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QUÈ PASSA A COLLSEROLA?

Soc l’Alfons, un ciclista 
aficionat que pedalo 
tranquil·lament al meu 
entorn de Collserola i  
competitivament quan 

s’escau, a les proves puntuables 
per a competicions. 

El fet de voler o poder anar 
ràpid no és incompatible amb 
el respecte, l’educació i el 
sentit comú, i és per això que 
comparteixo els principis de 
CSRC-Collserola Sport Respecte 
i Ciclisme. Com a associació, 
defensem l’ús compartit de 
Collserola, cedint el pas a qui 
té prioritat , saludant a qui es 
creua i oferint ajuda tant a qui 
la necessita com per mantenir i 
preservar camins i corriols.

No entenc el discurs 
demonitzador vers el col·lectiu 
ciclista difós per la Direcció 
del Parc Natural i comprat pels 
seus mitjans de premsa afins, 
de forma que qualsevol neòfit 
(com ells) ho dona per bo i no es 
molesta a valorar altres punts 
de vista o gaudir del BTT. El 
BTT no consisteix a anar ràpid. 
Té la gràcia de gaudir d’entorns 

espectaculars, desconnectar 
de la urbe o restaurar o arranjar 
adequadament alguna zona 
malmesa. Res gaire diferent 
dels interessos d’altres usuaris 
com runners, famílies, genets o 
caçadors de bolets... col·lectius 
tots expulsats del nostre estimat 
bosc quan apliquin el famós 
PEPNat. Tots ells ara assenyalen 
els bikers com la irreal font dels 
seus mals.

Com a molinenc em trobo orfe 
de representació als òrgans 
gestors del Parc Natural, ja que no 
solament s’ha omès la meva opinió 
personal, encertada o no, sinó que 

també s’ha ignorat el principal 
punt d’accés a Collserola per 
aquest vessant de la muntanya, 
s’han  ignorat un altre cop els 
excel·lents resultats esportius 
de convilatans com la Sandra 
Jordà, en Juan Luis Nuño o en 
Roger Colomines, entre d’altres, 
o perjudicat els negocis locals 
que directament o indirectament 
tenen relació amb el sector... 

Moltes oportunitats i molt bones 
de potenciar o simplement donar 
suport al col·lectiu demonitzat 
injustament que casualment 
genera millores i estalvis en 
general per a la mateixa societat 
que l’assenyala, sense voler veure 
més enllà del mantra negatiu 
que fa tant que promocionen els 
gestors del Parc.

CSRC és una entitat sense ànim 
de lucre. Associar-s’hi és gratuït 
al web www.csrc.es i compta amb 
el suport de FCC, IMBA, Idescat, 
AMBE i el Gremi de Comerç de 
la Bicicleta de Catalunya per 
representar el ciclisme al Parc. n

VP de CSRC-Collserola Sport Respecte i Ciclisme

ALFONS BAYONAS
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LA FUTURA PLAÇA 1 D’OCTUBRE I PLAÇA DE LA LLIBERTAT, 
PULMÓ VERD DEL CENTRE VILA

Des que es va formar 
la nostra Associació 
de veïns del Centre 
Vila ha estat una de 
les nostres prioritats 

aconseguir millorar la qualitat de 
vida dels veïns del centre. Això 
està comportant moltes reunions 
de treball amb les regidories de 
l’Ajuntament i amb les nostres 
vocalies, tenint fins al moment una 
bona sintonia per totes dues parts.

S’han fet passos cap a la pacificació 
del centre vila amb la construcció 
d’alguns passos de vianants que 
estan contribuint a una mobilitat 
més ordenada i tranquil·la. En 
aquest aspecte és de ressaltar 
el recent inaugurat, que uneix la 
plaça de la Llibertat amb la plaça 1 
d’Octubre. Gràcies als Pressupostos 
participatius de 2019 es va poder 
destinar una part per a realitzar 
aquesta última obra, però encara 
falten més actuacions. D’aquí ve 
que la nostra Associació estigui 
plantejant que el conjunt que 
formen la plaça 1 d’Octubre i la 
plaça de la Llibertat sigui de veritat 
un veritable epicentre cívic-cultural 
de la vila. Per això s’està proposant 

el desenvolupament d’un bosc urbà 
en la zona de les antigues plaques 
solars, un endreçat de la zona de la 
tirolina i la posterior a l’establiment 
Casa Viva, noves fonts d’aigua, 
espais limítrofs enjardinats, un parc 
infantil més actualitzat, zones de 
passeig amb ombra durant l’estiu, 
banys públics i espais d’oci més 
ordenats. Sense oblidar que sota 
la plaça de la Llibertat es dona 
suport a la idea de construir un gran 
pàrquing subterrani que suplirà 
l’actual de l’Avinguda de Caldes, una 
vegada es construeixi el projectat 
edifici d’habitatges.

La idea fonamental de l’Associació 
és que aquesta zona neuràlgica 
de la vila sigui un veritable pulmó 
verd, ajudant a replantar nou arbrat 

en aquells carrers limítrofs com a 
l’Avinguda de Caldes, així com a uns 
altres on no hi ha, recuperant noves 
zones verdes.

El nostre centre vila necessita 
una major atenció i dedicació per 
part de l’Ajuntament, perquè cal 
no oblidar que és en el centre 
on sempre es desenvolupen les 
principals activitats, com la Fira 
de la Candelera, la Festa Major, 
el Carnestoltes, la Setmana del 
Cinema del Terror, la Fira de la 
Cervesa, la Fira de Brocanters i 
tantes altres activitats. Per això 
ara toca, més que mai, atendre el 
centre vila, perquè els seus veïns 
són els que més contribueixen 
donant l’espai i sacrificant la seva 
tranquil·litat en favor de tots. n

President AV Centre Vila

CARLES LÓPEZ
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VA DE BORBONS FENT LES MALETES

L’adaptació de qualsevol 
espècie als canvis del 
medi durant centenars de 
milers d’anys és vital per a 
la supervivència dels seus 

individus. També per la nostra.

El repte climàtic mundial al qual ens 
enfrontem requereix de l’enginy, la 
determinació i el bon exemple de 
molta gent, i segurament caldran 
nous canvis de les economies tan 
perverses i sofisticades que tenim. 
Em dona la sensació que la lluita per 
combatre el coronavirus és només un 
entrenament del que ens depara el 
futur i tots els problemes relacionats 
amb l’escalfament global.

El rei Felip VI havia de ser una 
persona exemplar i molt ben 
preparada pel càrrec que ocupa. 
Però els últims cinc anys ha tingut 
una actitud lamentable vers el 
sobiranisme català i més recentment 
també pel que fa al cas de l’emèrit, 
tractant al conjunt dels espanyols 
d’imbècils.  El passat mes de febrer, 
per boca del president del govern 
espanyol, Pedro Sánchez, va intentar 
fer creure que ell no sabia res dels 
negocis i les corrupteles de son pare. 
Això no s’ho creu ningú!

Només la por, l’apatia i la letargia 
habituals del conjunt de la societat 
espanyola permeten entendre 
perquè una mentida d’aquest calibre 
no ha revoltat a ningú de la meseta 
ibèrica (avui fins i tot els lloros 
ja saben dir que Espanya és una 
“democràcia plena”, però això tampoc 
s’ho creu ningú).

Una part del jovent català s’ha 
plantat i ha dit que ja n’hi ha prou, la 
majoria de manera pacífica. L’espurna 
que ho ha encès tot és el fet que un 
cantant, el lleidatà Pau Rivadulla i 
Duró (Pablo Hasél) estigui a la presó 
per dir que els Borbons són uns 
lladres.

Cremar contenidors i trencar 
aparadors no resol res, però és la 
manera que tenen algunes persones 
d’expressar el seu malestar i que 
aquest sigui notícia d’una manera 
fàcil i efectiva; després de més 
d’una dècada de despropòsits 
socials, polítics i financers. És la seva 
manera de comunicar-se davant 
d’un món impassible. 

És una llàstima! Com també ho és 
que el president de Foment del 
Treball, el monàrquic Josep Sánchez 

Llibre, culpi només als dirigents 
polítics catalans del que passa als 
carrers de Barcelona i a d’altres 
ciutats catalanes. Suposant que el 
seu objectiu sigui fomentar el treball 
(digne) hauria de convidar al seu 
amic de la Zarzuela a fer les maletes. 
Aquesta és la qüestió i el principal 
problema polític que ningú realment 
influent s’atreveix a dir i ni tan sols a 
insinuar.

