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i aquest nadal si deixes pagada la
teva comanda A LA BOTIGA t’ho 
enviem a casa gratis!

NADALAQUEST NADAL
t’ho posem fàcil

1- fes la teva comanda per correu, telèfon, 

2- Digue’ns quina és la teva comanda

3- Et confirmem la reserva i t’enviem el pressupost

4- i t’ho entreguem a casa sense cap cost adDicional! 

whatsapp o ig
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OPINIÓ

Quan arriba l’hivern i les tardes són 
curtes aprofito per fer el dinar de 
l’endemà. Poso l’olla al foc amb la carn 
i les verdures i preparo l’escudella 
i carn d’olla. Això em transporta als 

anys de quan era petita i el Nadal se celebrava a 
casa la mare. Sempre menjàvem el brou amb galets 
i darrera la carn d’olla amb la pilota, la col, la patata, 
la botifarra negra i les restes de la carn. Ara, i un cop 
passats els anys, continuem la mateixa tradició amb 
la meva família. Però deixeu-me explicar-vos una 
mica de la història dels àpats nadalencs. L’escudella 
té una llarga història a Catalunya. Aquesta sopa és 
la més antiga documentada a Europa per l’escriptor 
Francesc Eiximenis, que va viure al segle XV. Explica 
que era el plat que menjaven tots els catalans a 
diari. El Baró de Maldà, tres segles més tard, també 
parla de l’escudella en el seu dietari “Calaix de 
Sastre”, del qual la gent rica també en menjava. Les 
famílies de pagesos bullien restes de la collita i tot 
el que arreplegaven del rebost. El nom d’escudella 
es refereix al bol en què a l’Edat Mitjana se servien 
les sopes i els plats amb salsa que es menjaven amb 
pa. Actualment podem trobar diferents varietats 
de sopes per tota Catalunya, però la més típica del 
Nadal és la que es menja amb galets i amb la pilota. 
La pilota és una barreja de carn de vedella i porc 
amb all i julivert, ou i pa. I per completar l’àpat, el 
pollastre rostit amb prunes i pinyons. Pel dia de 
Sant Esteve aprofitem totes les sobres de la carn del 
dia de Nadal. I es fan els típics canelons, que es van 
popularitzar fa més o menys un segle. Un plat italià 
que va arribar a Barcelona a finals del segle XIX, 

gràcies als cuiners estrangers que treballaven a les 
nostres fondes. A Barcelona, el restaurant la Maison 
Doré va popularitzar el consum entre la burgesia, 
com un menjar molt refinat. Eren molt complicats 
de fer a casa;  no per la carn, sinó per la pasta. Fins 
que al  1911 en Ramon Flor, propietari de la marca El 
Pavo, va comercialitzar les primeres plaques seques 
i això va significar la popularització definitiva dels 
canelons, que així van arribar a les llars. Tal i com 
passa amb l’escudella, hi ha diverses receptes, però 
la més bàsica porta vedella, porc i pollastre i se li pot 
afegir foie gras i cervell. I la salsa beixamel, que es un 
element estrella del plat. És d’origen francès, i deu 
el seu nom a Louise Bechameil, maître del rei Lluís 
XV. Però abans de menjar canelons, per Sant Esteve 
a les llars catalanes es menjava l’arròs de catedral o 
l’arròs de coll i punys. A totes dues receptes també 
s’aprofitaven les restes del dinar de Nadal. I totes 
dues contenien menuts de pollastre, puntes d’ales, 
pedrers, colls i crestes amb verdures i arròs. En 
trobem referència en el refrany que diu: “L’endemà 
de Nadal, arròs de catedral”. Que feu uns bons àpats 
envoltats de qui més estimeu, però sobretot mans, 
distància i mascareta.  n

Carns Cal David

SEGUINT TRADICIONS TAMBÉ PER NADAL

ISABEL GARCIA

ESCOLA PÀDEL

INFANTIL
I ADULTS
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E
l mos de torró més agredolç que he tirat 
avall en ma vida haurà estat a Anglaterra. 
Era una època en què transitava per una 
etapa d’indiferència nadalenca i un any no 
em va venir de gust, com diu l’anunci d’un 

producte no artesà, tornar a casa. Va ser, però, la mi-
llor manera de revaloritzar una diada que havia donat 
per descomptada. Cadascú de nosaltres té el seu 
favorit (el meu és el cremat), i una mossegada d’aquell 
arribat de casa gràcies al Royal Mail em va despertar 
tota una sèrie de vivències. Un sabor o una olor ens 
pot evocar un episodi vital o una mancança, tal com 
va descriure Marcel Proust amb una magdalena a “A 
la recerca del temps perdut”. L’any següent no sabia si 
no tornar-ne a menjar mai més per a no repetir aquell 
regust o endrapar quatre taules senceres a fi de 
saldar els comptes. 

Des de temps antiquíssims els torrons són les grans 
postres de Nadal que acompanyen la sobretaula, el 
vers dalt de la cadira, el Tió i la cantada de Nadales. El 
torró ha anat adaptant-se a cada època i actualment 
n’hi ha més tipus que no pas fa cent anys, però la 
tradició ja tracta d’això: incorporar noves varietats i 
que els quatre pals de la baralla s’adaptin al paladar 
contemporani.

El torró té un origen llegendari i discutit, tal com pas-
sa amb totes les coses importants de la vida, i espe-
cialment en gastronomia. Hi ha referències jueves, 
àrabs i fins i tot de l’antiga Roma. Sigui com sigui, el 
torró es situa a la Mediterrània i als Països Catalans. 

Una llegenda data el seu naixement a Barcelona, l’any 
1703, i precisament en una època de pandèmia. De 
sempre en aquestes èpoques cícliques la humanitat 
ha buscat entreteniments i alegries que facin més 
passatgera la situació. Hom diu que el gremi de la Ciu-
tat va convocar un concurs entre els Mestres pastis-
sers amb la condició que el producte fos nutritiu i que 
tingués una certa duració. El guanyador va resultar 
ser el senyor Pere Torró.

Vaig trobar la llegenda de la pandèmia a “El llibre de 
les neules i els torrons”, del mestre pastisser de Sants 
Josep Vives i Molins, persona coneguda per les seves 
múltiples activitats comercials, literàries i divulga-
tives. Malauradament el senyor Vives ens va deixar 
aquest passat mes de maig a causa de la COVID-19 a 
l’edat de 90 anys. A mode d’homenatge i agraïment li 
dedico aquest article i farem arribar un exemplar del 
“Tot Molins” a la família.  n

‘

ELS TORRONS
Forn-Pastisseria Cardona

JESÚS CARDONA
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N
osaltres ho tenim molt clar: els regala-
ríem el futur. Som molt conscients que 
“el joc és la nostra manera innata de 
conèixer el món i d’aprendre”. Durant 
els primers anys de vida es produeixen 

un nombre milionari de sinapsis neuronals (aprenen-
tatges). El repte, doncs, és que el màxim d’experièn-
cies d’aprenentatge esdevinguin positives i plaents. 
Quan juguem, les hormones de l’estrès disminueixen 
(aparquem preocupacions) i el nostre cervell genera 
oxitocina (plaer), dopamina (motivació), serotonina 
(regulació emocional) i endorfines (felicitat). “Hi pot 
haver un còctel millor per a l’aprenentatge etern?”.

A Joguines Molins, Eurekakids, valorem totes 
aquestes qualitats i els nostres productes són 
curosament pensats i distribuïts tenint-ho en compte. 
A més, cuidem l’entorn: es fan servir materials amb 
certificat FSC per fabricar les nostres joguines de 
fusta de faig, cautxú natural i tela i el paper té el 
certificat PEFC de gestió sostenible.

Molts clients ens demanen joguines educatives i 
sostenibles. Un referent és Waldorf, que té com a 
base la llibertat dels infants i sobretot potencien l’art 
i la plàstica. Nosaltres disposem de moltes activitats 
manipulatives i d’expressió i creació pròpia, com l’Arc 
de Sant Martí, les diferents plastilines amb diverses 
textures, el torn de fang, sorres lliures de gluten... Un 
altre referent és Montessori quan busquem jocs amb 
l’objectiu que els infants aprenguin i descobreixin 
per ells mateixos. Si volem jocs sensorials disposem 

de diversos encaixos, apilables, pilotes de textures, 
jocs amb sons, creació de colònies, sabons... Quan 
busquem jocs matemàtics serien tots els que aportin 
conceptes de numeració, espai, forma... com el 
dominó, construccions, jocs de reglets, tangrams, etc.

