sola... 
Està sola perquè ha escollit la solitud a les falses 
companyies, l’alliberament a la dependència, allò 
essencial davant allò superflu i trivial. I així, mentre 
la humanitat s’aboca a l’alta gastronomia compartint 
imatges de plats elaboradíssims i cremant després 
les calories al ritme frenètic d’algun tutorial, ella 
s’exonera de complexes i aprofita el confinament 
per a reconciliar-se amb el seu cos i les seves quatre 
parets. Tot just s’ha emancipat d’un matrimoni 
infaust amb un home ingrat. I ara que ha descobert 

els forats negres on es confina l’ànima, agafa 
embranzida i fa neteja d’agenda, contactes i armaris. 
Es desprèn sense concessions de tot allò que és 
grisenc: vestits anyencs plens de boletes descarades, 
promeses d’amor esfilagarsades, butxaques d’abric 
on dorm el darrer hivern als plecs encarcarats dels 
klínex vells, la pàtina de pols sobre aquella fotografia 
que ell li va fer un vespre a la platja... I deixa entrar el 
sol fins al darrer racó de cada calaix, aquell hàbitat 
de foscor on ploren els mitjons desaparellats, aquells 
que no llences per si de cas... I del  vestit de núvia 
innocent que dorm als llimbs de l’altell amb la seva 
tristor de naftalina i la llaçada d’arnes i ressentiment, 
guardat com qui guarda el botó de recanvi d’una 
camisa que ja no tens, se’n fa una catifa voladora 
abans que el seu marriment acabi esgrogueint-li 
les parets. I deslliurada del lligam material on fins 
ara pensava que s’aferrava la vida, emprèn el vol 
sobrevolant tots els cels.  n

EVA MORENO

DESCONFINAR LA MATÈRIA, ALLIBERAR L’ÀNIMA

Escriptora
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Estudiant de Batxillerat-Premi Sambori Òmnium 2017

El pes d’un cel plomís semblava caure so-
bre les espatlles d’aquells que romanien a 
coberta. Mans calloses estiraven cordes 
aspres, tenyint els taulons metàl·lics del 
terra amb les gotes de vida que se’ls esca-

paven. La sang es confonia amb l’òxid que inundava 
cada racó d’allò que segles enrere fou anomenat un 
vaixell pesquer. Havien transcorregut dècades des 
de l’abandonament del propòsit original de la nau: 
ja incapaç d’arrabassar res al mar, el temor sols la 
deixava atrevir-se a travessar-lo, amb l’esperança 
que la ferralla que transportava no quedés sepultada 
entre les ones. 

La preuada càrrega havia de ser salvaguardada de 
l’amenaça que s’entreveia entre uns núvols cada cop 
més foscos. Nusos i cadenes; rigidesa front les tènu-
es gotes que començaven a precipitar-se des de les 
profunditats del cel. L’obscuritat s’estenia fins més 
enllà de l’horitzó, seguint cada passa de tot mariner 
amb implacable crueltat. 

Els confins de la mar havien quedat esborrats per un 
diluvi monocrom que tot ho engolia. El cel semblava 
desfer-se en runa amb la mateixa facilitat que la 
ciutat enderrocada que constituïa l’ineludible destí 
de l’embarcació. Els núvols i l’escuma de les onades 
formaven un sol ésser; un gris ferotge que es batia 
en duel contra ells, provant de submergir-los en les 
tenebres de l’eternitat.

Un fulgor fugaç, omnipresent; seguit d’un eco llunyà, 
tronat. Com un lament de la Terra, un crit entre 
els laments del Cel. Qui era realment en agonia? 

Eren ells, perpètuament conduïts per les corrents? 
O era ella, tornada erma i àrida? No havia trobat 
resposta quan la soga que sostenia escapà dels seus 
dits, presa per les ràfegues que els assolaven com 
voltors. La vela s’elevà, immaculada, fora del seu 
abast. Fou a l’aixecar la seva mirada desassossegada 
quan se li presentà, momentàniament, una blancor 
absoluta, com un vel que cobria la massa grisosa que 
els rodejava. Aviat la il·lusió s’esvaí, i sols quedà la 
desesperança davant la pèrdua de tot control: la vela 
s’allunyava entre les altures, i l’aigua colpejava amb 
força la proa de la qual havia pres possessió.

La superfície oscil·lava, delirant, abocant les valuo-
ses caixes i les vides anodines a un pèlag que mai les 
havia discernit. Els seus peus van abandonar el sòl, 
arrossegats per unes mans líquides que sorgien de 
l’abisme. El seu cos esdevingué estàtic, separant-se 
de la nau que sempre l’havia emparat. L’únic que 
l’acompanyava era la remor furibunda de l’oceà. 
Els gemecs havien cessat; tota ànima s’havia desfet 
entre els fragments de ferro que eren sacsejats amb 
rancor. L’energia l’estava negligint, els sentits l’esta-
ven traint. L’últim que copsà fou la vela, ballant en un 
escenari inexhauriblement pàl·lid. Sense nau ni destí, 
el món es tancà a ella.

Un blau intens i vívid fou el primer que distingí. La 
calma fregava la seva pell, com si en un bressol es 
trobés. La seva mirada, ara lúcida, li revelà esponjo-
sos nuus completament albins.

La calidesa de la sorra abraçava una carn encara 
humida. Sense nau ni destí, el món s’obrí a ella. n

IRIS LÁZARO

MARESMA



Con donpiso lo tienes asegurado, porque disponemos de clientes 
compradores que garantizan visitas a tu propiedad y soluciones 
financieras para que la puedan comprar. Utiliza las ventajas
que te ofrecemos para vender tu casa rápido y sin problemas.
La eficacia de nuestros procedimientos nos hace diferentes. 

Compruébalo.

Detrás de la mascarilla,
una sonrisa

Consigue el mejor precio

COMPRA AL CONTADO · VENTA GARANTIZADA · ESPECIAL HERENCIAS

Ahora, si quieres vender, infórmate
937 824 815 · www.donpiso.com

Felicidades,
acabamos de
vend� su piso

#ProducimosSonrisas

GRATIS:
Certificado

Eficiencia Energética 
Valoración
actualizada
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g L’Assemblea Groga és un marc unita-
ri de treball i lluita en favor de l’educació 
pública, crítica, catalana, laica i de qua-
litat que, a Molins de Rei, agrupa alguns 
alumnes, mestres i totes les AFA (Asso-
ciacions de Famílies d’Alumnes) de les 
escoles i instituts públics de la vila. 

L’Assemblea apareix a Molins cap al 
2009, com a resposta a les fortes re-
tallades a l’educació pública. El curs 
2014/15, amb la posada en marxa de la 
nova Llei d’Educació (la LOMCE, la llei 
Wert), l’Assemblea es reactiva i reprèn 
la seva activitat, centrada en la lluita 
contra la LOMCE i les retallades i, en 
particular, en exigir una planificació 
escolar que posi l’Escola Pública en 
el centre i que no aprofiti els canvis 
demogràfics per a reduir-ne el seu pes. 
Aquests han estat des de llavors els 
eixos centrals de la nostra lluita, que es 
resumeixen en un: posar en el centre del 
debat la importància de l’educació públi-
ca per a la nostra vila.  

En aquesta línia, des del 2017 venim 
organitzant la Festa de la Pública, amb 
què volem donar a conèixer i celebrar, 
amb tota la vila, la qualitat del conjunt 
de l’ensenyament públic a Molins i pre-
sentar-lo com la millor alternativa pel 
desenvolupament dels nostres infants. 
Cada any des de llavors, estem molt 
contentes d’haver-la pogut organitzar, 

comptant amb la col·laboració de tots 
els centres i moltes i diverses entitats 
de la vila.

I aquest nou curs, què? Aquest nou curs 
comença amb el repte de garantir el dret 
a l’educació per a tothom en un context 
de pandèmia. Sabem que suposarà un 
sobreesforç, però estem convençudes 
que és possible. Per la necessària so-
cialització dels infants i joves, pel seu 
benestar emocional, per garantir l’accés 
universal i la igualtat d’oportunitats és 
necessari mantenir les escoles obertes. 

Des de l’Assemblea treballarem perquè 
les administracions acompanyin els 
centres, els professionals i les famílies 
en aquest curs tan anòmal, per garantir 
les mesures de protecció adequades 
que permetin a tots els infants i joves de 
Molins anar a les escoles o instituts amb 
seguretat i confiança. També exigirem 
aquelles mesures que garanteixin la 
connexió telemàtica i l’accés a les be-
ques menjador, en cas que calgui el tan-
cament temporal d’algun grup o centre 
al llarg del curs.

Sabem que l’escola pública és la millor 
eina per garantir el dret universal a 
l’educació. Comencem amb totes les 
ganes per garantir aquest dret! Per una 
societat més justa, educació pública de 
qualitat per a tothom! n

ASSEMBLEA GROGA MOLINS DE REI

ACONSEGUIR UNA SOCIETAT MÉS JUSTA PASSA PER UNA 
EDUCACIÓ PÚBLICA DE QUALITAT: DEFENSEM-LA!
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NATURA LOCAL
CONEIXEM EL RODAL DE MOLINS DE REI AMB EL CEM

RECORREGUT 1

El Turó del Mulei (227m) 
Llocs d’interès: Castell Ciuró, masia de Can Vilagut, 
Font de la Tartana, masia de Can Bofill, Turó del 
Mulei, ermita de Sant Pere de Romaní i torrent de la 
Riera d’en Bonet.