L’adaptació social és crucial i ara 
toca “passar pàgina”, com deia el 
presidenciable i guanyador Salvador 
Illa. Estic d’acord amb ell, tot i que en 
sentit totalment oposat: la paraula 
clau comença per “R” i no és pas de 
“rei”.  n

JUDO

I

DEFENSA

PERSONAL

6 8 5 1 9 0 1 6 2   

C L U B J U D O M O L I N S D E R E I @ G M A I L . C O M

# C L U B J U D O M O L I N S D E R E I

CREIX AMB
NOSALTRES

 CREU EN TU

SIGUES TU MATEIX

electrorutes.cat

ALBERT ARTÉS I SERRA
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VESTIGIS IBERS AL NOSTRE MUNICIPI

Seguint el fil del mes 
passat, intentarem 
aprofundir en la 
petjada del poble iber 
al nostre municipi. Fent 

una ullada a l’orografia ens trobem 
que el poblat de Santa Creu, al turó 
de Can Ribes, es va situar en el punt 
més alt i escarpat. Aquest sembla 
que ja va existir al segle IV aC, 
essent posteriorment abandonat 
i rehabilitat cap al 150aC per un 
curt període, pel motiu esmentat en 
l’article anterior.

En contraposició, els de la Plaça 
de Les Bruixes s’aproparen al 
riu, que els oferia abundància de 
collites, caça i pesca, com podria 
ocórrer en la resta de la cadena 
de turons propers a la zona fluvial, 
llocs preferits per construir-hi els 
poblats.

Són coneguts, i a corre-cuita 
excavats, el de la Plaça de Les 
Bruixes I, aproximadament del segle 
III aC que, per les circumstàncies 
ja comentades, fou destruït, i el de 
Plaça de Les Bruixes II, coexistint 
amb els romans. Aquell, més 
antic, és el que s’erigí al cim del 
turó, entre la riera del Molí i la de 

Sant Bartomeu, reunint totes les 
condicions idònies. 

És d’admirar l’activitat dels 
membres d’Amics del Museu de 
Molins de Rei, que salvaren de 
demolidores màquines molts 
vestigis històrics. Cal ressaltar que 
el 1971 el soci del Museu Josep 
Pujol Vila fou qui donà coneixement 
que en les obres a l’antic camí 
de Sant Bartomeu de la Quadra 
quedaven al descobert les primeres  
restes arqueològiques del jaciment 
II. Procedint a un rescat cuitat i 
laboriós, s’amplià a l’estudi del 
jaciment I.

Afrontant amb El Papiol tenim un 
altre poblat iber, el de Les Argiles, 
que encara no s’ha pogut estudiar i 
que esperem no s’hagi vist  afectat 
pels rebaixos de Les Llicorelles. 

Fa uns anys, a la vessant d’aquest 
que mira a El Papiol, s’hi podien 
trobar molts bocins de ceràmica 
d’aparença ibèrica i, prop de la 
part boscosa, unes pedres tallades. 
No hi ha cap estudi fet respecte al 
Castellot, a la Vall de Sorgues, ni a 
l’Ermita de Sant Marçal. Respecte 
al Castell Ciuró, de fonaments 
antiquíssims, caldria una prospecció 
a fons. El cert és que l’emplaçament 
reuneix les característiques d’altres 
poblats. Finalment, Sant Pere 
Romaní, per damunt de la vila 
romana de Ca la Còrdia, és un altre 
turó ben emplaçat.

Recordem que, a l’època, el riu 
Llobregat solia inundar terrenys fins 
a la via del tren i al carrer de Baix al 
poble i, conseqüentment, les actuals 
rieres i torrents serien espais 
valorats per cultivar productes 
frescals, les petites planes propícies 
als cereals i, als terrenys més 
costeruts, la vinya, l’olivera o els 
garrofers. L’aigua indispensable per 
amarar el lli, el bestiar i la ceràmica 
la tenien a l’abast. I és la ceràmica 
la que ens ha tramès la interessant 
informació que avui podem gaudir 
als espais de Ca n’Ametller i de 
Pintor Fortuny. n

Enginyer agrícola i historiador vocacional

TOMEU MARTÍ I PARELLADA
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NO GUANYA QUI TÉ MÉS FORÇA 
SINÓ QUI MÉS RESISTEIX

El Procés que viu 
Catalunya no té 
aturador. Hi haurà 
moments d’encert i de 
retrocés, però la fita és 

ben clara: prescindir del control 
de les elits madrilenyes sobre el 
nostre territori. ¿Per què? Doncs 
perquè el Reino de España no 
serà mai capaç de fer encaixar els 
catalans, molt més vanguardistes i 
europeus, dins d’unes estructures 
molt més conservadores, herència 
directa de la dictadura feixista de 
Franco. Els catalans, a diferència 
dels espanyols, per exemple, no 
votaran mai al Partido Popular, 
no s’hi veuen reflectits, ni aniran 
mai a una corrida de toros, perquè 
només hi veuen un espectacle de 
tortura sòrdid inacceptable.

Els ADN de les dues nacions són 
incompatibles per milions de 
raons, però segurament la més 
important de totes elles és la Casa 
Reial dels Borbons. Els catalans, 
lluny de rendir obediència i 
adoració al Jefe de Estado, 
senten davant d’ell, i de tot el seu 
clan, una veritable aversió. Els 

espanyols, en canvi, massa sovint 
practiquen l’agenollament i la 
submissió.
Podríem fer una llista, de la resta 
de raons: les històriques (atac 
sistemàtic a la llengua, la cultura i 
les institucions), les econòmiques 
(un gravíssim greuge fiscal i 
unes pèssimes inversions), les 
polítiques (repressió judicial i 
policial ferotge de la dissidència 
ideològica, clavegueres 
d’Estat, linxament de l’1-O, 
empresonament dels adversaris 
polítics, etc.). No acabaríem mai.
Vist tot aquest horror, hauríem 
de veure per què queden 
encara catalans que prefereixen 
dependre de les decisions que 
es prenen al Congreso de los 
Imputados:
- Fanatisme: un sentiment 
identitari tan fort que impedeix 
jutjar els fets de forma serena i 
objectiva. Bandera, himne i pàtria. 
Res més.
- Passivitat: són aquells que viuen 
al marge dels esdeveniments, 
en l’absoluta despreocupació, 
que no s’han fet mai càrrec de la 
gravetat de la situació i continuen 

per inèrcia com sempre, sense 
voluntat de canvi, sense cap 
motivació.
- Idealistes: aquells sectors que 
pensen que una revolució farà 
que Espanya, per art de màgia, 
pateixi una mutació que farà que 
pleguin els Borbons i tots els 
llinatges franquistes que des de 
l’any 39, a l’ombra, controlen totes 
les institucions: els partits, els 
ministeris, els bancs, les empreses, 
els tribunals i tota l’administració.
Amb els primers no hi ha res a 
fer, amb els segons cal paciència 
i molta pedagogia i els tercers 
només és qüestió de temps 
que ho vagin veient. Que no, 
“No se puede”, perquè és atàvic 
i el bàndol guanyador, els del 
Alzamiento Nacional, són qui 
manen i ningú els pot apartar.
Nosaltres marxarem. Bé, de fet no, 
ens quedarem on ens pertoca, a la 
nostra República, rica, europea i 
moderna. Qui marxaran seran ells, 
perquè aquí ja no ens controlen, 
ni estarem al seu servei. No 
guanyarà qui té més força sinó qui 
més resisteix. n

Comunicador

JAIRO LOZANO
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SABIES QUE...?
NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL

LA COVID-19 HA TINGUT UN 
GRAN IMPACTE EN ELS SERVEIS 

SOCIALS MUNICIPALS?

MOLINS DE REI HA RECOLLIT MÉS 
DE 100 TONES DE RESIDU TÈXTIL, 

MALGRAT LA PANDÈMIA?  
LA VILA COMPTA AMB UN NOU 

SERVEI ADREÇAT A LA INFÀNCIA?

Aquesta figura de proximitat 
vetllarà per la millora de 

la convivència, el respecte i el 
civisme a la vila durant els pròxims 
10 mesos. La contractació forma 
part d’un pla d’ocupació per 
a persones en situació d’atur, 
impulsat per l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona. La idea és que 
les agents estiguin presents 
sobretot a la zona centre de la vila 
i que al llarg de la setmana vagin 
alternant, prioritàriament, el barri 
de La Granja, el barri del Canal i la 
carretera. n

L’Ajuntament i Equip 40, l’equip 
de professionals que gestiona 

el  Centre de Desenvolupament 
Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) 
de Sant Feliu de Llobregat, han 
signat una llicència d’ocupació que 
permetrà la prestació d’aquest 
servei a la vila. S’ubicarà al carrer 
Sant Isidre, 2, seu de l’antiga llar 
d’infants el Cargol. La cessió 
d’espai evitarà que els menors i les 
seves famílies hagin de desplaçar-
se fora de la vila. El servei tindrà 
les especialitats de psicologia, 
fisioteràpia, neuropediatria, 
logopèdia i  treball social per als 
infants de Molins de Rei. n

Durant el 2020, l’Ajuntament 
de Molins de Rei va atendre 

un total de 2.889 persones (casos), 
1.252 més que al 2019, dada 
que representa un augment del 
76,48%. Pel que fa al total d’ajudes 
dineràries atorgades (inclouen 
alimentació i subministres 
d’habitatge, entre d’altres), al 
2019 l’Ajuntament va destinar 
145.494,27€, mentre que al 2020 
s’hi van destinar 311.708,36€, 
cosa que representa un augment 
del 112%. També  es va veure 
incrementat el nombre d’ajudes, 
936 més que al 2019, fet que 
representa un augment del 67% 
respecte del 2019. n

Durant el 2020, a Molins de Rei 
s’ha assolit un total de 102.329 

kg de residu tèxtil, recollits als 
contenidors Roba Amiga del 
municipi, de manera que s’ha 
arribat als 3,98 kg/ per habitant. 
Aquesta xifra ha permès assolir 
fites socials, com ara la realització 
a Solidança de 3 itineraris amb 
persones en risc d’exclusió 
derivades de Serveis Socials. També 
durant el 2020 s’han entregat 
23,5 kg de roba a Serveis Socials 
i 4 persones del municipi s’han 
beneficiat dels cursos adreçats a 
persones amb dificultats per a la 
inserció laboral.  n

L’AJUNTAMENT HA INCORPORAT QUATRE AGENTS CÍVIQUES?
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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

HI HA HAGUT UNA ERRADA 
EN LA FACTURACIÓ DEL SERVEI 

DE BIOMASSA?
TENIM UN PLA LOCAL D’ADAPTACIÓ 

AL CANVI CLIMÀTIC?

