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Mentre durin les noves restriccions que 
afecten el funcionament dels establiments, 
les tapes/menús seran per emportar-se 
a casa. Consulteu prèviament als bars 
i restaurants participants
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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 adicional! 

whatsapp o ig
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OPINIÓ

Diuen que la fe mou muntanyes. Però la 
veritat és que abans que els humans 
sapiguéssim què era la fe, ja havíem 
dominat un element de la naturalesa 
primordial: el foc. Que no mou 

muntanyes, però sí que ha transformat directa o 
indirectament de manera significativa paisatges 
d’arreu del món.

La crema de fusta i altres recursos que tenen com 
a base química el carboni, com ara el petroli i el gas, 
han marcat la nostra existència al planeta Terra. 
Aquesta crema desmesurada d’hidrocarburs durant 
l’últim segle i mig ha alterat el clima de la Terra en un 
temps rècord. Un planeta que també hem anomenat 
“blau” per l’aigua dels oceans. Encarregats de regular 
i transportar l’energia solar arreu del planeta a través 
de processos químics i físics, com ara la fotosíntesi 
del fitoplàncton i els corrents oceànics.

Precisament bona part de l’energia que consumiran 
les futures generacions vindrà de la “part blava” 
del planeta: la hidrosfera. I també serà mitjançant 
processos físics i químics, com ara l’energia eòlica o 
solar i la pila de combustible d’hidrogen.

El cuit de l’evolució tecnològica dels últims 300 
anys és el rendiment energètic a l’hora de cremar 
hidrocarburs. Per exemple, la primera màquina de 
vapor inventada per Thomas Newcomen tenia un 
rendiment molt pobre. James Watt la va millorar i la 
seva aplicació en el transport en forma de locomotora 
va assolir un rendiment màxim del 10%. Això vol dir 
que el 90% restant es perdia en forma de calor. Els 
motors tèrmics de combustió interna (de gasolina i de 

gasoil) ideats per Nikolaus Otto i Rudolf Diesel tenen 
millors rendiments; però tot i així, tan sols aprofiten 
un 30% per moure els automòbils.

Això seria com si quan aneu al forn a comprar el 
pa només us donessin una tercera part de la barra. 
Quina barra! O sigui, que quan ompliu el dipòsit 
de combustible, penseu que el 70% dels litres de 
gasolina, gasoil, o gas que hi poseu s’esfumaran en 
forma de calor. Vaja, com aquella nadala: “Fum, fum, 
fum”...

En un vehicle elèctric aquestes pèrdues d’energia 
es capgiren del tot i un motor elèctric pot tenir un 
rendiment del 90%. Ara bé, en el cas dels cotxes, 
com que necessiten una bateria, s’ha de restar les 
pèrdues de les celes, de l’inversor (que transforma 
el corrent continu en altern) i del punt de recàrrega 
que subministra l’electricitat. La suma de les pèrdues 
d’aquest sistema ronda el 45%. Amb tot, un cotxe 
elèctric segueix oferint un 25% més de rendiment 
que qualsevol cotxe amb motor tèrmic.

La propera vegada que passeu per la fleca a comprar 
el pa possiblement recordareu això i direu: “ja no ens 
alimenten molles, volem el pa sencer!”. n

Electrorutes.cat

VA DE RENDIMENTS: VOLEM EL PA SENCER!

ALBERT ARTÉS I SERRA
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Vivim un temps d’excepció i d’incertesa. 
Temps de toc de queda, de confinament 
parcial o  total, tancament d’escoles, 
aïllament social, pèrdua de persones 
estimades, esdeveniments  traumàtics, 

tancaments d’establiments i de parcs, limitació de la 
possibilitat de fer esport, crisi econòmica… temps de 
trencar rutines, que estan comportant un fort impac-
te sobre la salut emocional i mental de la població.  

Els adolescents i els joves són un col·lectiu especial-
ment vulnerable davant del context de la COVID-19, 
pels canvis físics i cognitius que de per si ells estan 
vivint i ja són prou complicats.  Els informes parlen 
de percentatges elevadíssims en la incidència dels 
trastorns mentals en els  infants i adolescents durant 
la pandèmia, fins a un 85%. Cada persona és un món i 
dependrà de molts factors (trastorn mental de base, 
pèrdua d’algun familiar, vulnerabilitat personal) que  
hagin desenvolupat o no simptomatologia en aquest 
període d’excepció, però qualsevol pot  presentar 
símptomes d’ansietat i depressió en una situació de 
crisi sanitària. Aquesta  simptomatologia en certa 
mesura pot considerar-se una resposta normal i 
adaptativa a la nova  situació.  

Quan justament estan conformant la seva identitat 
i necessiten més que mai els seus amics i amigues 
(grups d’iguals) i el seu espai, es veuen limitats i obli-
gats a restar a casa, trencant els seus horaris i hàbits. 
L’estrès psicosocial que han viscut algun d’ells, els ha 
provocat en moltes  ocasions situacions de tensió fa-
miliar, abús de les pantalles i sentiments de desespe-
ració i  trencament. Tot plegat ha fet que augmentin 
els casos d’ansietat i la simptomatologia  depressiva i 
d’estrès entre els joves i adolescents.  

Ara bé, reduir l’estrès en infants i adolescents és de 
vital importància, ja que la seva és una  ment creixent. 
Caldrà doncs ensenyar-los hàbits saludables de re-
ducció d’estrès dins de les  possibilitats actuals.

 Poden ser de gran ajuda: 

• L’exercici físic, sortir a fer algun passeig o ini-
ciar alguna pràctica diferent a l’habitual, però 
que  ens permeti alliberar energia i generar 
benestar. 

• Fomentar espais de conversa (sense judicis 
de valor) per compartir, posar paraules al que  
sentim, insistint en què sentir-se estressat en 
aquesta situació és d’allò més normal.

• Fomentar estones per les activitats que més 
gaudeixi. Si detectem que ha perdut interès 
per  alguna cosa que abans li agradava molt 
cal parlar sobre el seu sentiment.

• Animar-los a estirar-se o a respirar de manera 
conscient per tal de centrar-se en ells i no en  
les conseqüències de la situació, iniciar-los en 
les tècniques per combatre l’estrès que utilit-
zem  nosaltres mateixos.  

• Als adolescents els costa percebre el futur, se 
centren en l’ara i aquí. Cal doncs ajudar-los a  
relativitzar i a agafar perspectiva, tot passarà. 

• Assegurar-nos que es mantinguin en con-
tacte amb els seus amics i amigues a través 
de vídeo o de xarxes socials, limitant però la 
quantitat de notícies que consumeixen. Hi ha 
molta informació que genera confusió entorn 
de la COVID-19. 

• Ser sensibles als seus canvis d’humor o d’ac-
titud i estar atents al seu estat emocional per 
tal d’ajudar-los a expressar adequadament 
amb paraules el que senten. Compartir també 
el  nostre estat emocional amb ells, fent-los 
partícips de com gestionem nosaltres matei-
xos la  situació.  

Psicòloga general sanitària i Psicoterapeuta a l’Institut Pragma   www.alexandramarine.info  

SER ADOLESCENT EN TEMPS DE LA COVID 19 

ALEXANDRA MARINÉ DURAN

I, per últim, compartir moments de qualitat passant-ho bé tots plegats, disfrutant 
amb ells i elles d’aquelles activitats que ens facin gaudir. Generant experiències 

de benestar que ens  ajuden a mantenir-nos en positiu. n
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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

LA RIERA DEL MOLÍ
Enginyer agrícola i historiador vocacional

TOMEU MARTÍ PARELLADA

Quan es vivia del camp i no hi havia carre-
teres, les rieres eren les comunicacions 
de moltes masies i d’alguns pobles.

A Molins de Rei, la riera de Vallvidrera 
es deia “la riera del molí”, de vegades “la riera de Sant 
Bartomeu”, per passar per sota d’aquest nucli (si bé 
el nom és més escaient quan se li aplica a la riera que, 
des de Santa Creu arriba a, l’ara, carrer Verdaguer). 
També s’anomena “la de can Baruta”, des de la cons-
trucció dels ponts de Can Baruta, necessaris perquè 
el tren creués la nostra riera. Tres dels noms citats es 
comprenen però...i el de “la riera del molí”?

De temps llunyans es troba poca documentació i, 
sovint hem de fer conjectures. És clar que Molins de 
Rei va néixer amb la construcció dels molins reials, 
però aquests no van ser els únics. Sabem que al costat 
de la riera n’hi havia hagut, i precisament un d’ells fou 
dels Baruta. Jo diria que, tan proper del desguàs de 
la riera al riu Llobregat, és poc probable que donés el 
nom a aquest curs d’aigua que, com més avall anem, 
menys cabdal abundós sol portar, si no va sec comple-
tament. És veritat que aquesta riera és l’única que té 
aigua permanent al Parc de Collserola, però també és 
cert que com més amunt pugem, més en porta.

A Can Campreciós, prop del final del terme, trobem 
la Font Picant, que sempre raja cap a unes aigües  
rielleres, tranquil·les, dirigint-se als Pinetons de Can 
Santoi, abans lloc de petits aplecs i, fins i tot, d’actes 
religiosos. 