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI

I
niciem la ruta des de l’esplanada del Castell Ciu-
ró, els fonaments del qual es remunten als temps 
dels visigots, al segle VIII. Després de visitar-lo 
prenem de pujada en direcció E la pista de l’Antic 
Camí de Santa Creu d’Olorda entre  camps d’oli-

veres i ametllers, ara abandonats. En 5’ som a tocar 
de la masia de Can Vilagut, datada del 1368. Ens 
fixem que a la façana principal té un rellotge de sol 
del 1786. Seguim endavant i en 8’ arribem a una es-
planada amb quatre camins: triem el primer a la dre-
ta tot travessant una cadena  i en 10’ som a la font de 
la Tartana, amb un petit oratori dedicat a Sant Jordi, 
recentment restaurat. Deixem el camí principal i 
prenem un altre que surt del darrere de la font amb 
un pal indicador i els senyals SFLL3. Seguim sempre 
endavant sense deixar aquest caminet, ara voltats de 
ginestes i llentiscles. Al fons a la dreta veiem la masia 
de Can Bofill, amb el seu excel·lent campanar-mi-
rador. Al cap de 12’ arribem de baixada a una pista 
ampla que ens ve de la masia: nosaltres hem de girar 
a l’esquerra, seguint el pal indicador SFLL3. Poc més 
enllà creuem un torrent, pugem un petit desnivell i 
trenquem a la dreta fins a una cruïlla de pistes: som 
al Coll d’en Cuiàs. Des del coll un pal indicador ens 
orienta al turó del Mulei, així que travessem rectes 
la pista i enfilem per un corriol que s’endinsa en un 
bosc de pins esclarissat. Més endavant el corriol 
planeja per la carena entre romanins, farigola i 
espígols. Deixem a mà dreta una cabana de pedra 

seca enrunada i al 
cap de 10’ ja som 
al cim del Turó del 
Mulei, que ens ofereix unes extenses panoràmiques 
sobre la vall baixa del Llobregat i fins al mar. Seguim 
el nostre recorregut, ara per un caminet orientat 
a mar que sempre de baixada passa pel costat de 
ginestes i alguns pins pinyoners: les vistes continuen 
sent excel·lents. En 15’ ja som al davant de l’ermita 
de Sant Pere de Romaní, d’època romànica amb una 
sola nau de volta de canó. Un cop visitada tornem en-
rere fins a un pal indicador en l’esplanada. Deixem la 
pista ampla de la dreta i agafem un corriol que hi ha 
al davant i mig amagat darrera un pi. Aquest caminet 
fa baixada entre pins i antics garrofers i oliveres. En 
10’ arribem a la llera del torrent de la Riera Bonet. 
Des d’aquest lloc girem a la dreta i amunt, enmig d’un 
espès canyissar. En 5’sortim de la llera del torrent i 
una mica més endavant passem pel mig d’una esplèn-
dida i petita plataneda. Seguim endavant per aquest 
camí amb petits horts de consum familiar a banda i 
banda fins arribar a una pista ampla que seguirem de 
pujada a l’esquerra i que ens deixarà en 12’ als peus 
del Castell Ciuró, inici i final del nostre itinerari.  n

6’7 km Baixa

4,2 km/h

190 m Circular
Tipus de RutaDesnivell

2 h
Temps TotalVelocitat Mitjana

Distància Dificultat
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935 174 098  
 

 
 

Emisiones CO₂ (g/km): 125 – 131. Consumo medio (l/100 km): 5,5 – 5,8.

Avda. de Barcelona, 211
NOLINS DE REI
Tel: 

TOYOTA STAR BAIX
starbaix.toyota.es

TOYOTA RAV4 
ELECTRIC HYBRID
4 AÑOS DE MANTENIMIENTO

4 AÑOS DE GARANTÍA 

48 cuotas. Entrada: 10.014,10 €. 
Última cuota: 16.703,84 €. 
TIN: 6,50%. TAE: 7,63%. 

250€
POR

AL MES*

SANT BOI
GAVÀ
L’HOSPITALET

*Precio correspondiente a Toyota RAV4 2WD Advance. PVP recomendado: 32.750 € por financiar. Entrada: 10.014,10 €. TIN: 6,50%. TAE: 7,63%. 48 
cuotas de 250 €/mes y última cuota (valor futuro garantizado): 16.703,84 €. Comisión de apertura financiada (2,75%): 625,24 €. Importe total del 
crédito: 23.361,14 €. Importe total adeudado: 28.703,84 €. Precio total a plazos: 38.717,94 €. Oferta financiera con el producto Toyota Easy de Toyota 
Kreditbank GmbH sucursal en España. IVA, transporte, impuesto de matriculación, promoción, aportación del concesionario incluidos. Otros gastos de 
matriculación, pintura metalizada y equipamiento opcional no incluidos.Incluido paquete Toyota Easy Plus con 4 años de Garantía, 4 primeros manteni-
mientos (un mantenimiento cada 15.000km o un año, lo que antes suceda) y 4 años de asistencia de carretera. Modelo visualizado no corresponde con 
el modelo ofertado. Oferta válida hasta 31/10/2020 en Península y Baleares. Promoción válida para 1.500 unidades en stock y no acumulable a otras 
ofertas o descuentos. Quedan excluidos de esta promoción los vehículos para flotas. Oferta ofrecida por Toyota España S.L.U. (Avda. Bruselas, 22. 
28108 – Madrid) y su red de concesionarios. Para más información consulta en tu concesionario habitual o en toyota.es

AGROLLAVOR
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E
n David Batlle porta des 
dels 16 anys treballant 
en el sector de l’hort i el 
jardí. El 2016 entra en es-
cena Agrollavor, arrel de 

la societat entre l’Agroquímica Ollé 
i Supervert, adquirint i continuant 
l’activitat de Cereals i Pinsos Martí 
S.L. Neix per consolidar-se com 
una agrobotiga de referència en el 
Baix Llobregat. Un punt de venda 
de productes ecològics, sense me-
diacions, lligat a la qualitat alimen-
tària i ubicat precisament a l’antic 
Sindicat de Pagesos de Molins de 
Rei. Des d’aquesta agrobotiga es 
treballa estretament amb els page-
sos locals i altres professionals, tot 
i que es defineix com “una botiga 
del poble per al poble”. Per tant, el 
servei i atenció a la clientela és de 
proximitat, igual que ho són els seus 
productes.

La botiga respira el seu estil i filoso-
fia, que és aconseguir un món més 
sostenible. “És l’únic camí que ens 
queda”, assegura rotund un dels 
socis. D’aquesta manera, Agrollavor 
proveeix el millor possible avui, 
sense posar en perill els recursos 
de demà. Des d’aquest emplaça-
ment tan conegut a Molins de Rei, 
la ciutadania hi pot trobar aliments 
de km0, llet i aigua en envasos re-
tornables, i també llegums i altres 

productes a granel. De fet, són els 
únics a la vila que disposen de mel 
a granel, un dels productes estrella 
de la botiga. 

En David confia en la societat i creu 
que a Molins de Rei hi ha conscièn-
cia col·lectiva sobre la importància 
de reciclar i comprar productes 
de proximitat. “Amb la quantitat 
de residus que estem generant 
tots diàriament, hem de procurar 
reutilitzar i retornar els envasos. 
No és tan còmode com comprar un 
tetrabrick, consumir-lo i llençar-lo 
a les escombraries, però al final ho 
agreeixen la natura, els sentits i la 
butxaca,” assegura.

Per poder vendre la millor fruita 
i verdura, la que és de temporada 
i de casa nostra, treballen amb 
pagesos de Molins de Rei i del Parc 
Agrari del Baix Llobregat, prescin-
dint de comprar a grans espais com 
Mercabarna. “El vincle amb la pa-
gesia és proper, i ve de molts anys 
enrere”, destaca.

D’altra banda, Agrollavor és una 
botiga especialitzada en hort i 
jardí, control de plagues, cereals i 
pinsos per a animals, tot tipus de 
productes per la granja, sistemes 
de rec, i on la gent trobarà personal 
especialitzat en aquests temes i uns 

dels pocs de la zona amb tot tipus 
de productes per a l’apicultura.

Un altre dels avantatges principals 
és el pàrquing gratuït just darrera 
de la botiga, per poder comprar 
amb tota comoditat. Així que David 
Batlle anima: “Que ens vinguin a 
veure, oferim experiència i assesso-
rament personalitzat, i estem per a 
tothom!”. n

AGROLLAVOR

Servei, atenció i productes de proximitat 

Per contactar amb Agrollavor, 
els trobareu a: 
Carrer Foment, 5
Molins de Rei 
Consulta el que vulguis al web:
www.agrollavor.com
i per comandes a domicili al mail: 
agrollavor@gmail.com 
o al telèfon 93 668 11 44

COMERÇ
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E
t costa seguir una con-
versa quan estàs sopant 
amb la família o els 
amics? A casa et diuen 
que poses molt alt el vo-

lum de la TV? Tens dificultats per 
entendre a l’altra persona quan 
parles per telèfon?

La sordesa o pèrdua auditiva, en-
cara que és més freqüent entre la 
gent gran, pot aparèixer a qualse-
vol edat. De fet, l’exposició a so-
rolls intensos a la feina o els medi-
caments ototòxics són algunes de 
les causes que la generen o accele-
ren en persones de totes les edats. 
La pèrdua auditiva afecta la nostra 
agudesa mental i per tant, fa que 
augmenti la dificultat en l’atenció. 
També comporta pèrdua de memò-
ria i menys comprensió del llen-
guatge, el que provoca que cada 
vegada ens aïllem més i disminuïm 
la nostra activitat social. Per això 
és tan important sotmetre’s a una 
revisió auditiva, almenys un cop a 
l’any. A Federòptics Bofill Bassons, 
aquesta revisió és gratuïta i ofereix 
un estudi complet, per detectar les 
necessitats de cada persona. Ge-
rard Sánchez, l’audioprotesista de 
Federòptics, ho explica: “A través 
de quatre proves, que inclou una 
audiometria, determinem quin ti-
pus i quin grau de pèrdua té l’usua-

ri/a. Un cop es determina, s’ofereix 
la millor solució personalitzada 
i s’explica la diversitat de preus i 
diferències auditives que hi ha”. El 
valor diferencial de Federòptics és 
que la persona pot provar gratuï-
tament l’audiòfon durant un mes: 
“D’aquesta manera, l’usuari/a té 
la llibertat i certesa de saber que 
el producte li funciona sense tenir 
cap despesa prèvia”, explica aquest 
professional.

Segons l’estudi Breaking the sound 
barrier del Real Institut Nacional 
per a sords, el 71% de les persones 
amb problemes d’audició se senten 
aïllades degut a la pèrdua auditiva 
i el 91% tenen dificultats per de-
senvolupar-se en espais públics. 
En aquest sentit, les persones 
amb problemes auditius sovint 
tenen l’autoestima baixa, pateixen 
inseguretat i ansietat. “Per això, 
considerem que és molt important 
cuidar la nostra salut auditiva, per 
poder estar connectats amb el 
nostre voltant”, assegura Gerard. 
Així, insisteix que cal fer un estudi 
complet de l’audició i que no sigui 
massa tard. “Uns bons audiòfons 
adequats a la nostra oïda i pèrdua 
auditiva poden millorar la nostra 
comprensió en converses familiars 
i ambients sorollosos, sentirem 
millor quan parlem per telèfon, po-

drem anar i comprendre una obra 
de teatre o no haurem d’apujar el 
volum de la TV”, explica Gerard. 