A MOLINS DE REI, 
LA VICTÒRIA DE LES ELECCIONS 
AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

HA ESTAT PER ERC, AMB 
EL 25,80% DELS VOTS?

A Molins de Rei els republicans 
van tornar a emportar-se la 

victòria, tot i que amb 1,42 punts 
menys que als anteriors comicis. Li 
segueixen de prop el PSC, que puja 
8,10 punts i assoleix el 22,78%, i en 
tercer lloc, JxCat, amb un 19,03%. La 
resta de resultats són: CUP-G, 971 
vots (8,16%); EN COMÚ PODEM, 
861 vots (7,24%); VOX, 646 vots 
(5,43%);  C’s, 558 vots (4,69%);  
PDeCAT, 277 vots (2,33%);  PP, 269 
vots (2,26%); RECORTES CERO-
GV-M, 59 vots (0,50%); FNC, 33 
vots (0,28%); MPIC, 32 vots (0,27%); 
PCTC, 26 vots (0,22%);  PNC, 23 
vots (0,19%) i  IZQP, 6 vots (0,05%). 
12.057 molinencs i molinenques van 
exercir el seu dret a vot en aquests 
comicis, un 61,49% del total. n

L’error s’ha produït a la factura 
que els veïns i veïnes usuàries 

han rebut el mes de gener i que 
correspon  als consums dels 
mesos de novembre i desembre. 
Els afectats i afectades poden  
retornar el rebut i se li girarà un 
altre rebut amb l’import correcte, 
o poden esperar i a la propera 
factura, si no han  retornat el 
rebut en qüestió, d’ofici se’ls 
descomptarà l’import cobrat 
erròniament. n

L’Ajuntament de Molins de 
Rei ha presentat una trenta 

d’accions previstes per fer front 
als efectes del canvi climàtic, de 
les quals 7 ja s’han començat a 
executar. Aquestes actuacions 
formen part del document del 
Pla Local d’Adaptació al Canvi 
Climàtic (PLACC), aprovat al ple 
de novembre de 2019 i elaborat 
per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Al pressupost de 2021 
s’han inclòs 322.000€ per a seguir 
desenvolupant aquest pla. n

LA FIRA DE LA CANDELERA VIRTUAL HA ATRET MÉS DE 25.000 PERSONES?

El pregó d’enguany ha estat 
vist per 1.737 persones. Les 

activitats de l’àmbit empresarial 
van atreure a 150 professionals, 
i les jornades agràries a un 
centenar. La vessant gastronòmica 
i d’alimentació també ha 
aconseguit molt bones xifres, 

amb més de 4.300 visualitzacions 
o participacions en els diferents 
tallers, tastos i sessions de cuina. 
I respecte als tastets musicals i 
teatrals, també superen les 750 
visualitzacions a Youtube. Els 20 
vídeos de la fira d’entitats han 
aconseguit 1.167 visualitzacions. n
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SABIES QUE...?
NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL

EL CAMP DE FUTBOL JOSEP RAICH 
TINDRÀ GESPA NOVA?

LA ZONA ESPORTIVA RICARD 
GINEBREDA JA ESTÀ ENLLESTIDA?

ELS SERVEIS ESPORTIUS 
SUPEREN LES 500 CLASSES FETES 
DES DE L’INICI DE LA PANDÈMIA?

El passat 5 de febrer 
l’Ajuntament va decidir 

traslladar algunes parades del 
Mercat dels Encants a la plaça 
1 d’Octubre. Amb aquest canvi 
pretenien crear dos recorreguts 
independents que facilitessin 
la segregació de la circulació de 

vianants, amb un sentit únic de 
circulació per a vianants i un altre 
per a visitants del Mercat. Els 
paradistes, però, s’hi oposen a 
aquest canvi, ja que els allunya de 
la resta de parades i comerços. n

El canal de Youtube dels Serveis 
Esportius Municipals ofereix 

activitats per a totes les edats 
des del confinament domiciliari 
del passat mes de març. Gairebé 
un any després de l’arribada 
de la COVID-19 a les nostres 
vides, els professionals dels 
Serveis Esportius Municipals han 
aconseguit oferir més de 500 
classes a través del canal Youtube. 
A banda de les activitats en línia, 
cada setmana els molinencs i les 
molinenques poden participar en 
sessions presencials gratuïtes, com 
ara les rutes saludables, la marxa 
nòrdica i els parcs de salut. n

El Ple ordinari de gener ha 
aprovat inicialment el projecte 

per a la renovació de la gespa 
artificial del Camp de Futbol 
Josep Raich, per un import total 
de 344.113,27 €, i un termini 
d’execució de 5 setmanes. La 
gespa es va col·locar l’any 2006 
i ara, 10 anys després, serà 
canviada. Està previst que aquesta 
renovació es faci efectiva durant 
l’època estival, al voltant del mes 
d’agost. n

L’objectiu principal de l’edifici 
és donar cabuda, a més de 

l’entitat ja establerta, a d’altres 
esports com l’halterofília,  el judo, 
l’escalada o la gimnàstica artística, 
que es trobaven dispersos en 
locals que no s’adequaven a les 
seves necessitats particulars. 
L’equipament, que ha suposat 
una inversió de 3.6M€, pretén 
esdevenir un punt d’atracció 
d’activitats que potenciï les 
relacions familiars i socials del 
barri. n

EL MERCAT DELS ENCANTS NO ACCEPTA LA PROPOSTA DE L’AJUNTAMENT?
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SABIES QUE...?
NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL

JESÚS BALLAZ HA EDITAT 
UN NOU LLIBRE DE CONTES?

PERE RAICH S’ESTRENA 
AMB UNA NOVEL·LA?

EL MÚSIC MOLINENC RAMON 
CUGAT ESTRENA TREBALL 

DISCOGRÀFIC?

Es tracta de “L’esquerda” 
(autoeditat). El cantautor 

molinenc és membre i fundador 
del grup de pop folk Balancí i va 
debutar en solitari amb “Després 
de la tempesta sempre surt el sol” 
(autoeditat). Al nou treball, gestat 
durant la parada obligatòria de 
l’any passat, Cugat aposta per la 
percussió, la corda i la veu en el 
seu estat més natural. “El so de les 
flors” és el seu primer single n

L’escriptor molinenc acaba 
de publicar “Avui seré millor 

que ahir, contes per educar 
el caràcter” (Estrella Polar / 
Destino). El llibre conté 25 
contes breus, alguns d’originals i 
d’altres procedents de diferents 
fonts tradicionals, que pretenen 
ser una eina per a pares i mares 
que els permetrà parlar amb els 
fills de temes relacionats amb la 
personalitat dels infants. n L’actor, director de teatre 

i escriptor molinenc Pere 
Raich ha publicat la seva primera 
novel·la, “La noia del desert” 
(editorial L’Albí). La novel·la narra 
la vida de la Faghira i té com a 
denominador comú la ignomínia 
del poble espanyol davant del 
poble sahrauí. Raich, popularment 
conegut pel seu paper de Mesa a 
la sèrie de TV3 “Estació d’enllaç”, 
és autor també de poemes i altres 
escrits en diverses publicacions de 
poesia visual. n

El mes de març el Foment s’ha 
proposat recordar les seves 

tardes i nits de ball, que es van 
haver d’aturar ara fa un any degut 
a la pandèmia. Una ocasió ideal 
per retrobar-se i gaudir de bona 
música. El 7 de març a les 18h 
serà el torn de La Bruixa Exprés, 

amb qui es recordaran els balls 
de Festa Major. I el 21 de març 
visitaran la vila els Hombres B, 
una banda tribut als Hombres 
G. L’entrada pels concerts té un 
preu de 10€, 8€ per als socis i 5€ 
els infants. Es poden adquirir a 
Entrapolis. n

EL FOMENT INICIA UN CICLE DE CONCERTS?
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MARÇ, MES DE 
PRE-INSCRIPCIONS

g QUI FORMA PART DE 

L’ASSEMBLEA GROGA DE MOLINS?

