
#08 · FEBRER · 2021
totmolins.com

                  @totmolins

//  M A G A Z I N E  G R AT U Ï T  D ’ I N F O R M A C I Ó  I  O C I  //

C I S T E L L E S
D E  V E R D U R A  I  F R U I T ACan Fisas

PROJECTE I FINCA AGROECOLÒGICA A MOLINS DE REI

Comandes per WhatsApp 667 786 796
o C@ comandescanfisas@gmail.com

4a generació pagesa a Molins de Rei
Producte ecològic, local i de km-0

Repartiment a domicili i punt de recollida a Cal Marc a Molins

La seva agència immobiliària 
de referència per a comprar, 

llogar i vendre

699 088 583   Barcelona@engelvoelkers.com

Ferreri
ABOGADOS Y CONSULTORES

93 636 61 84
administracion@ferreriabogados.com

Passeig Pi i Margall, 14 · 08750 Molins de Rei

 Derecho civil, mercantil, penal, gestión de empresas…

��������������������������
���������������������������������

LA NOSTRA ESCOLA LA TEVA ESCOLA

Contacta: secretaria@molins.manyanet.org /  93.668.34.50
www.molins.manyanet.org

REUNIONS AMB  LA DIRECCIÓDIJOUS VISITES VIRTUALS
Cita prèviaCita prèvia 9.15 h

racons
LUDILLE

TRESENTUSIASm
AT

1x1
BEEBOT

PROJECTES

ROBÒTICA

PORTES OBERTES 
VIRTUALS

INFANTIL: 20 FEBRER. 10h 

PRIMÀRIA I ESO: 27 FEBRER. 10 h 

INFANTIL: 20 i 27 FEBRER. 10h 

lINGUISTIC immersion

INSCRIPCIÓ PRÈVIA

ES
PEC
IAL



Àngels 
Chacón

#PDeCATMolinsdeRei

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anunci A4 Molins.pdf   1   26/1/21   17:45



3WWW.TOTMOLINS.COM    #08 - FEBRER  2021

STAFF TOTMOLINS #08 FEBRER 2021
Edició i Producció Executiva
TDT Media (molinsderei@tdtmedia.es)
Direcció Editorial 
Sílvia Guillén (paraules@totmolins.com)
Direcció Executiva 
Moisés Hernández (hola@tdtmedia.es)
Disseny i Maquetació 
José Fandiño (colors@tdtmedia.es)

La revista TOT MOLINS i l’empresa editora no es fan responsables dels continguts dels articles signats pels seus 
col.laboradors. Els espais publicitaris NO podran ser considerats  compromís contractual entre l’anunciant i el lec-
tor. Reservats tots els drets. Algunes de les imatges utilitzades han estat cedides per l’Ajuntament de Molins de Rei.

PROPERA EDICIÓ
8 DE MARÇ 2021

Equip Comercial
Isabel Romero - 665 02 25 85 (digam@tdtmedia.es)
Moisés Hernández - 640 84 59 01 - (hola@tdtmedia.es)
Distribució Equip TDT Media
Impressió Lerigraf SLU - Alcoletge (Lleida)

Edita 
Tinta Paper i Lletres, SL
CIF:B02820645 

@totmolins

www.totmolins.com

Àngels 
Chacón

#PDeCATMolinsdeRei

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anunci A4 Molins.pdf   1   26/1/21   17:45

pàgines
centralsCONTINGUTS>

CARA A CARA | 20

Festa 
dels 
Tres Tombs

NATURA LOCAL | 23

Gaudeix de la vila 
amb BTT...

SABIES QUE...? | 11 ENTREVISTA | 16

Esteve 
Vilapubilla 
i Tortell de 
Cabell...

Comitè de 
L’Antifaç

Notícies
d’àmbit 
local

OPINIÓ | 4
L’ANIMISME A L’ÀFRICA: EL CAS DEL SENEGAL 
ABDOULAYE FALL

VA DE QUAN LA FIRA ERA MARRANA 
ALBERT ARTÉS I SERRA

CULTURA POPULAR, LA MÉS PERJUDICADA 
RAÜL CARRETERO CAMPDERRÓS

ELS ÍBERS A MOLINS DE REI 
TOMEU MARTÍ I PARELLADA

REGALA ESTIMA (SANT VALENTÍ) 
XILI RIBERA

Programa 
oficial  LA

CANDELERA
2021

ENTREVISTES

RAMON SÀNCHEZ | 31

EXPOGESTIÓ | 34

JORDI BEULAMA | 37

DE PROP | 39 
FUNDACIÓ AGRÀRIA DE MOLINS DE REI

EL PERSONATGE | 41 
ALFRED BOFILL

ES
PEC
IAL



4 WWW.TOTMOLINS.COM    #08 - FEBRER  2021

OPINIÓ
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L’ANIMISME A L’ÀFRICA: EL CAS DEL SENEGAL

És de costum sentir dir 
que l’Àfrica té “les seves 
realitats”. Aquesta 
asserció es diu sovint en 
debats durant els quals 

un o més temes abordats en relació 
amb maneres de fer o de ser de les 
poblacions africanes s’encallen a 
l’hora de trobar unes explicacions 
de caire racional. Aquests temes 
poden derivar del paranormal i/o del 
supranatural o no obeir a cap lògica 
perquè, senzillament, no en tenen. 
Molt abans que arribessin 
l’islam, la colonització occidental 
i el cristianisme a l’Àfricà negra, 
l’animisme era una forma 
d’espiritualitat prou estesa al 
Senegal. De fet, la pràctica animista 
continua essent molt present en 
molts sectors de la vida africana, en 
general, i senegalesa en particular. 
L’animisme consisteix a atribuir una 
ànima a objectes inanimats, a éssers 
vivents diferents dels humans i a 
fenòmens naturals i altres elements 
del cosmos. I al voltant d’ells es 
practiquen varis cultes. El culte dels 
ancians, considerats com a detentors 
d’una força vital sobrenatural, 
ocupa una plaça cabdal en el 
conjunt d’aquestes pràctiques. La 
força vital i el poder dels ancians 

subsisteixen més enllà de la mort 
i intentar captar aquesta força 
vital a través de cerimònies rituals 
vàries i polifacètiques és d’una gran 
transcendència. La finalitat principal 
de les pràctiques animistes radica 
en un intent constant d’influir en la 
vida dels vivents i de protegir-los 
contra qualsevol agressió per part 
dels humans o esperits malefactors. 
És precisament a aquest nivell que 
distingim un aspecte de l’animisme 
més conegut sota el nom de 
fetitxisme, una forma d’espiritualitat 
que hauria de ser considerada més 
aviat com una variant de l’animisme, 
molt lligada a una concepció màgica 
del món. Mitjançant “gris-gris”, 
talismans i altres objectes pretén 
protegir els individus dels esperits 
dolents o fins i tot, en alguns casos, 
induir el mal envers altri. Els fetitxes 
constitueixen una protecció contra 

tota mena d’amenaça, com la mort, 
la sequera, la malaltia, els accidents... 
L’animisme és una concepció de 
la vida, una relació entre el món 
terrestre i còsmic i els éssers que 
hi viuen. Malgrat les influències 
colonials, islàmiques i cristianes, 
l’esperit animista està molt arrelat 
en la memòria col·lectiva dels 
senegalesos, amb una presència 
d’influences més o menys marcades 
segons les zones geogràfiques i els 
grups ètnics.  
Malgrat el modernisme creixent, la 
urbanització patent i l’obertura a 
altres cultures estrangeres, i malgrat 
una presència molt destacable 
de l’islam i del cristianisme, les 
pràctiques animistes són encara 
molt esteses en la vida dels africans, 
resultant en una mena de barreja 
indissociable coneguda com 
“sincretisme religiós”. n

Doctor en Demografia i membre del Grup d’Experts en Migració de la Comissió Europea

ABDOULAYE FALL
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VA DE QUAN LA FIRA ERA MARRANA

Ara que és temps 
de Fira m’agrada 
imaginar com devia 
ser la Candelera quan 
el meu avi i la meva 

àvia, en Miquel i na Pepeta, eren 
joves. 

Era el temps dels grans invents, 
d’encaixades de mans per negociar 
i que l’únic “gel” hidroalcohòlic que 
se servia era l’aiguardent dels bars, 
com l’antic Alhambra. Era quan 
enfilar-se a un arbre de l’escola 
per observar un niu amb atenció 
i respecte no requeria un permís 
patern-matern. 

Aquell temps a Molins de Rei la 
ramaderia i l’agricultura encenien 
focs per fer unes quantes paelles 
d’arròs al capdamunt de la plaça 
de la Vila (oficialment avui plaça 
de Catalunya) o plaça del Camell, o 
plaça de l’Ajuntament. Potser el més 
curiós i sorprenent d’aquells anys 
és que la plaça també era coneguda 
com la dels Porcs! Ei, però no sigueu 
malpensats, que allò no tenia res 
a veure amb el personal d’aquell 
consistori! Resulta que aquella 
hodonímia porcina feia referència al 
mercat de garrins, godalls, porcells, 

truges, verros i marrans que se 
celebrava a tocar de la sala de plens. 

El bullici que es vivia i la barreja 
d’olors i pudors forma part d’uns 
records que només conserven la 
gent més gran de Molins de Rei. 
Precisament la mateixa gent que va 
passar gana durant la postguerra, 
que valoren les petites coses, que 
van saber viure amb el mínim 
indispensable, però 
també que xalaven 
de tant en tant amb 
alguna llepolia. 

Avui ens hem 
acostumat a no 
reparar res del 
que s’espatlla. 
Afortunadament, 
aquesta mentalitat 
de consum histriònic, 
desenfrenat i 
insostenible ha començat a 
canviar, molt lentament, i ja es 
poden detectar alguns indicis. Per 
exemple, en el món que conec ja 
s’usa el concepte “segona vida” 
aplicat als mòduls que conformen 
la bateria dels cotxes elèctrics i dels 
híbrids endollables. Normalment 
són mòduls que han perdut entre 

un 15 i un 20% de capacitat inicial, 
després d’alimentar el motor durant 
més de 200 mil quilòmetres; o, 
lamentablement, també provenen 
d’algun desballestament després 
d’algun sinistre. La bateria d’un 
cotxe elèctric sempre s’ubica a 
la zona més indeformable, sota 
l’habitacle. Per tant, els mòduls (en 
cas d’impacte) queden intactes i 
poden rearmar-se en altres vehicles 

o per altres usos, com 
ara associar-los a un 
sistema fotovoltaic.

No ens faria cap mal 
tornar més o menys 
a la manera de fer 
dels temps de la 
plaça dels Porcs: on 
la gent no coneixia la 
pressa, s’encantava 
i enraonava 
tranquil·lament, i 

la seva manera de viure era com 
aquella dita tan marrana: “del porc 
se n’aprofita tot”. 