La professionalitat dels seus treba-
lladors, les facilitats de pagament 
de fins a tres anys sense interes-
sos, així com la qualitat dels seus 
audiòfons, sense piles, dissenyats 
amb l’última tecnologia del fabri-
cant danès OTICON, que propor-
ciona una comprensió excel·lent 
amb menys esforç, fa que Federòp-
tics Bofill Bassons sigui l’espai de 
confiança a Molins de Rei. n

FEDERÒPTICS BOFILL BASSONS

L’espai de confiança per prevenir la nostra salut auditiva 

Trobareu Federòptics Bofill 
Bassons a: 
Av. de Barcelona, 18
Molins de Rei 
Telèfon: 93 668 04 41

Web:
www.bofillbassons.com

COMERÇ
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Del 18 al 29 de setembre

festa major sant miquel 2020

festa major
sant miquel 2020
CONSULTEU LA INFORMACIÓ MÉS ACTUALITZADA I INFORMACIÓ D’INTERÈS A WWW.MOLINSDEREI.
CAT/FESTAMAJOR

• Tots els actes estan organitzats per o amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Molins 
de Rei

• L’Organització es reserva el dret d’alterar 
la programació i l’horari dels actes en 
qualsevol moment.

• L’Organització de la Festa Major es reserva 
tots els drets.

• En cas de pluja, el pregó ti ndrà lloc a la 
Joventut Catòlica

• El pregó s’emetrà en directe per Youtube i 
xarxes socials de l’Ajuntament

• Tots els actes es realitzaran seguint les 
indicacions dels plans vigents aprovats pel 
Procicat

• Consulteu la programació específi ca per 
saber com parti cipar a les acti vitats.

• Tots els actes, excepte les cercaviles, es 
faran amb aforament limitat, mesures 
COVID19 i traçabilitat de les persones. Us 
agraïm la vostra màxima col·laboració.

• La reserva d’entrades per els actes del 25 a 27 de setembre s’obrirà el dilluns 21 de setembre 
i es tancarà a les 15 h del divendres 25 de setembre.

xarxes
socials

AGRAÏMENTS
Volem agrair a totes les entitats de 
la vila la seva implicació, dedicació, 
esforç i comprensió en l’elaboració 
d’aquesta Festa Major d’enguany. 
I també a les persones que de 
forma anònima han ajudat a sumar 
per seguir fent la festa.

Un agraïment especial a totes les 
persones que han participat al 
pregó d’enguany.
Un agraïment també molt especial 
a les escoles El Pont de la Cadena, 
El Palau i La Sínia, especialment a 
les seves directores, per facilitar-
nos tant la tasca.

Etiquetes: #cultura_MdR 
#FMMolins #molinsderei

@cultura_mdr

@cultura_mdr

El cartell ha estat dissenyat per Marta Garcia Marin, 
guanyadora del concurs de cartells de Festa Major 2020.

festa major ets tu, som tots
www.molinsderei.cat
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A
ixí ho crec i així ho 
puc dir. La Festa 
Major és la suma 
d’esforços de molta 

gent, vinculada a entitats o a 
la vida associativa de la vila. 
Venim d’uns mesos difícils en 
molts aspectes i tots n’hem 
de ser conscients, però des 
de l’optimisme que ens ha de 
caracteritzar cal seguir mirant 
endavant amb més fermesa 
que mai. 

Visca la Festa Major
i visca Molins de Rei!

Salutació de l’alcalde

La Festa Major és la marca de 
la tornada a la normalitat, tot 
i que, malauradament, aquest 
any hem de parlar d’una nor-
malitat molt diferent. 
 
Som conscients dels sacrificis 
personals que molts han hagut 
de fer, i les seves entitats, per 
tal de reprimir-se, abaixar el 
cap i acceptar que enguany 
no podran fer el que més els 
agrada. 
Però ho hem d’agafar com una 
aturada, una manera de recu-
perar les forces, de replantejar, 
de repensar i, tal com ja he dit, 
de mirar endavant. 
 
El Govern municipal ha fet un 
esforç per mantenir, tot i les 
dificultats, una Festa Major del 
18 al 29 de setembre amb la 
màxima varietat d’activitats i, 
molt especialment, una Festa 
Major segura. Seran dos caps 
de setmana plens d’activitats 
per a totes les edats. Disse-
nyades i pensades per als mo-
linencs i les molinenques. 
 

El primer cap de setmana, la 
Festa Major agafa un caire de 
proximitat, de xiuxiueig als 
barris, de l’escalfor veïnal que 
ha crescut exponencialment 
els darrers mesos. Les activi-
tats, les portem als barris de 
la vila i n’hi trobareu de tota 
mena, perquè tothom tingui 
oportunitat de gaudir de pro-
postes per a tots els gustos. 
 
I el segon cap de setmana, la 
Festa se centralitza en tres 
espais a l›aire lliure, mentre els 
dos teatres de la vila segueixen 
amb la seva programació. 
 
Apel·lem a la responsabilitat 
individual, a seguir en tot 
moment la normativa vigent i 
les indicacions i els protocols 
establerts per les autoritats 
sanitàries. Aquesta és l’única 
manera de seguir avançant i 
poder gaudir de la nostra Festa 
Major. 
 

“la festa major és de tots i totes” 

Xavi Paz
Alcalde de Molins de Rei



Divendres 18

PREGÓ DE FESTA MAJOR 
Lloc: Pati de Ca n’Ametller. Hora: 20.30 h
Subtitulació i llengua de signes en directe

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a: 
www.molinsderei.cat/festamajor. Aforament limitat

HAVANERES AMB EMOTIONS GRUP
Lloc: Carrer de Bonavista. Hora: 21.30 h
Cançons de taverna, boleros i altres estils musicals

Reserva prèvia. Aforament limitat. Segueix les 
instruccions a www.molinsderei.cat/festamajor

COMPARTINT MUSICALS – ESTEL TORT
Lloc: Foment Cultural i Artístic. Hora: 22:00 h
Organitza: Foment Cultural i Artístic

Venda anticipadaa www.entrapolis.com 

Dissabte 19

JOCS A L’AIRE LLIURE
Lloc: Plaça d’Antoni Méndez. Hora: 10.30 h
Jocs de tota mena a mida XXL

Reserva prèvia. Aforament limitat. Segueix les 
instruccions a www.molinsderei.cat/festamajor

CONTACONTES
Lloc: Plaça de la Pau. Hora: 12 h

Reserva prèvia. Aforament limitat. Segueix les 
instruccions a www.molinsderei.cat/festamajor

CHILL OUT AMB DJ JONATAN
Lloc: Pati de la Fede. Hora: 12 h
Veniu a gaudir d’aquesta sessió tot fent el vermut al 
bar de la Federació Obrera

Reserva prèvia. Aforament limitat. Segueix les 
instruccions a www.molinsderei.cat/festamajor

TALLER DE MANUALITATS
Lloc: carrer de Can Graner. Hora: 18 h

Reserva prèvia. Aforament limitat. Segueix les 
instruccions a www.molinsderei.cat/festamajor

JOCS TRADICIONALS
Lloc: plaça de d’Antoni Marca. Hora: 18 h
Jocs educatius, cooperatius, d’habilitat, de 
superació de reptes...

Reserva prèvia. Aforament limitat. Segueix les 
instruccions a www.molinsderei.cat/festamajor

CONTACONTES
Lloc:  Pati de Ca n’Ametller. Hora: 18 h

Reserva prèvia. Aforament limitat. Segueix les 
instruccions a www.molinsderei.cat/festamajor

CONTACONTES DONES 
EMPODERADES
Lloc: Pati de la Federació Obrera. Hora: 18 h
Històries de dones extraordinàries que han canviat 
el rumb de la història col·lectiva
Amb el suport de la Regidoria de feminismes i 
alliberament LGTBI

Reserva prèvia. Aforament limitat. Segueix les 
instruccions a www.molinsderei.cat/festamajor

MÚSICA ALS BARRIS DE MUNTANYA
Lloc: barris de muntanya. Hora: 19 h

Sense reserva prèvia. Activitat itinerant. Queda 
prohibit seguir la cercavila. Respecteu les distàncies 
de seguretat

MONÒLEGS
Lloc: plaça de la Pau. Hora: 19.30 h

Reserva prèvia. Aforament limitat. Segueix les 
instruccions a www.molinsderei.cat/festamajor

MALAKA TONES
Lloc: Federació Obrera. Hora: 22 h
Una fórmula variada que inclou funk, rock, raggae i 
rumba que atrau a tots els públics

Amb reserva prèvia. Inscriu-te a la recepció de 
la Federació Obrera o truca al 93 680 52 63. 
Aforament limitat

festa major sant miquel 2020

festa major
sant miquel 2020
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PROTONS PERCUSSIÓ + JOKB
Lloc: Foment Cultural i Artístic. Hora: 23 h
PROTONS PERCUSSIÓ
És percussió amb un estil propi i diferent, però 
també és coreografia impactant
JOKB
Una de les promeses més fermes del mestissatge 
català. 
Organitza Foment Cultural i Artístic

Venda anticipada: www.entrapolis.com

Diumenge 20

JOCS A L’AIRE LLIURE
Lloc: Rambla de la Granja. Hora: 10.30 h
Jocs de tota mena a mida XXL

Reserva prèvia. Aforament limitat. Segueix les 
instruccions a www.molinsderei.cat/festamajor

TALLER DE DECORACIÓ DE GORRES
Lloc: carrer de Bonavista. Hora: 12 h
Pintaràs una gorra amb un disseny propi i original. 
No cal portar la gorra.

Reserva prèvia. Aforament limitat. Segueix les 
instruccions a www.molinsderei.cat/festamajor

CHILL OUT AMB DJ JONATAN
Lloc: Pati de la Fede. Hora: 12 h
Veniu a gaudir d’aquesta sessió tot fent el vermut al 
bar de la Federació Obrera

Reserva prèvia. Aforament limitat. Segueix les 
instruccions a www.molinsderei.cat/festamajor

CONTACONTES DONES 
EMPODERADES
Lloc: Pati de Ca n’Ametller. Hora: 12 h
Històries de dones extraordinàries que han canviat 
el rumb de la història col·lectiva
Amb el suport de la Regidoria de feminismes i 
alliberament LGTBI

Reserva prèvia. Aforament limitat. Segueix les 
instruccions a www.molinsderei.cat/festamajor

ELS BRUGUEROL
Lloc: Foment Cultural i Artístic. Hora: 18 h
Ramon Madaula, Jaume Madaula i Estel Solé 
protagonitzen aquesta fantàstica comèdia

Venda anticipada a www.entrapolis.com

TALLER D’ESTELS
Lloc: plaça de l’A.V. El Canal. Hora: 18 h
Vine a gaudir d’una tarda diferent i divertida i crea 
el teu propi estel

Reserva prèvia. Aforament limitat. Segueix les 
instruccions a www.molinsderei.cat/festamajor

CONTACONTES
Lloc:  Pati de Ca n’Ametller. Hora: 18 h

Reserva prèvia. Aforament limitat. Segueix les 
instruccions a www.molinsderei.cat/festamajor

PETROLI
Lloc:  Pati de la Federació Obrera. Hora: 18 h

Amb reserva prèvia. Inscriu-te a la recepció de 
la Federació Obrera o truca al 93 680 52 63. 
Aforament limitat

DANSES DEL PARAGUAI I BOLLYWOOD
Lloc:  Plaça de l’A.V. El Canal. Hora: 19 h

Reserva prèvia. Aforament limitat. Segueix les 
instruccions a www.molinsderei.cat/festamajor
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Divendres 25

CERCAVILA DE GRALLERS
Lloc: carrers de la Vila. Hora: a la tarda
Organitza: Grallers de Molins de Rei

Sense reserva prèvia. Activitat itinerant. Queda 
prohibit seguir la cercavila. Respecteu les distàncies 
de seguretat

5A SETMANA DE POESIA A LES CASES: 
JOSEP TERO CANTA KAVAFIS
Lloc: Pati de Ca n’Ametller. Hora: 20.30 h
Coorganitzat amb Grogues Cauen les Fulles
En homenatge a Francesc Garriga Barata. 