L’Assemblea Groga és un marc 
unitari de treball i lluita en favor 
de l’educació pública, crítica, 
catalana, laica i de qualitat que, 
a Molins de Rei, agrupa alguns 
alumnes, mestres i totes les 
AFA (Associacions de Famílies 
d’Alumnes) de les escoles i 
instituts públics de la vila.

QUINES SÓN LES VOSTRES 

PRINCIPALS REIVINDICACIONS?

L’activitat de l’Assemblea Groga 
de Molins els darrers anys 
ha estat centrada en la lluita 
contra les retallades i la LOMQE 
(que finalment aquest curs ha 
estat derogada) i, en particular, 
treballem per una planificació 
escolar que posi l’Escola Pública 
en el centre i que no aprofiti els 
canvis demogràfics per a reduir-ne 
el seu pes. Aquests eixos centrals 
de la nostra lluita es resumeixen 
en un: posar en el centre del 
debat la importància de l’educació 
pública per a la nostra vila. 

QUINA VALORACIÓ FEU, DE 

MOMENT, D’AQUEST CURS 

EMMARCAT DE NOU EN UN 

CONTEXT DE PANDÈMIA?

Aquest curs començava amb 
el repte de garantir el dret a 
l’educació per a tothom en un 
context de pandèmia. Sabem que 
està suposant un sobreesforç, que 
està suposant renúncies, però 

creiem que és una gran notícia 
que les escoles i instituts 
de la vila estiguin oberts 
i funcionant amb relativa 
normalitat; perquè són peça 
clau per a la necessària 
socialització dels infants 
i joves, pel seu benestar 
emocional, i per garantir 
l’accés universal i la igualtat 
d’oportunitats de tots i totes elles.

LES MANCANCES QUE ES VAN 

PRODUIR EL CURS PASSAT S’HAN 

SOLUCIONAT AQUEST CURS?

Creiem que tots els centres 
s’han organitzat i estan 
responent correctament per 
atendre l’alumnat davant dels 
confinaments puntuals dels grups 
classe; així com l’Ajuntament s’ha 
dotat finalment dels dispositius 
necessaris per garantir la 
connectivitat de l’alumnat en cas 
de confinament i ha incrementat 
notablement els recursos 
per a la neteja dels centres. 
El Departament també està 
facilitant, a poc a poc, dispositius 
a professorat i alumnat dels 
instituts. Per tant sí, tot i que 
no ha estat ràpid, moltes de les 
mancances del curs passat s’han 
solucionat.Tot i així, creiem que 
aquest entorn de seguretat i 
confiança que s’ha aconseguit 
ha recaigut excessivament en el 
sobreesforç dels centres. Creiem 
que el Departament va fer una 
aposta decidida, que aplaudim, 

per obrir els centres, però no la 
va acompanyar amb els recursos 
materials i de personal necessaris 
per facilitar i garantir el correcte 
funcionament d’un curs tan 
anòmal com aquest.

A LES PORTES DE LES 

PREINSCRIPCIONS, I PER ESCALFAR 

MOTORS, HEU ORGANITZAT EL 

CONCURS DE CARTELLS “VINE A 

L’ESCOLA PÚBLICA A MOLINS”. 

HI HAN PARTICIPAT MÉS DE 180 

ALUMNES. PODRÍEM DIR QUE HA 

ESTAT UN ÈXIT ROTUND...

Doncs sí, estem molt contentes 
de l’alta participació. Volem 
aprofitar per agrair a totes i tots 
els participants que han presentat 
treballs. I, especialment, agraïm als 
departaments de Visual i Plàstica 
de l’Institut Bernat el Ferrer i Lluís 
de Requesens la seva col·laboració 
i impuls a la iniciativa. I encara 
estem més contentes per la 
qualitat de les seves feines, que us 
animem a descobrir a l’exposició 
que properament es farà a la 
Biblioteca amb els 15 cartells 
finalistes. Aquests cartells són una 

ASSEMBLEA GROGA MOLINS DE REI
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mostra més que els nostres fills i 
filles creixen, amb creativitat, a la 
Pública.

PRECISAMENT EL CARTELL 

GUANYADOR ÉS LA IMATGE DE LA 

CAMPANYA INSTITUCIONAL DE 

PROMOCIÓ DE L’ESCOLA PÚBLICA 

QUE DES DE FA 5 ANYS PORTA A 

TERME L’AJUNTAMENT ARRAN 

D’UNA MOCIÓ. QUÈ ELS DIRÍEU ALS 

QUE HO CONSIDEREN UN GREUGE 

AMB LA CONCERTADA?

L’Assemblea Groga és una 
plataforma en favor de l’escola 
pública. L’escola pública, com la 
resta de serveis públics, és l’escola 
gestionada directament per les 
nostres Administracions, la de 
tots i totes, i per tant entenem 
dins de la més absoluta normalitat 
i lògica que les Administracions 
facin campanya de promoció 

de la seva escola. I així ho van 
entendre també tots els grups 
polítics municipals, que van votar 
unànimament a favor d’aquesta 
moció el desembre de 2016. Cal 
tenir present que altres municipis 
del nostre entorn com ara Sant 
Feliu de Llobregat o Cornellà fa 
anys que fan campanyes similars 
amb total normalitat.

PER QUÈ RECOMANEU A LES 

FAMÍLIES TRIAR LA PÚBLICA?

Aquest any, més que mai, som 
totes conscients de la importància 
de preservar els nostres serveis 
públics i creiem que la millor 
manera de preservar-los i 
garantir-ne la qualitat és fer-ne 
ús. Totes les escoles i instituts 
públics de Molins, amb les seves 
particularitats i fortaleses pròpies, 
presenten uns valors comuns 

que identifiquen la nostra escola 
pública: la qualitat, la catalanitat, 
la gratuïtat, la innovació, la 
democràcia i participació, la 
pluralitat, la laïcitat, el sentit crític 
i, per sobre de tot, que és l’escola 
de tothom i per a tothom. 

L’escola pública és la millor eina 
per garantir el dret universal a 
l’educació. Per una societat més 
justa, triem educació pública, 
triem educació de qualitat per a 
tothom!

QUINS SÓN ELS REPTES DE 

L’ESCOLA PÚBLICA DE MOLINS?

A nivell de planificació escolar, 
des de l’Assemblea Groga creiem 
que el principal repte de l’escola 
pública a Catalunya, no només a 
Molins, és aprofitar la davallada 
demogràfica actual per, amb 
els mateixos recursos, baixar 
les ràtios alumnat/professorat. 
D’aquesta manera es podria 
millorar la qualitat i l’atenció a 
l’alumnat; i impulsar les accions 
necessàries per garantir l’escola 
personalitzada i inclusiva que 
volem.

L’altra gran repte que tenim com 
a país i també a nivell municipal 
és el foment de l’equitat i la 
cohesió social, per així reduir 
la segregació escolar amb la 
necessària dotació de recursos. 
I, per suposat, és i serà un repte 
mantenir els centres desperts i en 
contínua evolució i millora, com 
porten fent tots aquests anys, 
gràcies a la magnífica feina dels 
seus treballadors i treballadores. 
Finalment, des de l’Assemblea 
Groga, també creiem important 
seguir avançant en la unitat 
d’acció dels centres públics, en 
les xarxes creades per compartir 
experiències i créixer plegades. 
Perquè som nou centres, però una 
única escola: l’escola pública de 
Molins! n
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Enginyera Industrial, jugadora d’Handbol a Divisió d’Honor de Plata i mare de tres nens

8 DE MARÇ. “UNA COSA ÉS SER DONA I FER ESPORT 
I L’ALTRA ÉS SER MARE I FER ESPORT”

LAIA FAIXÓ

g ON I QUAN VAS COMENÇAR A 

FER ESPORT?

A la Fede. Jo vinc de la gimnàstica 
esportiva, amb una disciplina molt 
dura, sobretot quan passes al grup 
d’elit que entrena cada dia. Però 
estava cansada de fer un esport 
individual i als 14 anys, amb el 
canvi de l’escola a l’institut, vaig 
conèixer moltes noies que feien 
handbol. Vaig començar de cadet 
(una edat bastant tardana), és a dir 
que porto des del 92 fins ara fent 
handbol. Vaig començar a Molins 
de Rei, dels 14 als 18, més tard a 
Sant Vicenç dels Horts i després 
a Sant Esteve Sesrovires, i d’allà a 
Sant Joan Despí, on porto 4 anys. 
A Sant Esteve Sesrovires vam 
pujar a Divisió d’Honor Plata, i a 

Sant Joan Despí estem també en 
aquesta divisió.

TENS 3 FILLS (12, 11 i 4 ANYS). COM 

HAS COMPAGINAT LA FACETA DE 

MARE AMB LA D’ESPORTISTA?