Continua pel centre de La Rierada amb Can Castellví,  
on més avall hi trobem la Font de l’Espinagà, ben 
famosa el darrer segle, quan s’hi celebraven trobades 
i partits de futbol. Prop d’aquesta font es prenia 
l’aigua mitjançant un aqüeducte que, en terres de 
Can Campderrós, movia un molí de pou, del que se’n 
conserven restes. És aquest molí, situat entre masies, 
el que seria lògic que resolgués la moltura de la 
circumdant zona muntanyosa.

Tenim al costat La  Rierada, nucli format posterior-
ment entorn de Can Castellví i amb terres de Can 
Santoi. El molí serviria a Can Campderrós, a Can Pla-
nas, i enlairats, a un costat, Sant Bartomeu de la Qua-
dra, abans Sant Bertomeu d’Olorda i, a l’altra llera, 
masies ara d’El Papiol. Sembla doncs probable que la 
gent en digués el molí de la riera i, conseqüentment, 
“la riera del molí”.

I així tenim, doncs, com es creen popularment molts 
dels noms que coneixem. n



A domicili i per emportar
5% de descompte a la recollida en el local
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Una vegada més, el Govern ens ha 
avisat, a través dels mitjans i no 
informant-nos directament, a corre-
cuita i sense alternativa, de que hem 
d’anul·lar l’activitat presencial. Si fins 

ara les mesures ens complicaven molt seguir amb el 
funcionament habitual, com bé sabreu ara ens han 
prohibit fer esplai.

Creiem que el lleure constitueix una part molt 
important del dia a dia dels infants, i que és necessari 
per a construir una societat més crítica i justa. El 
lleure, igual que l’esport i la cultura, formen part de 
la solució. Pels infants i joves, les activitats de lleure 
són la manera de socialitzar-nos, de trencar amb les 
rutines, de cuidar-nos, de conèixer-nos. Sense els 
esplais i caus i sense els esports, les infants i joves 
estem soles, bolcades en la família, l’escola i la feina. 
Ens sentim únicament productives i la nostra salut 
mental se’n ressent. A més a més, volem recordar 
que s’acosta el Dia Universal dels Drets dels Infants 
(DUDI), i que l’educació és un dret reconegut, que 
l’educació va més enllà de l’escola. L’educació no 
formal és tan important com la de l’escola i, en 
especial, l’educació en el lleure ens construeix com a 
persones.

Així doncs demanem que se’ns doti d’eines i mitjans 
per a construir un teixit social i associatiu més segur, 
però que no se’ns prohibeixi! Nosaltres, a diferència 
de les trobades per lliure, tenim registre de qui som 
i, per tant, podem rastrejar contagis. De la mateixa 

manera, com bé sabreu ens hem dotat de protocols 
de neteja i protecció personal que ens ajuden a fer la 
nostra tasca més segura.

Malgrat les adversitats, la nostra activitat no s’atura. 
Les monitores som voluntàries que invertim hores 
i hores del nostre temps lliure a educar infants. 
No deixarem de fer-ho, no deixarem anys de feina 
en mans de qui ens impedeix treballar. Seguim 
treballant, ara amb més dificultats que mai, des de 
casa, de forma virtual. Seguim fent tallers, jugant 
i aprenent amb els infants. Seguim reunint-nos, 
debatent i posant-nos d’acord (o no) entre nosaltres. 
Perquè aquesta és la nostra essència. Perquè, encara 
que vulguin, els esplais i caus no ens aturem.

Molts ànims a tothom en aquests temps difícils. Us 
desitgem molta salut, i esperem que fins aviat! n

Espai L’Agrupa de Molins de Rei

L’EDUCACIÓ EN EL LLEURE NO S’ATURA

ESPLAI L’AGRUPA
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Joguines_molins
Joguines_molins

93 668 65 83



10 WWW.TOTMOLINS.COM    #05 - NOVEMBRE  2020

SABIES QUE...?
NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL

EL PAS DEL TRAMVIA  
PER LA VILA CADA COP 

ÉS MÉS A PROP?

JA QUEDA MENYS PER LES 
MOLÈSTIES PEL PAS DE TRENS 

DE MERCADERIES?

UN INCENDI HA DESTRUÏT 
COMPLETAMENT LES 

INSTAL·LACIONS DE SILENCE?

Ja s’han fet públiques les Flors 
d’Honor 2020, reconeixement 

de la Confederació Ornamental de 
Catalunya (CHOC) als municipis que 
treballen per a la millora dels seus 
espais verds urbans i enjardinats i 
per a la qualitat de vida dels veïns 
i veïnes, així com la conscienciació 

social envers les polítiques de soste-
nibilitat ambiental. En aquesta edició, 
marcada per la crisi sanitària de la 
Covid-19, el moviment Viles Florides 
ha lliurat els seus guardons anuals 
en format virtual. En el nostre cas, 
Molins de Rei ha aconseguit 2 flors 

d’honor.  n

Les instal·lacions que l’empresa 
Silence té al polígon industrial de 

El Pla han quedat devastades per un 
incendi que ha afectat dues de les 
seves naus. Silence, dedicada a la fa-
bricació de motos elèctriques, es va 
instal·lar a Molins de Rei l’any 2017. 
Recentment s’havia aliat amb SEAT 
i havia anunciat el trasllat de la pro-
ducció a una nau industrial més gran, 
a Sant Boi de Llobregat. Malgrat que 
el 70% de l’activitat industrial de 
l’empresa es concentra a Sant Boi,  a 
les instal·lacions cremades de Molins 
de Rei s’ensamblen els paquets de 
bateries, fonamentals perquè les 
motos funcionin. Actualment Silence 
és líder a Espanya en la fabricació de 

motos elèctriques. n

La Plataforma “Volem el Trambaix 
al Pla” i l’Ajuntament de Molins 

de Rei han presentat al·legacions 
per millorar la proposta del pas del 
tramvia per Molins de Rei. Concreta-
ment, demana que dins el document 
del Pla Director d’Infraestructures 
es tingui en compte la possibilitat 
del traçat del tramvia al seu pas pel 
nostre municipi pel carrer del Canal 
de la Infanta com a alternativa a la 
proposada en el document apro-
vat inicialment, sense perjudici de 
l’estudi d’altres alternatives d’aquest 

traçat. n El proper 13 de desembre aca-
baran les obres de construcció 

del tercer carril del corredor del 
Mediterrani i, amb elles, les molèsties 
al veïnat. L’actuació va començar 
a finals de juliol i, tot i que havien 
de finalitzar el 16 de novembre, la 
pandèmia i la vaga del personal de 
circulació d’ADIF ha fet retardar el 

calendari gairebé un mes. n

MOLINS DE REI HA ESTAT RECONEGUDA 
DE NOU COM A VILA FLORIDA?

Foto: @jordicosta1425
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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

640 28 47 83

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

La teva 
PÀGINA WEB

en 3 dies!!!
380€
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SABIES QUE...?
NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL

PODEM MANTENIR-NOS ACTIUS, 
MALGRAT LES RESTRICCIONS?

SI SIGNES UN NOU 
CONTRACTE DE LLOGUER, 

TENS NOUS DRETS?

EL CARRER LLUÍS DE 
REQUESENS ESTÀ EN OBRES?

El 2019 el Departament de Quei-
xes i Suggeriments de Molins 

de Rei va registrar un total de 915 
queixes, suggeriments i peticions 
d’informació, 99 més que l’any ante-
rior (+12,13%). Aquest augment té 
relació directa amb un gran volum de 
queixes rebudes per la reiterada or-

ganització d’activitats a la plaça de la 
Llibertat i per les humitats sorgides 
al local de l’AV del barri de Les Con-
serves.  El temps a donar resposta, 
però, segueix sent de mitjana 24 dies, 
encara lluny de l’objectiu de 15 dies 

que s’havia marcat el govern. n

Ja han començat les obres de 
reurbanització del carrer Lluís de 

Requesens. Amb aquesta actuació 
l’Ajuntament vol donar més am-
plada a la calçada per permetre la 
doble circulació, adaptar els passos 
de vianants dels xamfrans i alhora 
conservar l’espai per a que hi puguin 
aparcar vehicles. L’obra tindrà un 
cost de gairebé 40.000 € i les obres 

duraran aproximadament un mes. n

L’Ajuntament ofereix unes sessions 
en línia d’activitat física a través 

del canal YouTube d’Esports Molins 
de Rei. De dilluns a divendres es fan 
classes per a totes les edats, amb 
l’objectiu de mantenir la condició 
física i gaudir d’una estona d’entrete-
niment. A més, diàriament es publica 
una sessió exprés pel treball espe-
cífic de diferents grups d’edat, i dos 
dies a la setmana els nens i les nenes 
que tinguin més de 4 anys reben 
sessions de jocs i activitats extraes-
portives. Les sessions es mantindran 
mentre duri el tancament de les 

instal·lacions esportives. n

Molins de Rei és un dels municipis 
de l’Àrea Metropolitana que 

té una població superior als 20.000 
habitants i on els preus de lloguer 
han sofert un increment de més del 
20% entre els anys 2014 i 2019. Per 
tant tenim, segons la nova llei de 
regulació dels preus del lloguer, un 
mercat d’habitatge tens. L’Oficina 
Local d’Habitatge assessora a la 
ciutadania en els drets que tenen els 
llogataires amb l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, que busca contenir 
els preus dels nous contractes de 
lloguer. Atén totes les consultes de 
dilluns a divendres, de 9 a 14:30 

hores, al telèfon 93 680 37 39. n

LES QUEIXES A L’AJUNTAMENT 
ES VAN INCREMENTAR UN 12,13% EL 2019?
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SABIES QUE...?
NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL

LES EMPRESES DEL POLÍGON 
EL PLA TENEN NOU WEB?