Si volem treballar el llenguatge hem de pensar que 
la majoria de jocs requereixen d’un bon ús de la 
llengua i proporcionen molts estímuls que propicien 
l’adquisició de vocabulari i estructures gramaticals, 
mentre reforcem els vincles. I si busquem cultura 
trobem també puzles, tota la col·lecció d’exploració 
d’insectes, microscopis, boles del món i de l’espai, 
jocs del cos humà, cartes d’enigmes... tot allò més 
relacionat amb aprenentatges reals adaptats a les 
franges de desenvolupament.

El joc, doncs, és la millor eina que tenim per formar i 
crear la personalitat dels nostres fills i filles. n

SI NOMÉS POGUESSIS TRIAR UN REGAL 
PER ALS TEUS FILLS, QUIN SERIA? 

Eurekakids Molins

JENNY PIULACHS I TATO FUENTES
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Alquiler de
Trasteros
desde

+ iva HOMEBOX MOLINS DE REI

Avinguda de València, 80
08750 Molins de Rei

molins@homebox.es 933 930 441

Quan em van proposar escriure sobre 
què signifiquen per a mi els nadals (sé 
que no es diu així, però aquí he vingut 
a liar-la, bàsicament), com a mandrós 
de mena que soc vaig pensar: escriuré 

“puto nadal, puto nadal, puto nadal...” fins a omplir 
els caràcters demanats, i llestos. Queda bé, i és la 
descripció més precisa que podria trobar. Però vaig 
pensar que si aquest text s’acaba publicant (cosa no 
gaire prudent) potser estaria bé currar-m’ho una mica 
més, així que, a risc de convertir-me en el hater oficial 
de Molins de Rei, miraré de desenvolupar aquesta 
sensació rabio-depressiva que sento quan arriben 
aquestes “entranyables” dates.

Obviaré l’obvi (per obvi) i no entraré en temes 
polèmics, com el naixement del nen aquell que ningú 
sap gaire bé d’on va sortir. La veritat és que mai m’ha 
agradat la gent que no dona la cara.

Mireu, fer coses per obligació no m’agrada. I no 
em negareu que tot el que envolta el Nadal és 
precisament això. Cal ser feliç, ajudar a tothom 

(especialment a les multinacionals), comprar molt, 
engolir fins a rebentar, somriure a tort i a dret (això 
estaria bé si ho féssim cada dia, però tots sabem que 
aquests somriures de plàstic que oferim són més 
falsos que l’Arrimadas cantant el Virolai). Almenys 
enguany l’efecte cunyadisme quedarà diluït en la 
immensitat que entre tots hem estès darrerament 
(7,5 milions de cunyats).

Que surts al carrer i escoltes aquella musiqueta i 
penses: de debò algú s’ha aturat mai a mirar com 
beuen els peixos en el riu? No teniu res millor a fer? I 
veus aquelles llums i dius, hosti, aquí s’han deixat una 
pasta! Encara sort que estem en època de prosperitat 
i tothom va sobrat de calés i ens podem permetre 
aquest dispendi de luz y de color… I què me’n dieu 
d’aquells pare noel penjats dels balcons, que sembla 
que s’hagin estampat en un accident de parapent? Va, 
home, va!

I tot això, des de dos mesos abans! Que no són quinze 
dies, no…dos mesos abans ja estan donant la turra 
amb anuncis de colònies de noms impronunciables, 
de torrons que pretenen fer plorar i de sortejos 
grossos que fem per aquestes contrades. Dos mesos 
abans! Què passa? Teniu por que ens oblidem?

L’única fricada que m’agrada d’aquest circ és l’amic 
invisible. Això sí que mola! Perquè quedo amb tothom 
per sopar i després no hi vaig. Que si una cosa tinc, és 
coherència. I a mi, a amic no sé, però a “invisible” no em 
guanya ningú! Bon Nadal a tothom…o no! n

Dissenyador Gràfic

PUTO NADAL

JAUME PRAT
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Q
uan un 27 de setembre del 1980 vaig 
inaugurar una petita botiga de música 
al carrer Mercat de Molins de Rei, 
poc podia imaginar el que passaria els 
propers 28 anys.

Durant aquests anys van passar per les meves mans 
centenars, milers de discos, cassetes i cd’s. Van 
ser probablement els millors anys de la meva vida. 
Em considero un dels pocs privilegiats que poden 
compaginar la seva passió amb la seva professió. Vaig 
fer molts clients i em sento orgullós de pensar que 
molts d’ells han acabat sent amics.

Darrera d’aquell mostrador, les hores passaven 
volant. Era un còctel immillorable: música i amics, 
nou hores al dia, sis dies a la setmana. Jo gaudia cada 
minut. Però hi havia una època especial, màgica: el 
Nadal. Eren les dates de l’any amb més feina i més 
vendes. Les discogràfiques feien els llançaments 
estrella i no paraven de passar anuncis per la tele i la 
ràdio. Aquells dies venien clients de tot l’any i també 
els clients de Nadal, i molts repetien any rere any.

Recordo molts èxits d’aquelles dates: BOOM (èxits 
de l’any), NOW (també d’èxits, però més refinats) i 
diferents discos de nadales que re-editaven cada any. 
”Last Christmas” de Wham, “Feliz Navidad” de Boney 
M... Però no són aquests èxits els records que guardo 
d’aquells dies i que em treuen un somriure quan hi 
penso. Els millors records de Don Disco per Nadal 
són els del germans petits que, després de trencar la 

guardiola, venien a comprar un disc pel pare i un per 
la mare. O la iaia que duia una llista amb un disc per 
cada nét i no sé ni com però PINK FLOYD ho portava 
ben escrit. També tots els que venien a última hora 
perquè havien oblidat comprar el regal del tiet o la 
germana...Aquests records, Internet no me’ls podrà 
prendre mai.

Entenc que ara són temps diferents i jo, que soc un 
amant de la música, valoro positivament que tothom 
tingui accés amb un clic a qualsevol música que li 
pugui agradar. Però no us enganyaré: enyoro molt 
aquells Nadals. Bones Festes per a tots! n

NADAL, ON ÉS LA MÚSICA?
Boig per la música

MIQUEL CASAS
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AGENDA
NADAL 2020

DATADATA ACTIVITATACTIVITAT DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ LLOCLLOC PÚBLICPÚBLIC

Fins al Fins al 
alal  77  de generde gener

Activitats al webActivitats al web InternetInternet Infantil i Infantil i 
juveniljuvenil

Concurs de fotografia Concurs de fotografia 
per Instagram per Instagram 

Diferents categoriesDiferents categories InstagramInstagram JuvenilJuvenil

1717  de de 
desembredesembre

Caga tióCaga tió Pl. de la CreuPl. de la Creu InfantilInfantil

1919  de de 
desembredesembre

Cuina de Cuina de 
supervivènciasupervivència

Transmissió per streaming Transmissió per streaming 
d’una masterclass de cuina d’una masterclass de cuina 

InstagramInstagram Tots els Tots els 
públicspúblics

Caga tióCaga tió Pl.  del MercatPl.  del Mercat InfantilInfantil

Concert de música Concert de música 
clàssica clàssica 

Quartets de corda (2 Violins, Quartets de corda (2 Violins, 
Viola i Viloncel)Viola i Viloncel)

Repertori tipus Barroc (Bach, Repertori tipus Barroc (Bach, 
Häendel, Corelli)Häendel, Corelli)

Horari de 18 a 19.30 hHorari de 18 a 19.30 h

Pl. CatalunyaPl. Catalunya Tots els Tots els 
públicspúblics

2121  de de 
desembredesembre

Caga tióCaga tió Pl.  de la CreuPl.  de la Creu InfantilInfantil

DelDel  2121  de de 
desembre  desembre  
alal  55  de generde gener

Trenet de NadalTrenet de Nadal Recorregut habitual amb Recorregut habitual amb 
totes les mesures de totes les mesures de 
seguretat establertes.seguretat establertes.

