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Especialistes en ceràmica, parquet i bany

BUSCAMOS
ADMINISTRATIVOS/AS COMERCIALES

Persona joven, dinámica, con don de gentes, habituada a trabajar en equipo, responsable, 
con iniciativa e inquietudes comerciales. Con experiencia mínima de dos años en el ámbito 
del comercio B2B y B2C, habituada al trato con el cliente final y a trabajar en entornos de 
comercio electrónico con herramientas informáticas y paquete Office. Se valorará 
experiencia, demostrable en un puesto similar:

- Gestión de ventas
- Gestión de compras
- Atención al cliente en entornos web
- Dominio de los idiomas inglés y francés

Ofrecemos:
- Contrato: Indefinido
- Jornada laboral: lunes a viernes en horario comercial
- Lugar de trabajo: Molins de Rei

BUSCAMOS
VENDEDORES/AS TIENDAS 

Persona joven, proactiva, dinámica, con vocación comercial, habituada al trato con el cliente 
profesional y particular. El candidato debe tener una experiencia mínima de 3 años en 
posiciones comerciales, preferentemente como vendedor de tienda. Se valorará 
experiencia, demostrable en un puesto similar:

- Conocimiento del mercado de la reforma del hogar, productos cerámicos, parquet y
baño.

- Tareas administrativas: gestión de presupuestos.
- Herramientas de diseño gráfico 2D y 3D como Autocad, Sketchup, Teowind Adobe

Illustrator.

Ofrecemos:
- Contrato: Indefinido
- Jornada laboral: lunes a sábado en horario comercial
- Lugar de trabajo: tiendas actuales y futuras

Interesados enviar e-mail con CV actualizado a rrhh@cerygres.com
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Jacint Verdaguer, 98 loc. 1 - 08750 Molins de Rei - T. 93 668 72 97 · M. 619 66 05 48

sense silicones
sense petroli
sense tòxics

Tall i Color
des de42€

REPLANTEJEM ARA QUIN MODEL 
DE FESTES VOLEM

Aquests dies he 
estat participant 
amb diferents 
sectors culturals de 
com replantejar els 

models d’algunes festes populars 
(carnavals, Festes Majors, 
revetlles...), on certes males praxis 
en programació ens han portat a 
situacions que ara són difícils de 
corregir.  

Un dels debats principals rau 
en aprofitar aquesta “aturada” 
forçada del sector cultural 
degut a la pandèmia per revisar 
i recuperar progressivament 
unes programacions més 
sostenibles (en tots els sentits). 
Posem l’accent, sobretot, en les 
festes populars i, concretament, 
en carnavals, revetlles i festes 
majors.  

En aquesta línia, s’han de 
recuperar uns horaris de 
programació que no siguin 
d’empalmada cada dia, ni que 
comencin a la 1 de la matinada, 
sinó a les 23h. Cal fer molta 
pedagogia escolar i familiar en el 

tema consums i fer una revisió 
dels preus en bars o barraques, 
per ajustar també una oferta que 
afavoreixi un consum responsable 
i que no faci caixa a costa del 
beure sense límits. Existeixen 
fórmules pilot interessants que 
estan integrant els botellons a la 
festa central i no als afores. Alguns 
ajuntaments més valents estan 
imposant models de rues on els 
nostres infants no veuen certes 
comparses, grups o persones 
“passades de voltes”, doncs és un 
model que ells replicaran de grans. 
Les dades de consum de drogues 
i alcohol a Catalunya en joves 
han crescut a nivells altament 
alarmats, i això és responsabilitat 
de tots nosaltres. Hem de 
començar a posar fre i assumir 
responsabilitats. 

Per contra, el sector musical 
es replanteja si cal fer pagar 
per l’assistència als concerts. 
Sota el meu punt de vista, els 
concerts de Festa Major han de 
ser gratuïts i d’accés universal per 
a tothom i no només pels que 
se la poden pagar. Els ciutadans 

ja paguem impostos per tenir 
un dret essencial com és l’accés 
a la cultura. Qui vulgui, que la 
gaudeixi, i qui no, que es quedi 
a casa. També paguem amb 
impostos serveis públics com 
el transport o un equipament 
esportiu i no tothom els fa 
servir. Un últim debat que no 
puc deixar sense tocar són els 
catxés i exigències de certs grups 
i promotors, que també caldria 
revisar, ja que són una manera de 
fer que no encaixa en els nostres 
temps. 

Per últim, cal que entre totes 
fem una reflexió i una crida per 
aprofitar aquesta pandèmia com 
una oportunitat per redirigir 
un nou model de programació. 
Siguem conscients que, sense 
adonar-nos, hem normalitzat  allò 
que no és normal. Calen unes 
fetes més sostenibles i saludables, 
emmarcades també amb els ODS i 
l’Agenda 2030. n

Gestor i Psicòleg Cultural

RAÜL CARRETERO CAMPDERRÓS
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Amb un parell de lents INDO,
et regalem el 2n parell de lents de sol.

I participa a més en un sorteig!!!

T. 93 008 85 96 / opticaelcanal@gmail.com
C/ Ferran Agulló, 7, Molins de Rei

ELS ROMANS

Arrel de l’enfrontament 
entre Roma i Cartago, 
els romans esdevenen 
senyors d’Hispania 
i, naturalment, 

també de les nostres terres. 
Sobre el 200 aC el nostre territori 
queda dominat, però el 197 aC 
es produeix una gran revolta i els 
ibers de la Plaça de les Bruixes 
que poden s’escapen al poblat de 
Santa Creu, doncs els vençuts eren 
obligats a derruir les muralles o ser 
esclavitzats. Prop d’un segle més 
tard, tornen i pacten. És llavors 
quan, acceptant, s’estableix un 
fructífer comerç.

Els vaixells romans ancoraven en 
mar obert, en punts de l’esquema 
adjunt del Llobregat, donat que 
el delta en aquella època era un 
estuari, i la profunditat del riu 
només permetia la navegació amb 
barques de poca fondària. Eren les 
encarregades del transport des de 
terra endins fins al vaixell. És en 
l’esquema on es mostra l’amplada 
del riu formant estuari en el segle 
I. Poblacions i llocs orientatius 
s’indiquen amb les enumeracions 
següents: 1 Sant Boi, 2 Viladecans, 
3 Gavà, 4 Castelldefels, 5 Cornelius 

(Cornellà), 6 Embarcador de Les 
Sorres, 7 Embarcador de La Marina, 
8 Doudecimo  (i l’embarcador 
fluvial), 9 Barcino, 10 El Prat,  
11 Delta al segle VII i 12 Delta 
actual. En unes excavacions a la 
Riera de Bonet es descobriren 
restes romanes d’una probable vila 
romana, amb presència estable 
entre els segles II i I aC i el VI dC  
a la que se la coneix com “Ca la 
Còrdia” per ubicar-se en terrenys 
de dita masia, sota Sant Pere 
Romaní i, apropant-se al riu, se situa 
un embarcador o pas de barca entre 
les lleres de Molins de Rei i Sant 
Vicenç i que consideren el punt 
fluvial vers els vaixells. A aquesta 
zona se la denominà Duodecimo, 
i per deformació en el temps 

“Duïsme,”  nom que designava la 
distància en milles romanes de la 
variant de la Via Augusta des de 
Barcino.

Ja en el jaciment de La Plaça de les 
Bruixes II hi trobem una influència 
de la civilització romana, i en el 
nostre Museu són a destacar 
unes monedes romanes, un tros 
de teulada o culs d’àmfores que 
indiquen itineraris d’exportació 
dels nostres vins. També s’hi 
poden veure vestigis de les 
prospeccions fetes el segle passat, 
com un tros de dolium i àmfores. 
Les sitges del jaciment ibèric, 
donada una capacitat superior a la 
d’ús domèstic, ens poden indicar 
la seva habitual destinació a 
l›exportació.

Es considera que la torre rodona 
del Castell Ciuró és d’origen romà. 
També podria atribuir-se als 
romans el fonament inicial de la 
torre de Sant Pere Romaní, la que 
sembla existia el 1001, data de la 
donació del predi a Sant Pere de 
Roma, moment en el que dita torre  
tindria la utilitat de colomar. n

Enginyer agrícola i historiador vocacional

TOMEU MARTÍ I PARELLADA
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EL MENÚ TURÍSTIC

Parlarem de 
gastronomia de 
proximitat, un 
concepte o una 
definició d’intencions 

que faré servir per aquest article 
d’opinió.

M’agradaria posar l’ull al 
menú diari, i que tots plegats 
reflexionem sobre l’oferta que 
tenim a Molins de Rei i junts 
valorem el que hi ha. Comencem 
amb una mica d’història per 
saber d’on ve això, i... sorpresa! 
Tot aquest invent li devem a un 
pepero, el Sr. Ministre Manuel 
Fraga Iribarne. El menú del dia, tan 
comú en els restaurants, té el seu 
origen en aquell “menú turístic” 
imposat el 1964 pel Ministeri 
d’Informació i Turisme del règim 
franquista. Flipeu!

Jo recordo de petit el restaurant 
Plat del Dia, on els meus pares 
em portaven a dinar molt sovint, 
no només els festius. Aquest 
és possiblement el meu primer 
record d’un menú del dia. Des 
d’aquella època ha plogut molt, 
i la nostre vila ha passat per 
moltes etapes i moltes èpoques, 

gastronòmicament parlant. Hi 
ha hagut de tot: èpoques millors 
i d’altres no tan brillants. També 
hem tingut espais que s’han 
guanyat un lloc gastronòmic al 
nostre record i al nostre paladar, 
com els vermuts al Bar Bola! 
O els esmorzar de forquilla de 
l’Esteve (i els seus canelons a les 
celebracions)... 

Però bé, tornem als menús del dia. 
Us heu fixat que 3€, 4€ o com a 
molt 5€ marquen la diferència? A 
Molins de Rei pots trobar menús 
diaris de 10,50€ a 14€ i algun 
de gairebé 16€, però aquesta 
és la diferència! Com pot ser 
que entre un restaurant o bar 
que ofereix producte congelat 
de gamma justeta i un lloc amb 
estovalles de roba, producte 
fresc, tractat amb amor i respecte, 
amb un vi de qualitat i un servei 
professional pugui haver tan sols 
4€ de diferència? Jo entenc que 
l’objectiu d’un és fer diners amb 
cada menú i l’altre donar servei i 
sortida o rotació al seu negoci.