Bona Fira! La primera (i esperem 
que única) perimetral, profilàctica i 
d’aparadors virtuals. n

electrorutes.cat

ALBERT ARTÉS I SERRA
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CULTURA POPULAR, LA MÉS PERJUDICADA

Febrer, tot i ser el mes 
més curt de l’any, és 
dels més intensos a 
nivell cultural a Molins 
de Rei. L’iniciem amb 

la Fira de la Candelera, seguit 
del Carnaval i per últim dels Tres 
Tombs. Enguany seguirem amb 
una cultura confinada, reduïda, 
amb accessos i aforaments limitats 
per controlar la traçabilitat dels 
assistents i reinventant una cultura 
virtual que no acaba d’encaixar 
a la societat. I és que la cultura 
popular i tradicional, tot i els 
diversos intents que s’estan fent 
per aproximar-la de forma virtual, 
sembla que no acaba de convèncer 
al públic més actiu. Durant aquests 
darrers mesos s’han fet diversos 
intents, i analitzant les dades de 
visualitzacions, aquestes no són 
prou destacables. Si tenim en 
compte que qualsevol activitat 
(correfocs, gegants, cavalcades, 
espectacles...) genera milers de 
persones al carrer, les dades de 
consum virtual són encara massa 
baixes. Cal dir, però, que la manca 
de seguidors i visualitzacions no 
és deguda a la seva producció, 
temàtica o execució, sinó al poc 
interès social que desperta a la 

ciutadania. Aquest problema de 
públic virtual no només passa 
a nivell local, sinó que és un 
problema generalitzat en la cultura 
tradicional i popular. Aquesta s’ha 
de viure, és una cultura del carrer 
i pel carrer, on les xarxes virtuals 
no acaben de trobar el seu lloc en 
aquesta temàtica concreta. Tot i 
això, sí que hi ha certes activitats 
virtuals que han incrementat 
en nombre d’usuaris. Són els 
casos de tertúlies, presentacions 
de llibres, conferències... En 
temps de normalitat els usuaris 
tendeixen a disposar de poc temps 
per desplaçaments, i en alguns 
casos aquests actes virtuals han 
incrementat l’assistència. Un 
altre exemple és l’increment 
de la lectura. Segons dades de 
la Diputació de Barcelona, el 
nombre de préstecs virtuals a 
les biblioteques públiques de 
Catalunya s’ha incrementat un 
336%. A tot això, cal seguir donant 
suport a les entitats, siguin de 
l’àmbit que siguin, perquè siguin 
valentes i programin les seves 
activitats dintre dels paràmetres 
que deixen fer. Tot i això, sense 
suport de les administracions locals 
no hi ha res a fer ja que a vegades, 

en comptes d’ajudar al sector a fer 
possible la cultura de carrer, posen 
més pals a les rodes. Cal seguir 
apostant per espais controlats de 
carrer, amb cita prèvia i aforaments 
limitats, perquè l’experiència 
demostra que la gent prefereix 
això que no pas gaudir d’una 
cultura virtual, que no emociona 
ni transmet. A més, si podem anar 
a mítings electorals i no complir 
el confinament perimetral per 
facilitar el dret fonamental a votar, 
no és coherent que no es faci per 
la cultura com a bé essencial que 
és. Cal seguir cercant creativitat 
en el sector cultural, crear xarxes 
d’intercanvi d’experiències i 
formar-se en aquest sentit. La 
cultura tradicional es viu al carrer 
i s’ha de seguir vivint al carrer de 
forma segura. Aquí segueixo, com 
sempre, per ajudar a fer possible 
una cultura segura si alguna entitat 
ho necessita. Seguim! n

Gestor i Psicòleg Cultural

RAÜL CARRETERO CAMPDERRÓS
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Avinguda de València, 80
08750 Molins de Rei

molins@homebox.es 933 930 441

ELS ÍBERS A MOLINS DE REI

V iatjant a cavall del 
temps, fem un salt 
del Neolític a la 
cultura ibera i ens 
centrem en el poble 

que s’assentà a les nostres terres.

Els laietans eren un poble iber 
que habità una extensa zona 
que discorria des del Tordera al 
Llobregat, incloent el Vallès per 
l’interior. A l’altra banda del nostre 
riu dominaven els cossetans.

Possiblement ja en el segle V 
a.C. tingueren contacte amb 
els cartaginesos en un suposat 
assentament a Santa Creu, 

però les restes trobades ens 
condueixen a la Plaça de les 
Bruixes 1, que fou destruïda en els 
enfrontaments amb els romans.

L’emplaçament de l’assentament 
és ben típic: en un turó sobre el 
pla, prop del riu, el que en aquella 
època inundava la part plana del 
poble actual, i en terres propícies 
per als cereals, la vinya i l’olivera. 
I no cal dir que també practicaven 
la caça i la pesca.

A part dels productes esmentats, 
cal mencionar el lli o complements 
alimentaris com els naps, i la 
ramaderia.

El lli era fonamental 
per a filar teixits i per 
ablanir les fibres era 
necessari remullar-lo. 
L’aigua també calia pel 
posterior tenyit.

Teixir, moldre o fer 
atuells era ocupació de 
les dones. Era corrent 
que a les cases dels 
ibers hi tinguessin un 
molí de mà, i prop del 
poblat de la plaça de 

Les Bruixes abunda l’argila per 
fabricar la ceràmica.

Aquest poble fou destruït i les 
muralles i cases que hi havia 
deuen formar part del turó actual.

Per allunyar-se dels romans, van 
pujar  a Santa Creu en un poblat 
al turó de can Ribes. Aquest turó, 
bessó del Puig d’Olorda, avui no 
existeix, ja que fou eliminat per les 
voladures de la pedrera.

En la nova ubicació no hi havia 
aigua i calia excavar cisternes; 
la zona tampoc era propícia 
pels cereals ni de gaires cultius. 
Van tornar a una vida ancestral. 
Suposem que foren aquestes 
condicions les que els impulsaren 
a retornar al lloc anterior, i així 
trobem la Plaça de les  Bruixes II, 
d’I a II segles a. C, on ja és evident 
la influència romana.

Objectes del Turó de can Ribes 
i de la Plaça de les Bruixes 
els podem admirar al Museu 
Municipal de Molins de Rei. n

Enginyer agrícola i historiador vocacional

TOMEU MARTÍ I PARELLADA
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REGALA ESTIMA (SANT VALENTÍ)

De tots és ben conegut. 
Dia senyalat on els 
anuncis, televisions 
premsa... ens 
recorden aquest dia 

per comprar aquella colònia, joia o 
regal que pot agradar a la persona 
que estimes, igual que per Nadal, 
el dia del pare, de la mare, de Sant 
Joan, etc.

A Catalunya tenim un dia molt 
lligat a l’amor, Sant Jordi, cada 
cop també més celebrat fora del 
territori català. Però a ningú se 
li escapa que a nivell espanyol 
Sant Valentí és el cupido de 
l’hivern, aquell que ens recorda, 
en la fredor del febrer, la calidesa 
de l’amor i la tendresa del gest 
amable i del detall amb forma de 
cor.

Detalls que tenen aquell 
llenguatge no verbal que et diu 
com dir t’estimo sense dir-ho. És 
com aquella preciosa cançó que 
diu ”com t’ho podria dir, perquè 
et fos senzill, i et fos veritat...” Sí, 
sí, en Llach en sap molt, així que 
aprofitem aquest gest en aquest 
dia per demostrar, dir, sentir, 
expressar, oferir... Amor

Hem de tenir en compte que la 
mateixa natura ens regala pedres 
meravelloses com el quars rosa, 
les flors amb la seva essència i 
la cera verge d’abella que ens 
proporciona aquella calidesa i 
llum perfecta per parlar i regalar 
AMOR I ESTIMA en totes les 
seves formes. n

Propietària botiga Bruixili

XILI RIBERA
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SABIES QUE...?
NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL

S’HAN FET FRANGES DE 
PREVENCIÓ D’INCENDIS A 

VALLPINEDA?

HI HA NOVES AJUDES PER 
FOMENTAR LA MOBILITAT 

SOSTENIBLE?
S’HA PLANTAT NOU ARBRAT A 

DIVERSOS CARRERS DE LA VILA?

La Guàrdia Urbana ha engegat 
una campanya per explicar 

les noves mesures, fixades per 
la Direcció General de Trànsit, 
que prohibeixen que se circuli 
per voreres (zones destinades 
a l’ús exclusiu per a vianants), 
travessies, vies interurbanes, 
autopistes i autovies. Pel que fa 

a les noves multes, conduir sota 
els efectes de l’alcohol o drogues 
pot suposar entre 500 i 1.000€ i la 
immobilització del vehicle i fer ús 
del telèfon mòbil o dur auriculars 
mentre es condueix, 200€ (el 
mateix import que conduir per les 
voreres i zones de vianants).

L’Ajuntament de Molins de Rei 
ha iniciat la reposició de l’ar-

brat viari a diversos carrers del 
municipi. Els 48 nous exemplars 
s’han començat a instal·lar al 
carrer Major, Verdaguer, Raseta, 
Joan Maragall, Roger de Llúria 
i Poeta Mateu Janés. Els arbres 
proporcionen un seguit de benefi-
cis ambientals i socials: la millora 
de la qualitat de l’aire, la regulació 
climàtica, l’atenuació de la conta-
minació acústica, la regulació del 
cicle hídric de la ciutat i l’incre-
ment de la biodiversitat. 

S’ha actuat en una superfície 
total de 15,20 hectàrees. 

Concretament s’ha reduït la 
densitat d’arbres i arbustos per 
millorar l’estructura forestal del 
bosc que envolta la urbanització 
i dotar-la (gràcies a la franja) de 
més seguretat bidireccional (de la 
urbanització cap al bosc i del bosc 
cap a la urbanització) davant de 
possibles incendis que s’hi puguin 
arribar a ocasionar. L’execució ha 
estat licitada  i dirigida pels serveis 
tècnics del Parc de Collserola. 

L’Ajuntament subvenciona a 
les empreses ubicades a la 

vila que tinguin un màxim de 
10 treballadors i que estiguin 
interessades en adquirir un 
vehicle elèctric i híbrid. Les que 
vulguin un d’elèctric 100% rebran 
un finançament màxim de 2.000€, 
mentre que les que optin per un 
híbrid endollable amb autonomia 
superior a 40 km, destinats al 
servei de taxi o a ús comercial, 
optaran a un import màxim de 
1.000€. També se subvencionaran 
motocicletes elèctriques.

EXISTEIX UNA NOVA NORMATIVA PELS PATINETS ELÈCTRICS?
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P U B L I C I TAT

Nutrició Antiparasitaris
Complements

Perruqueria amb cita prèvia
Autorentat amb cita prèvia Servei a Domicili “gratuït”

        Plaça de la Bàscula, 4, 08750, Molins de Rei, Barcelona                                                 93 639 91 38 - 661 346 233

+1
gratuït5

AUTORENTAT

PERRUQUERIA

+1
50% dte.5 *

*Aplicarem un 50% de descompte en el 6è servei.
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SABIES QUE...?
NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL

‘

PODRIES OPTAR 
A UNA BECA MENJADOR?

EL TRENCACLOSQUES S’HA 
TRASLLADAT AL CARRER 

SANT ISIDRE?
S’OFEREIXEN LLOCS DE TREBALL A 

LA BRIGADA MUNICIPAL?

S’ha suspès l’activitat esportiva 
al poliesportiu municipal, el 

poliesportiu La Sínia, la Zona 
Esportiva Ricard Ginebreda i 
l’espai d’entitats Collserola. Com 
a alternativa, algunes entitats 
esportives estan utilitzant les 
pistes de les escoles per entrenar, 

en els casos d’aquells esports 
que es poden practicar a l’aire 
lliure. Pel que fa als esportistes 
no federats, poden fer activitat a 
l’aire lliure en grups de màxim 6 
persones. Alguns serveis esportius 
municipals s’han traslladat també 
al pati de la Federació Obrera. n

L’Ajuntament de Molins de Rei 
ha activat els processos de 

selecció de nous Plans d’Ocupació. 
S’ofereixen 5 llocs de treball a la 
brigada municipal: 1 oficial de 
construcció, 1 peó de construcció, 
2 oficials de pintura i 1 peó de 
pintura. La durada dels contractes 
oscil·la entre els 8 i els  9 mesos. 
La data prevista d’incorporació 
és l’1 de març. El termini per 
inscriure’s finalitza el 5 de febrer, 
a través de www.clicfeina.cat. Per 
a més informació podeu trucar al 
Centre d’Ocupació i Serveis a les 
Empreses, Joan N. Garcia Nieto. n

L’any passat 307 famílies van 
sol·licitar una beca menjador, 

mentre que aquest any ho han fet 
275. La causa d’aquesta davallada 
s’explicaria amb l’augment 
significatiu de beques menjador 
per part del Consell Comarcal, 
ja que les ha ampliat d’un 50% a 
un 70% respecte al curs anterior, 
com també ho ha fet amb els 
criteris i els percentatges d’ajut. 
L’Ajuntament atorga beques amb 
ajuts del 50%, 75% i 100% que es 
tradueixen en un ajut anual màxim 
de 576,03€,  864,05€ i  1152,06€ 
respectivament per nen/a. n

El servei de guarda, adreçat a 
les famílies amb infants de 16 

setmanes a 3 anys amb necessitats 
no previstes o puntuals, enceta 
una nova etapa i deixa enrere el 
local ubicat al Centre Comunitari 
Pont de la Cadena per traslladar-
se al carrer Sant Isidre, número 
2, al mateix barri del Canal. 
El canvi d’ubicació permetrà 
que el MIB pugui fer ús de les 
instal·lacions, o bé oferir en un 
futur nous serveis, com el Centre 
de Desenvolupament Infantil i 
d’Atenció Precoç (CDIAP). n

LES NOVES RESTRICCIONS TAMBÉ AFECTEN L’ESPORT LOCAL?
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SABIES QUE...?
NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL

L’AMB HAURÀ DE RETIRAR UNA 
CAMPANYA PUBLICITÀRIA? 