2222  de de 
desembredesembre

Caga tióCaga tió Pl. CatalunyaPl. Catalunya InfantilInfantil

3131  de de 
desembredesembre

L’Home dels nassosL’Home dels nassos Recorregut per tota la Recorregut per tota la 
població de l’home dels població de l’home dels 
nassos.nassos.

Tota la poblacióTota la població Tots els Tots els 
públicspúblics

22  ii  33  de generde gener Taller de fanalets de Taller de fanalets de 
ReisReis

Taller per a la confecció de Taller per a la confecció de 
fanalets. A la Nit de Reis es fanalets. A la Nit de Reis es 
col·locaran als balcons de la col·locaran als balcons de la 
vila.vila.

Locals de les Locals de les 
associacions de associacions de 
veïnsveïns

Tots els Tots els 
públicspúblics
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P U B L I C I TAT

Nutrició Antiparasitaris
Complements

Perruqueria amb cita prèvia
Auto-rentat amb cita prèvia Servei a Domicili “gratuït”

        Plaça de la Bàscula, 4, 08750, Molins de Rei, Barcelona                                                 93 639 91 38 - 661 346 233
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Els Mags d’Orient arribaran d’aquí a no res a la nostra vila, i ho faran 

sense la tradicional cavalcada per evitar aglomeracions. 

La seva visita serà diferent, però a casa nostra estem enllestint tots els 

preparatius. Vols saber quina rebuda els espera?

 Del 27 de desembre al 4 de gener

LA FÀBRICA DELS SOMNIS
Entrada Sala d’Exposicions
de Ca n’Ametller
Podreu portar les cartes a la 
Fàbrica dels Somnis perquè els 
Mags d’Orient puguin llegir-les 
abans. 
Només servei de recollida de 
cartes. Durant la Cavalcada NO 
es podran recollir!

 Del 13 de desembre al 4 de gener

PESSEBRE GEGANT!
Enguany compleix 10 anys de la 
seva recuperació!
Pati de Ca n’Ametller

 27 de desembre

ARRIBADA DE L’AMBAIXADOR, 
EL PATGE AMELÍ
Degut a les possibles restriccions 
i a l’espera del Procicat no podem 
anunciar de quina forma arribarà. 

 5 de gener

CAVALCADA DE REIS
Hi haurà l’arribada dels Reis Mags 
d’Orient a Molins de Rei.
La Comissió de la Cavalcada de 
Reis disposa de diversos escenaris 
a l’espera de que Procicat publiqui 
la normativa específica per 
Cavalcades.

El que podem avançar és que 
enguany no hi haurà entrega de 
cartes durant la Cavalcada ni 
tampoc a la plaça de l’Església. Les 
cartes s’han de portar a la Fàbrica 
dels Somnis els dies previs 
anunciats i un cop classificades 
pels nostres patges, les faran 
arribar als Mags d’Orient.

CAVALCADA DE REIS

Estigueu atens a la pàgina web i les xarxes socials de la Cavalcada
L’organització es reserva tots els drets de possibles canvis si el Procicat així ho publica.
Consulteu horaris al Web i seguiu-nos a les xarxes socials cavalcadamolinsderei.cat
@cavalcadamolins

NOVETATS!
Visita la Fàbrica dels Somnis virtual cavalcadamolinsderei.cat/fabricasomnisvirtual
També podeu fer la carta virtual cavalcadamolinsderei.cat/carta

cavalcadamolinsderei.cat
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NADAL 2020

PASTORETS
g “No li podem demanar al Garrofa que no discuteixi amb 
el Pallanga, ni a la Raquel que no li faci un petó a en Jessè; 
tampoc podríem impedir que sant Miquel no es barallés 
fins a la mort amb Satanàs, ni que els joves de la noble 
tribu s’ajuntessin gaire. No li podem dir a sant Josep que 
no abraci la Verge Maria quan té fred i no podem demanar 
a les pastores que no ballin, o a les dimònies que no es 
barallin, ni a les noies del cor que cantin separades l’una 
de l’altra,  ni podem posar els músics repartits per tota la 
sala perquè la cova és massa petita. I els nens i les nenes? 
Com protegim les petites fúries i els angelets? No, no som 
capaços d’assegurar que la salut de la nostra família de 
Pastorets estigui garantida i que no hi hauria cap contagi.”

Els Pastorets suspenen la 
temporada 2020-21 però, lluny de 
resignar-se, el Consell ha decidit 
rodar algunes de les principals 
escenes d’aquesta popular 
representació a diversos indrets 
emblemàtics de la nostra vila 
perquè puguis visionar-lo tant com 
vulguis a les seves xarxes socials. 
Així ha estat el rodatge! n

Fotos: Jordi Costa
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g La parròquia de Sant Miquel 
Arcàngel de Molins de Rei 
acull com cada any el gran 
pessebre ambientat en l’entorn 
de Collserola. Aquesta vegada, 
però, tindrà una dimensió molt 
més reduïda. Serà un pessebre 
simbòlic, elaborat després del 
confinament i amb la idea de 

PESSEBRES
tornar als orígens per tal de 
mantenir viva aquesta tradició. Al 
naixement, l’anunciata i els Reis 
s’hi sumarà enguany una nova 
masia de Collserola.  Pots visitar-
lo de dilluns a dissabte de 9:30 
a 12 hores i de 17 a 19 hores, i 
els diumenges de 9 a 13h. També 
pots acostar-te fins al Mercat 

Municipal, on hi trobaràs un altre 
pessebre que té com a element 
central una altra masia, o al Museu 
Municipal, que enguany comptarà 
amb un diorama de la Peni que 
representa el naixement del nen 
Jesús. n
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MELCIOR, GASPAR I BALTASAR,
MAGS D’ORIENT

g HA ESTAT UN ANY DIFÍCIL PER 

TOTHOM. COM S’HAN PORTAT ELS 

NENS I NENES DE MOLINS DE REI?

G - Ha estat un any molt 
complicat, però no hem de perdre 
l’esperança! Els infants sempre 
ens donen lliçons als grans de 
com adaptar-se a les dificultats, i 
són un exemple a seguir. Aquest 
any han demostrat com de 
valents i valentes són!
M - I tant! La veritat és que 
estem molt contents del seu 
comportament durant aquest any 
tan difícil!

I COM SABEU SI ES PORTEN BÉ, 

MALAMENT O XIP XAP?

B - Sobretot gràcies al Patge 
Amelí, que és l’ambaixador que 

tenim per vigilar els infants de 
Molins de Rei. Ell ens informa de 
tot! A més, té un bastó màgic que 
canvia de color quan un infant no 
s’ha portat del tot bé.
G - Mireu bé! Al Patge li encanta 
passejar per la vila!

AVIAT SE US GIRA MOLTA FEINA, 

PERÒ QUÈ FEU LA RESTA DE L’ANY?

M - Nosaltres tornem a les 
nostres residències amb la 
família i deixem a la Comissió 
de la Cavalcada, que són els 
responsables d’organitzar la 
nostra arribada. Confiem molt 
en ells i sempre ens fan una 
magnífica rebuda!
B - Sort en tenim d’ells! Ens fan la 
millor rebuda de tota Catalunya!

QUANTS DIES DURA EL VOSTRE 

VIATGE DES D’ORIENT FINS A 

MOLINS DE REI?

G - Això depèn. En realitat 
nosaltres som savis, tot i que 
ara se’ns coneix més com a Reis 
Mags a causa del pas del temps, i 
també ens agrada. Per exemple, 
en Melcior ve del continent 
Europeu, en Baltasar del 
continent Africà i jo, en Gaspar, 
d’Àsia. En aquella època només es 
coneixien aquests 3 continents 
i tots vàrem anar a Orient, 
d’aquí que ens diguin els Reis 
Mags d’Orient. Ara venim més 
ràpid que abans, però no podem 
desvetllar-ho, és un secret!
M - Aquest any ens hem 
modernitzat, i per les xarxes 
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M - Sí, i tant! Quan arribem a 
Molins de Rei ens donen una 
clau especial que pot obrir 
totes les portes. Aquesta clau 
només funciona quan la portem 
nosaltres!
G - És una clau d’allò més màgica!

PER QUÈ NO SEMPRE PORTEU EL 

QUE US DEMANEM?