EL BOTMOL 
TÉ NOU PRESIDENT?

S’HAN CONGELAT  
IMPOSTOS I TAXES PER 

AL 2021, EXCEPTE LES 
ESCOMBRARIES?

L’Ajuntament ha organitzat un cicle 
de cursos en línia per ajudar a les 

empreses a digitalitzar el seu negoci. 
La formació és gratuïta i 100% en 
línia, en horaris de migdia. El nivell 
d’iniciació d’aquest cicle formatiu es 
va iniciar el mes passat, però con-
tinuarà al llarg d’aquest mes de no-

vembre amb un nivell avançat. El dia 
23 es farà un curs  sobre com crear 
un pla de social media, publicitat a les 
xarxes socials, SEO i SEM. El 30 de 
novembre i el 2 de desembre la for-
mació se centrarà en optimitzar les 
xarxes socials Facebook i Instagram. 

Les places són limitades. n

El ple municipal ha aprovat la 
congelació de tots els impostos 

i taxes per al 2021 a excepció de la 
taxa d’escombraries (tant la domès-
tica com la comercial), que s’incre-
menta un 5% per incentivar l’ús de 
la deixalleria. L’objectiu és millorar la 
recollida selectiva i poder fer un trac-
tament millor del rebuig. En la taxa 
domèstica, l’augment no arriba als 4€ 
a l’any per unitat familiar. Concreta-
ment, passarà de 78,92€ a 82,87€. Hi 
haurà, però, bonificacions. Un 35% 
si es fa servir la deixalleria 6 vegades 
a l’any; un 45% si s’hi va entre 7 i 10 
vegades i un 50% si es fa servir més 

de 10 vegades. n

L’Associació d’empresaris i pro-
pietaris de El Pla ha llançat una 

pàgina web per donar a conèixer les 
empreses que desenvolupen la seva 
activitat en aquest polígon indus-
trial, fomentar el treball en xarxa i 
crear sinergies entre ells i la resta de 
negocis de la vila. El web inclou un 
directori amb les dades de totes les 
empreses, informació de naus i locals 
disponibles i notícies d’actualitat. 
L’Associació d’Empresaris i Propieta-
ris del Polígon Industrial de El Pla es 
va fundar l’any 2006 i compta amb 

més d’una setantena d’associats. n

Vicenç Cucurull, de la tintoreria 
City Sec, és el nou president de 

la Unió de Botiguers de Molins de 
Rei (Bot-Mol) després que l’anterior 
president, Jesús Cardona, dimitís 
el passat mes d’octubre. Cucurull 
assumeix així la presidència de la 
Junta Gestora fins que es pugui fer 
una assemblea de socis per escollir al 
nou màxim responsable de l’entitat. 
Cardona va escriure una carta als 
associats on explicava que deixava la 
presidència per motius professionals 
i familiars i es posava a disposició de 
la junta per a tot allò que pogués ser 

útil.  n

HI HA CURSOS GRATUÏTS I EN LÍNIA 
PER DIGITALITZAR EL TEU NEGOCI?

Organitzen: Hi col·laboren:

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’FSE en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local

Digitalitza         
el teu negoci!
“COM FER DE L’ECOMMERCE I ELS                   
MARKETPLACES UN CANAL DE VENDA”  
a càrrec de Jordi Bacaria, economista i consultor en desenvolupament econòmic

20 D’OCTUBRE 

•	HORARI: de 14.30 a 16.30 h 

•	LOCALITZACIÓ: On line; necessitaràs descarregar-te l’aplicació Zoom                     
i connexió a Internet

•	 INSCRIPCIONS GRATUÏTES A:
www.espaiempresa.cat/jornades-cursos

SEMINARI

•	HORARI: De 14.30 a 16.30 h

•	LOCALITZACIÓ: On line; necessitaràs 
descarregar-te l’aplicació Zoom i connexió 
a Internet

•	 INSCRIPCIONS GRATUÏTES AMB PLACES 
LIMITADES:
www.espaiempresa.cat/jornades-cursos

•	FORMADORA: Marta Aguiló, experta en 
disseny, comunicació i eines digitals

21 OCTUBRE: Introducció a les 
xarxes socials 

27 OCTUBRE: Iniciació a Facebook 

2 NOVEMBRE: Iniciació a Instagram 

4 NOVEMBRE: Email màrqueting 

9 NOVEMBRE: Creació de         
continguts que funcionen en l’entorn 
digital

16, 17, 18 NOVEMBRE: Sessió                                   
de dubtes i consultes

•	HORARI: De 14.30 a 16.30 h

•	LOCALITZACIÓ: On line; necessitaràs 
descarregar-te l’aplicació Zoom i connexió 
a Internet

•	 INSCRIPCIONS GRATUÏTES AMB PLACES 
LIMITADES:
www.espaiempresa.cat/jornades-cursos

•	FORMADOR: Jordi Beumala, gestor en 
comunicació digital

30 NOVEMBRE: Com optimitzar         
el meu Facebook

2 DESEMBRE: Com optimitzar            
el meu Instagram 

9, 10, 11 DESEMBRE: Sessió             
de dubtes i consultes

23 NOVEMBRE: Com crear un 
pla de social media, publicitat a les                
xarxes socials, SEO i SEM        

NIVELL  INICIACIÓ

NIVELL  AVANÇAT

Orientat a comerços 
i serveis que vulguin 

adquirir eines i recursos 

per millorar i optimitzar 
la seva presència i 

comunicació on line

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

 
Dilluns a dissabte 7h a 15h. Diumenge 9h a 13h

BAR  R E STAU R ANT

S P O R T

· NOU SERVEI ·

· EM P O R TA-T E'L A C ASA ·TAKE AWAY

T. 661 049 727
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SABIES QUE...?
NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL

EL FESTIVAL DE CINEMA DE 
TERROR S’HA REINVENTAT?

LA PEL·LÍCULA 
“MEDITERRÁNEO” 

COMPTARÀ AMB DOS 
FIGURANTS MOLINENCS?

EL FOMENT HA 
REPROGRAMAT TOT EL MES 

DE NOVEMBRE?

Filagarsa ha tornat a triomfar. En 
aquest cas, en el 48è concurs de 

teatre vila d’Arenys de Mar. Mercè 
Álvarez va rebre el primer premi com 
a actriu de repartiment al musical 
“El gran somni”, un muntatge que 
va aconseguir fascinar i emocionar 
al públic.  El musical està basat en 

la llegenda i les ambicions d’un dels 
empresaris més emblemàtics de la 
cultura popular nord americana. 
El concurs de teatre dels Seràfics 
és el més antic de Catalunya. El 20 
de desembre, si tot va bé, tindrem 
l’oportunitat de veure’l a la nostra 

vila.n

El Foment ha estat una de les 
entitats culturals de la vila que 

s’ha vist obligada a modificar la 
programació prevista per aquest 
mes de novembre degut a les noves 
restriccions aprovades pel govern 
de la Generalitat. Així, el concert de 
Manu Guix es trasllada al proper 22 
de novembre i l’actuació del Mag 
Lari, al 13 de desembre. L’obra “Qui-
na feinada”, de Roger Pera, finalment 
s’ha cancel·lat. Les entrades serviran 
igual per les noves dates. Totes les 
persones que hagin comprat alguna 
entrada per aquests espectacles 
rebran un correu amb tota la infor-

mació. n

El 39è Festival de Terror de Molins 
de Rei també s’ha hagut de 

reinventar, cancel·lant tots els actes 
i projeccions presencials i apostant 
per una proposta  en línia que ha 
permès oferir part del festival a 
través de la plataforma Filmin. Això 
els ha permès arribar a tot l’Estat 
espanyol i aconseguir audiències 
de més de 4.000 espectadors en un 
cap de setmana. A més, el festival 
s’ha unit al “Noviembre Fantasma”, 
al costat de la Semana de Cine 
Fantástico de Donostia i el Fancine 
(Festival de cine fantástico de 
Málaga). L’any vinent celebraran el 
seu 40è aniversari, i el model híbrid 
(presencial i en línia) sembla que ha 

vingut per quedar-se. n

Nandou Diedhiou i Carlos 
Ramírez, jugadors del Gueopic 

Boccia Molins, han participat a 
“Mediterráneo”, l’última pel·lícula 
de Marcel Barrena, protagonitzada 
per Dani Rovira i Eduard Fernández.  
Barrena, director de “100 metros”, 
inicia el rodatge de la nova cinta a 
Grècia. Està basada en la història real 
del viatge emprès per Òscar Camps 
i Gerard Canals, dos socorristes 
de Badalona,   després de veure la 
terrible fotografia que va recórrer 
la premsa internacional d’un nen 
(Aylan Kurdi) sense vida a la vora del 

Mediterrani. n

EL GRUP DE TEATRE FILAGARSA HO SEGUEIX PETANT?
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PRESIDENTA-MENTORA DE LA 
CASA URBANA

g QUAN VAS COMENÇAR A 

BALLAR?