UN  MESTRE MOLINENC HA 
CREAT UN CANAL YOUTUBE AMB 

RECURSOS DIDÀCTICS?
ES VOL FER UN PÀRQUING 

SOTERRAT A LA PLAÇA LLIBERTAT?

Un total de 2.700 persones han 
visitat la Fàbrica dels Somnis 

durant els set dies d’obertura. Per 
aconseguir el màxim de visites, 
i complir amb la normativa, es 
va preparar una cita prèvia, amb 
grups de màxim 6 persones. La 
Comissió de Reis va preparar 

una sala de sentit únic, en què 
es podia veure la fàbrica dels 
somnis, conservant la màgia de 
l’espai, i a la vegada es podien fer 
fotos i parlar amb el Patge Amelí, 
sempre mantenint la distància. La 
cavalcada enguany es va realitzar 
de forma estàtica. n

En els Pressupostos 
Participatius de Barri 2018-

2019 al Centre Vila va guanyar la 
proposta de “Pavimentació de la 
zona al voltant de l’olivera de la 
Plaça de la Llibertat”, al costat de 
la zona infantil, amb un pressupost 
de 104.000€ . L’obra no s’ha fet 
encara, però l’Associació de Veïns 
i Veïnes ha donat el vist i plau a 
destinar part d’aquest pressupost 
per fer un pas de vianants elevat 
al Passeig del Terraplè, unint la 
Biblioteca del Molí amb la glorieta 
de la Plaça de la Llibertat. n

L’Ajuntament ha demanat a 
l’AMB la retirada d’un anunci 

que s’ha col·locat a diverses 
marquesines del bus urbà i que 
animava a la ciutadania a no 
llençar els envasos de plàstic, 
llaunes o brics al contenidor gris, 
sinó al groc. Seria una campanya 
encertada, si no fos perquè el 
sistema de recollida de residus 
a la nostra vila és diferent i, com 
a conseqüència, no disposem 
de contenidors d’aquest color. 
Aprofitem per recordar que a 
Molins de Rei aquests envasos van 
al contenidor gris. n

El Luis Garrido fa 13 anys 
que és mestre d’educació 

primària. Va treballar a les escoles 
L’Alzina i Josep M. Madorell, 
i ara ho fa a una escola de 
Vallirana. En ple confinament 
va crear el seu propi canal de 
Youtube, “Maestro Luis Primaria”, 
amb l’objectiu d’acompanyar 
infants i famílies amb diverses 
propostes didàctiques: contes, 
jocs d’atenció visual per a tota 
la família, recursos didàctics on-
line, manualitats, recursos per a 
docents. n

LA FÀBRICA DELS SOMNIS HA TORNAT A SER UN ÈXIT?
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SABIES QUE...?
NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL

Ctra. de Caldes, 28 · El Papiol · Tel. 931 19 12 86

Desde 1970

EL FOMENT CULTURAL I ARTÍSTIC 
AJORNA EL SEU CENTENARI?

EVA MORENO HA REBUT 
UN NOU PREMI?

LA FIRA DE LA CANDELERA PASSA 
AL FORMAT VIRTUAL?

El proper divendres 12 de 
febrer a les 20h el Cineclub 

Hal 2002 organitza una sessió de 
cinema a la Peni. La cinta escollida 
és la japonesa “In the mood for 
love” (Deseando amar). La nova 
pel·lícula de Wong Kar-Wai 
(premi al millor actor i a l’equip 

tècnic a Cannes 2000) descriu 
el romanç entre un periodista i 
una secretària, que descobreixen 
que els seus respectius cònjuges 
mantenen una relació amorosa. La 
pel·lícula es podrà veure en versió 
original, subtitulada en castellà. 
Internet a Entrapolis. n

La 170ª edició de la Fira de la 
Candelera tindrà lloc entre 

el 29 de gener i el 7 de febrer. 
Serà una fira diferent, més 
reduïda i amb un format virtual 
que permetrà visitar-la amb 
comoditat i seguretat. En total 
hi ha programades prop de 40 
activitats. Pel que fa als estands 
virtuals, n’hi haurà més de 150 
que estaran repartits en els cinc 
sectors firals i que s’hauran de 
visitar a través de www.candelera.
cat. Només se celebraran mitja 
dotzena d’activitats presencials. n

L’any 2020 es va constituir un 
grup de treball format per 

membres de la junta directiva i 
socis de l’entitat amb l’objectiu 
d’organitzar al llarg del 2021 la 
commemoració dels 100 anys 
de la fundació del Foment. La 
pandèmia, però, fa impossible la 
realització  dels actes previstos en 
el pla inicial. És per aquest motiu 
que el Foment ha decidit posposar 
la celebració, esperant que la 
situació millori ben aviat. n

La dramaturga, actriu i directora 
de teatre molinenca Eva 

Moreno ho ha tornat a fer. En 
aquest cas, ha guanyat el XII 
Premi Llorenç Moyà d’obres 
dramàtiques amb la seva obra “Els 
nens de Plutó”, un text que aborda 
el tema de l’abús sexual. El premi 
està dotat amb 2.000€, aportats 
íntegrament per l’Ajuntament de 
Binissalem (Mallorca). n

EL CINECLUB HAL 2002 HA REINICIAT EL SEU CICLE DE CINEMA?
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ENTREVISTA

g EN QUÈ CONSISTEIX LA SEVA 

FEINA?

Secretari Reial no crec que 
doni peu a massa dubtes: ser el 
secretari personal de Sa Majestat 
Carnestoltes. Jo soc l’home de la 
seva màxima confiança per mal 

governar aquest poble... de fet, si 
cal, ja li governo jo per ell.

COM PORTA AIXÒ D’ESTAR AL SERVEI 

D’ALGÚ DIFERENT CADA ANY?

Bé, la nissaga dels Carnestoltes 
solen ser bastant “novatillos”, 

no acostumen a durar massa, els 
pobres... sempre apareix aquell tal 
Camell per socarrimar-los. Però 
bé, ja sabem que als novells se’ls 
pot manipular com a un li dona la 
gana, per tant, ho porto molt bé.

ESTEVE VILAPUBILLA I TORTELL DE CABELL D’ÀNGEL

SECRETARI REIAL

Foto: Anna Bermejo i  @jordicosta1425
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ENTREVISTA

ESTEVE VILAPUBILLA I TORTELL DE CABELL D’ÀNGEL

L’ANY PASSAT PER PRIMERA 

VEGADA LA REINA VA SER UNA 

DONA. QUÈ LI VA SEMBLAR?

Ui! Que mal informats us veig, 
sembleu els del Viu Molins! Ja 
hem tingut altres reines en 40 
anys!

QUINA RELACIÓ TÉ AMB LA RESTA 

DE MEMBRES DEL SEGUICI REIAL? HI 

HA BON ROTLLO O MALA MAROR? 

Sempre hi ha bon rotllo... a menys 
que se’m pugin a l’esquena: 
aleshores tenen un problema amb 
la meva persona. Per sort, menys 
els Carnestoltes, tothom té clar 
que el Secretari Reial mana... i 

molt! Vosaltres no ho teniu així 
de clar?

TROBA QUE LA GENT DE LA VILA TÉ 

TREMPERA?

 I tant! El poble s’entrega amb 
el Carnaval i són la base del seu 
èxit! Falta una mica de voluntat 
per disfressar-se, però també ho 
aconseguirem, no ho dubteu. Si ens 
ho creiem com a poble, el nostre 
Carnaval serà èpic i imparable. 

COM AGUANTA TANTES HORES DE 

DISBAUXA?

Vida sana, verduretes i molt 
esport. Poder també algun 

“carajillu” de tant en quant, algun 
que altre gintònic, un quintet per 
fer baixar... bé, bàsicament beure 
tot el que es posi per davant... ah! 
I unes gotetes d’Aigua del Carme 
abans de dormir!

DIUEN QUE “PER CARNAVAL, TOT 

S’HI VAL”. HI HA ALGUNA COSA QUE 

MAI FARIA ESTANT DE GRESCA?

A part de posar gel al Whisky? 
Que és desgraciar una bona 
beguda... Crec que tots sabem o 
hauríem de saber perfectament 
on estan les línies vermelles. No 
troba que és una pregunta amb 
una resposta força evident? n

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

BAR  R E STAU R ANT

S P O R T

Foto: Anna Bermejo i  @jordicosta1425 Foto: Anna Bermejo i  @jordicosta1425
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ENTREVISTA

COMITÈ DE L’ANTIFAÇ

g DE LES CENDRES DE LA CO.CA. 

SORGEIX EL COMITÈ DE L’ANTIFAÇ?

El Comitè de l’Antifaç beu i 
reivindica tota la bona feina 
que ha fet moltíssima gent pel 
Carnaval molinenc durant les 
darreres quatre dècades, en 
especial la Co.Ca. No obstant, 
el Comitè és una entitat nova 
amb els seus propis fonaments i 
manera d’entendre la festa.

QUAN ES VA DISSOLDRE LA 

CO.CA., EL CARNAVAL VA PASSAR 

A ORGANITZAR-SE DES DEL PROPI 

AJUNTAMENT. QUINA VALORACIÓ 

FEU D’AQUESTS ANYS?

No valorem el passat ni de 
la Co.Ca. ni de l’Ajuntament. 
Mantenir viva la festa i la tradició 
sempre mereix tot agraïment i 
reconeixement. 

US HEU LIMITAT A RECUPERAR LA 

TRADICIÓ QUE HI HAVIA A LA VILA, 

O US HEU FIXAT TAMBÉ EN ALTRES 

LOCALITATS?

Tenint una tradició tan 
genuïnament nostra com és el Ball 
del Camell, el que cal és beure 
i reivindicar els nostres propis 
orígens. Com a poble ens hem de 
creure el que és nostre. 

Foto: Àngel Altés

Foto: Anna Bermejo i  @jordicosta1425
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ENTREVISTA

QUÈ TÉ ARA DE DIFERENT O 

ESPECIAL EL CARNAVAL DE 

MOLINS?

El que ha tingut sempre, una 
tradició que tan sols es troba a 
Molins de Rei: el Ball del Camell. 
Senzillament l’hem portat a la 
seva màxima expressió, allargant 
la seva intrahistòria a tot el cicle 
carnavalesc.

COM ES TRIA EL REI (O REINA) DEL 

CARNAVAL?

Per això ja tenim el Sèquit Reial i el 
Secretari Reial.

QUINES FIGURES FORMEN PART 

DEL CARNAVAL?

El Carnaval es vehicula amb 
tres grans “sèquits” o famílies. 

El “Sèquit Reial” el configura 
el Rei o Reina Carnestoltes, el 
seu Secretari Esteve Vilapubilla 
i la resta de cort d’aduladors: 
l’Auberta da Cammes, el 
Doctor Mandonguilla, la Flora 
Xarrupaescrots, el Palillu i la Fru-
Fru. Ben amics d’aquests trobem 
el “Sèquit de l’Aristocràcia”, 
que és la part de Carnaval 
que encara està pendent de 
desenvolupar, on avui dia tan 
sols hi trobem l’Aristocràcia del 
Ball de Màscares. Finalment, 
aguantant aquests dos trobem 
el “Sèquit del Poble”, que vam 
estrenar l’any passat, on trobem 
la gent del poble, els esparriots 
(que actualment són totes dones) 
i els sis Capgrossos esparriots, 

els quals es fan acompanyar del 
Carro de la Bota, amb si els fan 
enfadar, diumenge poden crear la 
bèstia del Camell. 

COM SERÀ EL CARNAVAL 2021?

Malgrat que hem intentat fins a 
darrera hora poder fer algun acte 
a carrer o en recintes controlats, 
la situació pandèmica ens ha 
portat al fet que finalment serà un 
Carnaval totalment digital, però 
no per això renunciem a divertir 
a la gent i fer-los partícips, ni que 
sigui des de casa. n

Foto: Anna Bermejo i  @jordicosta1425
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CARA A CARA

FESTA DELS TRES TOMBS

Cada any, coincidint amb la festivitat de Sant Antoni Abat, se celebra a Molins de Rei la festa tradicional dels 
Tres Tombs. Cavalls i carruatges surten en cercavila pels principals carrers de la vila. Locals i visitants treuen a 
beneir els seus animals. I, per acabar la festa, es realitza, al voltant de l’església, els Tres Tombs. Però no tothom 
està d’acord en mantenir aquesta tradició. Intentem acostar postures entre Artur Garro, de l’Associació Festa 
dels Tres Tombs de Molins de Rei, organitzadors de l’activitat, i el Jaume Montmany, de l’entitat animalista 
¿Serás su voz?, que lluita pels drets del animals i per abolir la seva explotació. 