Reserves per aquest acte a cultura@molinsderei.cat

CINEMA A LA FRESCA YESTERDAY
Lloc: Pati de l’escola El Palau. Hora: 21.30 h
Després d’una pausa forçada, el Cine Club Hal 2002 
reprèn l’activitat amb aquesta proposta de Festa 
Major.

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a www.
molinsderei.cat/festamajor. Aforament limita

CINEMA A LA FRESCA MASCOTES 2
Lloc: Pati de l’escola La Sínia. Hora: 21.30 h

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a www.
molinsderei.cat/festamajor. Aforament limitat

CINEMA A LA FRESCA  
JUMANJI SIGUIENTE NIVEL
Lloc: Pati de l’escola El Pont de la Cadena
Hora: 21.30 h
Pel·lícula no recomanada a menors de 7 anys 

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor. Aforament limitat

AMISTAT PER A SAXO I PIANO DE 
MIQUEL BOFILL I ALBERT GUINOVART
Lloc: Joventut Catòlica – La Peni
Hora: 22 h

Venda anticipada a la Joventut Catòlica – La Peni, 
de dilluns a divendres, de 16 a 20 h 
Preu: 10 € anticipades; 12 a taquilla

Dissabte 26

MATÍ DE CIRC AMB ELS HERRERITA
Lloc: Pati de l’escola El Pont de la Cadena
Hora: 10.30 i 12.30  h

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor. 
Aforament limitat

MATÍ DE CIRC AMB TOT CIRC
Lloc: Pati de l’escola El Palau. Hora: 10.30 i 12.30  h

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a: 
www.molinsderei.cat/festamajor. 
Aforament limitat

CERCAVILA DE GEGANTS
Lloc: carrers de la Vila. Hora: matí

Sense reserva prèvia. Activitat itinerant. Queda 
prohibit seguir la cercavila. Respecteu les distàncies 
de seguretat

JOCS I TALLERS DIVERSOS
Lloc: Pati de l’escola La Sínia. Hora: 10.30  h
Vine també a donar el xumet al Camell i tallers dels 
diables de l’Agrupa

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor. Aforament limitat

5A SETMANA DE POESIA A LES CASES: 
FRANCESC ORENES PRESENTA TEMPS 
DE VEREMA
Lloc: Pati de Ca n’Ametller. Hora: 12 h
En homenatge a Francesc Garriga Barata. 
Coorganitzat amb Grogues Cauen les Fulles

Reserves per aquest acte a cultura@molinsderei.cat

“EL SENYOR DE LES BALDUFES” DE LA 
CIA PENÉLOPE & AQUILES
Lloc: Pati de l’escola El Pont de la Cadena
Hora: 17 i 19 h (dues representacions)
Organitza Grup Xarxa Molins de Rei

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor 
Aforament limitat

festa major
sant miquel 2020
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CERCAVILA DE GEGANTS
Lloc: carrers de la Vila. Hora: tarda

Sense reserva prèvia. Activitat itinerant. Queda 
prohibit seguir la cercavila. Respecteu les distàncies 
de seguretat

JOCS I TALLERS DIVERSOS
Lloc: Pati de l’escola El Palau. Hora: 17  h
Vine també a gaudir dels tallers de l’Entxuscat i 
diables de l’Agrupa

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor. Aforament limitat

“IL·LUSIONS” DE SERGI ARMENTANO
Lloc: Pati de l’escola La Sínia. Hora: 17  h
Un espectacle que et deixarà amb la boca oberta...

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor. 
Aforament limitat

JAUME ARNELLA
Lloc: Pati de l’escola La Sínia. Hora: 19.30  h
Organitza Ateneu Mulei

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor. 
Aforament limitat

FANFARRA
Lloc: Pati de l’escola La Sínia. Hora: 22.15  h
Organitza Ateneu Mulei

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor. 
Aforament limitat

MONÒLEGS AMB MAYTE CARRERAS
Lloc: Pati de l’escola El Pont de la Cadena
Hora: 22  h

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor. 
Aforament limitat

MÚSICA EN VIU AMB MARIALLUÏSA
Lloc: Pati de l’escola El Palau
Hora: 22 h

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor. 
Aforament limitat

LA VELLA DIXIELAND
Lloc: Foment Cultural i Artístic. Hora: 22 h
La Vella Dixieland explora el jazz més tradicional 
amb un repertori molt variat
Organitza: Foment Cultural i Artístic

Venda anticipada a www.entrapolis.com

Diumenge 27

JOCS I TALLERS DIVERSOS
Lloc: Pati de l’escola El Pont de la Cadena
Hora: 10.30  h
Vine també a gaudir dels tallers de l’Entxuscat i 
diables de l’Agrupa

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor. Aforament limitat

CERCAVILA DE GEGANTS
Lloc: carrers de la Vila. Hora: matí

Sense reserva prèvia. Activitat itinerant. Queda 
prohibit seguir la cercavila. Respecteu les distàncies 
de seguretat

CONCERT AMB LA PRINCIPAL DEL 
LLOBREGAT
Lloc: Pati de l’escola El Palau. Hora: 12  h

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor.  
Aforament limitat

LA CASA URBANA
Lloc: Pati de l’escola La Sínia. Hora: 12  h
Actuacions de Hip Hop, Breakdance, Funkstyles... 
en celebració del 5é Aniversari
Organitza La Casa Urbana

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a: 
www.molinsderei.cat/festamajor 
Aforament limitat

“IL·LUSIONS” DE SERGI ARMENTANO
Lloc: Pati de l’escola El Pont de la Cadena
Hora: 17  h
Un espectacle que et deixarà amb la boca oberta...

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a: 
www.molinsderei.cat/festamajor. 
Aforament limitat

festa major
sant miquel 2020
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SAL150
Lloc: Pati de l’escola el Palau
Hora: 18  h
Organitza: Església Evangèlica de Molins de Rei
Rock-celta amb lletres que transmeten optimisme i 
esperança: val la pena viure

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor. 
Aforament limitat

ESBART DANSAIRE MOLINS DE REI 
PRESENTA: REFLEX
Lloc: Joventut Catòlica
Hora: 18 h
Organitza: Esbart Dansaire de Molins de Rei

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor. 
Aforament limitat

KOEMAN
Lloc: Pati de l’escola El Pont de la Cadena
Hora: 20 h
Repàs als grans èxits del pop i el rock català en 
format acústic

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor. 
Aforament limitat

DALTABAIX PRESENTA:  
KOKO JEAN & THE TONICS
Lloc: Pati de l’escola la Sínia
Hora: 20  h
So fresc i excitant, que revela la química musical de 
la banda
Organitza Amics de la Cultura en Viu del Baix 
Llobregat

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor. 
Aforament limita

MONÒLEGS AMB MAYTE CARRERAS
Lloc: Pati de l’escola el Palau
Hora: 20.30  h

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor 
Aforament limitat

Dimarts 29

TRADICIONAL CERCAVILA DELS 
GEGANTS VELLS
Lloc: carrers de la Vila
Hora: matí
Organitza Colla Gegantera de Molins de Rei

Sense reserva prèvia. Activitat itinerant. Queda 
prohibit seguir la cercavila. Respecteu les distàncies 
de seguretat

RESISTÈNCIA TOUR AMB PEP CALLAU
Lloc: carrers de la Vila
Hora: tarda

Sense reserva prèvia. Activitat itinerant. Queda 
prohibit seguir la cercavila. Respecteu les distàncies 
de seguretat

CASTELL DE FOCS
Hora: 21 h

Especial 
del 19 al 28 de setembre

MOSTRA DE GEGANTS “A GRANS 
MALS, REMEIS GEGANTS”
Lloc: La Gòtica
De 17.00h a 20.00h

(Mentre els gegants de Molins de Rei no estiguin a 
la mostra, aquesta romandrà tancada al públic) 
Accés lliure seguint les mesures contra la 
COVID19. Aforament limitat

festa major
sant miquel 2020
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REGIDORA DE CULTURA

g QUÈ S’HA DECIDIT FER 
FINALMENT AMB LA FESTA 
MAJOR D’ENGUANY?
Tenint en compte que és una Festa 
Major excepcional, no tindrà res 
a veure amb la de l’any passat 
ni amb la de l’any que ve. Estem 
preparant una festa de traspàs, de 
parèntesi, adaptada a la incertesa 

AINOA GARCIA

que tenim avui dia. Hem volgut 
mantenir els 10 dies de Festa Ma-
jor, que habitualment fem del 18 
al 29 de setembre. El primer cap 
de setmana, juntament amb les 
entitats veïnals (i tenint en compte 
que elles tampoc han pogut fer 
les seves festes), farem diferents 
activitats a cada barri per apropar 
la Festa Major. Sempre el que 
estem intentant és que la gent 
hagi d’escollir entre les activitats 
que s’hi desenvolupin, per poder 
controlar l’aforament, per tal que 
les puguem desenvolupar amb 
totes les mesures de seguretat. El 
segon cap de setmana, que és el 
tradicional cap de setmana de Sant 
Miquel, tindrem tres espais on 
succeeixin coses de manera simul-
tània, de manera que la gent hagi 

de decidir a quin dels tres espais 
va i també per poder controlar 
l’aforament i les aglomeracions en 
una mateixa activitat. Això no vol 
dir que una de les activitats que 
passi a un dels espais la gent que 
vagi als altres espais no la pugui 
viure. Aquesta activitat es realit-
zarà als tres espais en diferents 
dies per tal que la màxima pobla-
ció possible pugui accedir-hi. Les 
activitats les farem segurament a 
patis d’escoles. Això ens permet 
tenir un recinte a l’aire lliure però 
tancat, on per a nosaltres és re-
lativament fàcil controlar aquest 
aforament limitat. Fer una activi-
tat a una plaça com la de la Lliber-
tat ens faria molt complicat poder 
controlar l’aforament, i a dia d’avui 
això és obligatori.

especial
festa major

2020
sant miquel
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COM ES CONTROLARÀ 
L’AFORAMENT?
Totes les activitats culturals que 
estem fent (Setmana de la Poesia, 
concerts dels dissabtes...) funcio-
nen de la mateixa manera: enviant 
un correu a cultura@molinsderei.
cat dient a quina activitat vols 
assistir. Aleshores se’t reserva la 
plaça o el seient. Segurament per 
assistir a aquests actes de Festa 
Major caldrà inscriure’s. El que no 
podem fer és no tenir cap tipus 
de previsió de les persones que 
vindran. No volem que es presen-
tin 300 persones a una activitat, 

i haver-los de dir a 150 de la cua 
que no poden entrar. Això és el 
que volem evitar.