Als 7 anys. Quan els meus pares 
anaven a treballar jo m’havia de 
quedar soleta a casa i mirava a 
TV2 el programa “Videoclip”. El 
feien cada dia i jo intentava imitar 
els ballarins que acompanyaven 
Michael Jackson, Janet Jackson, 
Madonna, Prince, Bobby Brown... 
Podríem dir que els meus primers 
passos amb la dansa o amb la 
música van ser arrel d’aquest pro-
grama.

QUAN VAS DESCOBRIR QUE VOLIES 

SER BALLARINA?

Crec que no esculls ser ballarina. 
És una emoció, una força interna 
que tens i que no pots arribar a 
imaginar que marcarà la teva vida. 
Quan ballava, quan sentia la mú-
sica... era un “subidón” d’energy, i 
em feia sentir molt feliç. Profes-
sionalment parlant, jo vinc de les 
arts marcials i he estat esportista 
d’elit. Feia taekwondo, però quan 
em preparava per segon dan tenia 
moltes lesions, i em van dir que 
m’havien d’operar dels dos genolls. 
Vaig haver de deixar aquest esport 
i vaig decidir tirar per la dansa, el 
fitness...que no eren esports de 
contacte. 

SANDRA RENAU

I COM ARRIBES A LES DANSES 

URBANES?

L’any 1995 hi havia moltes con-
vencions internacionals, on tots 
els amants de l’aeròbic en aquella 
època podíem anar a formar-nos. 
INEFC, a Barcelona, el Congrés 
Internacional de Fitness i Aerò-
bic, a València... Aquí hi havia una 
extensió de classes formatives de 
dansa urbana (aleshores, hip hop). 
Les organitzacions s’encarregaven 
de portar coreògrafs molt impor-
tants d’Estats Units que havien 
fet vídeoclips amb artistes com 
Michael Jackson. Ells ens donaven 
la primera formació i ens ensenya-
ven els passos bàsics. Vaig connec-
tar moltíssim amb aquesta dansa 
urbana, i de seguida em vaig apun-
tar als primers cursos de formació 
per professors de danses urbanes. 

Els vaig fer tots! (riu). També vaig 
guanyar un concurs i vaig ser pre-
senter al Congrés Internacional 
de València. Tot rodava molt, molt 
ràpid i vaig aprofitar l’onada. L’any 
2000 vaig decidir anar a EUA, on 
em vaig formar i vaig obtenir la 
certificació de coreògrafa inter-
nacional al nivell més alt. Vaig 
viatjar per Londres, París... Era una 
professora molt cotitzada. Portava 
música en CDs originals que 6 me-
sos després sonarien a les emisso-
res d’Espanya. Vaig tenir una molt 
bona oferta a Tarragona, i després 
vaig anar a Barcelona. Durant 20 
anys he treballat a les millors esco-
les de Barcelona i Tarragona, i per 
les meves mans han passat molts 
professors que ara tenen la seva 
pròpia escola o són professors 
d’escoles importants. 

COM EM CONVENCERIES PER-
QUE M’APUNTÉS A LA CASA 
URBANA? 
La Casa Urbana és un projecte que 
neix des del cor, amb l‘ambició de 
crear una comunitat de persones 
que ens identifica i ens uneix la 
mateixa passió: la dansa i la cul-
tura urbana. És aquest el nostre 
esperit. Casa Urbana funciona 
com una escola especialitzada en 
dansa urbana. Toquem tots els 
estils de la cultura hip hop. Per no-
saltres La Casa Urbana és un espai 
d’art, de moviment. El nostre plat 
fort és la dansa, però també som 
professionals en arts escèniques, 
en grafitti... Eduquem i sensibilit-
zem molt a les noves generacions 
de com representar aquesta cul-
tura urbana de la millor manera. 

Anys 43 Professió EMPRESÀRIA Nascuda a TERRASSA, PERÒ DES DELS 2 ANYS, 

A BALAGUER Aficions MÚSICA, ART, NATURA, ANIMALS... I ESTAR MOLT A CASA 

M’encanta ASSOLIR AMB ÈXIT ELS MEUS OBJECTIUS Detesto LES INJUSTÍCIES I 

LES MENTIDES.
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Documentem als nostres alumnes 
sobre l’estil que estan ballant 
perquè tinguin clara la cultura que 
estan representant. Ens adaptem 
a les noves tendències i ara estem 
en expansió: obrim una segona 
Casa Urbana a Balaguer. A Molins 
som l’escola a nivell nacional que 
més rècords hem batut en portar 
alumnes novells que han acabat 
trepitjant pòdium.

SI PENSEM EN DANSES URBANES, 

ENS VENEN AL CAP MOLTS 

ESTEROTIPS...VEIENT ELS VOSTRES 

ALUMNES SE’NS TRENQUEN TOTS 

ELS TÒPICS, OI?

El meu soci, el Moisès Rojo, i jo 
mateixa ens estem encarregant 
de trenca-los, perquè d’entrada 
volem traslladar un hip hop que no 
deixa de ser una activitat física, 
un hip hop que a nivell emocional 
volem que sigui del tot saludable, 
que ens ajudi, que ens beneficii en 
tots els sentits. Fem molt d’èmfasi 
en els valors socials de convi-
vència, de respecte... No fumem, 
vigilem molt l’alimentació... Tenim 
una gran responsabilitat amb els 
nostres joves. Volen ser com tu, 
ets el seu exemple, i absorbiran el 
que vegin de tu. La indústria del 
hip hop també s’ha encarregat de 
fer-nos veure per televisió video- 
clips masclistes. Però aquesta 
cultura de carrer, urbana, engloba 
moltes ballarines, noies que pin-
ten, que fan la seva pròpia música, 
les seves lletres... i això també està 
canviant molt. Hi ha moltes dones 
que representen la cultura urbana 
i que són una inspiració per tots. 

DE FET, EL SEU ORIGEN ÉS AL 

CARRER, ENTRE GENT DESFAVORIDA 

I SENSE FORMACIÓ EN DANSA. 

COM S’EQUILIBRA LA FORMACIÓ 

AMB AQUESTA IMPROVISACIÓ O 

ESPONTANEÏTAT PRÒPIA?

Als anys 70 hi havia escoles de 
ballet, però no de hip hop. La gent 
que volia ballar i reivindicar-se per 
la impotència social, la indignació, 
i tot el que estava passant, anava 
al carrer a ballar amb un radiocas-
sette i amb uns cartrons per no 
fer-se mal quan feien break dance 
i posaven les espatlles i el cap al 
terra. Tot això ha canviat molt. 
Tenim espais amb miralls, amb 
calefacció, amb parquet... Als nens 
els beneficia, però sí que es perd 
l’autenticitat del carrer. A Molins 
la mantenim sempre que podem. 
Anem a ballar al carrer quan or-
ganitzem campionats de Break 
Kids per la Festa Major o quan 
fem demostracions a tots els actes 
solidaris on ens han convidat. 

LA DANSA AL NOSTRE PAÍS ÉS LA 

GERMANA POBRE DE LES ARTS. 

PASSA EL MATEIX AMB LA DANSA 

URBANA?

La dansa és una activitat física, 
però no està emparada per cap 
federació. Això de vegades ens 
dificulta molt les coses a nivell 
institucional. Qui vol ser professor 
de hip hop no té més remei que fer 
una formació no reglada. A França 
han reconegut el break dance com 
a esport olímpic. A altres països 
tenen a alguns ballarins com si fos-
sin futbolistes de primera divisió. 
La dansa està molt més valorada 

i remunerada, i t’entristeix que 
a Espanya els ballarins estiguem 
tan endarrerits. Hem de tenir 
esperança, i esperem que siguem 
un col·lectiu reconegut per seguir 
creixent com una altra disciplina 
federada o reglada. 

PER QUÈ HEU DE MANTENIR LA 

PRESENCIALITAT DE LES CLASSES?

Perquè no tenim una fàbrica de 
producció. Tenim un tracte directe 
amb persones. I reivindiquem que 
la dansa és proximitat. Per molta 
energia que hi posis, a través d’una 
pantalla no arribes a tothom. Hem 
fet la feina amb les restriccions 
que ens han posat. 

SEGUIU LLUITANT PER FER-VOS UN 

LLOC?

Sí, totalment. Diferents escoles 
de Catalunya ens hem unit com 
a col·lectiu, ens hem mobilitzat 
i hem elaborat un manifest on 
mostrem el nostre desacord  amb 
les mesures que s’han establert. 
Tenim casos de famílies que han 
deixat de portar els nens al psi-
còleg perquè des de que venen a 
La Casa Urbana són més feliços. 
Parlen més amb els seus pares, es 
relacionen molt més, milloren a 
l’escola en els seus estudis... Pen-
sem que la nostra feina és essen-
cial per al desenvolupament físic, 
emocional i psicològic d’un infant 
o d’un jove. La dansa et fa expres-
sar, et fa somriure, et fa connectar 
emocions que potser tens bloque-
jades o amagades. Lluitarem per 
demostrar que la dansa és segura. 
La dansa és vida. n
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g QUAN I COM VA NÉIXER LES 

HEURES?