A la fi es tracta d’una elecció 
de cadascú de nosaltres, que 
lliurement hem de decidir on 

volem anar a fer un àpat, perquè 
hi ha gent que viu la restauració 
com un lloc d’avituallament on li 
solucionen el tema del dinar. Hi ha 
qui ho vivim com una experiència 
gastronòmica on gaudir de tots els 
nostres sentits a la vegada que ens 
alimentem. Per sort ens fan pagar 
només 3€ o 4€ més per viure la 
gastronomia com un plaer. 

Agrair des d’aquí als restauradors 
que cuiden els seus menús diaris, 
els vins que serveixen i tot allò 
que no es veu. Afortunadament, 
a Molins de Rei tenim ara molta 
oferta per a tothom!  n

 

GASTRORISTONOMIA

Instagram @gastroristonomia
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CASAL JUDO
2021

CLUBJUDOMOLINSDEREI@GMAIL.COM #CLUBDEJUDOMOLINSDEREI 685 190 162

APRÈN - RIU - MULLA'T
JUGA - CONSTRUEIX

ÚLTIMES PLACES!

ENCAIXANT LES PECES DEL TETRIS

El 1983, l’Alexei Pajitnov, 
un matemàtic que 
treballava a l’Acadèmia 
de les Ciències de 
Moscou, va crear el 

Tetris, una meravella de joc de 
puzzles que reflectia, de manera 
digital, el seu joc de taula preferit, 
el Pentaminos. Segons el règim 
soviètic, al fer servir tecnologia 
de l’Acadèmia aquest software 
passava a ser propietat de 
l’Estat. Si l’Alexei l’hagués volgut 
comercialitzar l’hagueren tancat 
a la presó, així que ell donava 
una còpia gratuïta a tothom que 
li demanés, passant de mà en mà 
fins que una d’aquestes còpies va 
travessar el “teló d’acer”.

Tetris va aparèixer en una de les 
exposicions de l’Acadèmia de les 
Ciències de Budapest, cosa que 
va provocar la seva descoberta a 
en Robert Stein, un distribuïdor 
de software que va entendre de 
seguida el potencial que tenia 
aquell producte. El seu contacte 
amb Moscou, per demanar la 
llicència, va ser confós, i sense cap 
signatura, però això no va aturar 
a Stein per distribuir el joc al món 
sencer.

El joc va triomfar a tots els 
ordinadors personals, màquines 
recreatives i videoconsoles on 
es va posar a la venda. L’ELORG, 
competència de l’Estat que 
s’encarregava de gestionar 
el material tecnològic que 
s’exportava fora de l’URSS, 
després que diversos periodistes 
truquessin per posar-se en 
contacte amb el creador d’aquell 
meravellós joc, es va posar les 
piles per saber a qui li havien de 
demanar explicacions sobre els 
royalties que se li devien a la mare 
Rússia.

La casualitat va fer que, la 
mateixa setmana, tres interessats, 
entre ells Nintendo i el mateix 
Stein, viatgessin a Moscou per 
sol·licitar els drets de venda 
del trencaclosques que li tenia 
el cor robat al món sencer. 
L’ELORG els va entrevistar el 
mateix dia o, millor dit, els van 
interrogar, descobrint així tot 
el recorregut que Tetris havia 
tingut fins aleshores. Nintendo 
es va emportar el premi gros, a 
temps perquè Tetris fes costat 
a la seva nova màquina portàtil, 
la Game Boy, avui dia la tercera 
videoconsola més venuda del món. 
Els beneficis van sumar milions de 
dòlars, dels que Alexei, tristament, 
no va veure ni un sol ruble.

L’any 1996, ja dissolta la Unió 
Soviètica i establert als Estats 
Units, l’Alexei aconsegueix 
recuperar els drets de la seva 
creació i funda Tetris Company, 
des de la que gestiona la seva 
llicència. Tetris és el segon joc més 
venut de la història, 180 milions 
de còpies. I no, la teva còpia 
pirata no compta. Què? Fem una 
partideta? n

Ready to Play @r2pradio

XAVI PSX
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SABIES QUE...?
NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL. MOLINS DE REI

El concurs té com a principal 
objectiu donar a conèixer i 

impulsar la participació de les 
dones en el món literari, per 
visibilitzar les seves veus i fer 
un reconeixement públic a les 
dones que mitjançant l’escriptura 
s’expressen en clau femenina i 

comparteixen el seu talent. Es 
tracta d’una convocatòria oberta 
només per a dones. El tema és 
lliure i l’obra haurà de ser inèdita 
i escrita en català, i no s’admetrà 
més d’una obra per escriptora.  El 
termini de presentació d’obres 
finalitzarà el 30 de novembre. n

JA ES PODEN SOL·LICITAR LES 
AJUDES PER A LES ACTIVITATS 

D’ESTIU?

S’HA OBERT UNA LLISTA D’ESPERA 
PER OPTAR ALS PISOS DE LES 

GUARDIOLES?
HI HA DOS ESPAIS MUNICIPALS 
ON PREPARAR ELS EXÀMENS?

L’Ajuntament ha ampliat dues 
setmanes les Aules d’Estudi 

per als períodes d’exàmens dels 
estudiants universitaris, per tal 
que els joves trobin un espai on 
poder estudiar en condicions 
idònies. Les trobareu fins al 2 de 
juliol a dos espais: la Federació 
Obrera i la Biblioteca El Molí. De 
dilluns a divendres, de 9 a 14 h 
i de 16 a 22 h, estarà disponible 
la Federació Obrera. Els dilluns, 
dimecres i divendres, de 9 a 14 h, i 
els dissabtes i diumenges, de 16 a 
22 h, la Biblioteca El Molí. n 

Un any més s’ha aprovat la 
convocatòria d’Ajuts a la 

Pràctica Esportiva i de Lleure 
per a l’any 2021, unes ajudes que 
tenen com a finalitat garantir 
que ningú pugui resultar exclòs 
de la pràctica esportiva o de les 
activitats de lleure per raons 
econòmiques. Així, fins al 15 
de juny es poden presentar les 
sol·licituds i tota la documentació 
al registre general de l’Ajuntament 
per a les ajudes de les activitats 
d’estiu 2021. n

Un cop analitzades les 
sol·licituds dels habitatges de 

la primera fase de les Guardioles, 
l’IMPSOL ha informat que 
quedaran pisos sense assignar, a 
causa del fet que hi ha persones 
que no compleixen amb els 
requisits sol·licitats o bé que 
no els atorguen el préstec 
hipotecari. Així doncs, ha tornat 
a obrir un període d’inscripció. 
Es poden enviar sol·licituds fins a 
l’adjudicació de tots els habitatges, 
que es preveu que serà  a mitjans 
de juny. La inscripció serà per 
ordre d’arribada dels correus. n

POTS PARTICIPAR DE NOU AL CONCURS DE NARRATIVA LITERÀRIA 
MERCÈ RODOREDA?

DEL 28 DE JUNY AL 30 DE JULIOL
I DEL 6 AL 10 DE SETEMBRE 

B TGU U D SQ
HEM

INSCRIPCIONS  del 31 de maig al 18 de juny de 2021. E- MAIL: casaldestiumolinsderei@gmail.com  TELEFON:647 97 01 41 
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Lloguer de
Trasters

Des de

IVA inclòs

HOMEBOX MOLINS DE REI

Avinguda de València, 80
08750 Molins de Rei

molins@homebox.es 933 930 441

Trasters per a particulars i empreses

SABIES QUE...?
NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL. MOLINS DE REI

L’AJUNTAMENT HA REBUT DE 
NOU EL SEGELL INFOPARTICIPA DE 

TRANSPARÈNCIA? 

S’HAN FET MÉS DE 3.000 
PLANTACIONS REPARTIDES PER 

TOTA LA VILA?

LA GUÀRDIA URBANA HA 
INCORPORAT 9 AGENTS A LA SEVA 

PLANTILLA?

L’any 2013, l’Ajuntament de 
Molins de Rei va ser un dels 

dos municipis pioners de tot 
l’Estat a gestionar la població 
de coloms urbans mitjançant 
la instal·lació de dispensadors 
de pinso amb nicarbazina, una 
substància que garanteix reduir 

aquesta població animal sense 
necessitat de sacrificar-ne cap. 
Fins ara, al municipi hi havia dos 
dispensadors: al Centre Vila i al 
barri del Canal. Ara s’hi afegeix 
el del barri de la Granja, un dels 
punts amb més densitat de 
coloms.  n

Amb la incorporació dels 9 
agents, 7 homes i 2 dones, 

la plantilla de Molins de Rei 
augmenta considerablement 
i està coberta, actualment, 
de 40 efectius policials, 34 
efectius operatius i 6 més de 
baixa. El procés de selecció 
s’ha desenvolupat a través d’un 
concurs d’oposició iniciat a finals 
del 2019 i que es va veure aturat 
momentàniament per la pandèmia. 
Actualment, l’Ajuntament ha 
cobert 40 de les places del cos de 
seguretat de la Guàrdia Urbana de 
Molins de Rei.  n

La Universitat Autònoma 
de Barcelona ha atorgat 

a l’Ajuntament el seu 5è 
segell Infoparticipa 2020 de 
transparència. L’obtenció d’aquest 
guardó certifica que el portal web 
del consistori està oferint a la 
ciutadania la informació necessària 
i de forma transparent.   L’avaluació  
indica que www.molinsderei.cat 
recull el 92,31% dels indicadors. És 
a dir, s’han aconseguit 48 dels 52 
indicadors de transparència que 
fixa la UAB.  n

L’Ajuntament participa de la 
campanya Viles Florides, 

un moviment que promou la 
transformació de pobles, viles 
i ciutats en espais més verds i 
enjardinats, i que, a més, millora 
l’espai urbà i la qualitat de vida 
dels habitants. En el marc d’aquest 
projecte s’han dut  a terme més 
de 3.000 plantacions de flors 
de temporada, plantes vivaç, 
escossells florits i arbustos de 
temporada, de diferents espècies 
variades. Les plantacions s’han 
repartit per tots els barris de la 
vila. El cost total de la inversió ha 
estat  de 17.209,01€, IVA inclòs. n

S’HA MILLORAT EL CONTROL DE LA REPRODUCCIÓ DELS COLOMS?
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festalafesta.cat  -  696 154 398
Menéndez Pelayo, 30 - Molins de Rei
De dilluns a divendres de 10:30 a 13:00 i de 16:30 a 20:00

info.festalafesta@gmail.com

CHIQUIPARK, ANIVERSARIS I MÉS... INFORMA'T SENSE CAP COMPROMÍSCHIQUIPARK, ANIVERSARIS I MÉS... INFORMA'T SENSE CAP COMPROMÍS

Tens algun esdeveniment i no saps on celebrar-lo?