HI HA ACTIVITATS QUE JA 
S’HAN DECIDIT SUSPENDRE 
FINS L’ANY VINENT?
Juntament amb les entitats hem 
estat buscant les mil i una fórmu-
les per tal de poder desenvolu-
par-les, però al final no hem trobat 
la manera de poder fer una activi-
tat de manera segura o amb cara 
i ulls, perquè tampoc volíem que 
sortís un nyap. Hi ha col·lectius 
com les puntaires que directament 
ens han dit que consideren que 
aquest any no és el moment de 
celebrar la seva mostra. En acti-
vitats com el correfoc o la sortida 
del Camell sí hem estat estudiant 
altres mecanismes que al mes de 
juliol podíem desenvolupar i que 
ara, amb les circumstàncies que 

tenim, hem hagut de fer un pas 
enrere per vetllar per la seguretat 
de la ciutadania. La cursa de Sant 
Miquel, el correfoc, la sortida del 
Camell i les matines, així com la 
Mostra de Cotxes Antics i la Mos-
tra de Puntaires, han quedat direc-
tament anul·lades. 

DURANT EL CONFINAMENT 
HI HA HAGUT INICIATIVES 
ON LINE. HAN VINGUT PER 
QUEDAR-SE?
En el nostre cas, vam participar en 
el festival de cultura del Baix Llo-
bregat. Si, arribat el moment de la 
Festa Major, estem en un moment 
més complicat que ara i no podem 
realitzar activitats a l’aire lliure, 
farem activitats on line. Ara mateix 
la nostra intenció és fer activitats 
en viu. Això no vol dir que no es 
puguin retransmetre per internet, 
via streaming, per les persones 

ENTREVISTA
AINOA GARCIA
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que no puguin participar presen-
cialment.

PARLANT DEL PREGÓ...COM 
SERÀ?
Com que es farà amb un afora-
ment reduït, la nostra idea és fer-
lo on line a fi que tota la ciutadania 
el pugui gaudir. Pregoner com a 
tal, enguany no tindrem. Teníem 
un candidat, però vam pensar que 
donar una responsabilitat a una 
entitat perquè fes un pregó que no 
se sabia si es podia desenvolupar 
o no...El que farem serà tota una 
història de com s’ha viscut la Festa 
Major fins ara, de tenir aquest 
record de les entitats, de les per-
sones que han viscut la festa i per 
agafar impuls per sortir l’any que 
ve amb més força.   

AINOA GARCIA
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EL SECTOR CULTURAL ÉS UN 
DELS MÉS AFECTATS PER LES 
RESTRICCIONS. QUINS NEGUITS 
US HAN TRASLLADAT? 
Amb les entitats hem tingut rela-
ció gairebé durant tot el confina-
ment. Tant Ajuntament com enti-
tats hem intentat trobar l’equilibri 
entre les ganes de fer activitats i 
la responsabilitat de saber que no 
és el moment. Com a dificultats 
que s’estan trobant, a dia d’avui les 
entitats més tradicionals de Mo-
lins de Rei estan força tranquil·les, 
en aquest sentit. 

HI HA AJUNTAMENTS QUE HAN 
DECIDIT FER UN PLA DE RESCAT 
A LA CULTURA. EL NOSTRE, EN 
CANVI, HA REBAIXAT FORÇA 
LA PARTIDA EN EL DARRER 
PRESSUPOST. QUINA RESPOSTA 
ES PREVEU DONAR? 
A totes les entitats culturals que 
habitualment tenen part de sub-
venció de l’Ajuntament se’ls ha 
mantingut la subvenció. És a dir, 
les entitats no han vist repercu-
tits els seus ingressos per part de 
l’Ajuntament en les seves partides 
perquè les subvencions han estat 
les mateixes. De fet, la manera 
d’ingressar-los els diners ha estat 
diferent: s’ha aportat la major 
part en una primera tongada, així 
que el segon pagament serà més 
petit, perquè creiem que, com han 
estat tants mesos aturades, calia 
donar-los ara una empenta. És cert 

que la partida de cultura, i concre-
tament la de Festa Major, s’ha vist 
reduïda, però estem realitzant una 
Festa Major que no serà habitual. 
Una Festa Major on a la plaça de 
la Llibertat no tindrem escenari. 
És a dir, tots els concerts que s’hi 
feien i que costaven molts diners 
no es faran. Aquí ja tens una par-
tida d’estalvi. I això no vol dir que 
l’activitat cultural baixi. Pots fer 
concerts de petit format, s’estan 
preparant exposicions...l’activitat 
cultural continua, i depesa en 
cultura tenim, però durant quatre 
mesos l’activitat cultural s’ha re-
duït. La partida de cultura ha bai-
xat, sí, però continuem apostant 
per la cultura molinenca. n
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COMISSIÓ DELS MIQUELS

MIKI ROSAS

g QUIN ÉS L’ORIGEN DE LA 
COMISSIÓ DELS MIQUELS?
Justament al pregó dels 40 anys 
em va tocar explicar aquesta part! 
L’any 1968 es va fer un intent per 
organitzar una sardinada a la sor-
tida d’ofici, el mateix dia de Sant 
Miquel, però estàvem en plena 
Dictadura i l’Ajuntament no ho 
va autoritzar. No va ser fins l’any 
1979 que es va poder organitzar 
el primer vermut amb l’ajuda, ara 
sí, de l’Ajuntament. Per cert, el 
primer Miquel de l’Any va ser el 
gegant Miquel!

COM ES TRIA EL MIQUEL DE 
L’ANY?
Ens reunim a principis de setem-
bre i fem un sopar a Can Tintorer, 

on també tenim un Miquel, i allà 
fem propostes de persones de la 
vila que coneixem, que es diuen 
Miquel i que, per un motiu o altre, 
s’ho mereixen. Després entre els 
proposats fem una votació. I els 
que no han estat triats passen a 
l’any següent.

MIQUEL ÉS UN NOM QUE 
ENCARA ES POSA?
Cada cop hi ha menys, i no sé 
per què a la gent no li agrada 
aquest nom. Malauradament, es 
va perdent. Però, de moment, els 
Miquels no ens els acabem! (riu). 
Tenim encara els Miquels que van 
pujant! De fet, estem intentant 
rejovenir una mica la Comissió i 
també aquest reconeixement. La 
comissió ja ho va fer amb el Miquel 
Sánchez Canals, el Miquel Mont-
fort, el Miquel Burgés...i amb mi!

SER EL MIQUEL DE L’ANY HA DE 
SER TOT UN ORGULL...
I tant! Jo vaig ser Miquel de l’Any 
2016, i no m’ho esperava gens. 
Com a anècdota, al Miquel de 
l’Any el dia de Sant Miquel se’l va a 
despertar a casa seva. Ho fem a les 
6 del matí, abans de la sortida del 
Camell, i amb traques. Prèviament  
busquem la complicitat  d’algun 
familiar per assegurar-nos que hi 

serà. Després de la traca, des del 
carrer se’l crida. El veïnat, és clar, 
surt als balcons perquè potser no 
sap què està passant! Llavors se li 
llegeix un text on s’expliquen els 
motius pels quals ha estat triat. 
Ens donen un bastó, un barret de 
copa i una rajola on posa “Aquí viu 
el Miquel de l’Any”. Aquesta rajola 
s’hauria de penjar a la façana de 
l’edifici, però no es fa per por a 
perdre-la. El bastó, però, no te’l 
quedes! Va passant de Miquel a 
Miquel. Et queda, això sí, el record 
d’un bastonet de ferro i l’honor 
d’haver-lo tingut a casa. Un record 
per a tota la vida. I no només et tri-
en, sinó que et conviden a formar 
part de la Comissió dels Miquels!

ES MANTINDRÀ LA FESTA DELS 
MIQUELS AQUEST ANY?
Tenim un gran problema: la nos-
tra festa és popular i es fa en un 
carrer, que a més a més és estret. 
Hauríem d’allargar-ho molt o 
buscar una altra ubicació. Havíem 
pensat fer-la a la plaça de l’església 
o bé al pati de Ca n’Ametller, però 
l’aforament ha de ser limitat, i 
pensem que en una festa oberta a 
tothom, com és el nostre vermut, 
no té sentit, perquè volem convi-
dar a tot el poble.  n
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AMICS DEL CAMELL

AGUSTÍ CAROD

g FUSTES, BARRA DE FERRO, CAP 
DE CAVALL MORT, DUES TARONGES 
I UNA MANTA. ÉS AQUEST L’ORIGEN 
DE EL CAMELL?

Aquest és el material que van fer 
servir els pagesos, la gent del poble, 
per espantar a l’aristocràcia, ja que 
no els deixaven participar en el ball 
de Carnestoltes perquè només era 
per gent adinerada.
És la recreació que fem cada any 
amb l’Esbart, a la que hem afegit 
uns petits canvis per apropar-nos 
encara més a la tradició amb l’ajuda 
del Comitè de l’Antifaç.

NI BOU, NI MULA, NI CAVALL...NI TAN 
SOLS CAMELL, OI?

El nom de Camell ve per l’expressió: 
“fer el CAMELL” , és a dir, fer el boig 
i molestar a la gent.

SAPS SI UN COTXE ÉS DE LA VILA 
PERQUÈ PORTA L’ENGANXINA DE EL 
CAMELL. SUPERA LA RODA DE MOLÍ 
COM A SÍMBOL IDENTITARI!

El Camell està molt arrelat al poble. 
Tenim molts actes destinats als 
infants: visites de les escoles abans 
de Festa Major, entrega del xumet 
el dissabte de Festa Major... fins 
i tot des de fa uns anys el Camell 
petit. Sense oblidar el corre-cuita 
de Festa Major i Carnestoltes i les 
famoses Matines de tots els 29 de 
setembre per a tothom. Amb això 
vull dir que quan veus l’adhesiu del 
Camell a un cotxe saps que qui va 
dins és un molinenc o molinenca 
i que, per tant, s’identifica amb el 
poble i amb la seva bèstia. 