El col·lectiu va néixer als anys 70, 
en el període pre-democràtic. 
En concret, va ser arran de les 
Primeres Jornades Catalanes de 
la Dona al maig de 1976 al Paranif 
de la Universitat que a la tardor 
d’aquest mateix any, a Molins 
de Rei, va formar-se el Grup de 
Dones de Molins de Rei.
 
I ALESHORES QUINES ACTIVITATS 

FÈIEU?

Durant aquells anys vam fer 
xerrades sobre diferents 
aspectes de discriminació de 
les dones. Vàrem convidar a 
diverses ponents, entre elles 
Teresa Pàmies, Montserrat Roig, 
Magda Oranich, Margarida 
Obiols... En diversos articles a 
la revista El Llaç vam queixar-
nos a l’Ajuntament per haver fet 
desfilar a un grup de Majorette 
per la Festa Major l’any 1978 i 
també per seguir fent l’elecció de 
la Pubilla. També vam demanar-
los més enllumenat públic davant 
l’augment d’agressions i vam 
fer una recollida de signatures 
a favor de l’avortament lliure, 
gratuït i controlat per les dones. 
El 1978 vàrem fer xerrades 
a les dones de tots el barris 
sobre com creiem que havia de 
ser el Centre de Planificació 

LES HEURES

Familiar i l’any següent, amb les 
primeres eleccions municipals 
democràtiques, el centre va 
esdevenir una realitat, gestionat 
per dones del grup i per 
l’Ajuntament. Aquell mateix any 
vàrem convocar una manifestació 
de suport a una molinenca 
acusada d’adulteri (per tant, li 
prenien els fills) i per reivindicar 
una llei de divorci i l’abolició 
de considerar l’adulteri com un 
delicte. Al 1983, just després 
de la mort de Mercè Rodoreda, 
vam exposar per primera vegada 
les seves pintures. A l’octubre 
d’aquest mateix any vàrem 
convocar el “Premi de Narrativa 
Literària Mercè Rodoreda” només 
per a dones. Seguint aquesta línia, 
el Grup de Dones s’ha reactivat 
fa alguns anys sota el nom de les 
Heures, que aplega membres 
històriques i noves incorporacions, 
unides per lluitar contra les 
desigualtats i discriminacions de 
les dones, des de la perspectiva 
feminista.  

UNA DE LES FORTALESES DEL 

COL·LECTIU SEGURAMENT ÉS LA 

CAPACITAT QUE TÉ D’ENGRESCAR 

DONES DE DIFERENTS EDATS...

Aquesta és la màgia de les Heures, 
que posem en pràctica la sororitat 
intergeneracional! Som un grup 
de dones d’edats molt diferents, 

de maneres de fer diverses, de 
línies de pensament distintes... i 
la gràcia és que tenim punts que 
ens uneixen i d’altres que ens 
fan complementàries. El fet de 
tenir edats tan diferents fa que 
compartim una mirada feminista 
enfocada des de moments vitals 
molt diversos, la qual cosa és molt 
enriquidora!      

QUINES ACTIVITATS REALITZEU 

DURANT L’ANY?

Durant l’any, ens reunim 
almenys un cop al mes per 
organitzar activitats: cine 
fòrums, xerrades, actes, 
manifestacions i concentracions 
per aportar idees al col·lectiu i 
fer reflexionar a la comunitat. 
Possiblement les més visibles i 
a on més dones es concentren 
per la reivindicació dels nostres 
drets són les mobilitzacions que 
realitzem pel 8 de març, Dia de 
les Dones Treballadores, i el 25 
de novembre, Dia Internacional 
contra les violències masclistes. 

UN HOME POT SER FEMINISTA, O 

NOMÉS POT SEU UN ALIAT?

Els homes, enlloc de ser feministes 
poden ser ALIATS FEMINISTES 
detectant  actituds masclistes en 
els homes i lluitant des del seu 
àmbit. Això no significa ser menys: 
la complicitat dels homes aliats 

LES
HEURES
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amb la lluita feminista és del tot 
imprescindible. El protagonisme 
de la lluita feminista és per a les 
dones i, per tant, hem de mantenir 
els espais íntegres de les dones i 
per les dones, com són totes les 
mobilitzacions que entomem les 
feministes. 

Per tant, ells són part de la lluita. 
Necessitem homes còmplices 
amb el feminisme i que tinguin un 
discurs prou ben argumentat que 
arribi a altres homes i els puguin 
convidar a la deconstrucció de 
la masculinitat i els privilegis 
atorgats pel simple fet de ser 
homes. En aquest sentit, voldríem 
posar com a referents de les noves 
masculinitats a Octavi Salazar, 
Miguel Lorente, Joan Sanfélix i 
Erick Pescador, referents pels 
homes i molt esclaridors dels 
processos de deconstrucció de la 
masculinitat.

QUÈ PODEN FER ELS HOMES PER 

ESCAPAR DELS MICROMASCLISMES 

QUE HAN INTERIORITZAT?

També estan socialitzats en un 
sistema patriarcal. Per tant, també 
tenen interioritzat un mandat de 
masculinitat que potser tampoc 
els agrada. Per fugir-ne, han 
de poder prendre consciència, 

han de voler revisar-se els 
privilegis, treballar-se, entomar la 
responsabilitat de deconstruir-se 
i de relacionar-se des d’una nova 
masculinitat. 

COM ES DEMOSTREN LES 

VIOLÈNCIES QUE NO DEIXEN 

BLAUS?

L’entramat de les violències 
masclistes va més enllà de les que 
coneixem majoritàriament, com 
són les violacions, agressions, 
assetjaments, maltractaments 
físics i, els més invisibilitzats, els 
ciberassetjaments com a nova 
forma de violència masclista i de 
gènere. Totes elles acaben tenint 
una repercussió en la salut tant 
física com mental. 

És per això que la coordinació 
dels serveis socials amb el servei 
Català de la Salut són del tot 
imprescindibles per poder abordar 
les violències que puguin estar 
patint les persones. La dificultat 
en què es troben les dones i 
els seus infants que han patit 
violència i que acaben derivant 
en malalties de salut mentals 
són extremadament dificultoses 
i sensibles per poder treballar 
en el seu procés de recuperació 
si no s’implementen les partides 

pressupostàries i de recursos 
humans en aquests àmbits.

MOLTES DONES S’HAN VIST 

OBLIGADES A CONVIURE SOTA 

EL MATEIX SOSTRE, DURANT 

SETMANES, AMB EL SEU 

MALTRACTADOR. ÉS EVIDENT 

QUE MANQUEN MECANISMES DE 

PROTECCIÓ...

Les dades que s’han donat a 
conèixer en el moment del 
confinament que vam viure 
els mesos de maig, abril i juny 
són esgarrifoses en relació 
amb les violències masclistes 
(psicològiques,sexuals, 
institucionals…). Els recursos 
públics que s’ofereixen des de 
les institucions són insuficients 
i deficitaris. Es necessita més 
inversió econòmica i  personal 
especialitzat per atendre la greu 
situació que estan vivint les dones 
i les seves filles/fills. Però per 
aconseguir-ho, la classe política 
que governa ha de creure i fer seva 
la lluita feminista i no fer-ne ús 
del tema per guanyar en les seves 
campanyes electorals. Existeixen 
els SIADs (Servei d’Informació 
i Atenció a les Dones), on 
s’ofereix assessorament jurídic, 
acompanyament psicològic i 
coordinació amb altres serveis tant 
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altra banda, que les dones puguin 
ser ateses als serveis d’atenció a 
les violències masclistes per fer 
un procés d’acompanyament i 
recuperació.    

HI HA QUI DIU QUE EL FEMINISME 

ÉS LA MODA DEL SEGLE XXI. 

TOTHOM ÉS FEMINISTA, FINS AL 

PUNT QUE NO ESTÀ BEN VIST NO 

SER-HO...

Sí, sembla que el feminisme 
s’hagi posat de moda! Això 
té dues cares. Per una banda, 
l’efecte moda pot atraure a 
persones sense una reflexió ni 
anàlisi profunda darrere i que 
en el moment que canviï la moda 
s’apuntin a una altra causa, sense 
cap compromís per transformar 
les coses enlloc. Però, per altra 
banda, la moda també pot fer 
un efecte crida i que la lluita 
feminista s’amplii en nombre de 
persones amb capacitat crítica, 
i que això ens permeti fer canvis 
reals! Ara bé, el que no ens 
interessa és el “postureig”, la gent 
que se suma només per fer-se la 
foto o la que tan sols és feminista 
de paraula i després els seus fets 
són absolutament masclistes!     

SERÀ UN 25N ATÍPIC. HEU FET 

UNA ASSEMBLEA FEMINISTA 

PER ORGANITZAR ACCIONS PER 

AQUELL DIA.  QUÈ ENS PODEU 

AVANÇAR?