SABIES QUE...?
NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL. CERVELLÓ

L’Ajuntament ha sol·licitat a l’AMB 
la declaració del municipi com 

a àrea de mercat d’habitatge tens. 
Així es podrà disposar de dades 
reals sobre l’habitatge al municipi 
i treballar en regular la contenció 
i moderació dels preus de lloguer 
d’habitatges arrendats. L’AMB ha 
obert un procés de participació 
ciutadana, mitjançant consulta 
pública i audiència als ciutadans, 
organitzacions i associacions 
representatives dels col·lectius 
directament afectats, que s’allargarà 
fins al 7 de juny. Cervelló aviat 
iniciarà campanyes de promoció 
d’habitatge i obra social. n

S’OFERIRAN TALLERS 
D’ORIENTACIÓ LABORAL EN LA 

RECERCA DE FEINA?
CERVELLÓ COMMEMORARÀ EL 90È 
ANIVERSARI DE LA 2A REPÚBLICA?

S’INICIARÀ UN ESTUDI SOBRE 
L’HABITATGE AL MUNICIPI?

El Servei Local d’Ocupació oferirà 
diversos tallers durant aquest 

any per a millorar l’ocupabilitat de 
les persones inscrites. Les sessions 
formatives estan adreçades a totes 
les persones que fan recerca de 
feina o que volen millorar la seva 
ocupabilitat. L’objectiu és treballar 
les angoixes i el bloqueig que 
genera l’afrontament d’una recerca 
activa de feina. Per participar-
hi cal adreçar-se al Servei Local 
d’Ocupació de l’Ajuntament de 
Cervelló o al correu electrònic: 
crvl.ocupacio@cervello.cat. n

El municipi recordarà 
l’esdeveniment amb una 

exposició a la Biblioteca que 
s’obrirà del 9 al 26 de juliol sota 
el nom de “Tres dies d’abril”. 
Concebuda a manera de 
testimoniatge visual, la mostra 
aplega un recull d’imatges d’aquell 
moment d’esclat popular. Alhora, 
l’exposició narra les vicissituds que 
succeïren a la proclamació i que 
van desembocar, tres dies després, 
en l’establiment de la Generalitat 
com a forma d’autogovern en 
el marc de la Segona República 
espanyola. n

Aquesta xarxa de policies 
locals en l’àmbit de l’Estat 

depèn de  la Fiscalía Coordinadora 
de Medio Ambiente y Urbanismo 
i té com a finalitat la difusió 
de sentències circulars i de 
documentació diversa relacionada 
amb delictes mediambientals 

com la contaminació acústica, el 
maltractament animal i delictes 
contra el patrimoni històric i 
cultural. Amb l’adhesió de la Policia 
Local, el municipi obté informació 
actualitzada constantment, la qual 
cosa repercuteix en els serveis a la 
ciutadania. n

LA POLICIA LOCAL S’HA ADHERIT A LA RED DE MIEMBROS 
DE LAS POLICÍAS LOCALES?
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SABIES QUE...?
NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL. VALLIRANA

OFERTA EN PUERTAS
BLINDADAS

www.puertasblindadas.cat

¡Llama ya!

Desde

887,00€
Totalmente Instalada

Instalación Incluida en 72h
3 años de Garantía

632 41 47 07

Puertas Blindadas Lex®

AVIAT HI HAURÀ UNA JORNADA DE 
CLEAN UP DAY?

AQUALIA HA ALERTAT DAVANT LES 
COMUNICACIONS FRAUDULENTES?

S’OFEREIXEN DIVERSES PLACES A 
LA FUNCIÓ PÚBLICA?

En un bosc de Vallirana han 
fet una prova  experimental 

per extreure resina dels pins 
amb finalitats comercials. 
Aquesta matèria primera la fan 
servir moltes indústries per a 
la producció de medicaments, 
cosmètica, per al tòner de les 

impressores i fins i tot per fabricar 
xiclets. Un bon pi pot donar 
uns tres quilos de resina a l’any. 
Cada quilo es paga a la vora d’un 
euro, i això obre expectatives de 
crear ocupació en un país com 
Catalunya, on hi ha milions de 
pins. n

D’una banda, fins al 9 de 
juny es poden presentar 

les sol·licituds a les places de 
professor/ora de Matemàtiques 
i de professor/ora d’Anglès que 
convoca l’Ajuntament. El sistema 
de selecció per a aquestes 
places és de concurs oposició, 
i el contracte serà en situació 
de laboral temporal. D’altra 
banda, fins al 14 de juny hi ha 
obert el termini de presentació 
de sol·licituds per participar 
en el procés de selecció, d’un 
professor/a d’anglès. n

Dissabte 5 de juny està previst 
realitzar un Clean up day 

amb motiu del Dia Mundial del 
Medi Ambient. Porta com a títol 
“Fem un regal al bosc” i es tracta 
de fer una jornada de neteja 
col·lectiva a la zona de les Penyes 
del Corral (El Mirador). L’activitat 
es farà d’11 a 13 h i el punt de 
trobada serà al carrer Puigmal, 
85. Les inscripcions es faran 
a través del correu  vlrn.
mediambient@vallirana.cat. Cal 
posar a l’assumpte “Clean up day 
05.06.2021”. n

L’empresa subministradora d’aigua 
a Vallirana, Aqualia, ha posat en 

coneixement de l’Ajuntament que 
es van produint casos d’enviament 
de comunicacions fraudulentes 
suplantant les seves sigles. 
Uns missatges que demanen la 
modificació dels comptes per al 
pagament de l’aigua. Aqualia ha 
informat que en cap cas utilitzarà 
el correu electrònic per demanar 
aquestes gestions. Recordem que no 
s’ha de facilitar en cap cas les dades 
bancàries per correu electrònic, 
SMS, Whatsapp o qualsevol altra 
aplicació de missatges. Sempre, en 
cas de dubte, cal contactar amb 
l’empresa per confirmar l’origen del 
missatge. n

S’HA FET UNA PROVA AMB LA RESINA DELS PINS DEL MUNICIPI?
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SANT JOAN
2021

DIUEN QUE LES COQUES REQUEREIXEN UNES 
6 HORES DE FEINA. ÉS AIXÍ?

Jordi (Forn Verdaguer): doncs així és. Per fer les 
coques requereixes força temps. Jo en faig servir 
una mica més, ja que fermenten en fred unes 12 
hores.

Jordi (Forn Rosell): elaborar una coca de Sant 
Joan requereix de moltes més hores. Si vols que 
el producte sigui de la millor qualitat, no valen les 
presses. Ben bé te’n pots anar cap a les 8-10 hores 
des del pastat fins a l’encaixat final. 

LES TRADICIONALS SEGUEIXEN SENT LES MÉS 
VENUDES? (BRIOIX AMB CREMA I PINYONS, 
FRUITA CONFITADA, LLARDONS DE FULL...)

Montse (Forn Arenas): sí. Les tradicionals són les 
més venudes, sobretot la de crema i la de llardons. 
Però els nostres clients també volen novetats i 
enguany en farem tres: una coca de massa de briox 
de xocolata amb crema de xocolata i taronja, una del 
mateix brioix de xocolata amb llaminadures i una 
altra amb crema de xocolata blanca i pètals de rosa.

ESPECIAL

S
ant Joan s’ha conservat al llarg dels 
segles, i el costum de menjar coca no ha 
estat una excepció. S’explica que en la nit 
més curta de l’any el sol era el convidat 
d’excepció, i d’aquí l’arrodoniment 

originari de la coca, un cercle perfecte amb un 
forat al mig que emulava el gran astre. Actualment 
podem trobar variacions de la recepta clàssica, 
i cada vegada més ens trobem amb receptes 
innovadores i atrevides. Hem volgut parlar amb les 
i els pastissers de la vila per saber una mica més 
sobre les coques de Sant Joan. Com viuen ells des 
dels seus forns aquesta festa? Aquí teniu algunes 
de les respostes!

ENTREVISTA

Parlem de 
Coques
AMB ELS FORNERS DE LA VILA
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i és per això que hi ha unes postres per a cada 
diada. Benvingudes siguin les evolucions!

Jordi (Forn Verdaguer): en aquesta època és 
complicat, ja estem prou enfeinats. Nosaltres 
tenim una clientela força tradicional. No som gaire 
d’innovar, tot i que pot ser una nova sortida per 
ampliar la carta de coques.

HEU PROVAT DE FER LA COCA DE SANT JOAN 
A CASA?

Núria (Forn Molins): a casa no en fem. Acabo farta 
de veure-les aquí!

SOU DELS QUE PREFERIU LA DE FRUITA 
CONFITADA, MALGRAT ACABEU DEIXANT AL 
PLAT LA FRUITA?

Ma Teresa (Forn Sant Miquel): sí, som de la de 
fruita, perquè ens agrada. Per això nosaltres a casa 
mai la traiem.

A CASA VOSTRA TAMBÉ ÉS LA DE LLARDONS 
LA QUE SEMPRE QUEDA PER L’ENDEMÀ?

Montse (Forn Arenas): doncs crec que no. A 
l’endemà ens la tornen a demanar.

José Mª (La Cirera): sí, la de llardons és una coca 
que s’acostuma a menjar encara uns dies després, 
ja que té una millor conservació i no s’endureix 
com la de brioix. Jo, personalment, m’estimo més 
menjar-la dies després d’haver-la cuinat. La trobo 
més bona.

SOU PARTIDARIS DE LES INNOVACIONS? 
(MASCARPONE, MANGO, SOBRESSADA...)