M - Nosaltres intentem que tots 
els infants siguin austers amb 
els regals i generosos amb els 
que més ho necessiten, i així ens 
ho fan saber. Per tant, alguns 
regals els fem arribar als que no 

podreu veure parts del nostre 
llarg camí! Segur que ja seguiu 
l’Instagram de @cavalcadamolins...

D’ON SURTEN TANTS I TANTS 

REGALS?

B - Doncs la majoria surten de 
la Fàbrica dels Somnis. Allà 
intentem que es facin els regals 
més especials, com els desitjos 
(felicitat, amor, alegria...) i 
algunes joguines també. Els altres 
regals els recollim d’un gran 
magatzem de joguines i regals 
que tenim controlat pels nostres 
patges.

M - Mira, fa una estona fèiem 
vídeotrucada amb la Fada 
dels Somnis, i ens explicava 
que aquest any haurà de tenir 
funcionant la fàbrica a porta 
tancada, però que ja estan 
dissenyant una rebuda de cartes 
a l’entrada perquè tots els infants 
de Molins de Rei puguin entregar 
la seva.
G - Sort en tenim de la Fada i dels 
patges!

COM ENTREU A LES CASES?

B - Això ho podem explicar 
Melcior?
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en poden demanar. Ens agrada 
recomanar que els infants ens 
demanin entre 4 o 5 regals i 
sobretot, que alguns regals siguin 
experiències, com un viatge, un 
sopar en família, una excursió, 
anar al teatre o a un concert, 
entre d’altres. No tots els 
regals han de ser exclusivament 
joguines. 

PER QUÈ PORTEU CARBÓ?

M - Una mica de carbó quan cal sí 
que en portem, però dolç ehhh! 
És un toc d’atenció perquè alguns 
infants i adults segurament no 
s’han portat tan bé com diuen... 
d’aquesta manera els fem saber 
que sempre s’han de portar bé, 
i no només els dies previs a la 
nostra arribada.

DELS MILIONS DE CARTES QUE 

REBEU, HI HA ALGUNA QUE US 

HAGI SORPRÈS MOLT?

B - Ufff... i tant! Tenim fins i tot 
una caixa amb les cartes més 
especials que rebem. Recordo 
una carta d’un infant que no va 
demanar cap joguina per ell, 
només volia que tots els infants 
al món tinguéssin com a mínim 
una joguina seva!
M - A mi, que soc el més jove dels 
tres (encara que no ho sembli), 
m’agraden les cartes que arriben 
ara de forma electrònica. I és que 
també ens hem d’anar adaptant 
als nous temps! Sobretot 

m’agraden molt les cartes quan 
ens adjunten alguns dibuixos.
G - Cada any espero una carta 
molt especial d’una senyora que 
està molt malalta. 
Des de fa alguns anys m’escriu 
i m’explica com està i què li 
ha passat aquell any... no ens 
demana res, només que llegim la 
seva carta, pau, amor i salut! Ja 
friso per rebre-la aquest any de 
nou!
B - Abans quan arribàvem a 
Molins de Rei ens entregaven un 
munt de xumets, però des que 
va arribar el Camell, que no ens 
n’arriba cap! Encara en tenim 
molts de guardats. Quins temps!

QUÈ DEMANEU ELS MAGS 

D’ORIENT ALS MAGS D’ORIENT?

TOTS: Nosaltres demanem als 
polítics allò que nosaltres no 
podem fer: la pau al món, que cap 
persona no passi gana, que tots 
els infants puguin anar a l’escola, 
la igualtat... 
És per això que a Molins de 
Rei, cada any, un de nosaltres 
encapçala la comitiva reial. 
Perquè no trobem just que 
Baltasar sempre sigui l’últim i en 
Melcior el primer pel simple fet 
de ser el més blanc. 
Nosaltres també som immigrants 
i cal defensar els nostres drets. n
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g CONEC FORÇA GENT DE LA 

COMARCA QUE VE A COMPRAR 

A MOLINDE DE REI. QUINA ÉS 

SEGONS TU LA FORTALESA DEL 

COMERÇ DE LA NOSTRA VILA?

La gran varietat de comerços i 
productes que oferim, així com la 
diversitat en preus i qualitats. Això 
fa que la nostra vila sigui un gran 
centre de comerç a cel obert on hi 
pots trobar tot el que necessitis.

UNA DE LES FEBLESES POTSER 

SIGUI LA MANCA D’APARCAMENT?

La manca d’aparcaments és 
notòria. Les places que hi ha són 
insuficients i ara ens volen treure 
les de la Plaça de la Creu i reduir 
les de la Plaça de la Llibertat. I 
a més, tenim un aparcament al 
centre neuràlgic de la vila, que és 
el del Mercat, i molts usuaris no 
hi aparquen perquè a banda de 
car és complicada l’accessibilitat 
i maniobrabilitat. D’altra banda, 
tenim el problema dels accessos 

a la vila i la circulació interna, que 
dificulta que la gent de fora del 
poble vingui a comprar.

LA PANDÈMIA HA ESTAT UNA 

CRISI O UNA OPORTUNITAT PEL 

COMERÇ?

Depèn dels sectors. Hi ha sectors 
als quals ens ha afavorit i ha estat 
una oportunitat per explorar i 
posar en pràctica mecanismes 
de comunicació i venda que no 
estàvem desenvolupant (per tant, 
aquí ens ha estat una oportunitat). 
Hi ha altres sectors pels quals 
no només ha estat una crisi, sinó 
que ha esdevingut una total 
ruïna. En una crisi pots bellugar-
te, reinventar-te, fer coses. En 
aquesta pandèmia hi ha hagut 
l’obligatorietat del tancament 
forçós. Això no et deixa marge de 
maniobra.

HI HA HAGUT COMERÇOS QUE 

HAN ABAIXAT LA PERSIANA 

DEFINITIVAMENT I D’ALTRES QUE 

HAN VIST REDUÏDES LES VENDES. 

QUINA HA ESTAT L’AFECTACIÓ 

DE LA PANDÈMIA EN EL COMERÇ 

LOCAL?

Desigual, depèn del sector al 
que et dediquis. Però és cert que 
majoritàriament hi ha comerços 
que estan patint molt. Encarem 
un any molt difícil, on la principal 
tasca serà donar més suport i 
impuls al comerç local.

PERÒ HI HA COMERÇOS QUE HAN 

SABUT ADAPTAR-SE OFERINT 

NOUS SERVEIS, COM COMANDES 

VIA TELEFÒNICA O WHATSAPP, 

VENDA ONLINE O LLIURAMENT A 

DOMICILI, ENTRE ALTRES. AQUESTS 

MÈTODES DE VENDA HAN ARRIBAT 

PER QUEDAR-SE?  

Sí, però no amb la mateixa 
intensitat que feia la necessitat. 
Tenim una societat on ens agrada 
i necessitem molt el contacte 
social, i aquesta és la fortalesa del 
comerç local. El poder veure, tocar, 
deixar-te assessorar i sobretot 
establir relacions personals és un 
dels nostres grans puntals.

MIREIA SELLARÉS

Anys 51 Professió CARNISSERA Nascuda a MOLINS DE REI Aficions ANAR 

AL TEATRE I AL CINEMA, LLEGIR, EL BON MENJAR I ELS ESPORTS DE MAR I 

MUNTANYA M’encanta MENJAR BÉ I BO I ANAR A LA MUNTANYA QUAN HI 

HA NEU Detesto ELS ESPAIS ON HI HA MOLTA GENT I MOLT SOROLL I LES 

MENTIDES.

PRESIDENTA BOTMOL 
I CO-PROPIETÀRIA DE CAL MANYET

Foto: Guillem Urbà
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SEMBLA QUE LA CAMPANYA 

DE NADAL D’ENGUANY SERÀ 

CRUCIAL PEL COMERÇ LOCAL. COM 

L’AFRONTEU?

Amb tota la il·lusió possible. Hem 
passat i estem acabant un any 
molt dur, i volem que aquest Nadal 
sigui una alenada d’aire fresc. Els 
comerços estan preparats per 
afrontar la campanya i nosaltres, 
des del Botmol, hem apostat per 
mantenir aquelles activitats de 
Nadal que van dirigides als més 
petits, perquè s’ho mereixen molt, 
ja que els hem tingut molt tancats. 
És per això que tirem endavant 
les campanyes de la Cagada del 
Tió i del Trenet de Nadal (això 
sí, prenent totes les mesures de 
seguretat necessàries per l’època 
que vivim).