DERECHOS ANIMALES
SERÁS SU VOZ.ORG

VEGAN

ÉS POSSIBLE ARRIBAR A UN ACORD ENTRE DEFENSORS I 

DETRACTORS DE LA FESTA?

TT - Qui són els defensors i qui els animalistes? Els únics 
que reunim les dues condicions som la gent dels Tres 
Tombs.
SV - La utilització d’animals és incompatible amb les 
nostres reclamacions i bàsicament amb les necessitats 
i els drets dels animals. Tal i com els circs amb animals 
van ser prohibits a Catalunya, hem d’entendre que fer 
desfilar uns cavalls carregats, guarnits, obligats a realitzar 
exhibicions... no es diferencia en absolut d’una funció de 
circ amb animals per “entreteniment”.

COM VALOREU EL PAPER DE L’AJUNTAMENT A L’HORA 

D’ACOSTAR POSICIONS?

TT - Molt bona, creant i desenvolupant la comissió per 
parlar de patrimoni, història i futur dels Tres Tombs.
SV - Un govern mai hauria d’estar al costat de la injustícia, 
de l’agressió, de la tortura, de l’abús, de la manca d’ètica... 
així que esperem i desitgem que els governants i polítics 
puguin estar a l’alçada del canvi de consciència que 
requereix el món en aquests moments en comptes de 
preferir seguir ancorats en les seves “tradicions”, encara 
que sigui a costa del patiment i l’explotació d’éssers 
sensibles.

AQUEST ANY ATÍPIC POT SER UNA OPORTUNITAT PER 

REPLANTEJAR EL FORMAT HABITUAL?

TT - No creiem que aquest any puguem fer molt. Tant de 
bo poguéssim fer ho!!!
SV - No creiem que per part seva hi hagi hagut massa 
reflexions ni replantejaments. Aquest any de moment 
els cavalls s’han deslliurat de ser explotats en els Tres 
Tombs (encara que ho segueixen sent en l’àmbit privat en 
les hípiques corresponents, etc.), però ben segur que la 
voluntat dels membres de la Federació Catalana dels Tres 
Tombs és la de tornar a explotar-los quan sigui possible, 
i els polítics en l’àmbit general de tota Catalunya deuen 
estar també esperant l’ocasió de poder oferir al poble el 
seu “pan y circo” després d’aquesta època de pandèmies, i 
que tot pugui tornar a la seva anormal “normalitat”.
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CARA A CARA

ELS CAVALLS QUE PARTICIPEN A LA FESTA PATEIXEN?

TT - Encara no ens han facilitat els resultat de la prova 
feta a Taradell l’any 2020, però en una entrevista de fa 
uns dies, els responsables de Taradell van manifestar 
que no va haver-hi estrés en els cavalls controlats.
SV - Que els animals pateixen és obvi, tal i com es 
pot acreditar si s’observa la festa dels Tres Tombs 
amb una mirada entrenada i objectiva. Centenars 
d’imatges captades en diferents passades dels Tres 
Tombs ho deixen ben clar i els informes veterinaris i 
etològics així ho confirmen.

 TÉ FUTUR LA FESTA DELS TRES TOMBS?

TT - És la quarta festa més gran del país, amb un 
patrimoni espectacular, amb més de 3 milions de 
veïns i veïnes que el veuen. Futur, bo, i perspectives, 
grans. El proper any celebrarem la 20a cavalcada a 
Igualada i els 95 socis farem 25 anys història.
SV - Depèn de si la societat evoluciona o si prefereix 
seguir vivint en aquesta perillosa ignorància i 
egoisme. Així com la discriminació envers les dones, 
la discriminació del col·lectiu LGTBI, el racisme, 
l’explotació laboral, etc. ja van sent temes que s’han 
anat posant sobre la taula, tenir en compte els drets 
dels animals és un nou repte.

DERECHOS ANIMALES
SERÁS SU VOZ.ORG

VEGAN

ASSOCIACIÓ
DELS TRES TOMBS

MOLINS DE REI
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E
l barri de Les Conserves limita amb la part 
més baixa de la serra de Collserola i la 
línia del ferrocarril. L’origen del barri es 

remunta a l’any 1916, quan Artur Pedrerol va fer 
construir un edifici per instal·lar una fàbrica de 
conserves: “Conserves Pedrerol i Mir”. Gràcies a 
ella es van construir els primers carrers del barri: 
Joan Maragall, Mancomunitat i Pep Ventura. En el 
projecte d’urbanització de l’any 1946 es preveia 
la urbanització de les finques de LÀngel i d’en 
Roca, una àrea on es construiria el futur barri de 
Les Conserves. L’activitat industrial ha marcat 
el desenvolupament d’aquest barri al llarg de 
tota la seva evolució. La que va ser inicialment 
fàbrica de conserves es va convertir l’any 1934 
en una important fàbrica de tints (Tint Iberia) 
quan Antoni Marca la va comprar a la família 

Pedrerol i la va ampliar, incorporant noves naus. 
Aquí s’hi van fabricar els productes Tintes Iberia, 
l’insecticida Orión i també els detergents Norit, 
Raky i Gior. La fàbrica va ser enderrocada el 1996. 
El gran creixement urbanístic del barri, però, té 
el seu punt de partida en la reurbanització dels 
terrenys ocupats per Indústries Marca, amb el Pla 
Especial d’Ordenació Urbana del barri de L’Àngel 
i Les Conserves. Amb la construcció dels nous 
blocs de pisos la fesomia del barri va canviar i van 
arribar nous veïns i veïnes. Probablement sigui 
precisament aquesta una de les seves fortaleses. 
I és que el barri compta amb una associació veïnal 
molt activa, que organitza des de fa anys tot tipus 
de tallers i festes. Imperdible el túnel de terror 
que organitzen per Halloween. Tot un clàssic ja a 
la vila. n





28 29

3 de febrer 20.30 h 
Maridatge solidari amb “La Garnatxa
Valenta”

www.candelera.cat (Fira Virtual)

4 de febrer 9.30 h
15a Trobada Simultània d’Empreses 
(BNE) virtual

www.espaiempresa.cat

4 de febrer 20.30 h 
Tast virtual de formatges artesans
catalans

www.candelera.cat (Fira Virtual)

del 5 al 7 de febrer Espai Economia Social i Cooperativa www.espaiempresa.cat

del 5 al 7 de febrer Espai Empresa, vídeo loop Façana de l’edifici El Molí 

6 de febrer
de 10 a 14 h 
i de 17 a 21 h 

15a Marató de Donació de Sang 
del Baix Llobregat a la Fira de la 
Candelera

Foment Cultural i Artístic

6 de febrer 19.30 h 
Teatre Deu negrets, d’Agatha Christie 
(Teatre 15 Arcades)

Joventut Catòlica-La Peni

6 i 7 de febrer durant el dia Esmorzar de traginers Consultar a www.candelera.cat

6 i 7 de febrer durant el dia Botifarra de la coradella Consultar a www.candelera.cat

6 i 7 de febrer d’11 a 14 h
Exposició: “27è Concurs de Dibuix 
Infantil. Premis Josep Maria Madorell i 
Muntané”

Planta baixa edifici El Molí
www.candelera.cat (Fira Virtual) 

6 i 7 de febrer 17 h
Pel·lícula Ambauka i el fantasma 
Bububú

www.candelera.cat (Fira Virtual)

6 i 7 de febrer Tastets Musicals www.candelera.cat (Fira Virtual) 

6 i 7 de febrer Tastets Teatrats www.candelera.cat (Fira Virtual) 

7 de febrer de 10 a 14 h 
15a Marató de Donació de Sang 
del Baix Llobregat a la Fira de la 
Candelera

Foment Cultural i Artístic

7 de febrer 12 h
Lliurament dels premis del 27è Concurs 
de Dibuix Infantil Premis Josep Maria 
Madorell i Muntané

Planta baixa edifici El Molí

7 de febrer 12.15 h Missa a la parròquia de Sant Miquel Parròquia de Sant Miquel Arcàngel

7 de febrer 18 h 
Teatre Deu negrets, d’Agatha Christie 
(Teatre 15 Arcades)

Joventut Catòlica-La Peni

Dies Hora Acte Lloc

del 25 de gener al 5 de febrer
Exposició: “Visions del territori: fires i
mercats”

Biblioteca El Molí

26 de gener 19 h
Cuina Candelera. 
Sessió de coradella innovadora 

www.candelera.cat (Fira Virtual)

27 de gener 17.30 h
“Vet aquí una vegada” (+3 anys). 
Aquests contes van de fira

Biblioteca El Molí

28 de gener 19 h
Cuina  Candelera. 
Sessió d'esmorzars de traginers

www.candelera.cat (Fira Virtual)

del 29 de gener al 7 de febrer Espectacle de circ MICROGLOPHONE www.candelera.cat (Fira Virtual)

29 de gener 17.30 h
Hora del Conte (+3 anys): L’hort de 
l’eriçona Aïrí

Biblioteca El Molí

29 de gener 19 h
Pregó "Una Fira diferent en un moment 
excepcional"

www.candelera.cat (Fira Virtual)

del 30 de gener al 7 de febrer
Tallers de granja Contes dels animals 
de granja

www.candelera.cat (Fira Virtual) 

del 30 de gener al 7 de febrer
 

Tallers d’horta www.candelera.cat (Fira Virtual) 

del 30 de gener al 7 de febrer Tallers d’herbes aromàtiques www.candelera.cat (Fira Virtual) 

1 de febrer 20.30 h Tast virtual de cerveses www.candelera.cat (Fira Virtual)

2 de febrer 9.30 h 
Conferència empresarial i demostració
virtual: “Big Data i intel·ligència 
artificial: la nova realitat empresarial”

www.espaiempresa.cat

2 de febrer 18 h Curiositats i novetats del vi i la tòfona www.candelera.cat (Fira Virtual)

2 de febrer 18 h 
Sessió teòrica: “Apicultura (I). Gestió i 
maneig de l’abellar“ 

www.candelera.cat (Fira Virtual) 

2 de febrer 19.30 h
Missa de la Festa de la Presentació del 
Senyor (la Candelera)

Parròquia Sant Miquel Arcàngel

3 de febrer 9.30 h 

Conferència empresarial i casos d’èxit
de cooperatives virtual: “Els reptes i
propostes del cooperativisme i 
l’economia social i solidària davant de 
la Covid-19” 

www.espaiempresa.cat

3 de febrer 18 h
Sessió teòrica: “Apicultura (II). 
L’apiteràpia. Què és i com funciona?“

www.candelera.cat (Fira Virtual) 
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www.candelera.cat (Fira Virtual)
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www.candelera.cat (Fira Virtual)
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Candelera

Foment Cultural i Artístic
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Teatre Deu negrets, d’Agatha Christie 
(Teatre 15 Arcades)

Joventut Catòlica-La Peni
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6 i 7 de febrer durant el dia Botifarra de la coradella Consultar a www.candelera.cat
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Infantil. Premis Josep Maria Madorell i 
Muntané”

Planta baixa edifici El Molí
www.candelera.cat (Fira Virtual) 

6 i 7 de febrer 17 h
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www.candelera.cat (Fira Virtual)

6 i 7 de febrer Tastets Musicals www.candelera.cat (Fira Virtual) 

6 i 7 de febrer Tastets Teatrats www.candelera.cat (Fira Virtual) 

7 de febrer de 10 a 14 h 
15a Marató de Donació de Sang 
del Baix Llobregat a la Fira de la 
Candelera

Foment Cultural i Artístic

7 de febrer 12 h
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de Dibuix Infantil Premis Josep Maria 
Madorell i Muntané

Planta baixa edifici El Molí

7 de febrer 12.15 h Missa a la parròquia de Sant Miquel Parròquia de Sant Miquel Arcàngel

7 de febrer 18 h 
Teatre Deu negrets, d’Agatha Christie 
(Teatre 15 Arcades)

Joventut Catòlica-La Peni
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mercats”
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26 de gener 19 h
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Sessió de coradella innovadora 

www.candelera.cat (Fira Virtual)
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Aquests contes van de fira
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www.candelera.cat (Fira Virtual)
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excepcional"

www.candelera.cat (Fira Virtual)
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Tallers de granja Contes dels animals 
de granja

www.candelera.cat (Fira Virtual) 

del 30 de gener al 7 de febrer
 

Tallers d’horta www.candelera.cat (Fira Virtual) 

del 30 de gener al 7 de febrer Tallers d’herbes aromàtiques www.candelera.cat (Fira Virtual) 