Jesús (Forn Cardona): la innovació i la tradició 
formen part indissoluble de la pastisseria catalana, 

ESPECIAL
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SANT JOAN 2021
US DEMANEN COQUES PER A VEGANS I PER 
A PERSONES AMB INTOLERÀNCIES (OU, 
LACTOSA...)?

Ma Teresa (Forn Sant Miquel): també, doncs ens 
adaptem a les necessitats dels clients.

Núria (Forn Molins): per ara ens han demanat 
sense ou i sense lactosa. Però per a vegans, de 
moment, no.

PER ANIMAR LES VENDES, REDUIR LES MIDES 
ÉS UNA BONA SOLUCIÓ?

José Mª (La Cirera): cada client té unes necessitats 
segons les persones amb les que comparteix la 
coca, però la venda últimament tendeix a ser 
de peces més petites i d’agafar més varietats. El 
mercat tendeix, per tant, a anar a la coca de mig.

Jordi (Forn Verdaguer): hi ha diferents mides. 
Reduir-les va bé si aquell dia són poca gent i volen 
provar diferents 
varietats. 

Jo no sóc gens partidari de competir amb els 
súpers. On sí que puc competir és en qualitat, i 
això és el que faig. Tot i tractar-se del mateix nom, 
són productes diferents.

LA BATALLA CONTRA LA VENDA DE COQUES 
D’ELABORACIÓ INDUSTRIAL SEGUEIX SENT EL 
VOSTRE OBJECTIU?

Jesús (Forn Cardona): la competència sempre 
és positiva, i tota iniciativa empresarial mereix 
el mateix respecte. El nostre ànim és marcar la 
diferència a la taula.

Jordi (Forn Rosell): per un forn artesà com 
nosaltres aquesta “batalla” no té cap mena de 
sentit. En les coques industrials es busca un 
preu imbatible, i en les artesanes un producte de 
qualitat i una experiència. Per sort, cada vegada 
més els nostres clients confien i aprecien les 
nostres coques, malgrat les del supermercat siguin 
molt més econòmiques. n



personalitzades i a gust del consumidor. Però no 
us oblideu de les bombetes, eh?

La major part de les vendes se segueixen produint 
just dies abans de la revetlla de Sant Joan?
Sí, és així. Al final, tots anem molt atrafegats, 
i per molt que les recomanacions del sector i 
de les autoritats fomentin aquesta previsió de 
compra, és difícil en els temps que vivim poder-
se planificar. Es tracta d’una tendència que s’ha 
constatat al llarg dels anys, tot i que l’any de 
pandèmia que hem viscut ha ajudat a revertir 
lleugerament aquesta situació. Si bé abans de la 
pandèmia la majoria de compres de Sant Joan es 
produïen els darrers dies previs a la revetlla, al 
2020 (i degut a les recomanacions i restriccions 
per a prevenir el contagi) van espaiar-se una mica 

Abans de la pandèmia, les dades indicaven que 
la gent continuava comprant petards perquè 

era tradició. Quant  gastem ara de mitjana amb la 
compra de petards?
Les compres de pirotècnia, així com la resta 
d’hàbits de consum, han anat evolucionant al 
llarg dels anys, i és ben cert que la compra de 
petards té un factor clarament tradicional que 
s’ha anat mantenint al llarg dels anys. Aquest 
component familiar i tradicional ha permès que, 
tot i la pandèmia del Covid, la gent no hagi volgut 
renunciar-hi sempre des de la responsabilitat. Per 
això esperem que enguany la tendència de consum 
es mantingui com l’any passat, amb una mitjana de 
45€ per família, tot i que depèn molt de quines són 
les preferències i gustos.

Els productes estrella continuen sent les 
bombetes i les bengales?
Sí, ho segueixen sent, ja que una revetlla de Sant 
Joan sense bombetes i bengales no és una revetlla, 
i això a Estalella ho tenim molt clar. Al final, són 
els més menuts els que en gaudeixen més, i és que 
de retruc ens fan gaudir a nosaltres. Tot i això, 
cada vegada la gent busca opcions diferents per 
anar introduint a les seves revetlles. Si fa anys les 
bombetes compartien espai amb fonts i petards, 
ara s’hi sumen les bateries i fonts de llarga durada, 
de manera a poc a poc les revetlles van sent més 
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ENTREVISTA

Manel Estalella
QUARTA GENERACIÓ D’ARTESANS 
PIROTÈCNICS

SANT JOAN 2021

Forn
Sant Miquel

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

Forn fundat l’any 1935

ESPECIAL



més al llarg del mes, però sense que fos un canvi 
molt significatiu.

L’any passat, en plena pandèmia, es va fomentar 
la venda de petards de baixa potència per evitar 
accidents i feina als bombers i als centres sanitaris. 
Com serà la pirotècnia aquest Sant Joan?
Bé, al final l’any passat el que es va recomanar 
és gaudir amb responsabilitat i en família de la 
pirotècnia durant la Revetlla de Sant Joan. Si bé 
és cert que hi ha articles de baixa potència, també 
és cert que cal anar amb precaució i seguir les 
instruccions indicades per venedors autoritzats 
i per l’Administració en la compra de qualsevol 
article pirotècnic. La seguretat del sector i dels 
articles pirotècnics és molt alta, i estem sotmesos 
a una normativa molt estricta, per la qual cosa 
cal fomentar l’educació i l’ús responsable dels 
petards per a que tots en puguem gaudir, ja que la 
seguretat és un dels nostres pilars fonamentals.

Com es troba a l’actualitat el sector pirotècnic, 
tenint en compte que viu sobretot de les festes 
populars?
Doncs ens agradaria poder dir quelcom diferent, 
però hem patit una crisi molt greu i molt 
complexa, com gran part del sector de la cultura. 
A banda de la venda de pirotècnia per Sant Joan, 
a Catalunya el sector pirotècnic dedica gran 
part de la seva tasca a la producció i disseny de 
pirotècnia professional per colles de diables 
i grup d’animació, i a la producció i disseny 
d’espectacles pirotècnics de gran format, i és aquí 
on l’impacte ha estat major. Sense festes majors, 
sense actuacions, ni correfocs, als quals estem 
tots tan habituats, la producció s’ha parat en sec, i 
hem estat en perill de baixar la persiana davant la 
perspectiva que ens oferia el 2020. Tot i això, sent 
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un sector compromès amb la cultura, de tradició 
familiar i molt arrelada al territori, ens ha permès 
capejar mínimament la situació, i poder oferir 
els nostres productes i serveis amb els mateixos 
compromisos i estàndards de sempre. 

Quins creus que seran els productes pirotècnics 
que més ho petaran enguany?
Si, com comentàvem abans, les bombetes i 
bengales no poden faltar a les nostres revetlles, 
tampoc hi faltaran les fonts d’alta intensitat i 
les bateries aèries. Aquests 2 últims productes 
són perfectes per a posar el colofó a una revetlla 
familiar, deixant a tothom sorprès per les seves 
combinacions cromàtiques i sonores. Sempre es 
recomana deixar-se aconsellar als punts de venda 
autoritzats per a saber quin és l’article que més 
encaixa a la nostra celebració. Tot i això, segur 
que el producte estrella són els packs familiars, on 
hi ha una selecció de diferents articles per a que 
cadascú esculli i tots en puguem gaudir d’aquest 
Sant Joan 2021 amb responsabilitat i d’una 
manera tradicionalment màgica! n

SANT JOAN 2021



SANT JOAN 2021
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ESPECIAL

cada any joves membres de l’AE Jaume Vicens 
Vives, als quals en els darrers anys s’hi han sumat 
altres de l’Agrupa i del Mulei, viatgen cap a la 
comarca nord catalana del Rosselló, l’origen de 
la nació catalana, i ascendeixen fins al cim del 
Canigó amb la finalitat que Molins de Rei torni 
a tenir un any més una flama cremant amb el 
mateix foc que ho farà arreu de la geografia 
catalana i que servirà per encendre la foguera de 
la plaça de l’Església. La vigília de Sant Joan, és a 
dir, el 23 de juny, ofereixen un berenar popular 
a la plaça de la Creu per amenitzar l’espera i, un 
cop arriben els portadors de la flama, s’inicia 
una cercavila per diversos carrers del poble fins 
a la plaça de l’església. Allà es llegeix el manifest 
i s’encén la foguera de Felip V, on el monarca 
acaba inevitablement socarrimat al so de “La 
Muixeranga”, que ha esdevingut l’himne nacional 
dels Països Catalans. És moment també de que 
es produeixi el relleu o traspàs de la flama, en 
aquest cas als portadors de Pallejà. La jornada 
es clou amb una ballada de danses tradicionals, 
tot esperant l’inici de la revetlla popular de Sant 
Joan. A les 9 de la nit, sopar popular. Més tard, 
el tradicional quinto popular d’estiu i concert a 
la fresca. I, un cop passada la mitjanit, arriba el 
moment de centrar la nostra atenció en la foguera: 
posant en pràctica el llançament de faies, fent salts 
d’un costat a l’altre o bé cremant un paper amb 
algun desig. Tot plegat està permès durant la nit 
més curta de l’any. n

La Flama del Canigó és una manifestació cultural 
i identitària que enguany arriba als 56 anys, 

i que encara es manté ben viva a Molins de Rei 
gràcies a la tasca que realitza cada any la Comissió 
de Focs de Sant Joan. La comissió està formada 
per diverses entitats: l’Agrupació Escolta Jaume 
Vicens Vives, l’Ateneu Mulei i, des de l’any 2015, 
l’esplai l’Agrupa. Dies abans de la celebració de la 
nit de Sant Joan els joves de l’Agrupa i el Cau ja 
escalfen motors amb un taller de faies, una mena 
de torxes que antigament estaven relacionades 
amb el culte primitiu que es feia per agrair als 

déus l’èxit de les collites, la fecunditat i l’arribada 
del bon temps just en el solstici d’estiu. També 
s’instal·la a la Plaça de l’Església un punt de 
recollida de fustes, palets, mobles vells... per 
contribuir a que la flama del Canigó perduri tota 
la nit de Sant Joan. Precisament el dia 22 de juny, 
i com mana la tradició, un grup de persones agafa 
la flama, que des de 1955 crema al Museu de la 
Casa Pairal de Perpinyà, per portar-la al Canigó. 
L’endemà, a trenc d’alba i després d’haver passat la 
nit vetllant el foc, diverses persones descendeixen 
del cim i, per relleus, porten la flama a uns 400 
municipis dels Països Catalans. En el nostre cas, 

DE PROP

Comissió de Focs
de Sant Joan

DIRECTORA DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
JULIÀ CANALS



19WWW.TOTMOLINS.COM    #12 - JUNY  2021

ENTREVISTA

Som el centre de dia de referència de la zona

VINE A VEURE LES NOSTRES INSTAL·LACIONS!