EL TRENET DEL BOT-MOL ÉS UN 

CLÀSSIC EN AQUESTES DATES... COM 

S’ADAPTARÀ PER SEGUIR RECORRENT 

ELS CARRERS DE LA VILA?

Si, sí, i no volem renunciar a un 
clàssic que fa feliços a petits i 
grans. Serà un trenet amb unes 
característiques lleugerament 
diferents, amb més ventilació i 
amb entrades independents a 
cada compartiment per grups 
familiars o bombolla, i amb 
desinfecció entre viatges. Volem 
vetllar per la seguretat de tots 
els usuaris sense renunciar a una 
activitat que dinamitza i anima la 
campanya de Nadal.

HI HAURÀ FIRA DE NADAL A LA PL 

DE LA CREU?

Enguany no està permès fer la 
Fira de Nadal tal i com l’enteníem. 
El que es farà és un “Comerços al 
Carrer,” on tots els comerços que 
vulguin podran exposar els seus 
productes davant del seu propi 
establiment i en les dates i horaris 
que es feia la Fira. Divendres 11 
matí i tarda, dissabte 12 matí i 
tarda, i diumenge matí. Tanmateix, 
el Botmol ha contractat un grup de 
música itinerant per fer ambient 
el divendres i dissabte tarda i 
diumenge al matí.

EL 40% DEL FINANÇAMENT 

DEL BOTMOL PROVÉ DELS 

SEUS ASSOCIATS. LA RESTA, DE 

DIFERENTS ADMINISTRACIONS, 

COM L’AJUNTAMENT. QUÈ SE’N FA, 

D’AQUESTS DINERS?

El Botmol, encara que no 
ho sembli, és una entitat de 
gran envergadura. La Junta 
és totalment voluntària, però 
necessitem personal administratiu 
a plena dedicació per gestionar 
la feina interna i l’atenció al soci. 

D’altra banda, hi ha les campanyes: 
la del trenet, per exemple, costa 
uns 15.000€, i enguany hem 
decidit que sigui gratuïta per tots 
els associats. La gran majoria 
de recursos van destinats a 
campanyes de promoció del 
comerç. També volem valorar la 
destinació a temes de formació i 
assessorament.

QUINES PRIORITATS S’HA MARCAT 

LA NOVA JUNTA?

Aconseguir una associació 
amb una escolta activa vers 
l’associat. Saber comunicar de 
manera efectiva tot allò que som 
i què fem. Donar més impuls a 
les xarxes socials, i aconseguir 
projectar la imatge de que Molins 
de Rei és un gran Centre De 
Comerç. I, sobretot, des de la 
nostra associació donar suport i 
orientació a tots aquells associats 
que ho necessitin.

COM A PRESIDENTA DEL BOTMOL, 

QUÈ T’AGRADARIA ACONSEGUIR?

Doncs m’agradaria assolir 
tots els objectius que ens hem 
proposat com a Junta, i a més 
establir un bon clima de diàleg i 
negociació amb les institucions 
per aconseguir tot allò que pot fer 
de Molins de Rei una vila amb un 
teixit comercial fort i atractiu, com 
tradicionalment ha estat n

Foto: Guillem Urbà
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COMISSIÓ DE LA CAVALCADA DE REIS

g ELS REIS HAN VINGUT A MOLINS 

DE REI SEMPRE, PERÒ DES DE QUAN 

ELS FEM AQUESTA REBUDA? 

La nostra història és gairebé 
centenària, ja que fa molts anys 
que s’organitza l’arribada dels 
Mags de l’Orient a la vila, però al 
llarg del temps ha estat gestionada 
tant des de l’Administració pública 
com des de l’àmbit més associatiu, 
un cop arribada la democràcia al 
nostre país.
La Comissió de la Cavalcada de Reis, 
tal com la coneixem ara, va néixer 
l’any 1979, tot i que la primera 
Cavalcada de l’etapa democràtica 
va ser impulsada un any abans, l’any 
1978, quan fou organitzada per uns 
veïns i veïnes de forma voluntària. 
Avui en dia seguim fent realitat 
aquest projecte amb la mateixa 
il·lusió i màgia de sempre.

QUÈ TÉ D’ESPECIAL O DIFERENT LA 

CAVALCADA DE LA NOSTRA VILA?

La Cavalcada de Molins de Rei és 
coneguda arreu de la comarca per 
saber compaginar la tradició amb la 
modernitat, l’espectacle i els nous 
temps. En concret, la Cavalcada és 
una de les que més patges (nens i 
nenes de 9 a 18 anys) incorpora a 
les carrosses. També és una de les 
que més espectacles incorpora a 

la rua (grups de ball, percussions, 
espectacles mòbils com estels, 
fades, etc.) La Comissió treballa 
de valent per incorporar i poder 
gestionar cada any més espectacle a 
la Cavalcada.

LA PARTICIPACIÓ DE 180 NENS I 

NENES REQUEREIX UN GRAN ESFORÇ 

ORGANITZATIU... 

A la Cavalcada hi participen 180 
nens i nenes, però en total la 
Cavalcada mobilitza a més de 380 
persones, entre servei d’ordre, grups 
de ball, percussions, espectacles 
mòbils, patges, pagesos amb els 
seus tractors, servei d’ordre, 
etc. El procés comença amb tota 
l’organització de les inscripcions, 
passant pel dia de les inscripcions 
que al llarg del temps ha anat 
evolucionant. Abans ho fèiem 

al Pati de Ca n’Ametller, però la 
Comissió va decidir que era millor 
fer inscripcions virtuals, amb el seu 
sorteig públic. I després tenir en 
compte també tota la gran feina 
organitzativa que porta mobilitzar 
tota aquesta gent.

UN DELS PERSONATGES MÉS 

ESTIMATS PELS MÉS MENUTS ÉS EL 

PATGE AMELÍ. QUIN ÉS EL SEU PAPER?

El Patge Amelí té molts anys 
d’història, al voltant de 40, tot i 
que al començament no tenia nom 
oficial i tenia diversos sobrenoms, 
com patge reial, patge Melí, patge 
Melic... No va ser fins l’any 1998 que 
va ser “batejat” com a Patge Amelí, 
ambaixador de Molins de Rei. L’any 
2019 el Patge Amelí es va jubilar i 
els Mags d’Orient van designar un 
nou patge que obtindria el mateix 
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nom distintiu al càrrec de Molins de 
Rei. Aquest nou patge incorpora un 
bastó màgic. Els infants han de posar 
la mà a sobre de la bola de llum i si 
canvia de color, el Patge Amelí sap 
si s’ha portat bé o no, facilitant-li la 
feina de vigilar als que no es porten 
tan bé i premiar als que sí ho han fet.

QUI HI HA DARRERA DE LA 

COMISSIÓ? 

Unes 30 persones que treballem 
any rere any molt activament 
per tirar endavant els diferents 
projectes que porta a terme la 
Comissió (Cavalcada, Fàbrica dels 
Somnis, Pessebre Gegant, etc.). 
També gràcies als voluntaris que ens 
ajuden el dia 5 i els dies anteriors. 
Entre aquests voluntaris hi ha el 
servei d’ordre, l’equip de vestuari i 
maquillatge, entre d’altres. Tampoc 
ens hem d’oblidar dels pagesos, els 
encarregats de portar els tractors el 
dia de la Cavalcada, ja que gràcies a 
ells podem portar les carrosses per 
tota la vila.

DES DEL 2017 S’HA POSAT EN MARXA 

LA FÀBRICA DELS SOMNIS I S’HA 

INCORPORAT UN NOU PERSONATGE: 

LA FADA DELS SOMNIS. UNA 

INICIATIVA QUE GAIREBÉ MOR 

D’ÈXIT....