1 de febrer 20.30 h Tast virtual de cerveses www.candelera.cat (Fira Virtual)

2 de febrer 9.30 h 
Conferència empresarial i demostració
virtual: “Big Data i intel·ligència 
artificial: la nova realitat empresarial”

www.espaiempresa.cat

2 de febrer 18 h Curiositats i novetats del vi i la tòfona www.candelera.cat (Fira Virtual)

2 de febrer 18 h 
Sessió teòrica: “Apicultura (I). Gestió i 
maneig de l’abellar“ 

www.candelera.cat (Fira Virtual) 

2 de febrer 19.30 h
Missa de la Festa de la Presentació del 
Senyor (la Candelera)

Parròquia Sant Miquel Arcàngel

3 de febrer 9.30 h 

Conferència empresarial i casos d’èxit
de cooperatives virtual: “Els reptes i
propostes del cooperativisme i 
l’economia social i solidària davant de 
la Covid-19” 

www.espaiempresa.cat

3 de febrer 18 h
Sessió teòrica: “Apicultura (II). 
L’apiteràpia. Què és i com funciona?“

www.candelera.cat (Fira Virtual) 



www.candelera.cat

#firacandelera
#lacandelera

Amb la coŀlaboració

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



23WWW.TOTMOLINS.COM    #08 - FEBRER  2021

RUTA
Molins de Rei–Torre Fossada-Pont del 
Diable-Pas inundable. 
(Sant Vicenç)

g Sortim per la Clínica Molins al riu i agafem 
direcció Martorell, després d’1km. A l’alçada 
de El Papiol veurem la senyalització cap a 
Martorell a 9,5km. Seguim fins arribar a la 
riera de Rubí. Aquí girem a l’esquerra i a 100m. 
creuem la riera. A continuació veiem una zona 
amb material de construcció. Continuem per la 
llera del riu direcció Martorell, pel camí paral·lel 
al polígon industrial, fins arribar a l’alçada de 
l’estació de Rodalies de Castellbisbal. 

Continuem recte direcció Pont del Diable 
a 3,1km. Seguim al costat del riu1km. fins a 
trobar un creuament a la dreta: aquí agafarem 
direcció Colònia del Carme a 1,9km. Al final de 
la pista arribem a sobre de l’estació del carrilet 
de Martorell. Veurem la indicació del camí de la 
Torre Fossada a 0,9km. Ara tenim una pujada de 
500m i un encreuament que agafem a la dreta: 
ens queden els últims 200m de pujada. 

A la TorreTossada podem gaudir d’unes vistes 
privilegiades. Continuem el trac, i baixem per la 
mateixa pista fins a l’estació. Creuem la C-243c 
direcció Martorell i pel camí de terra arribem 
al del Pont del Diable. Tornem pel mateix camí 
del pont (el cartell indica Castellbisbal a 4,8km) 
i anem pel costat del riu. Als 2 km. trobem el 
mateix camí que hem fet abans i el seguim fins 
a la riera de Rubí. Aquí creuem el riu i rodant 
4km. per la llera de Pallejà arribem al pont de la 
NII. A 2,2km trobem el pas inundable de Sant 
Vicenç, i després dels aiguamolls, ja entrem a 
Molins de Rei. n

Proposem una ruta BTT de nivell moderat

La teniu a Wikiloc: bit.ly/Rutasosns2

Narcís Aracil, Club ciclista Sons & Bikes

NATURA LOCAL
CONEIXEM EL RODAL DE MOLINS DE REI
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32’84 km Moderado

174 m

Circular
Tipus de Ruta

Desnivell
2’57 h
Temps Total

Distància Dificultat

174 m
Desnivell
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NATURA LOCAL
CONEIXEM EL RODAL DE MOLINS DE REI AMB EL CEM

RECORREGUT 5

La riera de Sant Bartomeu 

Llocs d’interès: La font d’en Roca, la Plana d’en Vila, 
riera de Sant Bartomeu, veïnat de Sant Bartomeu de 
la Quadra, mas de La casona, la Font calenta, antic 
rentador de la Font calenta.

6’5 km Baixa

80 m

Circular
Tipus de Ruta

Desnivell
1:50 h
Temps Total

Distància Dificultat

I
niciem l’itinerari des del pont que creua la 
riera de Sant Bartomeu, al començament de 
la carretera de Vallvidrera,  BV-1468. Avan-
cem per la pista que mena a Can Tintorer i, 
passats uns 150 m, trenquem a l’esquerra 

per un antic camí de carro. De seguida deixem 
a la dreta la font d’en Roca sota un roure. El 
camí ara s’endinsa en un espai més obac i vore-
jat d’alzines joves. Passats 8’ el camí segueix a 
l’esquerra i s’estreny entre una frondosa massa 
forestal. Seguim endavant per aquest camí que 
travessa alguns petits torrents que desaigüen uns 
metres més avall a la riera i que descriu algunes 
pujades i baixades que ens fan treballar les ca-
mes.

Superat aquest llarg tram d’uns 20’ arribem a una 
bifurcació de senderons, i just al davant d’un gran 
camp d’oliveres anomenat La Plana d’en Vila. 
Triem el senderó de l’esquerra tot gaudint de les 
vistes que ens ofereix el fondal per on discorre la 
riera de Sant Bartomeu. En un tres i no res la 
travessem entre un espès canyisser i força llorers 
que hi viuen en la seva llera. Anem seguint uns 
senyals grocs que ens orienten cap a un camí 
que s’enlaira uns quants metres fins deixar-nos 
als peus d’una pista forestal.

Tirem de baixada a l’esquerra, i una mica més 
enllà trobem una altra bifurcació amb una pista 
que prendrem també a l’esquerra. De primer fa 
un suau ascens i després davalla fins un revolt 
tancat a l’esquerra amb una caseta pintada de 

blanc. Aquí el camí es torna planer i després 
d’alguns revolts en 8’ ja hi serem en una petita 
placeta asfaltada ja dins del veïnat de Sant 
Bartomeu de la Quadra. Ara hem de seguir a la 
dreta pel carrer peatonal Turó del Quirze fins al 
final, on ens trobarem al davant del mas de La 
casona.

Des d’aquí creuarem la carretera per un pas 
de vianants, i ja a l’altra banda agafarem a la 
dreta un camí de baixada que sempre recte ens 
deixarà en 2’ a la Font Calenta i un roure que 
l’ombreja. Ens fixem que en el talús que hi ha 
sota la font s’hi troba l’antic rentador de la Font 
Calenta, actualment molt deteriorat. Creuem un 
petit camp de futbol i al fons a la dreta prenem 
un caminet que fa baixada, un xic embardissat, 
ombrívol i gens transitat. Al cap de 8’ sortim a una 
bifurcació de pista forestal, seguirem a l’esquerra 
de pujada i passats 100m hem de trencar a la 
dreta direcció El Terral. Avancem ara per un camí 
ample i emboscat, agradable de fer, que serpen-
teja envoltat d’alzines i alguns pins. Passats 10’ el 
paisatge canvia, és més obert, i ens trobem dos 
grans camps conreats de cereal que voltem per 
la seva dreta. De seguida que els deixem enrere 
enfilem per un camí ample a l’esquerra i amunt. 
Traspassarem una cadena que ens barra el pas 
i continuem a l’esquerra direcció El Terral. És un 
camí enlairat que ens ofereix unes bones vistes a 
ponent i que en 10’ ens deixarà al Pla de les Brui-
xes. Des d’aquest punt seguirem sempre carrer 
avall i en 10’ serem al centre vila. n

DESCRIPCIÓ
DE L’ITINERARI

Centre Excursionista Molins de Rei
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Eleccions al Parlament de Catalunya 14F2021

L
es eleccions al Parlament de 
Catalunya el 14 de febrer seran ben 
diferents de les del 21D del 2017, 
en què hi va haver la participació 

més alta de la història. La pandèmia 
obliga a organitzar-les de manera que 
s’evitin les aglomeracions i el risc de 
contagi, alhora que es garanteix el dret 
a vot, així que les mesures de seguretat 
habituals amb la Covid-19 es reforçaran 
i s’adaptaran. Per anar a votar s’haurà 
de portar la mascareta en tot moment, 
caldrà respectar la distància mínima d›un 
metre i mig i fer ús del gel hidroalcohòlic. 
Es recomana portar el vot preparat de 
casa per agilitzar les votacions. Els 
col·legis electorals també s’organitzaran 
d’una altra manera. Les cues es faran al 
carrer, i s’anirà entrant d’un en un per 
votar. Els locals seran amplis i oberts, 
i estaran ben ventilats en tot moment. 
Es netejaran i desinfectaran sovint 
tots els espais, incloses les meses, les 
taules amb les paperetes i les cabines 
de votació. S›organitzaran circuits de 
sentit únic, per evitar el creuament de 
persones. Els membres de les meses no 
tocaran el document d’identitat dels 
votants en cap moment. I hi haurà 3 
franges per votar: de 9 del matí a les 12 del 
migdia pels col·lectius de risc, de 12 a 7 de 
la tarda per a la població en general i de 7 
a 8 del vespre les persones en quarantena: 
positius, contactes estrets i sospitosos. Si 
encara no teniu clar el vostre vot, trieu i 
remeneu! Ep, amb precaució i seny! n

Este año debemos volver a votar, debemos 
volver a apostar por la unión, por un partido 
que no traicionará a sus votantes y que 
sea capaz de alejar al tripartito del poder 
para centrarse en todos los catalanes. 
Recuperaremos la normalidad en Cataluña 
trabajando por la restauración de la 
convivencia entre todos los catalanes e 
implantando un Plan de Choque para el 
retorno de las empresas que se han ido. Nos 
centraremos en las personas, impulsando 
un pacto para la priorización de las políticas 
sociales en Cataluña, redirigiendo todos los 
recursos d’Estat en lo que realmente importa, 
el bienestar de todos.

Acabaremos con la corrupción eliminando 
la cultura del “3 per cent” en la contratación 
pública, saneando una estructura política que 
lleva estancada 40 años. Nuestras políticas 
están dirigidas a los problemas reales de los 
ciudadanos, con medidas que apuestan por 
la revolución de los sistemas de orientación, 
formación y reintegración de desempleados 
para reducir a la mitad el paro de larga 
duración, y que buscan reducir las listas 
de espera en la sanidad pública. Somos un 
partido que apuesta por la cultura y que no 
quiere perder la diversidad lingüística que nos 
enriquece y refuerza nuestra identidad, por 
ello garantizaremos una educación pública de 
calidad y trilingüe.

Este año vota por un cambio, vota 
Ciudadanos.

Ciudadanos. Molins de Rei

Carlos
Carrizosa
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14F2021 Eleccions al Parlament de Catalunya

ELS VALORS REPUBLICANS

Des que ja fa un any el president Torra va 
donar la legislatura per acabada, tot el procés 
per arribar al 14 de febrer de 2021 ha estat 
un sainet farragós i desgraciat. La irrupció 
de la COVID19 des del març del 2020 ha 
complicat la governança del nostre país fins a 
límits insospitats i, al final, només ha faltat la 
intromissió del TSJC en l’escenari polític per 
tombar la decisió del Parlament de Catalunya 
pel que fa a la data dels comicis, fet que ha 
portat la nostra ciutadania a la confusió, a la 
perplexitat i al desori ideològic generalitzat. 

Però el mal ve de lluny: ve dels diferents 
diagnòstics i dels diversos fulls de ruta sobre 
els fets de l’1 d’octubre de 2017 i de la posterior 
repressió que hem viscut com a país.

La gent d’ERC, que bàsicament venim de 
l’associacionisme i que als ajuntaments 
ens iniciem en la gestió pública, entenem la 
política com l’art de convèncer els nostres 
ciutadans i ciutadanes que les nostres 
solucions polítiques a les crisis són les més 
acurades, positives i viables per tal d’arribar 
al desbordament democràtic que ens ha de 
portar a la República. Hem de ser més. Hem 
d’eixamplar el camí per on transcorri el canvi 
cap a la República i per aconseguir-ho, el 
mitjà necessari és el diàleg i la fermesa. O, si 
ens ho permeteu, la fermesa dins el diàleg.

La radicalitat democràtica, l’impuls constant 
a la igualtat d’oportunitats i la solidaritat 
amb els desfavorits i les minories de tot 
tipus són valors republicans dels quals no 
abdicarem. Com tampoc no abdicarem de 
proclamar la necessitat d’una amnistia per 
començar el diàleg ni oblidarem que el dret a 
l’autodeterminació és un dret democràtic de 
tots els pobles.