15.000 ESPECTADORS A UNA 
POBLACIÓ DE PROP DE 26.000 
HABITANTS....POQUES BÈSTIES DE 
FOC PODEN PRESUMIR AIXÍ...

Cada cop tenim més camellaires 
esperant-nos a la plaça de la Vila 
amb ganes d’escoltar la Dharma per 
seguidament veure sortir la bèstia 
pel carreró. Per què tanta gent? 
Primer, pel que et comentava abans 
dels infants. A més, és una bèstia de 
foc única, ja que no portem rodes 
per moure-la i és molt gran, el que 
fa que tingui una mobilitat espec-
tacular i visibilitat màxima. Un cop 
surt a la plaça no deixes de veure’l 

en cap moment i facilita les corre-
disses o inclús pujar escales, que no 
ho pot fer cap bèstia. Però també 
té inconvenients: per poder sortir 
necessitem molta gent.  Parlem de 
prop de 280kg de pes durant uns 
recorreguts molt llargs, i en cap mo-
ment poder abaixar el ritme. Sinó 
no seria el Camell!!!

DE LES TRES SORTIDES QUE FA A 
L’ANY, DUES SÓN PER FESTA MAJOR. 
COM S’HO FARÀ AQUESTA VEGADA?

Ara  per ara des de l’Ajuntament no 
hi ha res clar, tot i així nosaltres ho 
tenim molt complicat. Per poder 
sortir i moure el Camell calen a 
l’interior grups de 7 persones que 
requereixen un esforç físic i que, 
per tant, necessiten fer canvis amb 
altres grups. En una sortida normal 
de Festa Major només per poder 
portar la bèstia, sense comptar la 
gent que s’encarrega de la pirotèc-
nia, bombers, timbalers, diables, 
seguretat i organització, som unes 
50 persones. Amb la situació que 
estem vivint en aquests moments 
no podem respectar aquest dis-
tanciament social ni garantir la 
seguretat de tots. La gent del poble 
tampoc podrien participar com fins 
ara s’ha fet, i una cosa tenim clara: 
ells són es que fan que el Camell 
sigui el que és. Sense ells, res és el 
mateix. n
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ATENEU MULEI

ELISABET MUNTÉ

g COM NEIX L’ATENEU MULEI?

Inicialment existia la CAL (Coor-
dinadora d’Associacions per la 
Llengua), que estava sota el parai-
gües de l’Agrupació Folklòrica de 
Molins de Rei, on tenia un armari 
com a únic espai propi. Llavors es 
va decidir fer un pas més: muntar 
l’ateneu i buscar un local. L’abril 
de 2007 la CAL va fer un concert 
amb Lluís Llach, i amb els diners 
recaptats es va tirar endavant el 
projecte. En aquella època devíem 
ser unes 10 o 12 persones. Una 
vegada obert, l’ateneu va començar 
a créixer. Sense els socis i sòcies 
que tenim no estaríem aquí encara 
organitzant activitats per la vila 
i pel país. A banda de reunir-nos 
en assemblea, també intentem fer 
xarxa amb altres ateneus del terri-
tori. Amb alguns de la comarca fem 
trobades per compartir propostes i 
ajudar-nos els uns als altres.

AGRUPA, CARRER ESGLÉSIA, 

CARRER PONENT...MOLTS CANVIS 

D’UBICACIÓ, PERÒ SEMPRE FIDELS A 

UNS PRINCIPIS...

Sí, bé...ja ho diuen: renovar-se o 
morir! Vam evolucionar tenint un 
petit armari amb merxandatge per 
la llengua, després un petit local 
encantador a prop de l’església i 
més tard ja un de més seriós i gran. 
Ara tenim tot el poble, en el qual hi 
gaudim molt fent activitats. Sem-
pre estem compromeses amb la 
llengua, la cultura i el país. L’Ateneu 
Mulei vol ser un espai popular de 
dinamització social, política i cul-
tural que creï consciència nacional 
i que promogui els valors republi-
cans, des de la implicació local i sent 
part del moviment independentista 
dels Països Catalans.

HI HA QUI US HA DESCOBERT A LA 
DARRERA ETAPA, ORGANITZANT 
ACTES PER LA FESTA MAJOR. 
PERÒ PORTEU UNA LLARGA 
TRAJECTÒRIA....

Al llarg dels anys l’Ateneu ha orga-
nitzat un gran ventall d’activitats, 
sempre seguint la seva filosofia. 
Hem organitzat xerrades per parlar 
d’inquietuds del moment.També 
hem organitzat concerts, com el 
Cicle de Músiques Invisibles o con-
certs d’actes de la Festa Major. Un 
dels nostres plats estrella són les 
cantades de glosa, on portem can-
taires de diferents llocs dels Països 

Catalans. Sovint aquests actes els 
acompanyem amb un bon dinar o 
sopar. Ens agrada molt fer paelles! 
Fins al punt que hem organitzat 
algun concurs per equips que ha 
tingut sempre molt d’èxit. Formem 
part de la Comissió de Focs de Sant 
Joan amb altres entitats de la vila 
i també organitzem el Racó Català 
de la Fira. Fem també diferents jocs, 
com el de l’Assassí de la Pastanaga, 
l’estira la corda, el Joc del Mulei 
o els jocs rurals, fent honor a jocs 
tradicionals com el llançament 
d’espardenya. És una bona excusa 
per deixar de banda una estona les 
noves tecnologies!

LA VOSTRA ÉS UNA FESTA MAJOR 

ALTERNATIVA, O COMPLEMENTÀRIA 

A L’OFICIAL?

Bé, concebem la nostra Festa Major 
com a complementària a la festa 
que organitza l’Ajuntament. La 
única diferència rau en què nosal-
tres busquem que els nostres actes 
tinguin un discurs, un missatge...
una manera de fer que sigui con-
seqüent amb la missió de l’Ateneu. 
De fet, pensem que la gràcia de les 
festes no és que siguin alternatives, 
sinó inclusives, perquè el missatge 
que volem difondre ens agradaria 
que arribés a tothom. Si són alter-
natives, creiem que només arribarà 
a uns quants. n
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GEGANTS DE MOLINS DE REI

g QUIN TRET DESTACARÍES DELS 
NOSTRES GEGANTS RESPECTE A 
D’ALTRES?

Els Gegants Vells són els més 
antics del Baix Llobregat. Tenim 
uns gegants centenaris, i hi ha 
relativament pocs a Catalunya. 
Almenys, que siguin peces 
originals com els nostres, que 
són de 1913. D’alguns s’han anat 
fent reproduccions, o s’han anat 
canviant o fent rèpliques. Sí que 
hi ha dates més antigues, però 
que siguin peces originals no hi ha 
tants. Un altre tret diferencial que 
tenim aquí a Molins de Rei és com 
cuidem tot el tema de la música, 
els complements que porten 
(en especial les joies de plata) i 
sobretot el vestuari. La manera 
com els cuidem quan surten al 
carrer i l’actitud que tenen un cop 
allà els fa diferents de la resta.

LA CULTURA ÉS UN DELS SECTORS 
MÉS AFECTATS PER LA COVID-19, I 
LA CULTURA POPULAR TAMPOC ES 
LLIURA...

Aquest any vam arribar a 
poder fer 3 sortides abans del 

confinament, i a partir de març els 
gegants han quedat òbviament 
tancats. Ens han anul·lat totes les 
sortides i actuacions que teníem la 
resta de l’any. El que hem intentat 
buscar és, veient el que anava 
fent la resta de gent i llegint-nos 
una i altra vegada els protocols de 
Protecció Civil, què es pot i què 
no es pot fer, i sobretot com s’ha 
de fer. Estem treballant perquè de 
cara a la Festa Major puguem fer 
alguna cosa. La nostra proposta 
prioritària seria sortir al carrer, i 
fer-ho en algun format que sigui 
segur per tots, tant per nosaltres 
com pel públic. En aquest sentit, 
hem anat a altres poblacions a 
veure com ho feien per aprendre 
d’encerts i errors. També pot 
ser que aquest estiu algú hagi 
vist els gegants a Can Planas, a 
Can Ravella...i és que hem estat 
treballant paral·lelament en 
una gravació a diferents punts 
de Collserola on fem tots els 
balls que tant si sortim com sinó, 
publicarem en vídeos perquè la 
gent pugui veure els balls dels 
gegants.

PODRÍEM ARRIBAR A VEURE ELS 
PORTADORS AMB MASCARETA?

Les mascaretes seran obligatòries, 
sí o sí. Què passarà, però, amb 
els portadors? Evidentment, en 

el moment que portes un gegant, 
si vas amb mascareta, t’ofegues. 
Hem estat mirant les maneres 
de poder dur-lo i desinfectar-
lo. Hi ha, per exemple, uns 
esprais que són desinfectants 
de teixits que es llancen quan 
surts. A part, abans d’entrar i 
sortir del gegant caldrà fer servir 
gel hidroalcohòlic. I qualsevol 
persona que pugui tenir un mínim 
símptoma ja no participarà de 
l’activitat. Normalment anem 
canviant de gegant, o tots passem 
per totes les figures. Aquest 
any intentarem reduir al màxim 
aquests moviments. Per tant, si hi 
ha 4 persones a una figura, seran 
sempre aquestes 4. 

S’ADAPTARAN TAMBÉ ELS NOSTRES 
GEGANTS A LA NOVA NORMALITAT 
LLUÏNT MASCARETA?

M’encanta que em facis aquesta 
pregunta, perquè els gegants no 
necessiten mascareta. Ho està 
fent moltíssima gent a Catalunya 
i nosaltres, com a freaks dels ge-
gants que som, ho trobem inne-
cessari. El gegant és una figura de 
cartró o de polièster i no necessita 
mascareta. Tots els portadors la 
durem, però els gegants no la ne-
cessiten i, per tant, no la duran.  n

MIQUEL BURGÈS
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CONSULTAS
RADIADORES · ECOGRAFÍAS

TRAUMATOLOGÍA · ENDOSCOPIA

T. 93 680 54 58
clinicaveterinarialagranja@hotmail.com

Rambla la Granja, 20, baixos · Molins de Rei

la granja clinica veterinaria

Doctor Barraquer, 13
Molins de Rei

93 668 00 45      618 448 898
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Imprenta Digital i Gran Format

E-mail: info@artmolins.com
Tlf: 93 680 12 29

ESBART DANSAIRE

OCTAVI SEGURA

g L’ESBART DANSAIRE TÉ UNA 

LLARGA TRADICIÓ A LA VILA...