Sobretot amb molta organització i 
amb molta ajuda de la família, sinó 
és impossible! I amb molt d’esforç 
per part meva. També ha ajudat 
la meva condició física, que em ve 
d’herència, perquè sinó no hauria 
pogut jugar després de tres parts. 
A casa juga tothom: el meu marit, 
els nens i jo. Ara el meu marit 
és entrenador, però hi ha hagut 
èpoques que hem coincidit jugant 
tots dos. Cada cap de setmana hi 
ha quatre partits a casa meva! Tot 
i que ara en època de Covid els 

nens no poden jugar. Durant 
molt de temps la família 
del meu marit és qui m’ha 
ajudat més, perquè estaven 
jubilats i es feien càrrec dels 
nens mentre jo jugava al 
Sant Esteve Sesrovires. I ho 
han fet sense preguntar-me 
mai què feia jugant si ja era 
mare.

T’HAS PLANTEJAT ALGUNA 

VEGADA DEIXAR DE JUGAR 

PER LA MATERNITAT?

Sí, cada dia que passa. En 
aquest aspecte, soc un mar de 
contradiccions. Però és el que 
tenen els vicis, que no tenen 
explicació. Jo faig molt d’handbol, 
és el meu vici. És d’aquelles coses 
que vols deixar, però no pots. Per 
sort, el meu vici, a diferència del 
tabac o l’alcohol, va en benefici de 
la salut (riu). Jo tinc una feina de 
molta concentració, a més sempre 
estic rumiant, i l’handbol és l’únic 
lloc on la meva ment s’allibera. 
Després d’un dia dur, necessito un 
entrenament, no pas estar al sofà. 
Em costa molt anar-hi cada dia, 
no creguis. Però tinc tan clar que 
quan torni estaré millor que com 
hi he anat.

Foto: Àngel Altés

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

Foto presa just abans de començar un partit.



19WWW.TOTMOLINS.COM    #09 - MARÇ  2021

ENTREVISTA

EL MÓN DE L’ESPORT NO ES LLIURE DEL 

MASCLISME. LES DONES ES TROBEN 

EN UNA SITUACIÓ D’INFERIORITAT. 

HAS  HAGUT DE TRENCAR BARRERES 

AMB ALGUNA ACCIÓ?

Crec que soc una privilegiada en 
aquest aspecte. Fa molts anys, 
per exemple, vaig pujar a la Junta 
del club en el que estava en 
aquell moment com a capitana a 
preguntar perquè el primer equip 
masculí i el primer equip femení no 
tenia les mateixes hores de pista 
coberta. Fins aleshores, ningú 
s’havia queixat, i qui dia passa, 
any empeny. No tenia raó de ser, 
així que ho van canviar. També 
recordo que vam fem una sortida 
extraescolar amb les famílies de 
l’escola. Jo tenia partit, i estàvem a 
Divisió d’honor de plata. La meva 
obligació era anar al partit, però 
també havia d’estar a la sortida 
com a mare. Vaig marxar, vaig 
jugar, i vaig tornar. Les mares 

primer no van entendre res, però 
després una d’elles em va dir que 
si això mateix ho hagués fet el seu 
marit, ho hagués vist el més normal 
del món. Jo només anava a jugar 
perquè era el que creia que havia 
de fer, però sí que en el fons estava 
transgredint una norma i estava 
fent alguna cosa pel feminisme. 
Són aquestes motxilletes les que 
portem al darrera que, encara que 
no vulguem, hi són i ara, a poc a 
poc, ens les estem traient. 

QUINES DIFICULTATS T’HAS ANAT 

TROBANT?

Hi ha moltes dones que quan 
s’acosta l’edat de tenir fills, ho 
deixen. A la meva categoria hi ha 
moltes dones de fins a 28 anys, 
però dels 30 cap a dalt comença a 
baixar en picat. Perquè una cosa 
és ser dona i fer esport i l’altra és 
ser mare i fer esport. La primera 
barrera està molt superada, 

però la segona no. Recuperar-se 
dels parts és difícil i s’ha de fer 
ben fet per tornar a jugar. Jo he 
jugat amb la lactància, donant el 
pit a la grada, buidant per no fer 
mastitis...i de nou a pista a jugar. 
I això és possible. Organització i 
planificació són la clau. 

COM S’ACONSEGUIRIA LA 

IGUALTAT REAL I EFECTIVA EN EL 

MÓN DE L’ESPORT?

Formo part de la Comissió d’Igualtat 
de la Federació Catalana d’Handbol, 
i un dels temes que s’està tractant 
és la nova Llei d’Esports. S’està 
fent moltíssima feina. Actualitzar 
aquesta Llei d’Esports és important, 
i també la visualització. Ara, per 
exemple, ens xiulen molts dones. En 
l’últim europeu femení es va decidir 
que fos xiulat únicament per dones, 
i no n’hi ha tantes per desgràcia que 
ara mateix tinguin el nivell. Això 
no és bo per ningú, perquè al final 
el que queda, si algú veu un partit 
aïllat, és que les dones no xiulen bé, 
i no és el cas. A un campionat has de 
portar els millors, i has d’aconseguir 
que les dones tinguin les eines i els 
recursos per poder ser les millors, 
però no posar-les perquè són dones. 
Els meus fills al principi es pensaven 
que l’handbol era un esport de 
dones i que el masculí era residual, 
perquè només miraven handbol 
femení. La clau està, per tant, en 
visualitzar-ho. n

Handbol Sant Joan Despi                                                                               Jordi Terrón ©
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MESTRE DEL COL·LEGI VIROLAI

g PER QUÈ VAS DECIDIR SER 

MESTRE DE MÚSICA?

Sempre he tingut clar que em 
volia dedicar a la música. Vinc 
d’una família de músics, on s’ha 
potenciat molt aquesta part 
artística. Amb 7 anys ja vaig 
començar a tocar la guitarra. Vaig 
estudiar a l’escola de música de 
Molins i amb 16 anys ja donava 
classes de guitarra al Casal de 
Joves de la vila. Al Virolai ja fa 13 
anys que hi treballo, i és aquí on 
he trobat el lloc per desenvolupar 
la meva part més creativa. La 
docència m’apassiona. 

QUÈ CREUS QUE ÉS EL MÉS 

IMPORTANT DE L’EDUCACIÓ 

MUSICAL?

Per mi la música és una de les 
àrees educatives més complertes. 

Pots arribar a desenvolupar 
molts recursos amb l’alumnat. 
Pedagògicament és una eina 
molt potent per estimular el 
creixement de les persones. 
Amb la música pots treballar 
altres camps de l’aprenentatge: 
competències lingüístiques, 
matemàtiques... Un bon projecte 
musical pot fer cohesionar un 
grup i fer millorar la relació entre 
companys.

COM INFLUEIX LA MÚSICA EN ELS 

TEUS I LES TEVES ALUMNES?

La música és una assignatura 
molt agraïda. Si com a docent 
dotes la teva àrea de dinamisme, 
fas que la predisposició i la 
motivació dels alumnes sigui 
molt gran. Alumnes de Batxillerat 
m’han arribat a dir que gràcies 
als espectacles que han fet al 
llarg dels cursos han aconseguit 
superar la seva por escènica i 

s’han sentit més preparats i segurs 
per fer exposicions a classe. Veig 
també com alumnes amb certes 
dificultats d’aprenentatge, gràcies 
a la motivació d’una obra musical 
teatralitzada, aprenen sense cap 
problema. 

QUINA ÉS L’ACTIVITAT DE CLASSE 

QUE MÉS ELS CONNECTA AMB LA 

MÚSICA?

Si a tu et veuen entusiasmat amb 
allò que estàs ensenyant, ells 
s’enganxen molt a la matèria. 
M’encanta, sobretot amb els 
alumnes més petits, relacionar 
l’aprenentatge amb la paraula 
“jugar”. Si en comptes de dir “anem 
a fer una fitxa” preguntes: “voleu 
jugar amb mi?”, les seves cares 
s’il·luminen. Crec que l’activitat 
de classe que més connecta amb 
els alumnes és quan fas qualsevol 
projecte musical: una cantata, un 
musical, un concert...Tot el que 

PACO MORENO

Des de fa 13 anys imparteix classes de música al Col·legi 

Virolai. La Fundació Jordi Sierra i Fabra i l’Editorial Cruïlla li han 

concedit el quart premi Docent de l’Any.
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representa fer l’àrea més vivencial 
i la pràctica amb instruments, la 
dramatúrgia, les coreografies...
És aquí on treuen el millor d’ells 
mateixos. El que jo intento és 
trobar l’equilibri entre ensenyar 
els continguts més teòrics i fer que 
la música sigui el més dinàmica 
possible.

PROCLAMAT DOCENT DE 

L’ANY, ENTRE D’ALTRES, PEL TEU 

PROJECTE D’ARTS ESCÈNIQUES. EN 

QUÈ CONSISTEIX?