C/Santiago Rusiñol, 12 · Molins de Rei

936 68 20 54 / 670 847 246 
info@centremolins.es
   centredediamolins

www.centremolins.es
Dilluns a divendres de 8h a 17h

Centre de dia Molins
Atenció a la gent gran

Centre acreditat per
la Generalitat de Catalunya
Prestacions econòmiques
vinculades

g L’ESCOLA DE MÚSICA IMPLANTA 

A PARTIR DEL PROPER CURS UN 

NOU MODEL PEDAGÒGIC. EN QUÈ 

CONSISTEIX?

Amb aquest nou model hem volgut 

millorar el servei i donar resposta 

a les demandes de les famílies. En 

els últims quatre anys d’aquest pla 

d’estudis oferim una doble línia 

amb diferents càrregues lectives. 

I tots els programes, excepte el 

de més dedicació horària, tenen 

dos horaris diferents i estables. 

L’objectiu d’aquests canvis és 

facilitar que l’alumnat que ho 

desitgi pugui compatibilitzar els 

estudis de música amb altres 

activitats. També incorporem 

classes col·lectives d’instrument en 

els primers cursos i en el programa 

de menys hores lectives. I, més 

endavant, recuperarem l’oferta de 

classes per a adults.

ANIRÀ ACOMPANYAT TAMBÉ D’UN 

CANVI DE MODEL ECONÒMIC, OI?

Efectivament, el nou model 

pedagògic implica un servei més 

eficient i una major sostenibilitat 

econòmica. Això repercuteix en 

unes taxes més baixes a la majoria 

de programes a canvi de més 

prestacions, ja que inclouran les 

classes d’orquestra que fins ara es 

pagaven a part. 

QUÈ PASSARÀ AMB LA TARIFACIÓ 

SOCIAL QUE S’ESTAVA APLICANT 

FINS ARA?

La tarifació social es manté, així 

com les bonificacions per a famílies 

nombroses o monoparentals. 

EN AQUESTS MÉS DE 40 ANYS 

D’HISTÒRIA S’HAN PRODUÏT A 

L’ESCOLA ALTRES CANVIS 

SIGNIFICATIUS?

Sí, des que jo hi vaig començar 

a treballar, ara ja farà 36 anys, 

l’escola ha evolucionat molt. 

Llavors els alumnes començaven 

als 8 anys. Aviat es va avançar 

l’edat d’entrada als 5 anys i més 

endavant als 4, i també es van 

allargar els estudis fins a completar 

tots els cursos de solfeig del pla 

antic. Amb la implantació de la 

LOGSE també hi va haver un canvi 

PILAR CASALS

DIRECTORA DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
JULIÀ CANALS
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significatiu en el pla d’estudis i, 

tot i que hem anat actualitzant els 

programes, ara calia fer aquesta 

transformació per adaptar-nos 

millor a la realitat actual.

COM HEU VISCUT AQUEST ANY DE 

PANDÈMIA DES DE L’ESCOLA?

Ha estat molt complicat. Hem 

patit per les famílies afectades 

per la malaltia. Afortunadament, 

el nostre centre només ha hagut 

de confinar un grup, i això ens fa 

pensar que hem pres les mesures 

adequades. Cal remarcar que 

tant l’alumnat com les seves 

famílies han actuat amb molta 

responsabilitat.

ELS CENTRES DE MÚSICA, 

JUNTAMENT AMB ELS DE DANSA, 

HAN ESTAT UN DELS SECTORS MÉS 

PERJUDICATS... PER QUÈ HA ESTAT 

AIXÍ?

El problema principal és que el 

Departament de Salut no ens 

ha considerat com a Centres 

d’Ensenyament de Règim 

Especial que som i ha limitat la 

nostra activitat d’una manera 

incomprensible. 

COM US VAU ADAPTAR PERQUÈ 

L’ALUMNAT POGUÉS CONTINUAR 

AMB LES CLASSES?

El confinament, com a tothom, ens 

ha agafat per sorpresa, i això ha 

significat una formació accelerada i 

una incorporació de nous recursos 

i materials per poder continuar 

oferint les nostres classes en 

format virtual. Cal agrair el suport i 

la col·laboració de les famílies, que 

ens ho han posat molt fàcil.

PODRÍEM DIR QUE LA PANDÈMIA 

US HA PORTAT A RE-INVENTAR-

VOS?

Per descomptat. Una situació 

d’aquest tipus t’obliga a replantejar 

per complet la teva feina. Hem 

treballat molt digitalitzant 

materials, gravant àudios i 

vídeos, i buscant activitats més 

apropiades per al mitjà telemàtic. 

El confinament ens ha obligat a 

trencar completament amb el 

nostre ritme habitual, però també 

ho hem vist com una oportunitat 

per començar el proper curs 

amb un nou plantejament del 

pla d’estudis. D’altra banda, cal 

afegir que algunes formes noves 

de funcionar que hem descobert 

potser ja quedaran per sempre, 

com per exemple l’opció de fer 

reunions online.  

LA PRESENCIALITAT SEGUEIX 

SENT FONAMENTAL PER A 

L’ENSENYAMENT MUSICAL?

Si en alguna cosa ens hem 

reafirmat després de la nostra 

experiència telemàtica és en 

la naturalesa presencial de les 

classes de música. Nosaltres 

treballem bàsicament amb el so 

i és imprescindible poder tenir 

una audició directa, que no es 

desvirtuï i que no pateixi retards 

ni interferències. També cal tenir 

en compte les dificultats que 

planteja en tots els ensenyaments 

fer classes online a infants i 

adolescents: és molt difícil captar 

la seva atenció i mantenir una bona 

comunicació a distància.

QUÈ GUANYARÍEM SI AL 

CURRÍCULUM HI HAGUESSIN MÉS 

HORES DE MÚSICA?

La música és fonamental per a una 

educació integral de la persona. 

Una societat amb una bona 

formació musical serà més cívica, 

més sensible, més intel·ligent i més 

cultivada. La música ha aconseguit 

estar contemplada en el sistema 

educatiu, però hauria de ser més 

valorada. n
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Molins de Rei           antenasmolins@gmail.com
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Molins de Rei           antenasmolins@gmail.com

REPARACIÓ I INSTAL·LACIÓ
PORTERS I VIDEOPORTERS

g ETS LA PRIMERA DONA EN 

ASSUMIR AQUEST CÀRREC EN 

UNA ENTITAT AMB 140 ANYS 

D’HISTÒRIA. AIXÒ T’HA SORPRÈS? 

El fet d’apostar per posar al 
capdavant de l’entitat una figura 
femenina té a veure amb el 
moment social d’amplitud de 
gènere, malgrat que jo sóc una 
persona que porto vinculada a la 
casa de tota la vida i això també va 
suposar una variable en la decisió. 
Sorpresa no seria la paraula 

escollida per definir aquesta 
presidència femenina; el llegat 
històric en les entitats populars 
de més solera en general, per 
motius generacionals, de tempos 
de gènere… tradicionalment han 
estat encapçalades per homes, 
tot i que l’obertura de mires 
cada cop és més present. Tenim 
exemples en la nostra mateixa 
vila d’altres entitats amb bagatge 
històric i popular que han estat 
presidides per dones. De fet, de 

les 9 persones que formem la 
nova junta, 4 som  dones. No ho 
hem provocat ni hem intentat fer 
equilibris. És un reflex del que som 
actualment a l’entitat. 

EN AQUESTA NOVA ETAPA 

S’HA DECIDIT OPTAR PER UNA 

FÓRMULA DIFERENT, UNA JUNTA 

CORAL. PER QUÈ HEU PRES 

AQUESTA DECISIÓ? 

La situació en la que ens vàrem 
trobar, amb la malaurada pèrdua 

PRESIDENTA DE LA PENI

MARIA PADILLA
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del Rafel Canosa, va fer que tot 
plegat, tant per la Junta sortint 
(Josep Ma de Temple, Elisa Poch i 
Juan Manuel Manzanera) com pel 
grup de persones que del resultat 
de la crida que va fer el president 
en funcions, en Josep M, es va 
anar configurant (Jordi Beumala, 
Jordi Margalef, Sergi García, 
Mireia Cabau, Marta Sabaté, 
Guillem Prats, Judit Homet, 
Albert Homet i jo mateixa) fos 
una situació força sobrevinguda. 
Fets a treballar en equip, hem 
mirat de buscar la fórmula de 
“cervell complet,” on cadascú 
aporta el millor d’ell mateix pel 
bé comú. 

QUINS OBJECTIUS US PLANTEGEU 

EN AQUEST NOU CICLE? 

D’entrada la nostra mirada està 
enfocada en aprendre i endinsar-
nos en saber com funciona i com es 
gestiona una entitat com La Peni. 
Tenim la gran sort de poder gaudir 
d’un temps d’acompanyament en el 
que la Junta sortint hi serà present 
i donant tot el seu suport. Ara ens 
toca escoltar molt, ser prudents, 
posicionar-nos fermament per 
poder anar tombant aquesta 
mirada cap a un projecte de 
futur agosarat i sostenible. En 
ment dibuixem diferents línies 
de treball que es recolzen en el 
llegat del Rafel Canosa i en una 
perspectiva d’obertura en la que 
la programació cultural i adreçada 

als més joves tindrien un espai 
important. 

QUÈ MANTINDREU DEL LLEGAT DE 

L’ANTERIOR JUNTA? 

El llegat de la junta anterior és 
el nostre full de ruta; entenem 
que cal fer un aprenentatge 
significatiu i funcional, per poder 
projectar. Durant aquestes 
primeres setmanes de treball, més 
enllà d’ubicar-nos en el moment 
de pandèmia que estem vivint, 
hem après que s’ha fet molta feina 
i molt ben feta a la casa i que cal 
preservar-la, com ja he comentat 
amb una visió ampla i fresca, de 
responsabilitat i il·lusió. 