Sí, abans es deia Secretariat de 
Dansa de la Joventut Catòlica de 
Molins de Rei. Era un nom massa 
llarg, i l’any 95 vam decidir canviar 
de nom i posar Esbart Dansaire de 
Molins de Rei, que era més curt i 
el que més es portava. L’Esbart té 
més de 100 anys a la vila i, pel que 
jo recordo, sempre ha estat actiu, 
mai ha parat de ballar. Hi ha hagut 
alts i baixos: èpoques amb molta 
gent, amb només 5 o 6 ballarins i 
sense director...Ara som 10 perso-
nes, 7 noies i 3 nois, i també tenim 
molts nens i nenes. Jo vaig entrar 
amb 16 anys amb el grup de joves 
“Els brots”. Vam iniciar els grups 
infantils i fins i tot vam crear un 
grup de bastoners!

COM A TRET DIFERENCIAL, 

SOVINT OPTEU PER DANSES DE 

NOVA CREACIÓ. COM A BALLARÍ, 

T’ENGRESCA MÉS?

Aquesta opció de contemporani 
que s’està començant a introduir 
en el món de l’esbart és perquè els 
balls més tradicionals comencen 
a ser com una mica més carques i 
molt monòtons, lents i previsibles. 
Suposo que els grans directors 
han vist que s’haurien de renovar 
tots els balls. Tots els esbarts estan 
començant a fer una mica més de 
contemporani, a fer passos de nova 
creació amb nous vestuaris, noves 
idees, noves coreografies...Calia 
actualitzar-ho. Jo sóc més de tradi-
cional, però a tots ens agrada anar 
aprenent i assajant coses noves.

PER QUÈ CREUS QUE ELS HOMES 

NO SURTEN A BALLAR?

És cert, hi ha més dones que 
homes, i no sé perquè, però 
sempre ha passat. Amb els 
petits, amb els grans...Potser per 
vergonya. Els homes som més 
vergonyosos a l’hora de ballar. Per 
construir els balls, si són de pare-
lla, molt millor si tens homes. Sinó, 
t’apanyes fent modificacions per-
què quadri. Hi ha esbarts on fins i 
tot les dones es vesteixen d’home. 
Això no ens agrada. Si són dones, 
són dones.

HI HA RELLEU GENERACIONAL A 

L’ESBART?

Sí, i tant, en bona part gràcies a 
l’escola de dansa que hem creat. 
Tenim 3 grups amb prop de qua-
ranta infants i un altre de juvenil 
amb 12. Cada grup té uns passos 
estipulats. És a dir, cada curs aprèn 
una cosa (a fer la punta, el passeig, 
el contrapas...) i també uns balls 
determinats.

LES VOSTRES ACTUACIONS 

SE CENTREN A LA FESTA DE 

CARNAVAL I A LA FESTA MAJOR...

HAN CANVIAT MOLT ELS PLANS?

Carnaval, Festa Major... i des de 
fa uns anys, també la Fira. Aquest 
any estem preparant un especta-
cle amb les seves limitacions i, en 
principi, si l’Ajuntament ens deixa 
la Peni, el farem allà. En ser un 
espai tancat és més fàcil portar un 
control del públic assistent. Vam 
començar a assajar per videocon-
ferència enmig de la pandèmia. 
Ara ho fem a la pista de La Peni, 
respectant la distància amb uns 
quadrats marcats al terra. El direc-
tor ens ha creat uns balls on no ens 
toquem. n
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EL CUC FA 25 ANYS !

g EL CUC NO VA SER LA PRI-
MERA BÈSTIA DE FOC DE LA 
COLLA....
No, abans hi va haver un drac. El 
problema és que no sortia per la 
porta del local! Llavors vam deci-
dir fer un cuc, que era més petit i 
tenia mòduls per poder-lo trans-
portar millor. A la persona que feia 
els dissenys li feia gràcia fer un 
altre tipus de bèstia que no fos un 
drac, i va sortir el dibuix de El Cuc. 
Hi havia poques cuques en aquell 
moment, i aleshores era diferent.

QUÈ TÉ EL CUC QUE NO TIN-
GUIN ALTRES BÈSTIES DE FOC?
La mobilitat, sens dubte. Com 
són mòduls, els pots muntar, i es 
mou cap a dalt, cap a baix, cap als 
costats...pots donar-li quatre, cinc 
mòduls...Això et permet fer més 
figures, i per tant, més lluïment.

MARGA HEREDIA

ALS 18 ANYS SE LI VA FER UN 
CONTE. PELS SEUS 25 ANYS, 
QUÈ ES PREPARA?
Encara no sé què farem, perquè 
aquest any era el vint-i-cinquè ani-
versari i no hem pogut fer la festa. 
L’hem de deixar per l’any que ve, i 
no sabem si finalment la podrem 
celebrar. La idea era fer una troba-
da de bestiari del Baix Llobregat i 
altres localitats de Catalunya, però 
amb la que està caient ho tenim 
tot a l’aire.

QUINA HA ESTAT FINS ARA 
L’ACTUACIÓ MÉS RECORDADA?
Recordem molt la festa dels 18 
anys, perquè va ser molt maca. El 
que passa amb els correfocs és 
que sempre són molt similars. Vam 
fer també una trobada de cuques 
molt xula, però per nosaltres la 
Diada més maca és per Sant Jordi i 
sobretot els 18 anys. 

VEUREM A EL CUC PER FESTA 
MAJOR?
Estem pendents de l’Ajuntament, 
i no sabem res concret. Nosaltres 
havíem proposat fer alguna acti-
vitat de forma virtual. Per la Festa 
Major nosaltres fem activitats 
pels infants amb “El Cuc se’n va 
de marxa” , però tampoc sabem si 
es podrà fer. També participem al 

correfoc de diables i bèsties amb 
totes les entitats del poble i al “Po-
sa’t la gorra” amb AFANOC, però 
aquest any no sabem com quedarà 
el tema. No crec que es pugui fer 
gaire cosa. n
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PRESIDENT DEL FOMENT CUTURAL I ARTÍSTIC

g QUAN S’INICIA LA TEVA 
RELACIÓ AMB EL FOMENT?
L’únic lloc on es feia ball i podies 
conèixer noies i establir (si es 
podia) una relació, era el Foment. 
Això feia un efecte crida. Així que 
quan tenia 18 anys em vaig fer 
soci. Calia ser major d’edat i por-
tar dos avaladors, socis del propi 
Foment. Tinc el carnet número 28, 
i n’he estat president en dues eta-
pes: del 2002 al 2007, i ara des del 
març de l’any passat.

DES DE QUAN S’IMPLICA EL 
FOMENT EN LA FESTA MAJOR?
Des del primer dia! És a dir, des 
de l’any 1920, quan es va posar 
la primera pedra. Abans que es 
construís aquest edifici, en aquest 
mateix terreny, ja s’hi muntava un 
envelat.

PERE GARCIA

QUÈ S’HI FEIA ALESHORES?
Bàsicament ball, concerts, algunes 
obres de teatre... tot el que la 
societat en aquells moments 
demanava. Als inicis, per exemple, 
s’havia fet l’Opereta del Dòlar, 
havia actuat l’Esbart Dansaire de 
Sant Just Desvern...tot plegat va 
anar agafant volada i, quan vam 
tenir les instal·lacions complertes, 
ja van començar a venir 
orquestres d’un cert renom. 

DE LES ENTITATS D’AQUELLA 
ÈPOCA, EL FOMENT POTSER 
ERA DE LES MÉS “SELECTES”, OI?
Molins de Rei tenia tres grans en-
titats (la Peni, la Federació Obrera 
i el Foment), i cada una tenia la 
seva clientela. Al Foment, quan va 
néixer, potser per la seva ubicació, 
hi anava la gent ben posicionada 
de la vila en aquell moment. Això 
es va mantenir durant molts anys, 
però va anar decaient a partir de la 
dècada dels 60. Del 1999 al 2002 
el Foment va estar tancat  i quan 
ho vam agafar vam demanar ajut 
a les institucions. Aleshores vam 

entendre que des del moment que 
el Foment rebia diners públics 
s’havia de socialitzar i obrir a tot 
el poble. 

L’ANY VINENT EL FOMENT 
CELEBRA EL SEU CENTENARI, 
I HO FARÀ EN PLENA 
PANDÈMIA...
Feia temps que hi treballàvem, 
perquè era una cosa que no es 
podia improvisar. Havíem de 
saber què volíem fer i que pogués 
encaixar i recollir el sentiment 
de tot el poble, no només d’una 
societat determinada. Ens 
vam reunir telemàticament i 
tots plegats vam decidir seguir 
endavant. A finals d’any farem 
una roda de premsa per presentar 
totes les activitats que anirem 
fent al llarg del 2021. Podríem 
tenir certes limitacions: no sabem 
quina ajuda rebrem per part de 
l’Ajuntament, perquè el pressupost 
municipal potser es veu reduït per 
l’emergència social, i tampoc sabem 
si podrem cobrar els diferents 
lloguers que tenim pendents des 

Anys 71 Professió TÈCNIC EN AUTOMOCIÓ

Nascut MOLINS DE REI. A LA CLÍNICA! Aficions LA LECTURA, L’HOQUEI I LA 

IMPLICACIÓ EN LES ENTITATS M’encanta EL BON VEÏNATGE I EL DIÀLEG 

AMB LA GENT Detesto LA FALSETAT I LA MENTIDA.
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INCLOU
Plantilla Premium de Wordpress

Adaptació de la imatge corporativa i necessitats

Configuració API de Whatsapp

Configuració de SEO i alta en cercadors

Disseny responsive (s'adapta a tots els dispositius)

És autogestionable

Optimitzada per a posicionament en cercadors

Formulari de contacte

Subscripció a Newsletter

Botons de  Xarxes Socials

Blog

Avís legal + Política de Privacitat + Avís de Galetes

C/ Sant Miquel, 26 2º 1ª - 08750 Molins de Rei. Tel : 930 196 444  |  www.tdtmedia.es   |   hola@tdtmedia.es

NECESSITES UNA WEB !!!
Millora els teus resultats a Internet amb una pàgina web o botiga online professional

La teva WEB
des de 380€

del passat mes de març, i que 
són una de les principals fonts de 
finançament de l’entitat. Tenim uns 
230 socis, però les aportacions que 
fan malauradament no cobreixen 
les nombroses despeses que tenim.