Ja fa molts anys que el fem. 
Preparem un espectacle musical  
(la majoria de creació pròpia) al 
llarg del curs i al final fem una 
representació. Ho fem a infantil 

(amb “El conte vivencial”), als 
cicles inicial, mitjà i superior (amb 
musicals i cantates) i a la ESO, amb 
un musical de cloenda on són els 
alumnes els que des de zero crean 
tot un espectacle. 

PARLA’NS DE LES ALTRES 

INICIATIVES QUE TAMBÉ S’HAN 

VALORAT (“MOTIVATS” I “GRANET 

DE SORRA”)

“Motivats” és un projecte que 
va néixer dels propis alumnes 
d’ESO i Batxillerat que, de manera 
voluntària, participen en diferents 
projectes de l’escola (Nadal, 
Carnestoltes, Sant Jordi...). Alguns 
toquen instruments, la majoria 
estan al cor...És un exemple bestial 

de treball cooperatiu, on veus 
com alumnes de 12 a 18 anys  
formen part d’un projecte comú. 
I d’altra banda està el “Granet de 
sorra”, que intenta conscienciar 
als alumnes sobre diferents 
problemes socials. Volem que 
siguin persones solidàries i amb 
pensament crític. Busquem 
una associació que necessiti la 
nostra ajuda i creem una cançó, 
l’enregistrem, fem un vídeo i 
iniciem una sèrie d’accions en 
favor d’aquesta associació. Hem 
col·laborat amb Gueopic, Sant 
Joan de Déu, Aldeas Infantiles, 
protectores d’animals...És de les 
coses més boniques que he fet 
com a docent.

UNA CRÍTICA A LA POLÍTICA 

EDUCATIVA DEL TEU ÀMBIT. QUÈ 

HEM DE CANVIAR O MILLORAR 

PER DESPERTAR L’INTERÈS PER LA 

MÚSICA A LES AULES?

Lamentablement la música 
continua tenint un paper molt 
residual als projectes de llei, i 
trobo que és un gran error. La 
música té la capacitat de ser l’àrea 
més transversal i hauria de tenir 
un paper molt més destacat. Però 
les lleis no estan consensuades 
per experts en docència. Hi ha 
sistemes educatius que fa anys 
que funcionen amb èxit i hauríem 
d’emmirallar-nos en ells, adaptant-
los a les nostres particularitats. n
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g PER A TU TELETREBALLAR ÉS SINÒNIM DE...
V - Conciliació i tranquil·litat, perquè sé que puc 
arribar a tot allò que haig de fer amb menys esforços o 
pèrdua de temps en desplaçaments.
P - Conciliació 100%. És molt més fàcil conciliar la vida 
laboral amb la familiar i també és més fàcil conciliar-la 
amb el temps de lleure.

QUINS CREUS QUE SÓN ELS PRINCIPALS AVANTATGES I 

INCONVENIENTS DEL TELETREBALL?

V - El gran avantatge per mi és una major flexibilitat 
horària. Em permet fer un horari més adaptat a les 
meves necessitats, tant laborals com personals, i 
això repercuteix també en la conciliació entre la 
vida familiar i la professional. Altres avantatges 

VANESA vs. PILAR
El teletreball, o com conciliar en temps de pandèmia

La Vanesa té 40 anys i treballa de tècnica de 
gestió de programes a la Universitat Oberta 
de Catalunya (UOC). Teletreballa des de l’any 

2007, actualment al 100%. La seva parella, el Joan, 
és mànager de programa a la mateixa universitat 
i també fa 100% teletreball. Tenen una filla de 7 
anys. La Pilar té 51 anys i treballa al departament de 

marqueting d’una coneguda empresa de productes 
òptics. Teletreballa al 100% des del juny de l’any 
passat. La seva parella, el Toni, també teletreballa 
des de principis d’any. Són pares d’una nena de 10 
anys i d’un nen de 8. Totes dues concilien la vida 
familiar amb la laboral. Però, com s’ho fan? Preneu 
bona nota! 

són evitar desplaçaments innecessaris i reduir 
l’estrès, perquè saps que pots portar als fills a 

l’escola sense por a trobar després una retenció. 
Inconvenients... la desconnexió que hi ha a nivell 
social, sobretot ara amb la pandèmia. Tot i que 

he notat que no tinc tanta por o vergonya davant 
segons quines persones, perquè estic darrera d’una 

pantalla. I treballar més hores de les que pertoquen. 
Per evitar-ho, he hagut d’aplicar un horari. 
P - Veig molts avantatges, a banda de la conciliació. 

Pots organitzar-te millor el temps, perquè no hi ha 
el tema del transport fins a la feina (no hi ha cues en 
cotxe, transport públic...), i l’horari és més flexible. 

El tema ecològic també és un avantatge. Fa molt 
que no agafo el cotxe per anar a treballar! Si hi ha 

persones a la feina que no t’agrada gaire veure, no 
és el mateix veure-les físicament que a través de la 
pantalla! (riu). Hi ha més salut mental. Si aprofites el 

temps, hi ha possiblement un punt més de felicitat. 
Des de que teletreballo no “surto de la feina” enfadada. 

Inconvenients...en un determinat moment, no fer un 
cafè amb els meus companys.

LES DADES INDIQUEN QUE, DESPRÉS D’AQUELLS 3 MESOS 

DE CONFINAMENT ESTRICTE, LES DONES HAN CONTINUAT 

PORTANT EL PES DE LA LLAR, HAN TINGUT GREUS 

PROBLEMES PER CONCILIAR-HO AMB EL TELETREBALL 

I HAN PATIT MÉS EPISODIS D’ANSIETAT. T’HI VEUS 

REFLECTIDA?

V - L’inici va ser bastant caòtic per tothom. Jo ja feia tres 
dies a la setmana de teletreball, però no és el mateix fer-
lo sola a casa que amb un infant al teu costat, a qui has 
d’entretenir i ajudar amb les tasques de l’escola. Tots dos 

vam poder compaginar-ho, però ens va generar ansietat, 
sobretot al principi, perquè vam tenir pics de feina i vam 

haver de treballar fins i tot alguns diumenges. 
P - No, en absolut! L’episodi d’ansietat potser venia d’estar 
a casa tots quatre en el moment del confinament, perquè no 

hi havia escola i sí molts nervis. Però ara això ja ha passat. El 
nostre model de conciliació a casa és d’un 55-45% amb la meva 
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parella. Tots dos hem pogut conciliar i no em veig 
aclaparada per les tasques de la llar. És una qüestió 
de rutines i d’encabir algunes d’elles en l’horari de 
feina. De fet, em dona la sensació que quan acabo de 
treballar tinc més temps lliure. 

UN ESTUDI RECENT TAMBÉ ASSEGURA QUE EL 

TELETREBALL ESTÀ SUMANT 2 HORES MÉS A LA 

JORNADA LABORAL. EL TELETREBALL T’HA ROBAT 

TEMPS LLIURE?

V - No, el que he fet és invertir les hores que 
utilitzava en els temps de desplaçament (unes dues 
hores al dia) a la feina.  El meu temps lliure l’he 
continuat fent perquè m’ho he imposat . Necessitava 
aquestes hores per mi i per la meva família, i a poc a 
poc ho hem anat aprenent.
P - És possible que en un inici sí que li poséssim més 
hores. Tens la sensació de que durant tot el dia pots 
treballar, perquè tens l’oficina a casa. Però no és 
una qüestió de treballar més, sinó d’organització i 
d’adaptació a la nova forma de treballar. Ara no estic 
treballant més hores, les estic racionalitzant. Sí que 
pot passar que ara m’hi posi fora del meu horari, però 
potser és perquè he deixat de treballar una hora 
abans. 

MOLTES EMPRESES HAN HAGUT DE FER EL SALT 

SENSE ESTAR PREPARADES. EN EL TEU CAS, QUINES 

EINES O SISTEMES DE TREBALL HA IMPLEMENTAT PER 

FACILITAR EL TELETREBALL?

V - En el meu cas ja teníem una Intranet i jo ja tenia 
totes les eines necessàries per poder treballar des de 
casa tres dies a la setmana. El que sí que ha crescut 
és el nombre de vídeotrucades i la utilització d’eines 
com Zoom o Hangouts.
P - Jo ja disposava de portàtil, i a certs nivells ja 
teníem un túnel per connectar-nos via Internet a tots 
els servidors i a tota la informació que necessitàvem. 
Ara s’ha habilitat per tot el personal. Ens han 
incorporat eines com el Teams, i també hem treballat 
molt amb el whatsapp.  

LES REUNIONS VIRTUALS SÓN EL PA DE CADA DIA. ENS 

ESTEM REUNINT MASSA?

V - Sempre hi ha hagut molta reunionitis, i això no ha 
canviat. On sí he vist un canvi significatiu és amb les 
eines que fem servir ara, perquè les reunions on line 
són molt més efectives que les presencials. La gent és 
puntual i es fan reunions per debatre o solucionar un 
problema. Són més directes, es va al gra.
P - Si, però per mi ja ho eren abans. Com que estem 
sols a casa, ens pot donar la sensació de que estem 
més de reunions...però no és així.