Estem treballant per poder seguir 
fent les mobilitzacions als carrers 
de la nostra vila, mantenint 
les mesures de seguretat que 
s’estableixin. Farem la marxa 
de torxes i finalitzarem amb la 
lectura d’un manifest que s’està 
elaborant amb la participació 
conjuntament de col·lectius 
feministes com Molins Feminista 
i altres municipis del Baix 
Llobregat. Seguirem la campanya 
que vàrem engegar l’any passat 
#noescasualitatespatriarcat, on 
convidem a que totes les dones 
puguin expressar les violències 
masclistes patides. Per tal 
d’arribar a tothom, estem presents 
a les xarxes socials facebook, 
instagram i twitter, Les Heures - 
Avortament Molins, on pengem 
tota mena d’informació i totes les 
nostres activitats. 
Quantes més serem, més lluny 
arribarem! Totes juntes, més 
fortes!!! . n

en seguretat com salut (Àrea de 
Serveis a les Persones a Molins de 
Rei Tel. 93.680.37. 31  |  @ siad@
molinsderei.cat)

DIUEN QUE SI TOTES LES DONES 

QUE HAN PATIT VIOLÈNCIA 

MASCLISTA HO DENUNCIESSIN, EL 

SISTEMA ES COL·LAPSARIA. TENINT 

EN COMPTE ELS PROCESSOS 

POLICIALS I JUDICIALS DE 

REVICTIMITZACIÓ I DE VIOLÈNCIA 

INSTITUCIONAL, ENTENEU QUE 

UNA DONA NO DENUNCIÏ?

Efectivament el sistema es 
col·lapsaria, perquè pràcticament 
totes les dones han patit o 
pateixen violència masclista en 
alguna de les seves formes!  La 
revictimització i la violència 
institucional poden ser motius 
pels quals moltes dones no 
denuncien. Totes hauríem de ser 
tractades amb cura i respecte 
en cas de voler denunciar. Ara 
bé, la denúncia no té perquè ser 
el tema central en les violències 
masclistes. El més important és, 
per una banda, que es detecti, 
que aflorin els casos de violències 
masclistes, ja que són molt 
habituals, malauradament. I, per 



21WWW.TOTMOLINS.COM    #05 - NOVEMBRE  2020

ENTREVISTA

MEMBRE DE 
L’ORGANITZACIÓ

DEL FESTIVAL
“POSA’T LA GORRA”

g QUAN ES VA INICIAR LA TEVA 

RELACIÓ AMB EL “POSA’T LA 

GORRA”? 

Va començar fa 4 o 5 anys, 
quan vaig començar a fer de 
voluntari  ajudant en el muntatge 
i desmuntatge de la festa. Fa un 
parell d’anys em van demanar 
entrar a la junta, i no m’ho vaig 
pensar, malgrat no l’hi puc dedicar 
les hores que voldria. Però amb 
el temps disponible que tinc, m’hi 
he compromès. Tinc un nen petit 
que va néixer amb sordesa, i això 
suposo que ha fet que intenti 
ajudar als altres i, en especial, 
ajudar en tot allò que té a veure 
amb els infants. Jo sóc italià, fa 

MIRKO COLAIANNI MINECCIA

10 anys que estic a Molins de 
Rei, i trobo que és una vila molt 
solidària.  

PER QUÈ LA GORRA I NO UN 

ALTRE ELEMENT COM A  SÍMBOL 

D’AQUESTA FESTA?

Normalment s’associa el càncer 
amb els seus tractaments. El 
primer que li passa a la persona 
és que perd el cabell, així que 
comença a fer servir un mocador, 
una perruca... o una gorra. A més, 
és un complement que s’utilitza 
quotidianament, així que és un 
article que es pot vendre bé. 
Sempre hi ha col·laboracions de 
nivell per fer el disseny de la gorra 
de cada campanya. Enguany, per 
exemple, s’ha encarregat Natura. 
De vegades trobo a algú amb 
alguna d’aquestes gorres, i això 
m’emociona. A la festa, a més, 
tothom la porta, i això ens iguala. 
La veritat és que em fa il·lusió 
veure aquesta marea de gent amb 
la mateixa gorra.

ENGUANY LA CAMPANYA “POSA’T 

LA GORRA”  ARRIBA AL SEU VINTÈ 

ANIVERSARI I A MOLINS DE REI 

JA PORTEM 14 EDICIONS. LA 

CELEBRACIÓ, ÉS CLAR, S’HAURÀ 

D’ADAPTAR... 

Efectivament, fa 14 anys que som 
a Molins de Rei com a entitat, i 
aquest any se celebren 20 anys de 
la iniciativa. Enguany adaptarem 
el nou model de festa amb un 
espectacle infantil i la lectura del 
manifest. No muntarem res a la 
plaça de la Llibertat, com hem fet 
les darreres edicions. Serem al 
pati de l’Escola El Palau, on farem 
una jornada de dues  hores (d’11 a 
13h) amb un aforament limitat per 
odre d’arribada i on tothom estarà 
assegut. Dues setmanes abans 
de la festa muntem cada dissabte 
una carpa davant del Mercat per 
començar a distribuir la gorra i 
també mascaretes. També l’hem 
portat a diversos punts de venda 
de la vila, on es pot obtenir per 
8€: Cal Barza, La Casa Urbana, 
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l’Estanc Margarit, La Góndola, la 
perruqueria Hernández, el bar La 
Peni, Cal Barba, Fotoprix i el forn 
de pa de El Pont. Enguany haurem 
de triplicar el nostre esforç, 
perquè celebrant la festa en un 
format reduït automàticament es 
redueix tot, inclosa la recaptació. 

QUÈ PASSARÀ AMB LA CLÀSSICA 

SUBHASTA, UNA DE LES ACTIVITATS 

AMB MÉS ÈXIT?

No podrem fer una subhasta física, 
així que la farem en línia a través 
de la pàgina web del “Posa’t la 
Gorra” amb alguns objectes que 
ens han donat futbolistes, gent de 
l’espectacle...Els famosos sempre 
són molt participatius i ens ajuden 
tant com poden. Aquest any la 
subhasta tindrà una durada d’una 
setmana.

SEMPRE HI HA LA IMPLICACIÓ 

DE MOLTES PERSONES FAMOSES, 

PERÒ TAMBÉ DE COMERÇOS DE LA 

VILA. ESTÀ SENT LA MATEIXA, O LA 

SITUACIÓ NO AJUDA?

Entenem molt bé la situació, perquè 
la pandèmia ha generat un problema 
que colpeja a tothom. Els comerços 
sempre han estat molt generosos 
amb nosaltres. Ens ajudaran a 
la difusió de la festa, i cadascú 
contribuirà com pugui. 

PER AQUELLS QUE ENCARA NO 

CONEGUIN EL “POSA’T LA GORRA”... 

QUÈ ES FA AMB ELS DINERS QUE ES 

RECAPTEN?

En primer lloc, els diners que 
es recapten mai es gasten en 
l’organització de la festa. S’entrega 
sempre en la seva totalitat a 
AFANOC, que cada any els destina 

a un projecte diferent. L’any 
passat, per exemple, van anar 
a l’Hospital Sant Joan de Déu, 
on necessitaven més logopedes 
per atendre infants que es 
recuperaven de les intervencions. 
Amb el que vam recaptar vam 
poder cobrir un any sencer per 
pagar a aquests professionals. 
Col·laborem amb una entitat de 
prestigi, com és AFANOC, així 
que nosaltres ens centrem en 
aconseguir la màxima recaptació.

QUIN ÉS EL PRINCIPAL OBJECTIU 

DE LA FESTA: RECAPTAR DINERS 

PER AJUDAR A AQUESTES FAMÍLIES 

O SENSIBILIZAR I DONAR A 

CONÈIXER EL CÀNCER INFANTIL?

No es parla massa del càncer 
infantil perquè és un tema delicat. 
Quan es tracta de nens, costa 
molt parlar-ne. La festa és molt 
important per recaptar diners, 
perquè sempre és necessari: un 
projecte es pot iniciar o acabar 
abans si hi ha diners per finançar-
lo. I a nivell de sensibilització, la 
festa ajuda perquè fins que no et 
toca de prop, no hi penses. Crec 
que a la vila complim aquest doble 
objectiu. n

judo
i  defensa
personal





24 WWW.TOTMOLINS.COM    #05 - NOVEMBRE  2020

F
ins fa poc era el barri més jove de Molins de 
Rei, però Les Guardioles li ha arrabassat el 
títol. El barri de La Granja va ser construït 

al voltant de l’any 2.000, en un emplaçament on 
fins aleshores abundaven els camps i els horts. 
Però al creixement demogràfic s’hi va sumar 
inevitablement l’urbanístic. Així, es van començar 
a construir les primeres promocions d’habitatges, 
algunes d’elles públiques, que aviat van ser ocupa-
des per parelles i famílies joves o de mitjana edat, 
sovint arribades d’altres municipis, que treballa-
ven fora i que no feien vida activa aquí.  
La Granja compta actualment amb tot tipus de 
serveis. En l’àmbit sanitari, per exemple, al trasllat 
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del Centre Mèdic Molins (conegut popularment 
com la Clínica) s’hi va sumar el Centre d’Atenció 
Primària (CAP) La Granja, inaugurat el 2014 i que 
va permetre ampliar els espais d’atenció primà-
ria a la ciutat. En l’àmbit educatiu, compta amb 
el CEIP La Sínia, l’escola de més recent creació 
a Molins de Rei. I en l’àmbit esportiu, disposa de 
diverses instal·lacions, tant cobertes (és el cas del 
poliesportiu municipal La Sínia) com a l’aire lliure, 
amb la pista polivalent Parc de la Sèquia del Molí 
com a referent. Pel que fa al sector comercial, és 
el barri de la vila que concentra els grans super-
mercats de la vila (Mercadona, Lidl i ben aviat, 
Aldi). Però si alguna cosa caracteritza el barri de 