ERC. Molins de Rei

PDeCAT Molins de Rei, segueix com i on 
sempre a la nostra Vila, treballant dia a dia 
pels Molinecs , per les Molinenques i per la 
independència del nostre país. 

El PDeCAT amb el recolzament de 180 
alcaldies arreu del país i més de 8.000 
associats aposta per la centralitat política, 
la feina ben feta i el seny per aconseguir que 
Catalunya sigui un motor econòmic industrial.

Tenim en compte les Pimes, Autònoms i 
Comerciants. 

Volem un pais potent i amb bona qualitat de 
vida per tothom.

Tant potent i autosuficient que ens permeti 
assolir la Independència. 

Som un partit amb candidats de KM0 , 
propers i que escoltem a la població, amb 
propostes concretes per donar resposta 
i solució als problemes i inquietuds dels 
catalans i catalanes. 

El nostre partit sap governar i no improvisa, 
ens avalen els anys que hem estat al 
capdavant del Govern de Catalunya. 

La candidata a la presidència de la 
Generalitat de Catalunya, Àngels Chacón, és 
llicenciada en Dret, especialitzada en comerç 
internacional, amb experiència tant en l’àmbit 
privat com en el públic. Ha sigut regidora 
a l’Ajuntament d’Igualada i Consellera 
d’empresa i coneixement del Govern de 
Catalunya. 

Carme Madorell Colomina 
Agrupació local PDeCat Molins de Rei

Pere 
Aragonès

Àngels 
Chacón
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Eleccions al Parlament de Catalunya 14F2021

El canvi que mereix el Baix Llobregat 
 
Després de deu anys de procesisme, 
Catalunya ha arribat a un punt en què no es 
reconeix, i el Baix tampoc. 
 
Deu anys de polítiques simbòliques 
en el camp nacional que han vingut 
acompanyades per una degradació 
constant de la nostra prosperitat i industria 
i han deixat pas a una decadència cada 
cop més acusada. Les nostres fàbriques 
han anat marxant, la qualitat de l’aire cada 
cop és pitjor i els nostres serveis públics no 
donen a l’abast. 
 
Queden lluny les vagues de final de la 
dictadura cercant la democràcia i drets 
laborals…només ha quedat el procesisme. 
 
Cal que aquest govern surti de la 
Generalitat i cal que ho faci perquè 
necessitem que el Baix torni a ser motor de 
benestar. Cal tornar a apostar pels nostres 
ambulatoris i escoles, cal apostar per les 
energies verdes i pel desenvolupament 
industrial basat en la innovació tecnològica 
i unes millors connexions de transport. 
 
Cal que el Baix es torni a aixecar. Cal un 
canvi, el canvi que es mereix.

Lucas Ferro, Molinenc 
No. 4 per la circunscripció de Barcelona

Catalunya mereix molt més, fem-ho!

L’anomenat “efecte Illa” comença a caminar 
cap a un “estil Illa”, una forma de fer política, 
passant pàgina i deixant enrere retrets, amb 
l’objectiu de tornar Catalunya, la del lideratge 
econòmic, talent, innovació, culturalment 
líder, orgullosa d’origen i acolliment, esculpida 
amb les mans d’una ciutadania que neix, viu 
i treballa en ella. Que torni una Catalunya 
que creu, no en el discurs, sinó en el recurs 
(econòmic), apostant fort per l’Educació, la 
Sanitat, la Investigació, l’ocupació i els drets 
socials.

Una Catalunya plena, sencera, amb 
oportunitats per tots els territoris, que tothom 
se la senti seva, dotant d’infraestructures i 
serveis cada comarca i municipi.

Són moments en els que necessitem 
intel·ligència, sentit comú, seny. Les eleccions 
permetran obrir un període d’esperança, 
encara que complex i difícil, però d’esperança, 
i els i les socialistes estem decidides a fer-ho.

Aquesta manera de fer, aquest “estil Illa” ha 
començat a caminar i volem donar les passes 
amb tu. Acompanya’ns. Fem-ho!

Jessica Revestido, primera secretària PSC 
Molins de Rei

Jéssica
Albiach

Salvador
Illa
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CUP-UN NOU CICLE PER GUANYAR

Des de CUP-UN NOU CICLE PER GUANYAR 
pensem que “Hi ha una altra manera de viure”. 
I entenem que el proper 14 de Febrer tenim 
l’oportunitat de començar a fer-la possible 
posant punt i final a aquests tres anys perduts 
fent un canvi radical a les actuals polítiques 
socials i econòmiques i tornant a fer un 
referèndum d’autodeterminació abans del 
2025.

Entre d’altres mesures, proposem un parc 
d’habitatge públic que arribi al 15% del total 
a mitjà termini i que garanteixi el dret a 
l’habitatge a tothom, sobretot a les persones 
vulnerables; una renda bàsica universal; la 
municipalització o nacionalització de tots els 
serveis d’educació i sanitat; i la creació d’una 
banca pública al servei de l’interès general.

Hem de posar la vida de les persones al centre 
i per això és bàsic incrementar i millorar els 
serveis de cures, avançar en la lluita feminista 
i en les mesures contra el canvi climàtic, 
i apostar decididament per la mobilitat 
col·lectiva. Tot això ha de ser possible amb un 
increment dels impostos a les classes altes, 
fent realitat que la crisi la paguin els rics.

És a dir, a partir del 14-F cal un nou cicle per, 
entre d’altres, redistribuir la riquesa, garantir 
el dret a l’habitatge, guanyar sobirania i 
convertir en servei públic tot allò que sigui 
bàsic per a la vida. I com a CUP-UN NOU 
CICLE PER GUANYAR, volem ser determinants 
per fer un pla de xoc per capgirar el dèficit 
de serveis públics del país, reforçar la lluita 
antirepressiva i fer la independència.

CUP

Junts per Catalunya encarem aquestes 
eleccions al Parlament de Catalunya amb la 
recent constitució de l’agrupació local i de 
l’equip de coordinació a Molins de Rei. Tot 
l’equip local arrenquem amb moltes ganes i 
molta empenta per fer un projecte guanyador 
per millorar la nostra vila i el nostre país, on 
volem agrupar diverses sensibilitats que es 
mantinguin fermes amb el mandat popular 
del Primer d’Octubre.

Aquestes eleccions són una necessitat 
democràtica, on ha de sortir un govern fort i 
capaç per sortir de la crisi, i que alhora sigui 
capaç d’avançar cap a la independència; 
però també són una necessitat econòmica i 
social, ja que no s’ha de deixar ningú enrere 
en aquesta crisi.

Animem a tota la ciutadania a què exerceixin 
el seu dret a vot, sigui per correu, o anant 
a votar presencialment el 14-F, respectant 
totes les mesures sanitàries establertes pel 
govern de la Generalitat. Aquest 14 de febrer 
tenim dues opcions, que surti un Junts per 
Catalunya fort, que pugui evitar un tripartit, o 
un govern dirigit des de Madrid. Ella o Illa.

Junts per Catalunya Molins de Rei

Laura 
Borràs

Dolors
Sabater
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g QUINA ÉS LA FEINA D’UN 

REGIDOR DE FIRA?

Pensar i vetllar perquè 
l’esdeveniment més important 
que té el municipi sigui atractiu 
i continuï fent-se de manera 
eficient. La primera pregunta que 
em vaig fer quan vaig entrar com 
a regidor de Fira va ser: la Fira, 
d’aquí a 30 anys, pot ser que ja no 
sigui atractiva? Si no vas prenent 
decisions, la gent deixarà de venir 
paulatinament. A mi això em 
preocupava, i amb l’evolució que 
hem fet ho hem anat canviant. 
La pregunta que ens hem de 
plantejar sempre és: què és capaç 
d’oferir la Fira perquè cada any 

la gent que ve de fora tingui la 
necessitat de venir un altre cop?

QUÈ ÉS EL QUE MÉS T’AGRADA DE 

LA FIRA DE LA CANDELERA?

Veure els carrers plens de gent! 
Veure la màgia que desprenen. 
Que som capaços de generar que 
tanta i tanta gent ompli els nostres 
carrers. Això és el que més em 
sorprèn. Que 170 anys després, la 
gent continua venint.

EL MILLOR RECORD QUE GUARDES 

ÉS...

Sens dubte em quedo amb la 
gentada. Els meus pares tenien un 
expositor al soterrani del Mercat, 

on es feia fira abans, i recordo un 
dissabte a la tarda baixar i trigar 
més de tres quarts d’hora a anar 
del carrer Montserrat a la plaça 
del Mercat. Et quedaves aturat, 
i no avançaves. Per mi la Fira és 
gent.

QUÈ DIUEN A FORA DE LA NOSTRA 

FIRA?

Et posaré l’exemple de la Fira de 
la Seu d’Urgell, una de les més 
importants del país. Quan els vam 
dir que anàvem, ens van explicar  
que a ells no els visitava mai 
ningú, i els va sorprendre que una 
Fira com la Candelera els visités. 
Aquesta base de coneixença entre 

REGIDOR DE FIRA
RAMON SÀNCHEZ

Foto: Guillem Urbà
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els uns i els altres ens permet 
seguir evolucionant. D’aquella 
visita vam treure moltes idees, i 
de tothom aprens. De la fira més 
petita a la fira més gran. Si et 
quedes a casa teva i et mires el 
melic, algun dia et preguntaràs 
perquè la gent no et visita. Hem 
après moltes coses d’algunes 
fires, com la de la Seu d’Urgell, la 
de Vilanova o la de Sant Boi. El 
showcooking de la pl. de la Vila, 
per exemple, és una idea de la 
Fira de la Seu d’Urgell. Tenien 
una cuina a un pavelló i allà feien 
cuina en directe. Nosaltres, per la 
singularitat de la nostra fira, vam 
atrevir-nos a fer-ho al carrer.

HI HA FIRES DE CATALUNYA QUE 

S’EMMIRALLEN EN LA CANDELERA. 

PERÒ QUÈ T’AGRADARIA 

INCORPORAR D’ALTRES FIRES?

És que nosaltres ja toquem 
tots els vessants. Al contrari, el 
que estem fent és precisament 
desprogramar. Al pregó de la Fira 
2017 vaig encunyar un terme, que 
era la “desestacionalització” de la 
Fira. Som potents en sectors molt 
específics que no tenen cabuda en 
el marc de la Fira de la Candelera. 
En tres dies no és possible encabir 
tot el que és capaç d’oferir la 
Fira. Incorporar la robòtica i la 
tecnologia per acostar-la a la gent 
és importantíssim, però això en 
el cap de setmana de fira passaria 

desapercebut. Per tant, optem 
per fer fires específiques sota el 
paraigües de la marca de la Fira de 
la Candelera. És difícil incorporar 
coses noves quan pràcticament ho 
toquem tot. 

170 EDICIONS... AQUESTA HA 

PERILLAT PER LA PANDÈMIA. 

S’HA VALORAT QUÈ HAGUÉS 

COMPORTAT SUSPENDRE-LA?

Perillar, perillar, no ha perillat mai. 
Teníem molt clar que la Fira de la 
Candelera la faríem. El que has de 
ser és imaginatiu, i saber com l’has 
de dur a terme. Des del primer 
moment hem treballat per valorar 
els escenaris que ens podíem 
trobar. Ha estat extremadament 
difícil saber cap a on tirar. Vam 
començar a dissenyar la Fira en 
base als paràmetres que ens va 
marcar el Procicat. Espais tancats 
o amb tanques a l’aire lliure, 
sempre amb control d’aforament...

vam intentar reproduir els 5 
àmbits de la fira en 5 espais 
diferents. De 900 expositors, 
quedaven un màxim de 125 (un 
15%). No podíem considerar la 
vila sencera com un recinte firal, 
perquè no li podíem dir a la gent 
que no sortís de casa seva perquè 
hi havia al carrer més gent de la 
permesa. Sabíem que el carrer 
Major que coneixíem sempre, 
atapeït de gent, ple d’expositors 
i amb les botigues al carrer, no 
es podia produir aquest any. En 
paral·lel també vam treballar la 
pota de la virtualitat de la Fira, 
perquè teníem clar que era la 
línia que més s’ajustava al que 
podríem dur a terme. Havia de ser 
una fira de Molins i per a Molins, 
apostant fortament per la cultura i 
la solidaritat.

HI HA NOVETATS QUE HAURAN 

D’ESPERAR A L’EDICIÓ 171?