Des de 2017 la Comissió va tirar 
endavant aquest projecte faraònic 
que feia 3 anys que va estar en 
disseny. A la Fàbrica dels Somnis 
tots els infants que ho volguessin 

podien veure com els Mags d’Orient 
feien possible els somnis que es 
demanen de cara a la Nit de Reis. 
Aquest projecte va ser degut a un 
canvi important en la logística que 
implicava deixar les visites del patge 
a la vila, les jornades de portes 
obertes, per centralitzar-ho tot en 
un únic lloc. A la Fàbrica dels Somnis 
es pot veure tot el procés, des del 
processament de cartes fins a la 
mateixa creació de les joguines. La 
Fada dels Somnis és l’encarregada 
de controlar el correcte 
funcionament de la fàbrica, que per 
cert  necessita un canvi d’ubicació i 
fer un sistema de reserves de visites 
prèvies per evitar les grans cues 
que es generen. Per exemple, l’any 
passat vam rebre més de 5.500 
visites en 7 dies!!! I és que la sala 
d’exposicions se’ns ha quedat petita, 
tant per la quantitat de gent com 
per l’accessibilitat. No podem seguir 
tenint cues de més de dues hores 
al carrer en ple mes de desembre! 
Per això, tant la Comissió com 
l’Ajuntament estan buscant diverses 
opcions per moure la Fàbrica dels 
Somnis a un espai més gran. 

VOSALTRES TAMBÉ US 

ENCARREGUEU DEL PESSEBRE 

GEGANT QUE HI HA AL PATI DE CA 

N’AMETLLER, OI?

Exacte, just aquest any fa 10 de la 
recuperació gràcies a la Comissió, 
que les va trobar en molt mal estat al 
Palau de Requesens.  Conjuntament 

amb la Casa d’Oficis de llavors es 
van arreglar i pintar de nou. Cal 
recordar que aquest pessebre 
és municipal i als anys 90 estava 
instal·lat en diverses ubicacions: 
plaça Catalunya i les escales del 
Carrer Major, on van patir moltes 
pintades i robatoris de figures. Això 
va fer que l’Ajuntament no el tornés 
a posar mai més, fins que la Comissió 
el va recuperar. Els últims 10 anys ha 
estat ubicat al Pati de Ca n’Ametller 
per tal de protegir un patrimoni únic 
de dimensions reals i d’aquestes 
característiques.

COM SERÀ LA NIT DE REIS, TENINT EN 

COMPTE LA SITUACIÓ ACTUAL?

Avui encara és una incògnita per 
tots nosaltres. Des del Procicat les 
normatives surten a compte gotes i 
la de la Cavalcada és una normativa 
molt conflictiva. Tot i això, des de 
la Comissió estem treballant en les 
diferents alternatives des del març. 
Per saber les últimes informacions 
caldrà estar atents a les nostres 
xarxes socials: ens podeu seguir a 
l’Instagram, Facebook i YouTube  
@cavalcadamolins. I visiteu el web 
www.cavalcadamolins.cat, on troba-
reu també moltes novetats! n

Per ses majestats
els reis d’orient



Per ses majestats
els reis d’orient



Estimats Reis Mags,

Signat,
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Estimats Reis Mags,

Signat,
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ENTREVISTA

JUGUETTOS

g ÉS L’ÈPOCA MÉS FORTA DE L’ANY 

QUANT A VENDA DE JOGUINES, OI? I 

LA RESTA DE L’ANY, QUÈ ENS MOTIVA A 

COMPRAR JOGUINES?

Efectivament, les joguines no només 
es venen a l’època nadalenca. Sovint 
es compren per premiar bones notes, 
com a regal d’aniversari... fins i tot 
el Ratolí Pérez passa per la botiga. 
També hi ha la compra impulsiva, 
d’aquelles persones  que fan un tomb 
per la vila, entren a la botiga i acaben 
comprant alguna joguina o joc.

QUÈ MARCA MÉS, ELS ANUNCIS DE LA 

TELE O EL CATÀLEG?

Jo diria que un 50/50.  Durant l’any 
no fan gaires anuncis per la tele, així 
que tira més el catàleg. Al Nadal en fan 
molts més. Però aquests últims anys 
Internet i sobretot Youtube és el que 
realment ens està fent més publicitat.

QUI ACOSTUMA A TRIAR LA JOGUINA? 

ELS PARES ES DEIXEN INFLUENCIAR 

PELS INFANTS, O ÉS A L’INREVÉS?

Al final és l’infant el que tria la joguina, 
no es deixa influenciar pels pares. 
Algun cop, però la majoria de vegades 
és el nen qui acaba triant la joguina.

QUINES SÓN AQUELLES JOGUINES O 

JOCS QUE MAI PASSEN DE MODA?

Els jocs de taula en família, els clàssics 
de tota la vida. També els jocs de 
construccions. Les joguines més 
enfocades a nadó són joguines que 
sempre tenim. Són clàssics els Lego, 
els Playmobil...també les manualitats. 
Tot el que és més genèric mai passa de 
moda, perquè són jocs i joguines amb 
els que sempre pots jugar i, per tant, 
pots trobar.

ALGUNA JOGUINA EN ESPECIAL QUE 

HAGI MARCAT TOTA UNA GENERACIÓ?

El parxís, l’oca, la baralla espanyola...
encara es venen! I els Playmobil, que 
abans es deien clicks de Famobil.

QUÈ ME’N DIUS DELS SMART TOYS 

(JOGUINES INTEL·LIGENTS)? QUINES 

SERAN LES TENDÈNCIES EN AQUEST 

MERCAT?

Sobretot les joguines que són tablets 
interactives, que són educatives 
però a la vegada també tenen jocs. 

També els rellotges intel·ligents (que 
porten jocs i et permeten fer fotos), 
les càmeres de fotos enfocades a 
nens (que inclouen jocs), els globus 
terraquis interactius... 

INTERNET ÉS UNA COMPETÈNCIA O UN 

ALIAT?

És un aliat en el sentit que t’ajuda a 
què la gent conegui el funcionament 
del producte, però per la venda és 
competència. La venda a Internet et 
perjudica, i més en aquesta època, 
amb la Covid-19, perquè la gent 
prefereix comprar a Internet per les 
aglomeracions de gent que es poden 
produir a les botigues i demés. 

QUINES ESTAN SENT LES JOGUINES MÉS 

DEMANDADES AQUEST 2020?

Tot allò relacionat amb els Super 
Things, que són uns ninotets petits 
col·leccionables que estaven de moda 
fa temps i que encara ho estan. Els 
Bebés Llorones, que són uns nadons 
interactius que ploren unes llàgrimes 
de veritat i amb so; les Bellies (nadons 
també interactius) els Funko Pops 
(ninos col·leccionables amb el cap gran 
que fan de personatges de pel·lícules, 
sèries i dibuixos)... I els jocs de taula de 
tota la vida. n

MONTSE PELLICER
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C/ Carril, 15. Molins de Rei. Tel. 93 129 74 95

 
Dilluns a dissabte 7h a 17h. Diumenge 9h a 13h

ES RESERVEN TAULES
Nadal i Sant Esteve obert de 9h a 17h

BAR  R E STAU R ANT

S P O R T

T. 661 049 727

Bones Festes!
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CARA A CARA

SÓNIA vs. PAU
Participen al vídeo sorpresa de la Comissió de Reis

Tots dos tenen 10 anys. Es van conèixer a la llar 
d’infants La Traca, i des de fa temps també són 
veïns. La Sònia estudia a l’escola L’Estel. El Pau, 

a El Palau. Ella toca el violí i fa patinatge, mentre que 
ell prefereix la gralla i fer manualitats. La Sònia té 
una gossa, la Cala. El Pau un gat, el Kim. Han estudiat 
junts teatre a La Cuquera, i des de ben petits van al 

mateix grup de l’esplai L’Agrupa. L’any passat fan fer 
de patges reials a la Cavalcada. Enguany, tots dos 
participen a un vídeo que sorprendrà els nens i nenes 
de la vila. Els hem fet unes preguntes relacionades 
amb les festes de Nadal. Us animeu a respondre-les 
també a casa?

g  QUÈ ÉS EL QUE MÉS T’AGRADA DEL NADAL?

Sònia - La decoració mola molt. També els Reis...tot en 
general!
Pau - A mi m’agrada tot també, però sobretot la 
Cavalcada i l’arribada dels Reis.

QUINA ÉS LA TEVA NADALA PREFERIDA?

Sònia -  A mi m’agraden poques, haig de dir, però la 
que més m’agrada és la de “All I want for Christmas is 

You”, de la Mariah Carey.
Pau - No en tinc cap. La veritat és que no escolto 

nadales. No m’agraden les cançons de Nadal. 
Prefereixo un altre tipus de música.