La Granja és la seva Rambla i el conjunt escultò-
ric que ens dona la benvinguda. Parlem de “A la 
sardana”, una obra de la molinenca Roser Garriga 
que va fer l’any 2005 amb les lletres del conegut 
poema de Joan Maragall en record de la declaració 
de la vila com a ciutat pubilla de la sardana aquell 
mateix any. La Granja afrontarà aviat un nou rep-
te: la construcció d’una nova llar d’avis. I seguirà 
amb una assignatura pendent: la creació d’una AV 
(ja hi ha hagut diversos intents que no han acabat 
arrelant per manca de relleu o d’implicació veïnal) 
que vetlli pels seus interessos i que fomenti la 
consciència de barri. n
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ISABEL vs. CRISTINA
Noves veïnes de la vila

La Isabel té 46 anys i és traductora. Vivia al barri 
de Sants de Barcelona, però des del passat mes 
de març s’ha instal·lat a Molins de Rei. Ho ha 

fet, com s’acostuma a dir, “per amor,” ja que la seva 
parella és el que popularment es coneix com a MTV 
(Molinenc de Tota la Vida). La Cristina té 26 i és en-
ginyera agroalimentària, tot i que actualment treballa 
com a professora tècnica a l’institut Rubió i Tudurí, 

concretament a l’IFE Auxiliar en cura d’animals i 
espais verds. Abans vivia al barri de Gràcia, a Barce-
lona també. En el seu cas, es va mudar a la vila fa tot 
just un any per començar una nova vida. Són dues 
persones que han triat Molins de Rei per viure-hi. 
Però totes dues veuen la vila amb els mateixos ulls? 
Comprovem-ho!

g  PER QUÈ VAS TRIAR MOLINS DE REI PER VIURE?

Isabel - He vingut a viure a Molins perquè la meva 
parella és de Molins.
Cristina - Juntament amb la meva parella, buscàvem 
un punt mitjà entre els dos punts de treball de cadascú. 
Molins era la primera opció, ja que a més hi ha bona 
combinació amb transport públic. És una localitat 
menys massificada.

QUAN ARRIBA EL CAP DE SETMANA FAS 

VIDA SOCIAL AQUÍ, O PER A TU ÉS UNA VILA 

DORMITORI?

Isabel - No, no, no és només per venir-hi a 
dormir. Fem vida al poble. Sortim a passejar, a 
dinar o a sopar, a fer el vermut. Tot i que portem 

una temporada que això de fer vida social està 
complicat, però m’agrada fer vida al poble.
Cristina - La majoria de caps de setmana aprofitem 

per quedar-nos a Molins i fer vida pel municipi. 

T’ESTÀ RESULTANT FÀCIL FER NOVES AMISTATS?

Isabel - La gent que he conegut, a part d’algun 
botiguer o botiguera, és gent que m’ha presentat la 

meva parella. De moment no he fet amistats pel meu 
compte, però tampoc m’he apuntat a fer cap activitat o 
a cap associació, que potser seria una bona manera de 

mirar de fer-ne. I no ho descarto d’aquí un temps.
Cristina - Al no treballar al municipi, no hem fet cap 

amistat nova, per així dir-ho. Normalment interactuem 
amb familiars que també viuen aquí.

ISABEL
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JA T’HAS FET AMB ELS MTV, EL CAMELL I LA CORADELLA?
Isabel - Amb el Camell sí, m’agrada molt, una mica des de la distància, 
però sempre que surt procuro veure’l. Ja d’abans d’instal·lar-me de-
finitivament a Molins. La MTV (Molins TV?), no gaire, la veritat. I la 
coradella... Ho veig complicat.
Cristina - Vaig tenir la sort de viure la festa de la Candelera i em vaig 
familiaritzar amb les figures que representen el municipi. Vaig cór-
rer davant del Camell i vaig tastar la coradella. I MTV... no sé encara 
què és. Molins TV, potser?

T’AGRADARIA FORMAR PART D’ALGUNA XARXA O ENTITAT?

Isabel - Com et deia, no ho descarto. Ara encara tinc la sensació 
que acabo d’arribar, però més endavant si sento interès per alguna 
entitat, pot ser que m’hi impliqui.
Cristina - El cert és que primer les hauria de conèixer. Qui sap, 
igual m’engresco i al final m’apunto i tot!

HAS DE CONVIDAR ALGÚ A DINAR. ON EL PORTARIES?

Isabel - Dependrà del compromís, des de Can Pizza a L’Àpat, 
passant per La Volta o La Llauna.
Cristina - Ens agrada molt sortir a dinar o a sopar fora i hem 
provat molts restaurants del municipi, però sens dubte si he de 
triar on dur a sopar a uns amics triaria el Taska Truska. 

QUÈ T’AGRADA COMPRAR A MOLINS DE REI?

Isabel - Soc bastant de botigues i no gaire de grans centres 
comercials , és a dir que en principi m’agrada comprar-hi de 
tot, des de menjar, passant per la roba, el parament de casa o 
un electrodomèstic. Una altra cosa serà si trobo el que busco 
o no. Si no, reconec que llavors tiro cap a Barcelona, cap a les 
botigues que conec.
Cristina - Gairebé ho comprem tot a Molins, especialment 
aliments al Mercat i petits comerços. En cas de 
necessitar altre tipus de productes (elec-
trodomèstics o mobles), normal-
ment ho comprem per 
Internet. 

TENIM A PROP COLLSEROLA I EL RIU. QUÈ 

PREFEREIXES?

Isabel - Totes dues coses! És un dels 
aspectes que trobo més positius de viure a 
Molins, que sense haver de caminar gaire 
ja sembla que te n’hagis anat a fer una 
excursió ben lluny. Però encara tinc molt 
territori pendent d’explorar.
Cristina - Doncs no podria triar un dels 
dos, ja que ens agrada molt sortir a caminar. 
Habitualment anem a passejar pel riu i 
eventualment sortim a Collserola. No fa 
gaire vam anar a Santa Creu d’Olorda!

QUÈ ÉS EL QUE NO T’AGRADA GENS DE LA 

NOSTRA VILA?

Isabel - Una cosa que no és ni molt menys 
exclusiva de Molins: la deixadesa permanent 
d’alguns carrers i  places, els comportaments 
incívics i la indiferència o ineptitud de qui és 
responsable de mirar de solucionar aquests 
problemes.
Cristina - Que hi ha molts vehicles i es pot fer 
complicat aparcar de vegades. Però com a tot 
arreu...

UN RACÓ ON TROBAR-TE.

Isabel - La zona de la biblioteca. L’edifici 
m’encanta, i la plaça de la Llibertat.
Cristina - En la situació actual, a casa! Abans era 
fàcil trobar-me patinant pel parc de la Mariona, 
passejant pel riu o fent el vermut a La Volta. n

CRISTINA
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NATURA LOCAL
CONEIXEM EL RODAL DE MOLINS DE REI AMB EL CEM

RECORREGUT 3

La vall de la Riera d’en Bonet 

Llocs d’interès: Horts de consum familiar, torrent de 

la Font dels Casats, Castell Ciuró, masia de Can Vilagut, 

sotabosc ric, la vall de la riera d’en Bonet, gran camp 

d’oliveres, ocells a l’hivern, masia de Can Graner, bones 

vistes al S.

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI

S
ortint de la plaça dels Països catalans prenem el 

carrer de Jacint Verdaguer, direcció muntanya, 

fins l’últim carrer a mà dreta, l’Antoni Gaudí. 

En pujada el seguirem fins que s’acabi l’asfalt. 

Seguirem per un corriol que entre ginestes, 

fonoll i esparregueres aviat ens deixarà en una bifurcació 

de camins. Triem el de l’esquerra, que fa una pujada suau 

però constant, vorejat  per alguns horts de consum familiar. 

Més endavant el camí es fa corriol. Nosaltres seguim amunt 

fins que arribem a un petit replà just davant d’un bosquet 

de pins. Als mesos de març i abril aquest indret és molt 

concorregut pels caçadors d’espàrrecs.

En aquest punt girem a la dreta per un camí senyalitzat amb 

marques grogues, que al poc fa un revolt pronunciat a l’es-

querra.  50m més endavant deixarem el camí i agafarem un 

petit pendís que  s’endinsa al bosc per la seva banda dreta. 

Anem seguint els senyals grogs entre una pineda que pro-

gressa entre els camps erms. Uns 200m enllà el corriol tom-

ba a la dreta i de baixada al fondal,travessem el torrent de la 

Font dels Casats. El corriol ara s’estreny entre un canyar que 

al poc desemboca en un camí que agafarem a l’esquerra. Uns 

metres enllà fem un revolt pronunciat a la dreta i de pujada 

que en 6’ ens deixarà als peus del Castell Ciuró.