A ningú se li escapa que aquesta 
és la 170a edició de la Fira, i és 
un número que el recordarem 
sempre. Però no pel que havia de 
significar, sinó per la pandèmia. 
Moltes actuacions que es preveien 
en el Pla estratègic no les hem 
pogut posar sobre la taula, per-
què no tenia sentit. La Fira pren 
potencialitat quan tens gent al 
carrer. Hem de continuar treba-
llant i potenciant, per exemple, el 
tema de la gastronomia. També el 
nostre plat, la coradella, té un llarg 
camí per recórrer.  n

Foto: Guillem Urbà

Foto: Guillem Urbà
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40 ANYS GESTIONANT FIRES
EXPOGESTIÓ

g A NIVELL TECNOLÒGIC, ON 

TINDRÀ LLOC LA FIRA DE LA 

CANDELERA D’ENGUANY?

Des de la primera onada del 
mes de març ja vam veure que la 
Candelera es veuria afectada, i ens 
vam posar a buscar alternatives. 
Molts ajuntaments que feien 
fires ens demanaven algun tipus 
de solució virtual, i vam crear el 
portal firesvirtuals.cat. Aquí hem 
anat acollint fires que no es podien 
fer presencialment o bé que no 
tenien una part on line creada. 
Enguany, si entres a candelera.cat 
et portarem fins a firesvirtuals.
cat/firacandelera.

QUÈ HI TROBAREM A LA PRIMERA 

FIRA DE LA CANDELERA VIRTUAL?

Hem volgut fer una petita 
demostració de cadascun dels 
sectors firals que habitualment 
tenen lloc a la fira presencial. 
Hi haurà un directori de tots 
els expositors i firaires que han 
volgut afegir-s’hi amb fotografies, 
enllaços i dades de contacte. El 
que no hi haurà és la possibilitat 
de comprar mitjançant la web. 
Després hi ha la part lúdica, que 
inclou totes les activitats que 
hem pogut reconceptualitzar del 

format presencial cap al virtual. 
La fira virtual com a tal és un 
conjunt de finestres. En el fons el 
que fa és aglutinar tota l’activitat i 
donar-li un format on line perquè 
es pugui visualitzar tot de forma 
concentrada. No ve a substituir, 
ni de bon tros, la fira presencial. 
Lluny del que a tots ens agradaria, 
que és badar i passejar pel poble, 
el que volem és oferir algun tipus 
d’esdeveniment.

A LA PRÀCTICA, COM ES TRADUIRÀ 

AQUESTA TRANSICIÓ?

Si fèiem demostracions de cuina 
en directe, doncs hi haurà vídeos 
de cuiners del poble que ens 
explicaran les seves receptes 
amb el mateix format que ho 
farien a la sala punt de Comerç 
o a altres espais. El que no hem 
fet és el concurs de coradella per 
restaurants, perquè no encaixava 
a nivell virtual (era complicat 
desplaçar fins aquí a un jurat, 
fer portar el menjar a un punt 
comú...). No oblidem que els 
restaurants estan oberts, per tant 
es pot fer esmorzar de traginers 
i menjar coradella. També es 
manté el taller de l’hort, de granja 
i de plantes aromàtiques. Els 

nens presencialment s’inscrivien 
i anaven a fer l’activitat. Ara hi 
haurà uns vídeos on podran seguir 
les explicacions i els consells dels 
pagesos i ramaders. Dins de la Fira 
Kids també hi haurà algun dels 
espectacles que hi havia previstos 
i la projecció de la pel·lícula 
d’Ambauka en dues sessions.Tota 
el vessant empresarial també està 
desenvolupat. Hi haurà diferents 
conferències empresarials, 
el networking professional...
Mantenim el concurs de dibuix 
infantil perquè els nens fan els 
dibuixos, ens els envien per correu 
electrònic i després es fa una 
vídeo presentació d’imatges amb 
els dibuixos que s’han presentat. 

COM ES RECONVERTIRAN EN 

FORMAT DIGITAL LES ACTIVITATS 

CULTURALS VINCULADES A LA FIRA, 

COM ARA ELS TASTETS MUSICALS I 

TEATRALS?

Tot aquest any està pensat en clau 
Molins de Rei. Els participants 
són grups vinculats a la vila d’una 
manera o altra i seran espectacles 
que es podran visualitzar en 
vídeos que ens han gravat. No 
caldrà anar a la plaça de la Creu 
ni al carrer Major. Tampoc hem 

Foto: Àngel Altés



ES
PEC
IAL

ES
PEC
IAL

35WWW.TOTMOLINS.COM    #08 - FEBRER  2021

ENTREVISTA

volgut omplir el programa de 
moltíssimes activitats, perquè 
venim de gestionar altres fires 
virtuals, i hem comprovat que 
omplir la web amb actes no 
acaba de tenir la repercussió 
que busquem. Poques coses 
contundents i xules, ben pensades, 
són el millor format.

QUÈ PASSARÀ AMB LA FIRA 

D’ENTITATS?

En aquest cas, no serà només un 
directori, com amb els expositors, 
sinó que cada entitat tindrà una 
pàgina específica on hi haurà un 
vídeo que han elaborat cadascuna 
d’elles amb el contingut que han 
cregut oportú i totes les seves 
dades de contacte i informació.

QUÈ ES GUANYA I QUÈ ES PERD 

AMB UNA FIRA VIRTUAL? 

La situació actual al que ens ha 
portat és a aquesta necessitat de 
complementar la Fira presencial 
amb uns bons continguts en línia. 
Això ens permet que ens coneguin 
arreu, més enllà del nostre propi 
territori. Ens hem abocat a 
dissenyar un sistema web que, no 
només faciliti que ens coneguin a 
tot el territori català, sinó que a 
més a més hi puguis interaccionar. 
Els tastos, per exemple. Aquest 
any només se’n faran 3 i s’hi podrà 
apuntar gent de tot Catalunya. 

El podrà fer gent asseguda a casa 
seva, a La Jonquera. Això ens 
dona la possibilitat d’entrar a 
cases i donar a conèixer la nostra 
fira. La virtualitat també ens ha 
portat la necessitat de que la 
web sigui quelcom més que un 
punt d’informació addicional. Si 
la presencial s’anul·la, passa a ser 
l’alternativa. Si es manté, passa a 
ser un complement. 

CANDELERA, EDICIÓ LIMITADA... 

PODRIA ESTABLIR-SE PER SEMPRE 

COM UN COMPLEMENT A LA 

PRESENCIAL?

Per què no? En aquesta edició 
no hem activat la possibilitat 
que els expositors venguessin. 
Amb altres fires virtuals que 
organitzem sí ho hem fet. Podríem 
estar comprant el calçat del 
Zapatari, que ens visita cada 
any i que només ens permet 
comprar el seu calçat durant la 
Candelera, en altres períodes de 
l’any. La Fira virtual ens ha obert 
a tots la ment, i especialment 
als expositors i firaires, que són 
els que s’han adonat que havien 
de tenir web, xarxes socials i 
whatsapp d’empresa per atendre 
comandes que els arriben. Són 
aquests els que estan sobrevivint. 
La pandèmia en el món firal ens ha 
portat la possibilitat de plantejar-
nos nous formats igualment vàlids.

COM HAN ACOLLIT LA PROPOSTA 

EXPOSITORS I ENTITATS? 

El sentiment majoritari és de 
resignació cordial. Jo em pensava 
que seria més contundent o 
agressiva. Pensa que hi ha gent 
que de la Candelera viu 6 mesos. 
Hi ha expositors que venen aquí, 
i no fan més fira que aquesta. La 
Candelera és un referent a tot 
el panorama firal català, perquè 
mou moltíssima gent i moltíssims 
recursos. Primer vam dir-los que 
hi hauria molt pocs expositors, 
després ni els quatre escollits. 
No els ha sorprès perquè la 
conjuntura pandèmica tendia cap 
aquí. De fet, alguns ens trucaven 
amb una certa incredulitat. 
Esteu segurs que la fareu?, ens 
preguntaven.  Aquesta resignació 
és la que estem acumulant tots 
els que estem patint la pandèmia 
en general per mil situacions 
diferents. També caldrà veure 
els estralls reals que ha fet en els 
firaires. A partir del 2007, amb 
la crisi econòmica, la gent estava 
al carrer i va dir: “Se’m dona bé 
fer això. Me’n vaig a fer fires, a 
provar sort”. Amb una taula, un 
cavallet i quatre coses fetes per 
ells mateixos. Són aquests els que 
estan patint les conseqüències 
d’una forma molt visceral.  n
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g D’ON VE LA CORADELLA?

Sabem que té un arrelament  
molt potent a la Toscana 
italiana, però et diria que ve 
dels traginers, i de traginers 
n’hi ha hagut a tot Catalunya i 
tota la vida. De gent que anava 
amb carros amunt i avall n’hi 
ha hagut sempre. En el Corpus 
de la Cuina Catalana ja surt 
referenciada la coradella i en 
llibres de cuina antics també. 
Sembla que té lògica que vingués 
d’Itàlia, en una època en què 
catalans i italians tenien una 
relació política molt intensa. 
Però també és veritat que és un 
menjar de classe baixa, perquè 
són menuts. Els lloms i els 

magrets se’ls menjaven els 
nobles i reis, i els demés es 
menjaven la resta. Hi ha un 
lligam amb la Toscana italiana 
perquè té molts paral·lelismes 
amb el clima mediterrani, el vi, 
els arbres fruiters, el tipus de 
gastronomia...la coratella té xai, 

igual que aquí. Però és curiós, 
perquè aquí al Baix Llobregat 
no tenim especialment xai! 
Un estudi antropològic seria 
interessant...

QUINS INGREDIENTS NO HI 

PODEN FALTAR MAI?

La sang, el cor, el pulmó i el fetge, 
sempre de xai. I l’allioli com a 
condiment. També pebrot verd i 
vermell, ceba, all i herbes. 

SABENT EL QUE EM PORTARÉ A LA 

BOCA...COM EM CONVENCERIES 

PER TASTAR-LA?

Et diria que primer tastessis 
l’embotit, perquè l’hem fet i 
dissenyat pensant en aquella 

AGITADOR GASTRONÒMIC A FIRES, 
CUINES I OBRADORS

JORDI BEULAMA
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gent a qui no li agrada la 
coradella, però en canvi li agrada 
la botifarra negre, el bull, el 
bisbe, el pa de fetge, qualsevol 
d’aquests embotits tan nostrats 
de tota la vida. Si t’agraden, 
l’embotit de coradella t’agrada. 
Pensa que amb Cal Manyet, 
Cal Cardús, Cal David i L’Àpat 
vam estudiar les proporcions 
a consciència! Si l’embotit t’ha 
agradat, ja pots fer el pas cap a la 
coradella.  

L’ANY 2018 LA CORADELLA VA 

SER ESCOLLIT PLAT FAVORIT DELS 

CATALANS. COM ÉS POSSIBLE?

El Josep Sucarrats, de la revista 
Cuines, havia estat jurat de la 
coradella per restaurants. L’any 
següent em va trucar, i també 
l’editor de Som Cultura, dient-
me que havien pensat que era un 
plat molt desconegut i que seria 
un bon candidat. El German del 
Bar Diana, guanyador de l’última 
edició del concurs de coradella, 
va representar-nos. Jo pensava 
que no passaríem de la primera 
fase, però es va fer una enorme 
tasca de difusió i el cert és que la 
vila s’hi va bolcar. Vam aprofitar 
la inèrcia del premi per posar la 
coradella al mapa, perquè se’n 

parlés i es vinculés sempre a 
dos conceptes clau: Candelera i 
Molins de Rei. La coradella no es 
menja fora de temporada. Conec 
gent que ve a la Candelera 
només a menjar coradella. 
Independentment que sigui més 
o menys atractiva, la coradella 
forma part del nostre ADN, de 
la nostra història, de la nostra 
tradició. Ens l’hem fet nostra, i 
hem creat un cert orgull de tenir 
un plat propi. 

ENCARA SE LI POT DONAR MÉS 

VOLTES A LA CORADELLA?

Oi tant! Hi ha altres embotits 
de xai catalans que penso que 
es poden agermanar d’alguna 
forma, o potser buscar algun 

tipus de complicitat o vincle 
amb la Toscana italiana i el Baix 
Llobregat. Per què no?

TU COM FAS LA CORADELLA?