PER LA FESTA MAJOR D’EN-
GUANY HEU FET UNA APOSTA 
MOLT FORTA!
Hem apostat fort, efectivament. 
Hi ha companyies que venen 
finançades o a taquillatge, amb 
la qual cosa el risc es minimitza. 
Volem fomentar la cultura. De 
fet, fins al desembre ja tenim 
programació, amb noms com el 
Quim Masferrer, el Peyu, el Roger 
Pera..., actuacions totes elles que 
es van haver de postposar per la 
pandèmia. Hi ha un revulsiu, un 

canvi, i aquest és l’objectiu: revita-
litzar l’entitat. Hem de potenciar 
les activitats adreçades a la gent 
jove. No podem tenir tancada una 
sala com aquesta, situada en un 
lloc privilegiat. No ens ho podem 
permetre! Hem d’obrir divendres 
al vespre, dissabtes a la tarda i els 
diumenges pel que calgui i per a 
tots els públics. Amb la gent jove 
tenim dos reptes: no es fan socis 
enlloc i cal aportar-los contingut. 
En aquesta Festa Major ja hem 
pensat en ells.

AMB QUINES MESURES 
PREVENTIVES COMPTAREU?
Estan totes previstes. Les entrades 
es vendran preferiblement on line, 
o bé una hora abans de l’inici de 
l’espectacle, però caldrà omplir un 

formulari amb les dades personals, 
al marge de les instruccions que 
es donarà a la gent. L’entrada serà 
esglaonada i per accedir caldrà 
portar mascareta i respectar la 
distància de seguretat. Hi haurà 
un reforç en l’organització (el que 
abans dèiem acomodadors) i tam-
bé en la desinfecció i neteja. Estem 
buscant també maneres de senya-
litzar que no s’enganxin al terra 
per no fer malbé la platea. n
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CARA A CARA

ESTEL SOLÉ VS ESTEL TORT

Són cossos celestes amb llum pròpia. També 
joguines que s’enlairen quan bufa el vent. 
Comparteixen un nom, Estel, i també una 

passió: la paraula, escrita i dita. L’actriu i poetessa 
Estel Solé (la Marina del culebrot “La Riera”, pels 
teleaddictes) l’exercita tant com pot: ha escrit una 
obra de teatre (“Animals de companyia”), ha publicat 
dos poemaris (“Dones que somiaven altres dones” i 
“Si uneixes tots els punts”) i una novel·la (“Si no puc 
volar”), amb la qual dona visibilitat a l’endometriosi, 
una malaltia que pateix i que afecta 1 de cada 10 
dones. També posa paraules a les imatges de “L’any 
sense primavera”, un àlbum fotogràfic sobre els me-
sos de confinament del fotoperiodista Jordi Borràs. 

L’Estel Tort, amant dels musicals, ha agafat embran-
zida després del seu pas per la companyia Filagarsa 
participant, entre d’altres, als musicals “Un cau de 
mil secrets”, “Tot el que no ens vam dir”, “Per si no 
ens tornem a veure” i “That’s a musical”, així com al 
concert teatralitzat “Arnau Tordera i Les Dones”. Ara 
també fa doblatge a sèries de televisió i al cinema (si 
no sou de versió original, pareu l’orella a la veu de la 
protagonista de “Cats”). Totes dues seran al Foment, 
participant a la Festa Major d’enguany. Les veureu en 
acció a l’obra “Els Brugarol” i a l’espectacle “Compar-
tint musicals”. Per anar fent boca, us avancem la visió 
que tenen de la professió i de la nostra Festa Major!

g  QUAN EM MIRO AL MIRALL VEIG...

E. Solé - Una dona que fa el que pot, procurant 
aprendre cada dia coses noves i que intenta ser una 

mica millor cada dia per oferir el millor que té a 
tothom amb qui es va creuant.

E. Tort - Una noia morena, normal-
ment molt despentinada! (riu). 

Em veig el cansament, moltes 
vegades. Depèn del dia em 

veig molt nena o em 
veig molt gran.

PER PUJAR DALT D’UN ESCENARI CAL UN PUNT 
DE VANITAT. HI ESTÀS D’ACORD?

E. Solé - En molts casos hi ha vanitat, però no sempre 
és una vanitat en sentit negatiu. Més que de vanitat, 
parlaria de ganes de comunicar. 

E. Tort - No ho sé, perquè jo vaig pujar a l’escenari 
sent la cosa més vergonyosa i amb menys confiança 
en si mateixa de tot el món! Per mi era i segueix sent 
jugar. I si a més la gent s’ho passa bé...ufff, meravella!

EL QUE MÉS ADMIRO I EL QUE MÉS DETESTO DE 
LA PROFESSIÓ ÉS...

E. Solé - El que més admiro és la resistència d’aquells 
que s’hi dediquen. El que més detesto és la tristesa, 
depressió i angoixa que sovint sent la gent de la 
cultura per culpa de la falta de feina i per la precarit-

zació del sector. El talent que perdem per la falta 
d’apostes culturals dignes. 

E. Tort - El que més m’agrada de la professió és 
el joc. L’he triada perquè m’ho passo bé cada 

segon. Em diverteixo amb cada paper. Per mi 
anar a treballar és anar a jugar, i això és un 

regal.  I el que més detesto és el fet d’haver 
d’estar sempre perfecta: forta, impene-

trable,  dura, activa, simpàtica... Em dona 
la sensació que no et pots permetre ni 

un segon de debilitat. No pots tenir ni 
un dia dolent, i això em rebenta una 

mica. Això... i els càstings! Són el pit-
jor del món! El nivell de nerviosis-

me al que arribo és...mortal!
Foto: Silvia Poch
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LA FESTA MAJOR NO SERÀ EL MATEIX SENSE...

E. Solé - No serà el mateix perquè l’essència d’una 
festa major és socialitzar i gaudir en llibertat, i 
enguany res és així.

E. Tort - La música, la família... el Camell...i els 
Gegants...Les gralles...la musica folklòrica de Festa 
Major em teletransporta allà directament.

ETS DE FOC?

E. Solé - Sóc de foc en molts sentits, sí.

E. Tort - Sóc de foc, però de mirar-lo. M’hauré 
perdut molts pocs camells a la meva vida, però 
tots els he viscut des de dalt, des d’un lloc 
privilegiat, a la plaça de l’església, al terrat de 
casa de la iaia. Sempre he vist els correfocs des 
d’allà. Em sembla un espectacle visual molt més 
bonic de veure a distància que no pas a sota. Em 
sembla més maco i ho gaudeixo més.

EL MILLOR RECORD DE FESTA MAJOR, SENS 
DUBTE...

E. Solé - El millor record de Festa Major és la 
constatació que viure la Festa Major reafirma 
una identitat de pertinença a un poble.

E. Tort - El millor de la Festa Major per mi 
eren les passejades veient els gegants a coll 
del papa, les sardanes a la plaça de l’església 
amb la meva mare i els dies de Festa Major, al 
balcó de la iaia, amb les cames penjant entre 
les reixes i mirant els gegants a la plaça.  n

Foto: Silvia Poch



60 WWW.TOTMOLINS.COM    #03 - SETEMBRE  2020

P U B L I C I TAT

ESCOLA PÀDEL

INFANTIL
I ADULTS



EL PERSONATGE

V
a i ve pels carrers 
de la vila amb aire 
despistat. Recomano 
no mirar el rellotge 
si t’atura: xerra 

pels descosits, i mai endevinaràs 
si  fa broma o va de debò allò 
que t’explica. Els infants li diuen 
“Josep trapella”, per què serà? 
Si el necessites, només li has de 
demanar. I és que té un “no” difícil. 
No és, ni de bon tros, dels que 
remenen les cireres, però s’hi 
entrega en cos i ànima. A L’Agrupa, 
als Gegants, als pessebres, als 
Pastorets...però també als Tres 
Tombs, al CEM i a Impuls. Els 
gegants són la seva vida. De ben 
petit baixava al soterrani del 
Mercat Municipal per veure’ls. 
Ho mamava a casa: el pare, el 
Josep, era geganter i fins i tot va 
arribar a ser el primer president de 
l’entitat. Després van venir ell i els 
seus germans, el Pere i el Jaume. 
Aviat es van engrescar també els 
seus fills, el Ricard i el Nil. I de 
forma natural la família Vinyets 
va esdevenir una nissaga arrelada 
a la cultura popular molinenca. 
Recorda amb nostàlgia els inicis, 
quan l’Ajuntament pagava per 
portar els capgrossos, i també 
quan, a principis dels seixanta, 
participava a la processó del 
Corpus. L’any 1982 va assistir 

a la Trobada Internacional de 
Matadepera, on van venir gegants 
de la resta d’Europa i, fins i tot, del 
Japó. Quan el Josep és més feliç, 
però, és a l’època nadalenca. És 
temps de pessebres, de Pastorets...i 
també s’espera l’arribada dels Reis 
d’Orient. Als pessebres hi va anar 
a petar de rebot quan, després de 
veure una exposició de diorames 
a L’Agrupa, la Cesca el va apuntar 
per fer un curs. A ell no li deien 
res, però el petit volia aprendre. 
Aviat es va aficionar. Tant, que anys 
més tard mossèn Aymerich 
el va embolicar per fer un 
pessebre gegant que cada 
any es pot visitar a l’església. 
Als Pastorets el Josep és 
el comodí. Va començar 
fent de poble, després de 
Sant Simeó, d’Abias i de 
Pere Botero (el que remena 
l’olla). Fins que va arribar el 
seu paper estrella: l’Aram, 
el sogro. A la comissió de 
Reis hi porta molts anys, 
on també ha fet tots els 
papers de l’auca (els grans 
ja m’enteneu, oi?). Només 
ho va deixar temporalment 
quan va néixer el Nil, per 
salvaguardar aquella il·lusió 
pròpia de la infantesa. 
Malgrat deixar-s’hi la pell 
a totes aquestes entitats, 

només és soci de L’Agrupa. El 
seu padrí, el tiet Lluís Vinyets de 
Cal Cardona, era un dels socis 
fundadors i el va apuntar. El vincle 
és massa fort per trencar-lo. I 
és que, en el fons, el Josep és un 
sentimental. Vint-i-tres anys amb 
la Cesca (àlies la Vinyets) celebrant 
cada juliol l’aniversari amb un pastís 
i dues figuretes d’enamorats que 
col·leccionen. De fet, en tenen ja de 
reserva pels propers anys. I si se’ls 
trenca l’amor? Jo, personalment, 
deixaria de creure-hi. n

JOSEP VINYETS
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ON MENJAR PER LA FESTA MAJOR

62 WWW.TOTMOLINS.COM    #02 - AGOST  202062 WWW.TOTMOLINS.COM    #03 - SETEMBRE  2020

C/ Carril, 15. Molins de Rei. Tel. 93 129 74 95 
Dilluns a divendres 7h a 21h. Dissabtes 9h a 23h. Diumenges 9h a 13h

BAR  R E STAU R ANT

S P O R T

MENÚ DIARI · CAPS DE SETMANA I PER A GRUPS
ESMORZARS DE FORQUILLA