Continuem amunt per la pista de l’esquerra direcció Santa 

Creu d’Olorda. Passats 5,’ i un cop sobrepassada la masia 

de Can Vilagut, al cap de 150m, cal deixar la pista i girar 

per un corriol que 

baixa vers la dreta. 

Anem seguint els 

senyals grocs tot 

enfilant una llarga baixada per un caminet  un xic pedregós 

i envoltats d’uns  quants pins escampats al solell amb un 

sotabosc  ric en estepes, romanins i farigola. Ja al fons del 

torrent travessem una cadena i seguim endavant fins sortir 

a una pista que agafarem de baixada a la dreta i que fent 

ziga-zagues arriba en 5’ a una bifurcació amb pal indicador. 

Prendrem la pista de la dreta, direcció Castell Ciuró. 

Iniciem la pujada pel bell mig de la vall de la Riera d’en Bo-

net. A l’esquerra ens queda la riera i uns 200m més endavant 

al NO ens hi fixem en un gran camp d’oliveres amb la masia 

de Can Graner i el Castell Ciuró al darrere. Al mes de febrer 

la vall es veu esquitxada pel blanc dels ametllers. Aquests 

camps erms són també un bon rebost d’aliment pels ocells 

a l’hivern.

De tornada al Castell Ciuró ara triem la pista de l’esquerra 

direcció Can Graner i 30m enllà prenem el més planer de 

la dreta, que en 2’ ens deixarà just al davant del mas de 

Can Graner. Seguirem per un corriol que surt  a l’esquerra 

enlairat i que ens ofereix unes bones vistes al S sobre el 

pla i el delta del Llobregat. Aviat arribem a una bifurcació 

de corriols, prenem a la dreta i una mica més avall un altre 

trencall que seguirem també a la dreta fins que passats 

200m desemboca en el carrer de l’Esperanto, que tirarem 

avall fins al centre del poble.  n
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80 m

Circular
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DE PROP

V
a ser durant l’any 
1948 que es va jugar 
el primer partit 
d’hoquei patins a 
Molins de Rei. Amb 

el nom d’Hoquey Club Molins de 
Rei Educación y Descanso, un grup 
de molinencs (Ramon Bergadà, 
Leandre Pahissa, Alfons Jordà, 
Pere Zapater, Josep Bruno i 
Antoni Palacios) van fer rodar 
per primera vegada la bola a la 
històrica pista de la Federació 
Obrera de Molins de Rei.

És a finals dels anys 70 que es 
crea la secció d’Hoquei Patins a 
la fundació del CE Molins de Rei 
i es comença a competir en el 
pavelló poliesportiu municipal de 
la vila. Durant els inicis dels anys 
80, però, és quan l’hoquei patins 
molinenc gaudeix de la millor 
època, aconseguint l’ascens a la 
màxima categoria Nacional (actual 
OK lliga). 

A l’època dels 90 segueix sent un 
club de formació esportiva, i els 
seus equips sèniors segueixen 
defensant-se lluitant a Primera 
Catalana i Segona Catalana. De 
fet, el club ja no abandona aquesta 
lluita entre les dues categories fins 
a l’actualitat.

El treball incansable de tota la 
gent que ha passat per la secció 
ha permès que actualment encara 
tinguem viva la pràctica de 
l’hoquei a la vila. Fins i tot a l’estiu 

del 2019 es va crear el primer 
equip de veterans federats del 
club, que competeix a la lliga 
de Veterans de la Federació 
Catalana de Patinatge. A principis 
del 2020, a més, es va tancar una 
etapa de més de 15 anys en la 
gestió de la secció.

La secció d’Hoquei Patins està 
integrada dins de l’estructura 
del CE Molins de Rei (formada 
per l’Handbol Molins i l’Hoquei 
Molins). Actualment el club 
compta amb un centenar 
d’esportistes repartits en 6 
categories, i un 25% són noies!!! 
Aquest darrer any, ja sigui pel 
boca orella, per l’impacte de 
la sèrie mediàtica de TV3 (Les 
de l’Hoquei) o per la promoció 
de l’esport femení en general, 
la secció ha crescut molt en el 
nombre d’esportistes femenines, 
que juguen integrades amb els 
seus companys en equips mixtes. 
De seguir aquesta progressió, 
aviat podrem tenir equips 
íntegrament femenins i que 
competeixin en la lliga femenina 
d’hoquei patins. 

Poder practicar aquest esport no 
es fàcil (l’equipació necessària té 
un cost elevat). És per això que 
el club assumeix una bona part 
d’aquest cost en les categories 
inicials, per tal d’evitar que sigui 
un tema econòmic el que privi a 
qualsevol infant de la vila el poder 
practicar aquest esport.

Dins d’aquesta nova etapa, 
la secció s’està plantejant la 
possibilitat d’emancipar-se 
del CE Molins de Rei i iniciar 
una nova aventura centrant-se 
exclusivament en la promoció i 
el desenvolupament de l’Hoquei 
Patins. Potser ha arribat l’hora 
de fer-nos grans i començar a 
construir una nova estructura 
sòlida per tal de poder tenir 
l’agilitat necessària per  créixer 
de manera ferma i sostinguda, 
arribant a la fita de poder tenir 
un equip en cadascuna de les 
categories de l’hoquei actual.  n

HOQUEI PATINS C.E. MOLINS DE REI



E
l Pau, el besavi, 
treballava al tèxtil 
d’autònom. Era expert 
en màquines com les 
que hi havia al Molí. No 

era ni amo ni obrer, i tanmateix 
els dos bàndols el miraven amb 
recel. Les revoltes de l’època van 
acabar de decidir-lo: va passar de 
la mecànica grossa a la petita. Va 
comprar una rellotgeria a la Plaça 
Palau de Barcelona i va esdevenir 
així l’iniciador de l’extensa nissaga 
de joiers i rellotgers Monfort. Però 
qui va anar a parar a Molins va 
ser l’avi. El 1923 es va instal·lar al 
carrer Pi i Maragall, 24 (on encara 
hi ha ubicada l’antiga joieiria-
rellotgeria, regentada ara pels 
cosins). El 1965 el pare va decidir 
obrir les portes de la seva pròpia 
botiga al Passeig del Terraplè, 5. 
Primer, un portal. Més endavant, el 

1988, l’altre, amb idea d’ampliar el 
negoci. En aquell primer portal, fa 
71 anys, va néixer el Josep. Bé, no 
ben bé al portal, sinó a casa, com 
es feia antigament. Concretament 
al pis que hi ha a sobre de la 
botiga. Ho va fer amb l’ajuda de la 
Magdalena Corcoll, la llevadora 
que va contribuir a portar al 
món diverses generacions de 
molinencs. Des de ben petit 
badava a la botiga dels avis, 
envoltat d’aquells instruments 
que mesuraven i indicaven el pas 
del temps. No entrava en els seus 
plans assumir el negoci, però quan 
ja era un adolescent va decidir fer 
costat als pares. Va aprendre l’ofici 
de manera autodidacta, agafant 
com a model els seus referents 
més pròxims. Durant alguns anys 
va deixar d’estudiar, fins que va 
poder cursar a les nits la carrera 
de Filosofia i Lletres, l’especialitat 
de Psicologia. Però amb 24 anys 
i el títol sota el braç, va optar per 
recollir el llegat de la seva família 
i dedicar-se de ple al negoci de la 
joieria-rellotgeria. Encetava així la 
quarta generació. El Josep, però, 
tenia alhora altres inquietuds, 
totes elles relacionades amb el 
passat històric i els hàbits de 
vida de la gent. Amb la Isabel, 
companya de vida i de feina, va 

llegir a la revista El Llaç un article 
que deia que el Molí estava en 
perill. Era l’any 1998. Un edifici 
històric, útil i cèntric no podia 
anar a terra ni caure en mans 
privades. Va ser el promotor 
de la plataforma “Salvem el 
Molí”, integrada per ciutadans 
compromesos amb el patrimoni 
de la vila. Com a president de 
l’associació “Amics del Museu” 
també va apostar per obrir-lo 
a la ciutadania, organitzant tot 
tipus d’actes a l’interior d’aquest 
espai, al carrer Pintor Fortuny. I 
amb la Isabel va impulsar el taller 
de restauració de mobles, amb 
un èxit notable. Pel Josep només 
existeix el passat. El present és 
l’acumulació de tot el passat, i el 
futur encara ha de venir. La Marta, 
el Miquel i el Joan, els seus tres 
fills, han decidit triar un altre camí. 
La Isabel i ell també han de fer el 
seu. Tic-tac, tic-tac... s’acosta el 
moment. Les busques del rellotge 
indiquen que ja és hora d’iniciar 
una nova etapa. El proper juliol 
la joieria-rellotgeria abaixarà 
la persiana definitivament, i ho 
farà puntualment. Si el Josep 
mira enrere, segur que serà feliç: 
a partir d’aleshores, la botiga 
formarà part del passat. n

EL PERSONATGE

JOSEP MONFORT
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