QUÈ TROBES A FALTAR DEL TREBALL PRESENCIAL?

V -  Veure els companys, perquè era una manera de 
desconnectar, de parlar de les teves coses i de les 
teves experiències. El poder tenir un contacte social 
més profund.
P - Fer un cafè amb algun amic, però a casa m’hi trobo 
molt bé. Treballo amb el meu marit, i hem descobert 
que som molt bons companys de feina! Ens donem 
suport, i també ens fem companyia.

SI EL TELETREBALL HA VINGUT PER QUEDAR-SE I ET 

DONEN A ESCOLLIR...QUÈ FARÀS?

V - Ha vingut per quedar-se, està clar, i a la nostra 
empresa s’està pensant en com acabar de millorar-
lo. Soc una ferma defensora del teletreball i, si em 
preguntessin, continuaria fent teletreball, encara que 
m’agradaria poder decidir si un dia de la setmana vaig 
perquè vull o perquè tinc una reunió que és millor 
fer-la presencialment, per exemple.
P - Teletreballaria sempre. Però si no pot ser, el que 
m’agradaria és fer un mixte. Treballar, per exemple, 
tres dies a casa i els altres dos aniria a l’oficina. n



RECORREGUT 6

L’alzinar de Can Tintorer 

Llocs d’interès: Castell Ciuró, masia de Can Vilagut, 
Quatre Camins, masia de Can Tintorer, alzinars de 
Can Tintorer, masia de Can Portell, alzinars de Santa 
Creu i masia de Can Ribes.    

6’4 km Baixa

260 m

Circular
Tipus de Ruta

Desnivell
1:50 h
Temps Total

Distància Dificultat

I
niciem la ruta des de les restes gòtiques 
del Castell Ciuró i prenem de pujada per la 
pista que mena a Santa Creu d’Olorda. Al 
poc passem pel costat de la masia de Can 
Vilagut i 300m més amunt arribem a la cruïlla 

anomenada dels Quatre Camins. Traspassem 
una cadena i seguim pel segon camí a l’esquerra, 
amb pal indicador direcció can Tintorer. Seguirem 
sempre endavant sense deixar aquest camí 
principal que de primer planeja vorejat d’alguns 
roures.  Passats uns 6’ en un revolt a l’esquerra 
iniciarem una suau baixada amb bones vistes al 
NW sobre la muntanya de Montserrat. Travessem 
una altra cadena i deixem a la dreta la casa de Can 
Barça fins que un pèl més avall el camí desemboca 
a la pista que ve de Molins.

Seguirem a la dreta i en 4’ passem a tocar de 
la masia de Can Tintorer, d’origen medieval 
reconvertida en restaurant. Havent deixat enrere 
la masia fem un revolt que tomba a l’esquerra i 
al final d’una petita pujada abandonem aquest 
camí principal i prenem un altre a la dreta que 
antigament havia estat molt transitat i que puja 
pausadament. Passem pel costat d’una casa i aviat 
el camí s’estreny:  ja hi som al bell mig dels alzinars 
de Can Tintorer. En aquest paratge fins als anys 60 
es talaven les alzines i en les places carboneres s’hi 
feia un carbó vegetal de molt bona qualitat. Seguim 
amunt per aquest deliciós camí emboscat i solitari 

fins que sortim a un lloc més obert, continuem per 
la dreta i aviat serem al davant d’una casa. Seguint 
endavant en 2’ agafem un altre camí a la dreta de 
pujada que de seguida arriba a una bifurcació que 
agafem a mà esquerra per un camí ample que en 
3’ ens deixa en un encreuament de pistes amb pal 
indicador. Triem a la dreta de pujada i a tocar de 
la masia de Can Portell, actualment el restaurant 
La Masia. Un cop arribats a l’encreuament amb la 
pista que ve de Molins a Santa Creu seguirem vers 
la dreta de baixada. Tot caminant ens sentirem 
de nou acompanyats per una esplèndida i ben 
constituïda boscúria: l’alzinar de Santa Creu. I 
a més també podem albirar atractives vistes al 
N sobre la plana vallesana i el cim de la Mola al 
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt. Passats 
uns 15’ arribem a la masia de Can Ribes del s.XIV, 
actualment una escola de natura.

Des d’aquest encreuament de camins nosaltres 
tirem rectes avall, deixant enrere el paisatge més 
obac de l’alzinar, i passem a un altre on sovinteja 
la pineda de pi blanc que mira a vessant solell. Pel 
marge dret de la pista ens fixem en una llarga feixa 
de conreu de pedra seca ara abandonada. En pocs 
minuts ens retrobem amb els Quatre Camins per 
on havíem passat a l’anada. Traspassem la cadena 
i continuem rectes pista avall fins que en 15’ 
arribarem al Castell Ciuró, inici i final de la ruta.  n

DESCRIPCIÓ
DE L’ITINERARI

Centre Excursionista Molins de Rei

NATURA LOCAL
CONEIXEM EL RODAL DE MOLINS DE REI AMB EL CEM
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g Proposem una ruta BTT de nivell moderat i 
fem la pujada de la Llarga de Sant Feliu, de 6 km, 
amb un desnivell del 5,4%.

Sortim pel Terraplè i agafem el camí del riu 
direcció Sant Feliu i passem per sota del pont de 
la N-II. A la nostra esquerra hi ha els Aiguamolls 
i seguim el camí fins a arribar al km 4,4, on tenim, 
a l’esquerra, el camí a Sant Feliu.
Seguim el track i passem per sota de l’autopista; 
a continuació, fem un gir a la dreta i a 10 m a 
l’esquerra, ara sobre asfalt, continuem 600 m i 
passem per sota del pont. Seguim la riera de la 
Salut i passem pels carrers P. Falguera, P. Pins i 
Riera de la Salut fins al final, i continuem per la 
pista forestal La vall de Sant Feliu.
Arribem a l’àrea de lleure de la Salut i continuem 
per la mateixa pista direcció Santa Margarida. A 
400 m arribem a un creuament des d’on seguim 
recte direcció Vall de Sant Feliu.
A 350 m veiem una bifurcació. Continuem per 
la pista ampla de l’esquerra direcció can Ferriol 
i després de 900 m veiem una pista a l’esquerra. 
Nosaltres seguim recte i a 250 m, la riera creua 
la pista i comença una petita pujada de 100 
m. A dalt agafem, a la dreta, direcció Torre 
del Bisbe, on arribem després de 640 m. A la 
bifurcació anem per la dreta de baixada direcció 
Santa Margarida i al tornar a pujar veurem, a 
l’esquerra, la Torre i, a la dreta, la font de Santa 
Margarida. El camí continua amb un pendent del 
6%. Hem de regular el nostre esforç i després 
de 600 m, a la bifurcació, seguim a l’esquerra, 

direcció coll de les Torres.
Aquest últim tram de la pujada té 1.200 m i 
arribem al coll de les Torres i a la ctra. de Molins. 
Som al km. 14 de la nostra ruta i a una alçada de 
360 m. 
A partir d’aquí, el track ens porta per la carretera 
a Santa Creu i Molins.  n

La teniu a Wikiloc: bit.ly/Rutasons3

Narcís Aracil, Club ciclista Sons & Bikes

RUTA: Molins de Rei–Sant Feliu-La Llarga-Santa Creu-Molins de Rei.

22 km Moderat

430 m

Circular
Tipus de Ruta

Desnivell
3’27 h
Temps Total

Distància Dificultat

430 m
Desnivell

NATURA LOCAL
CONEIXEM EL RODAL DE MOLINS DE REI
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E
l barri deu el seu nom a la riera que el 
traspassava (i que l’amenaçava amb 
inundacions quan plovia molt) i al cognom 

d’un propietari de la zona. Les primeres cases de 
Riera Bonet daten de l’any 1953. Es van aixecar 
a llindar de Santa Creu d’Olorda i a tocar de Sant 
Pere de Romaní i la font del Rajolí. S’assentaven 
sobre una riera, i això feia que contínuament es 
veiessin afectades per inundacions. Aleshores 
eren edificis marginals, on es concentrava bona 
part de la immigració provinent de localitats com 
Lorca, Almería, Granada o Múrcia. De fet, fins 
l’any 1971 els veïns i veïnes de la Riera Bonet no 
van disposar d’un subministrament tan bàsic com 
l’electricitat. 

Actualment, a Riera Bonet resideixen més de mil 
persones. La seva associació de veïns i veïnes és la 
més antiga de Molins de Rei. Compta amb prop de 
300 socis i sòcies i és força activa. Com a exemple, 
l’exposició fotogràfica ‘Memòria d’un barri’, que 
van organitzar ara fa dos anys i que recollia 
algunes mobilitzacions històriques del barri, com 
manifestacions per demanar que s’asfaltessin 
els carrers l’any 1979, perquè el servei elèctric 
passés dels 125 als 220 W i perquè la Riera Bonet 
no es quedés sense els serveis bàsics que ofereix 
l’Ajuntament.