TIÓ O PARE NOEL?

Sònia - Prefereixo el tió, perquè sempre m’ha 
portat més coses que el Pare Noel i perquè és guai. 

És com molt més màgic. 
Pau - Tió, perquè el Pare Noel és d’Estats Units, no 
és d’aquí.

SÒNIA
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CANELONS O SOPA DE GALETS?

Sònia - Jo prefereixo sopa de galets. Els canelons també 
m’agraden, però els pots menjar a la tardor, a la primavera, a 
l’estiu...La sopa de galets també, però és com més de Nadal. I els 
galets estan boníssims!
Pau - Galets també. Els canelons no m’agraden gens i els galets 
per l’hivern és millor, perquè fa fred i et fan entrar en calor.

TORRONS O NEULES?

Sònia - A mi m’agraden molt les dues coses. El meu torró 
preferit és el de Suchard. Ha de ser de xocolata!
Pau - Les dues coses. I si són torrons, de xocolata. O bombons 
de xocolata, també!

L’ARBRE DE NADAL, NATURAL O ARTIFICIAL?

Sònia - M’agrada més l’artificial, perquè ja el fan amb la forma 
que tenen els arbres de veritat. Per mi aquest és més xulo!
Pau - Artificial, perquè pels de veritat han de tallar arbres. 
L’artificial a mi em sembla més real!

QUI MUNTA EL PESSEBRE A CASA?

Sònia - El meu pare em posa com una gespa i la resta ho 
poso jo. De vegades poso un que és com més real i de 
vegades el de Playmobil.
Pau - Jo. Tinc un de Playmobil i també tinc un barrufet 
caganer. Ara muntaré un barrufapessebre!

T’AGRADEN ELS PASTORETS?

Sònia - Jo actuo als Pastorets. No m’agrada gaire veure-
ho, però m’encanta actuar. He fet d’angelet, de pastora i 
de fúria, que és el dimoni petitó. 
Pau - Uf, hi he anat dos cops, i és massa llarg!

QUIN ÉS EL TEU MAG D’ORIENT PREFERIT?

Sònia - El Melcior sempre m’ha 
agradat molt. Quan era 
petita, la meva 
mare 

em portava al Gaspar, però quan vaig 
poder triar vaig anar directament al 
Melcior. De vegades em turnava els 
Reis, però ara ja m’agrada més el Melcior, 
perquè el blau és el meu color preferit.
Pau - El Melcior, perquè és blanc, i el color 
blanc m’agrada. 

UN DESIG PER AL 2021?

Sònia - Ostres...doncs ara mateix, no et 
sabria dir. Potser que s’acabi el coronavirus, 
perquè deu ni do...
Pau - Que tothom sigui feliç! n

PAU
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METRÒPOLIS BARCELONA POLÍTIQUES D’HABITATGE

Els nous habitatges de protecció 
oficial de Les Guardioles: 
funcionals, inclusius i eficients

NOVA PROMOCIÓ SOSTENIBLE I DE QUALITAT DE L’IMPSOL A MOLINS DE REI

Un cop urbanitzada la nova 
zona residencial situada al 
sud-est del municipi de  Mo-

lins de Rei, l’Institut Metropolità de 
Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial 
(IMPSOL) està avançant en l’edifica-
ció del primer bloc d’habitatges de 
protecció oficial de Les Guardioles. 
Està previst que les obres de cons-
trucció dels 56 habitatges (52 en 
venda i 4 per llogar), 110 places d’apar-
cament per a cotxes, 28 per a motos 
i 50 trasters que conformen aquest 
projecte pioner finalitzin durant el 
primer trimestre de l’any vinent.
Aquesta primera fase es caracteritza 
per la versatilitat dels habitatges i la 
generositat dels espais tant interiors 
com exteriors, inclosos els de la plan-
ta baixa, que es fusionen amb els de 

COM ES POT OPTAR
A UN HABITATGE 
ASSEQUIBLE DE L’AMB?

El requisit indispensable per 
accedir a un pis de protecció 
oficial és estar inscrit i acceptat 
al Registre de Sol·licitants: www.
registresolicitants.cat/registre. 
Quan finalitza el termini d’ac-
ceptació de sol·licituds, té lloc 
un sorteig entre aquelles que 
compleixen les condicions. 
En general, els habitatges es 
planifiquen per allotjar ciuta-
dans empadronats al municipi 
o que hi treballen, així com per 
a col·lectius especials (famílies 
monoparentals, persones amb 
discapacitat…), encara que si la 
demanda no queda coberta del 
tot hi poden accedir altres perfils. 
La web de l’AMB recull la infor-
mació de totes les promocions, i 
dins de les bases de cada una es 
detalla el procediment a seguir: 
www.amb.cat/web/habitatge/
impsol/cercador

la urbanització perimetral, garantint 
la privacitat de les llars. 
A més, els pisos seran molt llumino-
sos, sense barreres. 

Tots aquests elements coincideixen 
amb els requeriments principals de 
les persones que volen canviar d’ha-
bitatge en època de la covid-19. Pre-
cisament, la pandèmia ha ratificat la 

funcionalitat dels tipus d’habitatges 
urbans proposats des de fa anys per 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB), organisme que vetlla per 
garantir el dret a l’habitatge, poten-
ciar la cohesió social, disminuir els 
desequilibris territorials i millorar 
la qualitat de vida dels habitants 
metropolitans. 
Actualment, l’AMB promou –a través 
de l’IMPSOL– un total de més de 
1.327 habitatges assequibles situats 
al Baix Llobregat, el Barcelonès i el 
Maresme. 

Amb perspectiva de gènere
La qualitat arquitectònica, la inno-
vació tipològica i tecnològica i el 
respecte al medi ambient són altres 
trets destacats tant en la mateixa 

urbanització de Les Guardioles com 
dels immobles d’aquest barri i de la 
resta promoguts per l’IMPSOL a l’àrea 
metropolitana de Barcelona. 
Un altre dels eixos centrals  d’aquests 
habitatges és que tenen en comp-
te la perspectiva de gènere: així, les 
cuines passen a ser un element 
central, els espais intermedis prenen 
importància i es valoren les tasques 
domèstiques i de cures possibilitant 
que puguin ser efectuades per dues 
persones alhora.
En definitiva, la nova generació 
de llars preveu diverses tipologies 
adaptables i inclusives, d’acord amb 
les necessitats actuals d’una soci-
etat que està canviant de manera 
accelerada. Tal com explica Josep 
Maria Borrell,   coordinador tècnic de 
l’IMPSOL, “els habitatges que fèiem 
la dècada passada estaven pensats 
per a un model de família tradicional 
i tenien una estructura molt marca-

da d’una sala, una habitació de 6 m , 
una de 8 m  i una de 10 m . En canvi, 
ara el que es planteja és una sèrie 
d’estances més àmplies i multifunci-
onals, que admeten moltes més va-
riables sobre la societat en general i 
les formes d’habitar els edificis”.
La sostenibilitat i l’eficiència energè-
tica també són criteris fonamentals. 
Per tant, s’implanten solucions tec-
nològiques per minimitzar la despesa 
energètica dels futurs habitants, prio-
ritzant els sistemes passius per rebai-
xar al màxim els manteniments i faci-
litar  una dependència mínima en la 
gestió energètica posterior. Gràcies 
a aquests elements, l’edifici espera 
obtenir una qualificació energètica A.

La segona fase de construcció de 
pisos assequibles a Les Guardioles, 
encara en procés de licitació, cons-
tarà de 61 habitatges (57 de compra 
i 4 per a llogar).
Del total de 680 nous habitatges pre-
vistos en tot el barri, el 53 % seran en 
règim de protecció oficial.

Un barri verd nascut per connectar
Amb una extensió de prop de 130.000 
m , la nova àrea residencial de Molins 
de Rei unirà els barris de les Conser-
ves i de la Riera Bonet.
La localització, a tocar de l’espai na-
tural de la serra de Collserola, dona 
valor afegit i qualitat ambiental al pai-

total urbanitzada correspon a espais 
verds.
L’IMPSOL també es va encarregar 
de la urbanització de Les Guardio-
les, tasca que va implicar la modifi-
cació de la topografia de la part baixa 
de la zona per tal d’emplaçar-hi les 
edificacions amb pendents suaus 
i perllongar el teixit urbà existent a 
banda i banda. 
A més, va reconfigurar l’avinguda 
de la Mancomunitat com a un nou 
passeig amb una vorera de 15 metres 
d’amplada, un carril bici i més arbrat.
El sistema viari, la xarxa de carrers 
que lliga amb els carrers existents 
i l’extensió de tots els subministra-
ments bàsics necessaris (xarxes d’ai-
gua, llum i gas) completen l’actuació 
de l’IMPSOL.