QUINS CREUS QUE SÓN ELS PUNTS 

FORTS I ELS PUNTS FEBLES DE LA 

PENI? 

L’entitat acull iniciatives culturals 
del poble que garanteixen 
una seixantena d’activitats 
per temporada. Les entitats 
conceben La Peni com un espai 
de trobada on dur a terme les 
seves inquietuds artístiques, i això 
ens enorgulleix profundament. 
Estem en una ubicació cèntrica, 
tenim una pista fantàstica i un 
teatre versàtil i amb un nombre de 
localitats òptim per a espectacles 
de format mitjà, ideal per a les 
entitats del poble. Per una altra 
banda, un edifici de 140 anys 
d’antiguitat arrossega qüestions 
estructurals que cal resoldre amb 

imaginació. Aquest és el nostre 
punt feble, ja que el manteniment 
de l’edifici s’emporta gran part de 
les inversions. 

COM US HA AFECTAT LA 

PANDÈMIA?  

La pandèmia actual a nivell 
d’entitats com La Peni, amb un 
teatre i un cafè…ha fet trontollar 
l’engranatge que manté viu l’espai. 
Tot i així, l’equip hi hem posat 
un enfocament de temps de pas 
que ens ajudarà a poder tenir 
inicialment un tempo de portes 
cap enfora més calmat, i que al 
mateix temps ens permetrà fer 
un treball més acurat de portes 
cap endins de la casa. Entenem 
que la pandèmia no ha estat bona 
per ningú, però intentem valorar 
la situació com un temps del 
que podem fer lectura de molts 
aprenentatges. 

ES COMENCEN A REPRENDRE LES 

ACTIVITATS DE PROGRAMACIÓ 

I LES PRÒPIES DE CADA ENTITAT. 

COM VA AQUESTA REPRESA? 

Com som una junta coral de nou 
persones ens podem organitzar i 
planificar amb una distribució de 
feines i tasques. És un sistema de 
treball òptim i eficaç. Tanmateix, 
no direm el contrari, està sent 
un inici d’etapa intens, però la 
il·lusió que dipositem cadascú de 
nosaltres fa que els mecanismes 
de La Peni no s’aturin.



23WWW.TOTMOLINS.COM    #12 - JUNY  2021

ENTREVISTA

LA PENI ACULL NOMBROSES 

ENTITATS. EXISTEIX UN ESPAI 

COMÚ DE TROBADA? 

Sí, tothom té el seu espai per 
poder compartir i tenir paraula a 
la casa. Des del primer moment la 
Junta sempre està oberta davant 
de les propostes, iniciatives, 
demandes i tot el que sorgeixi 
de les entitats que configuren La 
Peni i de les persones que hi ha al 
darrera de cada una d’elles. 

TROBEU A FALTAR UN ESPAI 

SIMILAR AMB ALTRES ENTITATS O 

EQUIPAMENTS CULTURALS DE LA 

VILA? 

La nostre mirada és ben oberta. 
Entenem que treballar  junts 
és millor que fer-ho de forma 
fragmentada, però en aquesta 
fase inicial de treball tenim la 
missió de situar-nos a La Peni, 
conèixer-la i fer-nos-la nostra des 
d’una perspectiva general, global.., 
d’amplitud de la casa. Fins fa tres 
setmanes cadascú de nosaltres 
teníem un enfocament d’objectiu 
més limitat en les nostres pròpies 
parcel·les. 

QUIN PAPER POT JUGAR LA PENI 

EN UNA SOCIETAT CADA COP MÉS 

INDIVIDUALISTA? 

El model de La Peni és 
precisament tot el contrari al que 
planteges. El fet d’acollir totes 
aquestes iniciatives culturals i 
actes per a tercers fa que la gent 

ens conegui i concebi l’entitat 
com un espai més del poble sense 
necessitat de formar-ne part 
explícitament o de ser-ne soci. 
La Peni serveix d’embrió i punt 
de trobada d’iniciatives populars 

molt àmplies. Acollim dansa, 
teatre, cinema, circ, balls de 
saló... i cap d’aquestes disciplines 
són individuals, i això fa que 
esdevinguem un referent també a 
nivell social al poble. n

Instal·lacions i reparacions domèstiques

Tel. 662 529 361

Preus molt econòmics. Consulteu!



Llocs d’interès: Jaciment Iberoromà de la Plaça 
de les Bruixes, barraca de pedra seca, Església de 
Sant Bartomeu de la Quadra, la Font Calenta, antic 
rentador de la Font Calenta.

I
niciem la ruta des del Jaciment iberoromà de 
la Plaça de les Bruixes(150-100 aC), situat al 
final del carrer d’Estefania Requesens. Agafem 
la pista de terra que enlairada serpenteja entre 
ginesteres fins que passats 5’ girem per un 

camí que baixa per l’esquerra i que 50m més avall 
es bifurca. Triem a l’esquerra: és un caminet estret 
que fa baixada i arriba als 5’ a una petita esplanada 
amb un gran roure. Seguim rectes i, passats 150m, 
haurem de girar a la dreta: a partir d’ara cal parar 
atenció.  Remuntem per unes escales de fusta 
i, al capdamunt de tot, sortim al davant d’una 
casa i una bifurcació. Seguirem a l’esquerra per 
un caminet poc fresat que, al cap de 80m, passa 
a tocar d’una torre elèctrica. Seguim a la dreta 
en suau pujada i, passats uns 100m, agafem a la 
dreta un corriol que volta una casa per la nostra 
esquerra.

Ara seguirem amunt entre un bosquet de pi blanc. 
Aviat passem pel davant d’una barraca de pedra 
seca i, uns metres més enllà, deixarem enrere una 
casa enrunada fins que sortirem a la bifurcació 

d’abans. Tirem a l’esquerra de baixada i, passats 
50m, hem de girar a la dreta cap el fondal que 
voreja un torrent i, tot seguit, remuntar uns 
200m fins que sortirem a un gran replà. Avancem 
a la dreta fins a una cadena i, sense creuar-la, 
continuem amunt entre un bosquet esclarissat 
seguint uns senyals grocs. Passats uns 300m 
arribem a un camí ample amb torre elèctrica i 
tirem a l’esquerra. Al poc trobarem una bifurcació 
i girem a l’esquerra de baixada. El camí és ple de 
restes de cartutxos d’escopeta de l’antic Camp 
de Tir. Arribem a un replà i una altra bifurcació 
amb torre elèctrica: triem de baixada a l’esquerra 
i seguirem sempre rectes entre un alzinar que als 
8’ surt a la pista forestal. Agafem de pujada fins 
que travessem una cadena, girem ara a l’esquerra 
i en paral·lel a la carretera fins a una rotonda. 
La creuarem per un pas de vianants. Seguirem 
pel carrer de la Pepeta de Cal Bardissa i, 200m 
més enllà, pugem per un carrer sense sortida per 
visitar l’església de Sant Bartomeu de la Quadra 
(S. XII). Un cop visitada tornem enrere i seguim 
pel carrer d’abans i cap amunt fins a la carretera, 
que travessarem per un pas de vianants del que 
surt un camí que en 2’ de constant baixada ens 
deixa davant la Font Calenta. Baixem al talús de 
l’esquerra, on ens hi fixem en l’antic rentador de 
la Font Calenta. Ara creuem un petit camp de 
futbol per la seva banda dreta, i just al final surt 
un caminet que en baixada ens deixarà al cap de 
8’ a la pista forestal. Prenem de pujada uns 100m i 
trenquem a la dreta direcció El Terral per un camí 
planer que convida a caminar mentre escoltem el 
piular dels ocells. Passats uns 12’, i havent deixat 
enrere dos prats conreats de cereals, agafarem 
un camí ample que gira a l’esquerra i cap amunt, 
travessem una cadena i de nou serem al mateix 
coll de l’anada. Ara només hem de continuar en 
direcció El Terral i en 12’ serem de nou al Jaciment 
iberoromà de la Plaça de les Bruixes, inici i final de 
ruta. n

6’7 km Baixa

90 m

Circular
Tipus de Ruta

Desnivell
1:45 h
Temps Total

Distància Dificultat

Centre Excursionista Molins de Rei

NATURA LOCAL
CONEIXEM EL RODAL DE MOLINS DE REI AMB EL CEM
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RECORREGUT 9.   Sant Bartomeu de la Quadra



La teniu a Wikiloc: bit.ly/Ruta6halfMolinenca2019

Narcís Aracil

RUTA:  La Molinenca 2019 

NATURA LOCAL
RUTES I SORTIDES BTT DES DE MOLINS DE REI
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g A l’article anterior explicàvem la primera part de la 
Molinenca 2019, fins al primer pas per Molins al km 20,1 
de l’itinerari. Ara proposem fer la segona part, començant 
al km 20,1 fins al km 45. Farem 24,9km amb 650m de 
desnivell. Sortim des de la carretera de Vallvidrera, km 
20,1 del track, i agafem la pista de Can Tintorer. Després 
d’1,6km arribem al camí de Can Ribas (km 21,7 del track), 
on farem 1,2km de pujada. Després enllacem amb el camí 
antic de Santa Creu (km 23) i baixem fins al Castell Ciuró, 
on girem a l’esquerra direcció Sant Pere Romaní.

Per aquesta pista baixem 700m i continuem direcció 
Pedrera Puig d’Olorda. El següent tram d’1 km puja fins al 
Coll d’en Cuiàs (km 25,1). Agafem  la pista de baixada a Can 
Canaris, i als  400m girem pel camí de l’esquerra direcció 
La Salut. Als 400m ens incorporem a la pista de Santa 
Creu, que ens portarà fins a la Cimentera de la Sànson. 
Travessem la carretera i agafem direcció Ermita de la Salut. 
Als 300 m trobem la Riera de la Salut (km 27,9). Agafem a 
l’esquerra de pujada, a 350m a la bifurcació, i continuem 
per la pista de l’esquerra, direcció Can Ferriol. Als 900 m 
veurem una pista a l’esquerra: nosaltres continuem recte. 
A 250m la riera passa per sobre del camí i comença una 
pujada de 100m. A dalt girem a la dreta i després de 640m. 
estem a la Torre del Bisbe (km 30,1).