També hi són presents un Centre cívic, un casal 
d’avis i l’ineludible club de petanca. El barri no té 
centre escolar propi, així que els nens i nenes es 
reparteixen entre l’escola Castell Ciuró, al barri de 
l’Àngel, i les escoles Pont de la Cadena i Madorell, 
al barri del Canal. n
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DE PROP

E
l Foment Agrícola, 
Industrial i Comercial 
naixia l’any 1920 de la 
mà del senyor Francesc 
Claramunt i Vilagut, qui 

alhora va ser el primer president 
entre els anys 1920 i 1922. No va 
ser, però, fins després de la Guerra 
Civil que l’entitat va adoptar 
l’actual nom de Foment Cultural i 
Artístic de Molins de Rei. Durant 
molts anys el Foment va oferir 
esbarjo i entreteniment a diverses 
generacions de molinencs. Una 
manera de fer que s’ha mantingut 
fins als nostres dies, amb una 
aposta decidida per l’organització 
d’activitats lúdiques i culturals. 
Bona mostra d’aquesta filosofia 
són els balls. Els diumenges a la 
tarda el Foment ofereix ball amb 
música en directe, el segon dissabte 
de cada mes, country, i el darrer 
dissabte, balls de saló. Els jocs 
de billar i d’escacs també són tot 
un clàssic. La secció de billar del 
Foment és una referència a tot 
Catalunya i a Espanya pel potencial 
dels seus jugadors. I és que compta 
amb un gran palmarès esportiu, 
amb diferents trofeus a diverses 
categories i, fins i tot, grans títols 
aconseguits individualment per 
alguns jugadors. El Foment, a més, 

té una secció d’escacs, per on han 
passat jugadors i jugadores de gran 
nivell, i una escola d’escacs fundada 
pel senyor Josep Cuixart l’any 1980 
i que encara perdura. De fet, a 
l’actualitat l’equip d’escacs es manté 
a la 2a categoria catalana. D’altra 
banda, el grup de teatre Filagarsa és 
des de l’any 1996 el grup resident 
del Foment, on la companyia s’ha 
bolcat de ple en la realització de 
muntatges musicals. Pels forans, 
la visita a El Foment és obligada. 
Al seu edifici històric destaca el 
teatre a la italiana, amb un original 
sistema de platea basculant que 
permet adaptar-ne la inclinació a 

les necessitats de l’espectacle. En la 
restauració de finals del segle XX es 
va incorporar el treball pictòric de 
Jordi Pedrola al sostre del teatre i 
també a la cúpula del cafè. I és que la 
sala del cafè és un altre imperdible. 
Com a curiositat us direm que va ser 
un dels escenaris triats per Pedro 
Almodóvar per gravar algunes 
seqüències de La mala educación, i 
també per Sílvia Quer i l’equip de 
la TV movie “La Xirgu”, entre molts 
d’altres. Ara, als seus 100 anys, el 
Foment segueix apostant per la 
cultura amb una programació ben 
reeixida i pensada per a tots els 
públics. n

FOMENT CULTURAL I ARTÍSTIC
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Carrer Rafael Casanovas, 37 · Molins de Rei
T. 930 13 07 48

Forners Artesans des de 1986

Forn
Sant Miquel

Carrer Major, 83 · Molins de Rei
T. 936 68 24 90

Forn fundat l’any 1935

Carrer Rafael Casanova, 50 · Molins de Rei
T. 936 80 48 12 · info@pastisseriacardona.com

Casa fundada el 1885

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

Forners i Pastissers des de 1980

Carrer Major, 5 · Molins de Rei
T. 936 68 14 95 · www.rocapastissers.com 

Encàrrecs whatsapp 660 62 32 65

Mercat Minicipal · Parades 33 i 34 · Molins de Rei
T. 930 10 64 10

La teva parada de descans

      Els 
Forns

 de la Vila



L
a mare era pagesa i 
el pare, funcionari a 
l’Ajuntament de Molins 
de Rei. Creu que va néixer 
en un mal moment per 

a la família, el mateix any que 
moria una jove tieta i l’avi. És 
més, l’Antònia es va casar amb el 
Santiago el dia que executaven 
a Puig Antich, en una cerimònia 
amb sentiments contraposats. 
I és que no tot han estat flors i 
violes. Però, com diu ella mateixa, 
la vida empeny. Els primers vuit 
anys els va passar a Molins de Rei, 
entre l’escola, el carrer i el camp. 
Aviat, però, l’Antònia i la seva 
germana Anna van ingressar a un 
internat de monges dominiques, 
a Vallirana, on van rebre una 
educació nacional i catòlica fins 
als 12 anys. Només tornava a 
casa tres cops l’any, així que, 
inconformista de mena, va batallar 
fins aconseguir fer el batxillerat 
elemental a mitja pensió. Des 
dels 15 anys va participar en el 
moviment escolta i el 1965 va 
ingressar a l’Escola de Magisteri, 
on es va implicar en el moviment 
estudiantil. També va començar 
Filosofia i Lletres, però va preferir 
triar una intensa activitat social 
i política. Amb 18 anys, va iniciar 
la seva tasca de mestra a l’Escola 
Estel, on va estar vinculada fins 
al moment de la seva jubilació, 
l’any 2004. Va formar part del 
moviment sociopolític Comissions 
de Barris i Fàbriques del Baix 
Llobregat en els inicis dels anys 
70, i va ser escollida enllaç sindical 
dins del sector educatiu. Al 1974 
el seu pare va ser denunciat 
perquè la Guàrdia Civil de la 

comarca va trobar propaganda 
il·legal que l’Antònia tenia al seu 
domicili. El Tribunal d’Ordre Públic 
va absoldre’l, però l’Antònia va 
marxar a viure durant dos anys al 
barri de Sant Ildefons de Cornellà. 
Amb poc més de 20 anys va entrar 
a Bandera Roja,  i va ser escollida 
responsable política a Molins, el 
mateix que li va passar quan va 
aterrar al PSUC al 1976. El 1979, 
amb només 28 anys, va arribar 
a l’alcaldia de Molins de Rei, 
esdevenint la primera alcaldessa 
democràtica de la vila després 
del franquisme. Un article de 
l’època, escrit per Miquel Roca, 
deia que a Molins de Rei hi havien 
dos problemes: tenir una dona 
alcaldessa i que era comunista. 
Posteriorment va ser regidora vuit 
anys més, i ho va deixar per fer de 
mare i recuperar la seva professió 
de mestra. Ara ocupa els dies 
fent d’àvia dels seus quatre néts 
i participant del grup de dones 
Les Heures. Polièdrica, feminista, 
compromesa, lluitadora i rebel. 
O potser, simplement, militant 
(sindical, social, política, cultural, 
religiosa...), en el sentit més 
genèric de la paraula. L’Antònia 
és, per a moltes de nosaltres, un 
exemple a seguir. n

ANTÒNIA CASTELLANA
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EL PERSONATGE

A l’atzar agraeixo tres dons:
haver nascut dona,

de clase baixa
i nació oprimida.

I el tèbol atzur
de ser tres voltes rebel.

Maria Mercè Marçal i Serra
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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

Carril, 47 · Molins de Rei · T. 932 776 208
electrodomestics@mapmolins.com

ELECTRODOMÈSTICS · ELECTRÒNICA · IMATGE I SO
INFORMÀTICA · NOVES TECNOLOGIES · FOTOGRAFIA

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

30 ANYS CUIDANT SOMRIURES

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

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

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

WWW.ROCAPASTISSERS.COM

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

Av. Valencia, 80 · Molins de Rei
T. 933 930 441 · molins@homebox.es

ho
m
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s

HOMEBOX MOLINS DE REI

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

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

LLIURAMENT A DOMICILI

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

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

CONTINUO APRENENT
MATEMÀTIQUES · LECTURA · ENGLISH

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

www.dressmobile.es

TENIM LA FUNDA
DEL TEU MÒBIL

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

Major, 77 · Molins de Rei
T. 695 28 52 04      dugar nails

Carrer Major, 52 - Molins de Rei

T. 93 197 75 47 - M. 633 11 00 93

www.bruixili.cat

T. 93 197 75 47 - M. 633 11 00 93

bruixili

bruixilimolins

ESTILISTES · PERRUQUERS

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

Major, 65 · Molins de Rei
T. 93 519 45 47 · danna.modaintima@gmail.com

BAR RESTAURANT

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

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. 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

SALÓ DE BELLESA UNISEX
AMB TRACTAMENTS PERSONALITZATS

T. 93 156 75 19
@_LOVEFORSTYLE

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

T. 930 08 87 09
marcgaldon@hotmail.com

General Castaños 32, local · Molins de Rei

VENTA I REPARACIÓ DE BICICLETES
ASSESSORAMENT PERSONALITZAT
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 RESTAURACIÓ  FORMACIÓ  SALUT

 ASSESSORIA

 LLAR

 TECNOLOGIA

 MOTOR

 BELLESA

 MODA

 MASCOTES

 OCI