Els nous habitatges 
socials responen a les 
prioritats posades de 
manifest en la pandèmia: 
espais més versàtils, 
amplis i lluminosos

La qualitat arquitectònica 
i l’eficiència energètica 
són criteris essencials en 
la planificació  actual dels 
edificis

HABITATGE ASSEQUIBLE A MOLINS DE REI

Habitatges
56

Habitatges
61

Les Guardioles Les Guardioles
(Fase 1) (Fase 2)

 En fase 
d’execució

En
licitació
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Els nous habitatges de protecció 
oficial de Les Guardioles: 
funcionals, inclusius i eficients
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demanda no queda coberta del 
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detalla el procediment a seguir: 
www.amb.cat/web/habitatge/
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A més, els pisos seran molt llumino-
sos, sense barreres. 
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etat que està canviant de manera 
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DE PROP

A 
Molins de Rei la 
tradició pessebrista 
ve de lluny. Sembla 
ser que va ser 
Joan Pujol i Font 

qui, a inicis del segle passat, va 
introduir per primer cop la tècnica 
del guix per fer pessebres de 
diorama. Des d’aleshores, hi ha 
hagut a la nostra vila moments 
extraordinaris, tant pel que fa al 
nombre de pessebres com a la 
seva qualitat. En aquest sentit, 
els de Molins de Rei, juntament 
amb els de Sant Feliu i Sant Joan 
Despí, han estat sempre dels més 
importants de la comarca. Una de 
les figures més destacades va ser 
la d’Enric Madorell, qui als anys 
50 va liderar un nombrós grup 
de joves que, malauradament, a 
la mort del mestre no van seguir 
amb una tradició pessebrista que 
a la nostra vila ha patit molts alts 
i baixos al llarg de la història. En 
les darreres dècades hi va haver 
una revifalla amb una exposició 
de diorames que es va fer a la sala 
d’exposicions del CEM i una altra 
a L’Agrupa. Aquesta darrera va ser 
precisament la llavor de l’actual 
associació Amics dels Pessebres 
de Molins de Rei. A mitjans 
dels anys 80 Josep Raventós i 

Josep Tresserra van decidir tirar 
endavant un curs de pessebres 
de guix adreçat a infants, molts 
d’ells membres de l’esplai. Aquesta 
iniciativa va durar uns 6 anys, els 
dos últims a càrrec d’alguns dels 
alumnes més grans. L’any 2000, 
tres d’aquells alumnes (l’Arnau 
Raventós, el Marc Flinch i el Jordi 
Pujol) es van proposar tornar a 
organitzar aquell curs que tan 
bon record els portava. I així 
ho van fer, amb bona voluntat, 
pocs recursos i l’ajuda dels seus 
mestres pessebristes. L’any 2005, 
coincidint amb el 5è aniversari , 
van decidir constituir-se com a 
secció de L’Agrupació Folklòrica. 
Malgrat uns inicis molt modestos 
(únicament dos participants 
el primer any i 12 pessebres 
exposats, alguns d’ells recuperats), 
des d’aleshores el projecte no 
ha parat de créixer, sobretot en 
nombre de participants als cursos 
i en nombre de diorames exposats. 
Fins ara L’Agrupa acollia encara 
la seva mostra, que cada any era 
més reiixida i rebia més visitants. 
A més, el nombre de participants 
als cursos seguia augmentant, 
coincidint amb la darrera etapa, 
gestionada per un grup de joves 
monitors de L’Agrupa que van 

decidir posar-se al capdavant 
l’any passat. Ara, però, l’associació 
Amics dels Pessebres de Molins de 
Rei no té relleu, i espera que algun 
aficionat pessebrista doni el pas, 
com ha passat sempre al llarg de la 
seva història. n

AMICS DELS PESSEBRES DE MOLINS DE REI





E
S’aixeca el teló. Comença 
com a angelet, portant 
el martell a Sant Josep. 
Més tard arriba Sant 
Gabriel, però Els Pastorets 

s’aturen durant una dècada i, a la 
represa, amb vint-i-pocs, ja no pot 
fer de Maria. Accepta de bon grat 
interpretar el personatge de Raquel, 
tot i que li motiva més Sant Miquel, 
aleshores paper reservat només als 
homes. D’una manera o altra, l’Elisa 
sempre ha estat lligada a aquesta 
tradició. Els Pastorets potser no 
són la seva vida, però formen part 
d’ella. No en va, va ser aquesta 
obra, bressol d’actors i actrius de 
tot Catalunya, la que li va obrir 
els ulls al món del teatre. Amb Els 
Pastorets manté encara un fort 
lligam, ara ja com a directora des 
de fa dues temporades. Va donar 
les seves primeres passes com a 
actriu a la Peni. Amb només 12 
anys, coincidint amb aquest impàs 
a Pastorets, va fer la seva primera 
obra (“I què és viure en la veritat?”), 
una peça teatral que precisament 
havia de substituir Els Pastorets 
aquell primer Nadal. En aquella 
època hi havia “El pa sec”, una mena 
de companyia pròpia de l’entitat. 
Amb ells va fer muntatges com 

“La tercera 
vegada”, “Els 
porucs...” i fins i tot sarsuela 
(“La revoltosa”), on es posava 
a la pell de la Mari Pepa, la 
protagonista, una bella i capriciosa 
noia que tenia  esvalotats a tots 
els homes del veïnatge (cantant 
en playback, això sí!). També 
van fer La Carnavalada, on per 
primera vegada van aparèixer 
dones (disfressades d’homes, no 
fos cas!). Van imitar la picaresca 
de La Trinca (en el mític “No ve 
d’un pam”), i també una escena 
de “Candilejas”, on l’Elisa feia seu 
el gest trist i ingenu de Charles 
Chaplin. Lligams familiars la van 
portar a Sant Feliu, on de seguida 
es va involucrar al TEI (Teatre 
Estable Independent). Després 
van venir les dues criatures, i amb 
elles una pausa necessària per la 
criança. Anys més tard, després de 
fundar un grup de teatre a L’Agrupa 
que no va durar gaire, va arribar 
una altra de les seves debilitats: 
“La Passió”. L’Artur Mas (l’actor, no 
el polític) li va proposar el paper 
de “La nit”. No li va fer cap gràcia, 
les coses com siguin. Però va ser 
llegir el text, veure l’escena... i fer-
se seu el personatge. Durant onze 
anys l’Elisa va ser “la Nit” de La 
Passió (“Bona nit, Nit!”, li deien els 
companys). A Esparreguera, a la 
Passió de Passions (una trobada de 

grups de 
teatre de tot 
Catalunya), va ser on va 
viure probablement el moment 
més intens de la seva trajectòria 
artística. El Ramon Munné (Judes) 
i ella (La Nit), junts a escena 
embrancats en una batalla dialèctica 
que omple l’immens escenari. La 
resta d’actors i actrius, atents al 
diàleg entre cametes. Fos. Companys 
i companyes de professió i públic 
que omple el teatre esclaten en 
aplaudiments. Fi de l’acte. La Passió 
també li va portar a en Juanma, 
la seva actual parella, amb qui 
repassava el paper de Futina. 
L’Elisa volia tables, sentir les fustes 
sota els peus. Però el Quimet Pla 
(co-fundador de Comediants), 
aleshores director del muntatge, 
va fer-s’ho venir bé per portar-la 
definitivament cap al terreny de 
la direcció. Després del seu pas 
per l’Espai Xirgu, l’Elisa porta sis 
anys al capdavant de la companyia 
15 Arcades. Quan s’abaixa el teló, 
revisa el guió dels “10 negrets”, 
l’obra de la Fira d’enguany. Ho 
veu clar: ni arquitecta (com volia 
el pare), ni sociòloga (no li ha tret 
massa profit). De gran vol ser 
Betsabé. n

ELISA POCHELISA POCH
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