En aquesta bifurcació anem a l’esquerra, direcció La 
Socarrada. Aquesta pista va pujant 950 m fins a arribar a 
l’encreuament, on girem a l’esquerra direcció Can Ferriol. 
Baixem un tram de 725m i anem a l’esquerra, direcció la 
vall de Sant Feliu. Després de 250m ens trobem al final de 
la baixada una cruïlla ampla (km 32,1), on girem 180º a la 
dreta, direcció Santa Creu d’Olorda.

Aquí comença el tram més dur de la Molinenca. Els primers 
600 m ens apropen a l’inici de la “Matamachos”.  Agafem 
aquesta pista a la dreta direcció Santa Creu, on trobem 
rampes del 20%, i després de 800 m arribem a la carretera 
de Molins, que agafem a l’esquerra direcció Molins, per 
entrar després de 200 m a l’àrea de lleure de Santa Creu 
d’Olorda (km 33,8). Comencem el descens pel camí a 
Sant Bartomeu de la Quadra, on arribem després de 
baixar 2,9km. Passem la carretera BV-1468 (km 37,6) per 
agafar la pista de Can Planes. Baixem 200 m i agafem el 
desviament a l’esquerra cap a Molins (km 38,2). Baixarem 
el camí fins a la cadena (km 39) i girarem a la dreta a Can 
Rabella (km 40). Continuem baixant i creuem Molins per 
la riera fins al camí del riu, on girem a l’esquerra i, després 
de 2,4km, girem a l’esquerra pel camí del costat dels 
Aiguamolls, per arribar a la fi de La Molinenca 2021. n

45,07 km Difícil

1.129 m

Circular
Tipus de Ruta

Desnivell
3’08 h
Temps Total

Distància Dificultat

1.129 m
Desnivell
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E
l barri de Can Graner se situa a l’ombra de les 
ruïnes del Castell Ciuró, en els antics terrenys 
de la masia de Can Graner.  Al principi, però, 

el barri va rebre altres noms populars, com Viña 
del Ganso o Granja Belmonte, noms amb els quals 
es referien al nucli de cases situat a l’antic Camí 
de Santa Creu d’Olorda. Els edificis d’aquest barri 
es començaren a construir durant els primers 
anys de postguerra (inicis de la dècada de 1940) 
per part dels immigrants que arribaven a la vila, 
principalment d’Andalusia. Inicialment es tractava 
d’un barri on l’autoconstrucció es va convertir en la 
tònica dominant i configurava edificacions que mai 
pretenien una connexió amb els carrers de la vila. El 
barri va créixer sense cap planificació i mancat de la 
dotació bàsica de serveis, equipaments i xarxes de 
subministrament. La llum, per exemple, no va arribar 
fins al 1968 i els carrers van romandre molts anys 
sense asfaltar. Al 1977 els veïns i veïnes del barri es 
van organitzar i van crear l’Associació  de Veïns de 
Can Graner, des de la qual podien fer més força en 
les seves reivindicacions. Una associació que avui dia 
encara treballa per mantenir el teixit social del barri. 
Amb l’arribada del primer ajuntament democràtic es 
van numerar totes les cases per tal de posar un cert 
ordre urbanístic. Tot i això, no va ser fins als anys 90 

quan es va donar total legalitat als habitatges de Can 
Graner, amb l’elaboració d’un pla d’ordenació urbana 
parcial per tal de planificar el creixement del barri i de 
la zona circumdant. Can Graner es va desenvolupar 
durant molts anys al marge de la resta de sectors 
de la vila, però amb la urbanització del Torrent de 
l’Hospital el barri es va anar connectant a poc a poc 
amb el nucli urbà. Aquest procés urbanitzador va 
anar acompanyat d’obres de rehabilitació i millora 
dels serveis (canalització del gas, millora en el 
subministrament d’aigua, etc). En el transcurs dels 
anys el creixement urbanístic ha fet que el barri 
deixés d’estar aïllat, i les successives obres de millora, 
rehabilitació i urbanització fan que l’aspecte actual 
d’aquest petit barri tingui poc a veure amb la barriada 
que nasqué durant els anys 40.  n



BÀSIC PRO BUSSINES

Creació i disseny / configuració de perfils. a a a
Gestió de Instagram i Facebook.* a a a
          - Posts per setmana. 3 5 5

          - Stories per setmana. - 14 14

Escolta activa i Informe d’incidències. a a a
Avaluació i Anàlisi de resultats. a a a
Temps de dedicació 8h/mes 15h/mes 24h/mes

Conversa amb fans i followers. r a a
Concursos i sortejos mensuals. r a a

Gestio del Whatsapp. r r a
Gestió i creació d’aplicacions en perfils.
Grups, Esdeveniments, Missatgeria, Llistes, LinkedIn Empresa, etc.

r r a
Creació de continguts. 
Imatges, Redaccional, NdP, Concursos, etc...

r r a

* No Inclou la creació de continguts. 99€ 149€ 249€

PLA BASIC

Auditem l’entorn digital 
que envolta la teva marca 
i sector, establim els 
objectius a aconseguir 
en les xarxes socials, 
determinem quins són 
els mitjans amb què 
comptes i definim la millor 
estratègia segons les teves 
necessitats. 

PLA PRO

Realitzem un estudi complet de la teva marca en 
l’entorn digital: fortaleses, debilitats, oportunitats 
i possibles amenaces. Analitzem la presència de 
l’empresa i la marca en xarxes socials, la seva posició 
davant de la competència, identifiquem possibles 
influencers i brand advocates, recomanem els canals 
i continguts a crear, i generem un pla d’acció amb 
durada i KPIs definits per aconseguir els objectius 
proposats a curt, mitjà i llarg termini. 

Es posible que part de la qüota sigui a resultats.

PLA BUSSINES

Gestionem la presència online 
de la teva marca, ens convertim 
en el teu Gestor de Continguts i 
Xarxes Socials amb l’objectiu de 
proposar, administrar i avaluar 
les estratègies de contingut, 
servei a el client i gestió de 
reputació. 

Es posible que part de la qüota sigui 

a resultats.

T. 640 28 47 83  · hola@tdtmedia.es  ·  www.tdtmedia.es

640 28 47 83
hola@tdtmedia.es

PACKS
COMMUNITY MANAGER SERVICE

NECESSITES UN
COMMUNITY MANAGER?
Deixa que un professional gestioni
les teves Xarxes Socials.

99€

DES DE
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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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EL PERSONATGE

T
enyir, rentar, pentinar, 
marcar, assecar...
La seva feina va 
ser sempre la de 
perruquer, un ofici on 

va iniciar-se fa més cinc dècades. 
Primer, a Barcelona; després, 
a Pallejà i més tard, a Malgrat 
de Mar. El 1968 va obrir una 
perruqueria al carrer Ponent de la 
vila, el 1971 al carrer Industria de 
Barcelona i, de 1984 al 2004, va 
estar al capdavant de l’escola de 
perruqueria Calipso, a Rubí. Però 
el que realment fascina al Pere 
Bergoñón (àlies Pier) no són les 
tisores i els tints, sinó els acords 
musicals. El Pier va entonar les 
primeres notes a l’Orfeó Atlàntida, 
al barri d’Hostafrancs, on uns 
amics de Barcelona van introduir-
lo. Però no va ser fins l’any 1983 
que es va dedicar a cantar d’una 
manera més professional: ho va 
fer entonant el bolero “No pidas 
más perdón”, al DRAC de Terrassa. 
Després vindrien petites sales de 
festa de Barcelona i província... 
i la seva estimadíssima Cuba. 
El cantant molinenc porta el 
país caribeny al cor des de fa 
prop de 30 anys. De fet, moltes 
de les seves cançons han estat 
composades allà. Hi va tan sovint 
com pot, ja que hi té lligams 
gairebé familiars gràcies a l’estret 
vincle que manté amb tres afillats 
(l’Emmanuel, la Carina i l’Oscarito). 
El Teatro Nacional de Cuba, el 

Mariana Grajales i l’Àmérica són 
només alguns dels escenaris on 
s’ha pogut sentir la veu de Don 
Pier. I és que el cantant molinenc 
gaudeix d’una gran reputació 
i admiració entre els cubans. 
Pier es confessa profundament 
enamorat de l’illa, de la bellesa 
dels seus paisatges urbans, de les 
seves platges... i de l’hospitalitat 
del seu poble. Per això en el seu 
moment va crear l’oenegé local 
“Ajut al poble cubà” i va exercir 
com a delegat a Catalunya de la 
Societat Catalana de Cuba. Però 
si el lligam a Cuba és fort, el lligam 
a la nostra vila no ho és menys. El 
Pier és l’autor d’ “Avui he tornat”, 
l’himne oficiós de Molins de Rei. 
El cantant local imprescindible 
de la Fira. El capgròs de l’Ateneu 
Mulei. L’encarregat de lluir la 
Mare de Déu de la Candelera 
al balcó. El conductor de l’espai 
d’entrevistes “Don Pier” de Ràdio 
Molins. L’artífex de l’espectacle de 
varietats del Bar Sport de l’estació. 
Un total de 21 cançons pròpies, 
composades per ell, i l’edició de 12 
àlbums, entre cançons de la seva 
autoria, boleros i temes populars 
(tant en castellà com en català) 
avalen la seva extensa trajectòria 
artística. Una dilatada carrera que 
aviat es podrà resseguir a través 
del canal Youtube i que, sens 
dubte, formarà part per sempre 
del nostre patrimoni local.  n