És curiós, però no soc molt fan 
de l’estofat. No l’he considerat 
mai com un gran plat, perquè 
no suporto el fetge. Però és el 
nostre plat, i si d’alguna cosa 
em sento orgullós és d’haver 
aconseguit donar-li la volta. 
Jo soc molt fan de menjar-la 
en embotit. M’agrada fer un 
medalló, posar una mica d’oli a la 
planxa ben roent i marcar-lo 3 o 
4 segons per cada banda, amb un 
xic d’oli i a sobre d’una torrada. 
Amb això jo toco el cel. n
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L
a Fundació Agrària de 
Molins de Rei es va 
fundar l’any 1996. Era 
la continuïtat de l’antiga 
Cambra Agrària, que a la 

nostra vila, a diferència d’altres 
llocs, no va ser confiscada, sinó 
finançada pels pagesos. Pagaven 
les seves quotes d’autònoms a uns 
despatxos de la Federació Obrera 
i amb els diners que aportaven 
la cambra va comprar un local, el 
mateix que ocupa ara la Fundació. 
Quan la Generalitat va recuperar 
les cambres agràries, algunes 
d’elles es van fer cooperatives. 
Aquí, però, es va optar per crear 
una fundació amb l’objectiu 
de preservar el patrimoni dels 

pagesos. Una fundació que, 
mentre hi hagi camperols, seguirà 
funcionant. Actualment hi ha 
una cinquantena en actiu. De 
pagesos que treballen (és a dir, 
que cotitzen al règim agrari) n’hi 
ha 12. La resta són jubilats, que 
segueixen treballant els seus 
camps i que seran pagesos tota la 
vida. Els estatuts de la Fundació 
obliguen als seus vuit  patrons a 
revertir en la pagesia de Molins 
de Rei els ingressos que s’obtenen 
del lloguer dels locals i del propi 
patrimoni. 

La Fundació Agrària fa molts anys 
que col·labora amb la Candelera. 
Cedeix els locals per la mostra 

de bestiar, paga les despeses de 
l’hort de la Fira i dels tallers de 
granja, i també finança el concurs 
de planter. Organitza, a més, les 
jornades tècniques agràries, tant 
la sessió teòrica com la pràctica, 
que inclou esmorzar i visita a 
algun camp de Molins de Rei. 
També compten, però, amb un 
vessant lúdic, en forma de sortides 
tècniques i culturals. La sortida 
anual a Montserrat és ja una 
tradició, igual que la trobada que 
es fa per Sant Antoni, patró dels 
pagesos. Però qualsevol excusa 
és bona per trobar-se i aprendre: 
molins d’oli, oliveres mil·lenàries, 
el camp de pomes més gran 
d’Europa o cultius únics de canyes 
de bambú. 

També col·laboren amb les escoles 
de la vila, cuidant dels seus horts 
i posant a disposició dels centres 
que vulguin el finançament d’una 
sortida, per exemple, a Món 
Rural o al Parc Agrari. Fins i tot 
van fer l’intent de becar a un 
jove que volgués estudiar, però 
malauradament aquest s’ho va 
repensar. La Fundació Agrària 
ofereix múltiples serveis als seus 
associats amb l’objectiu d’ajudar 
al món de la pagesia, oferint 
formació i assessorament o suport 
en projectes propis d’innovació. 

Tenen un conveni amb l’ADV 
(l’Associació de Defensa Vegetal) 
i quan un pagès vol provar algun 
mètode nou, ho finança. La nova 
normativa també requereix 
un nou carnet i una formació 
que la Fundació també cobreix. 
Durant tot l’any passat han estat 
ajudant als pagesos afectats per 
la pandèmia pagant-los les quotes 
d’autònoms. Els llogaters, si no 
han pogut pagar, no han pagat. I és 
que la pagesia de la nostra vila no 
es pot permetre perdre cap dels 
seus actius. n

FUNDACIÓ AGRÀRIA DE MOLINS DE REI
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Assessorament personalitzat
Noves tendències Home/Dona

Maquillatge - Recollits

Susana Martínez Serrano
E S T I L I S T A

93 601 69 74 - 639 376 265
PASSEIG DEL TERRAPLÈ, 1

MOLINS DE REI

lluna_estilisme

PROMOCIÓ
FEBRER

amb el color
GRATIS
el tall

Carrer Major, 23
T. 661 049 727

PREUS FIRA
fins a un

70%
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P
odria ser que no t’hi 
haguessis fixat mai, 
però si enfiles el carrer 
Enric Granados (el 
mateix per on baixa el 

camell) i mires enlaire, veuràs Una 
vaca de mida natural a la teulada. 
Va ser el regal que els amics de 
l’Alfred li van fer per celebrar els 
seus 60 anys. I és que allà mateix 
antigament hi havia Cal Bofill de 
la llet, una vaqueria propietat dels 
pares, que complementaven la 
jornada als camps de cultiu que 
tenien on ara hi ha el barri de La 
Granja. De petit l’Alfred va anar a 
un cole de capellans i a classes de 
dibuix amb la Carme Sala. Quan va 
acabar batxillerat va fer de pagès 
per ajudar als de casa. També va 
estudiar a l’escola Massana, on 
va fer disseny industrial. De jove 
va treballar a Ca n’Iborra, on feia 
dibuixos als estampats de roba, 
fins que la mili va escapçar els seus 
plans. Per sorteig li hauria d’haver 
tocat Marina, però per error en 
la data de naixement i va acabar 
a Lleida. Al tornar de complir el 
servei militar va reincorporar-se 
a Ca n’Iborra (on hi va estar molts 
anys) i es va casar amb la Mercè. 
Tots dos eren escoltes, militaven 
al PSUC i es trobaven a la Peni, 
on van iniciar el seu festeig. 
Després aniria a treballar a una 
impremta de L’Hospitalet (l’amo 
era de Molins), i més endavant va 
passar a ser autònom a les golfes 
de casa seva, on va instal·lar el seu 
estudi de disseny per fer sobretot 

cartells. Durant molts anys va 
treballar per Motor Ibérica (actual 
Nissan) fent els dibuixos dels 
manuals que t’entregaven quan 
et feies amb un nou cotxe. Venint 
de la vaqueria i la pagesia, la seva 
relació amb la Fira podríem dir 
que és natural. Però no va ser fins 
que va entrar com a regidor al 
primer ajuntament democràtic, 
liderat per l’Antònia Castellana, 
que s’hi va vincular estretament. 
Amb el Julià Canals, aleshores 
regidor de cultura, van introduir 
grans canvis a la Candelera. Van 
organitzar, per exemple, la primera 
Fira de Vins de tot Catalunya i van 
conquerir el Terraplè amb la Fira 
comercial. Anys més tard crearia, 
juntament amb en Joan Prats, 
l’empresa Expogestió, dedicada a 
l’organització de fires. Militant del 
PSUC, sindicalista (va ser un dels 
fundadora de la Unió de Pagesos 
de Catalunya i de CCOO a Molins 
de Rei), ecologista (va impulsar la 
recollida selectiva de residus amb 
el CEPA), polític (regidor i fins i 
tot alcaldable)... però, sobretot, 
artista. És precisament aquest 
darrera faceta la que probablement 
millor el defineix. No us parlaré 
de la seva obra (donaria per un 
altre perfil), però aquí el teniu, 
amb la seva llarga cabellera cendra 
recollida en una trena i amb el 
pinzell a la mà, a la mateixa casa 
que l’ha vist créixer i amb un 
rumiant al terrat que sempre li 
recordarà els seus orígens.  n

ALFRED BOFILLALFRED BOFILL
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Camí de Can Tintorer s/n · Molins de Rei
T. 93 668 13 94 · M. 649 47 81 52

www.cantintorer.cat

NOCES · COMUNIONS · BATEJOS
DINARS D’EMPRESA

PASTISSERIA · FORN DE PA

Carrer Major, 29 · Molins de Rei
T. 931 79 20 45

E S PA I  PU B L I C I TA R I
D I S P O N I B L E

Avinguda Barcelona, 17 · Molins de Rei
T. 936 68 67 28

30 ANYS CUIDANT SOMRIURES

ESTILISTES · PERRUQUERS

Rafel Casanovas, 52 · Molins de Rei
T. 936 80 21 16

Rambla de La Granja, 8 loc. 3 · Molins de Rei
T. 93 668 91 74 · M. 640 064 382

ODONTOLOGIA GENERAL · ORTODÒNCIA FIXA I INVISIBLE
PRÒTESIS · IMPLANTS · ESTÈTICA DENTAL

Plaça de la Bàscula, 4 · Mollins de Rei
T. 93 639 91 38 · M. 661 346 233

Carril, 15 · Molins de Rei
T. 93 129 74 95

BAR RESTAURANT

S P O R T

WWW.ROCAPASTISSERS.COM

Carrer Major, 5 · Molins de Rei
T. 93 668 14 95 · M. 660 62 32 65

E S PA I  PU B L I C I TA R I
D I S P O N I B L E

E S PA I  PU B L I C I TA R I
D I S P O N I B L E

T. 93 187 37 34 · M. 640 320 914
Rambla de La Granja, 12 - 14 · Molins de Rei

ESTÈTICA AVANÇADA

PERRUQUERIA CANINA

www.perruqueriacanchic.com
T. 93 128 16 05        645 631 923
Puigcerdà, 2 local · Molins de Rei

SALÓ DE BELLESA UNISEX
AMB TRACTAMENTS PERSONALITZATS

T. 93 156 75 19
@_LOVEFORSTYLE

LLIURAMENT A DOMICILI

Rafel Casanovas, 22 - 24 · Molins de Rei
T. 936 687 151

Santiago Rusiñol, 6 · Molins de Rei
T. 936 84 08 18 · M. 651 71 72 02

molinsderei@kidsandus.cat

ENGLISH FROM 1 TO 18 YEARS OLD
AT SCHOOL · AT HOME

ESTUDI · MATRIAL FOTOGRÀFIC
FOTODECORACIÓ

Carrer Major, 34 - 36 · Molins de Rei
T. 93 668 05 61

Doctor Barraquer, 26, bxs.
T. 649 469 502 · www.kumon.cat

CONTINUO APRENENT
MATEMÀTIQUES · LECTURA · ENGLISH

REPARACIÓ DE TABLETS, MÒBILS I PCS
VENDA DE MÒBILS, TABLETS I ACCESSORIS

Jacint Verdaguer, 94 · Molins de Rei
T. 93 016 63 12 · M. 631 58 71 57

T. 93 636 61 84
administracion@ferreriabogados.com

Passeig Pi i Margall, 14 · Molins de Rei

“NOS OCUPAMOS DE ENCONTRAR
LA MEJOR SOLUCIÓN A CADA PROBLEMA”

Ferreri
ABOGADOS Y CONSULTORES

Major, 23 · Molins de Rei
T. 661 049 727

@verdpomamolins

www.verdpoma.com

T. 936 800 656
www.diazaluminis.com · info@diazaluminis.com

Av. de València, 72 · Molins de Rei

TANCAMENTS D’ALUMINI · MALLORQUINES
MOSQUITERES · PERSIANES I AUTOMATISMES

MAMPARES DE BANY

T. 930 08 87 09
marcgaldon@hotmail.com

General Castaños 32, local · Molins de Rei

VENTA I REPARACIÓ DE BICICLETES
ASSESSORAMENT PERSONALITZAT

E S PA I  PU B L I C I TA R I
D I S P O N I B L E

Major, 25 · Molins de Rei
T. 930 25 60 30 · M. 692 075 805

www.dressmobile.es

TENIM LA FUNDA
DEL TEU MÒBIL

T. 936 68 21 76
Verge del Pilar, 6 · Molins de Rei

TOYOTA STAR BAIX 

Avda. de Barcelona, 211
MOLINS DE REI

Tel. 935 174 098

Pg. Pi i Margall, 23 1r · Molins de Rei
T. 93 680 02 87 / 93 680 03 15

ASSESORIA LABORAL, FISCAL I JURÍDICA
ASSEGURANCES GENERALS

SL

Major, 4 · Molins de Rei
T. 629 172 594 · M. 629 172 594

www.skatespot10.com

PUNT DE VENDA OFICIAL

ROBA DE 0 -  16 ANYS

T. 93 680 56 91
     klinsmolins

Rafael de Casanovas, 17 · Molins de Rei

Rafael de Casanova, 12, 14  · Molins de Rei
T. 93 668 60 42  · M. 699 048 194
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 RESTAURACIÓ  FORMACIÓ  SALUT  ASSESSORIA

 LLAR

 TECNOLOGIA

 MOTOR

 BELLESA  MODA

 OCI

 MASCOTES