PIER



Emissions CO₂ (g/km): 109 – 120. Consum mitjà (l/100 km): 4,8 – 5,3.
*Preu corresponent a Toyota C-HR Electric Hybrid 125H Advance. Preu per finançar: 24.800 € (PVP al comptat sense serveis: 26.000 €. Entrada: 6.454,15 €. TIN: 6,50 %. TAE: 7,63 %. 49 mesos: 
48 quotes de 200 €/mes i última quota: 13.573,64 €. Comissió d’obertura finançada (2,75 %): 504,51 €. Import total del crèdit: 18.850,36 €. Import total del deute: 23.173,64 €. Preu total  
a terminis: 29.627,79 €. Cost total del crèdit: 4.827,79 €. Import dels interessos: 4.323,28 €. Sistema d’amortització francès. Oferta financera amb el producte Toyota Easy de Toyota Kreditbank
GmbH sucursal a Espanya. Capital mínim per finançar 11.000 €. IVA, transport, impost de matriculació, promoció, aportació del concessionari inclosos. Altres despeses de matriculació, pintura 
metal·litzada i equipament opcional no inclosos. Inclou paquet Toyota Easy Plus amb 4 anys de garantia, 4 primers manteniments (un manteniment cada 15.000 km o un any, el que abans 
succeeixi) i 4 anys d’assistència en carretera. El model visualitzat no correspon amb el model de l’oferta. Oferta vàlida fins al 31/07/2021 a Península i Balears. Promoció no acumulable a altres 
ofertes o descomptes. Queden exclosos d’aquesta promoció els vehicles per a flotes. Oferta realitzada per Toyota España, S.L.U. (Avda. de Bruselas, 22. 28108 – Madrid) i la seva xarxa de 
concessionaris. Per a més informació, consulteu el vostre concessionari habitual o toyota.es. Els nivells de consum de combustible, així com d’emissions de CO2, es mesuren en un entorn 
controlat, d’acord amb els requisits de la normativa europea. Per a més informació o si esteu interessats en els valors d’un vehicle amb diferent acabat, si us plau contacteu amb Toyota España,
SLU o el vostre concessionari Toyota. El tipus de conducció, juntament amb altres factors (condicions de la carretera i meteorològiques, trànsit, conducció del vehicle, equip instal·lat després 
de la matriculació, càrrega, nombre de passatgers, etc.) incideix en el consum de combustible i en les emissions de CO2.

TOYOTA STAR BAIX 
www.starbaix.toyota.es

Avda. de Barcelona, 211 · MOLINS DE REI 
Tel: 935 174 098

SANT BOI - GAVÀ - L'HOSPITALET

INCLOU:
4 ANYS DE MANTENIMENT
4 ANYS DE GARANTIA

48 quotes. Entrada: 6.454,15 €. 
Última quota: 13.573,64 €.  
T.I.N.: 6,50%. *T.A.E.: 7,63%. 

200€
PER

AL MES

TOYOTA C-HR 
ELECTRIC
HYBRID

TOYOTA, LIDERANT EL CANVI
GUIA

DESERVEIS
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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

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

TOYOTA STAR BAIX 

Avda. de Barcelona, 211
MOLINS DE REI

Tel. 935 174 098

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

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

ASSESSORIA 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

PASTISSERIA · FORN DE PA

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

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

J.P. CARRIÓN S.L.

www.jpcarrion.com
FOMENT, 9 · MOLINS DE REI

Tel. 93 668 05 08

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

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 Casanova, 22 - 24 · Plaça de Catalunya, 16
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

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

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

PROJECTE I FINCA AGROECOLÒGICA

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

Comandes per WhatsApp 667 786 796
comandescanfisas@gmail.com

T. 93 683 39 55 · M. 679 26 11 32
C/Major, 299, Local · 08759 Vallirana · Barcelona

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS
www.alcazarconstrucciones.com

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

T. 930 08 87 09
marcgaldon@hotmail.com

General Castaños 32, local · Molins de Rei

VENDA I REPARACIÓ DE BICICLETES
ASSESSORAMENT PERSONALITZAT

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

BAR RESTAURANT

www.catibarcelo.com

  Cati
Barceló

ACADÈMIA
VALLIRANA

C. Miquel Batlle, 2
93 683 16 13 / 665 16 68 88

CERVELLÓ
C. Joaquim Mensa,  17
93 143 38 45 / 651 71 73 88

MATRÍCULA OBERTA 2021 - 2022

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

ho
m

eb
ox

.e
s

HOMEBOX MOLINS DE REI

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.puertasblindadas.cat

       632 41 47 07

Puertas Blindadas

Lex®

ESTILISTES · PERRUQUERS

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

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

www.skatespot10.com

PUNT DE VENDA OFICIAL

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

GUIA
DESERVEIS

 RESTAURACIÓ  FORMACIÓ  SALUT

 ASSESSORIA LLAR

 TECNOLOGIA

 MOTOR

 BELLESA

 MODA

 MASCOTES

 OCIALIMENTACIO



Emissions CO₂ (g/km): 109 – 120. Consum mitjà (l/100 km): 4,8 – 5,3.
*Preu corresponent a Toyota C-HR Electric Hybrid 125H Advance. Preu per finançar: 24.800 € (PVP al comptat sense serveis: 26.000 €. Entrada: 6.454,15 €. TIN: 6,50 %. TAE: 7,63 %. 49 mesos: 
48 quotes de 200 €/mes i última quota: 13.573,64 €. Comissió d’obertura finançada (2,75 %): 504,51 €. Import total del crèdit: 18.850,36 €. Import total del deute: 23.173,64 €. Preu total  
a terminis: 29.627,79 €. Cost total del crèdit: 4.827,79 €. Import dels interessos: 4.323,28 €. Sistema d’amortització francès. Oferta financera amb el producte Toyota Easy de Toyota Kreditbank
GmbH sucursal a Espanya. Capital mínim per finançar 11.000 €. IVA, transport, impost de matriculació, promoció, aportació del concessionari inclosos. Altres despeses de matriculació, pintura 
metal·litzada i equipament opcional no inclosos. Inclou paquet Toyota Easy Plus amb 4 anys de garantia, 4 primers manteniments (un manteniment cada 15.000 km o un any, el que abans 
succeeixi) i 4 anys d’assistència en carretera. El model visualitzat no correspon amb el model de l’oferta. Oferta vàlida fins al 31/07/2021 a Península i Balears. Promoció no acumulable a altres 
ofertes o descomptes. Queden exclosos d’aquesta promoció els vehicles per a flotes. Oferta realitzada per Toyota España, S.L.U. (Avda. de Bruselas, 22. 28108 – Madrid) i la seva xarxa de 
concessionaris. Per a més informació, consulteu el vostre concessionari habitual o toyota.es. Els nivells de consum de combustible, així com d’emissions de CO2, es mesuren en un entorn 
controlat, d’acord amb els requisits de la normativa europea. Per a més informació o si esteu interessats en els valors d’un vehicle amb diferent acabat, si us plau contacteu amb Toyota España,
SLU o el vostre concessionari Toyota. El tipus de conducció, juntament amb altres factors (condicions de la carretera i meteorològiques, trànsit, conducció del vehicle, equip instal·lat després 
de la matriculació, càrrega, nombre de passatgers, etc.) incideix en el consum de combustible i en les emissions de CO2.

TOYOTA STAR BAIX 
www.starbaix.toyota.es

Avda. de Barcelona, 211 · MOLINS DE REI 
Tel: 935 174 098

SANT BOI - GAVÀ - L'HOSPITALET

INCLOU:
4 ANYS DE MANTENIMENT
4 ANYS DE GARANTIA

48 quotes. Entrada: 6.454,15 €. 
Última quota: 13.573,64 €.  
T.I.N.: 6,50%. *T.A.E.: 7,63%. 

200€
PER

AL MES

TOYOTA C-HR 
ELECTRIC
HYBRID

TOYOTA, LIDERANT EL CANVI

Emissions CO₂ (g/km): 109 – 120. Consum mitjà (l/100 km): 4,8 – 5,3.
*Preu corresponent a Toyota C-HR Electric Hybrid 125H Advance. Preu per finançar: 24.800 € (PVP al comptat sense serveis: 26.000 €. Entrada: 6.454,15 €. TIN: 6,50 %. TAE: 7,63 %. 49 mesos: 
48 quotes de 200 €/mes i última quota: 13.573,64 €. Comissió d’obertura finançada (2,75 %): 504,51 €. Import total del crèdit: 18.850,36 €. Import total del deute: 23.173,64 €. Preu total  
a terminis: 29.627,79 €. Cost total del crèdit: 4.827,79 €. Import dels interessos: 4.323,28 €. Sistema d’amortització francès. Oferta financera amb el producte Toyota Easy de Toyota Kreditbank
GmbH sucursal a Espanya. Capital mínim per finançar 11.000 €. IVA, transport, impost de matriculació, promoció, aportació del concessionari inclosos. Altres despeses de matriculació, pintura 
metal·litzada i equipament opcional no inclosos. Inclou paquet Toyota Easy Plus amb 4 anys de garantia, 4 primers manteniments (un manteniment cada 15.000 km o un any, el que abans 
succeeixi) i 4 anys d’assistència en carretera. El model visualitzat no correspon amb el model de l’oferta. Oferta vàlida fins al 31/07/2021 a Península i Balears. Promoció no acumulable a altres 
ofertes o descomptes. Queden exclosos d’aquesta promoció els vehicles per a flotes. Oferta realitzada per Toyota España, S.L.U. (Avda. de Bruselas, 22. 28108 – Madrid) i la seva xarxa de 
concessionaris. Per a més informació, consulteu el vostre concessionari habitual o toyota.es. Els nivells de consum de combustible, així com d’emissions de CO2, es mesuren en un entorn 
controlat, d’acord amb els requisits de la normativa europea. Per a més informació o si esteu interessats en els valors d’un vehicle amb diferent acabat, si us plau contacteu amb Toyota España,
SLU o el vostre concessionari Toyota. El tipus de conducció, juntament amb altres factors (condicions de la carretera i meteorològiques, trànsit, conducció del vehicle, equip instal·lat després 
de la matriculació, càrrega, nombre de passatgers, etc.) incideix en el consum de combustible i en les emissions de CO2.

TOYOTA STAR BAIX 
www.starbaix.toyota.es

Avda. de Barcelona, 211 · MOLINS DE REI 
Tel: 935 174 098

SANT BOI - GAVÀ - L'HOSPITALET

INCLOU:
4 ANYS DE MANTENIMENT
4 ANYS DE GARANTIA

48 quotes. Entrada: 6.454,15 €. 
Última quota: 13.573,64 €.  
T.I.N.: 6,50%. *T.A.E.: 7,63%. 

200€
PER

AL MES
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TOYOTA, LIDERANT EL CANVI




