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Sigues ràpid! Retalla aquest val regal i bescanvia'l a 
qualsevol dels establiments adherits a la campanya.

Val

2 EUROS PER COMPRAR ALS ESTABLEMENTS ADHERITS
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Vàlid per 2€. No es pagarà en efectiu.
Límit de 10 vals per establiment adherit.

1 sol val per cada compra. 1 val per persona, no acumulables.

BUSCA ELS ESTABLIMENTS ADHERITS
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Sens dubte és una gran 
notícia que per fi es 
faci una rehabilitació 

integral del Palau de Requesens. 
Considero, però, que destinar 
un dels equipaments més grans, 
cèntrics i amb tanta història a 
la creació d’un “centre d’art del 
Renaixement” perquè Molins 
de Rei “projecti el patrimoni, el 
capital i el turisme de Molins de 
Rei a tota la península” (segons 
declaracions del govern municipal) 
és de no tocar gaire de peus a 
terra. 

La rehabilitació integral de 
l’edifici per convertir-lo en un 
centre d’art del Renaixement amb 
l’excusa que el Museu Nacional 
de Catalunya, entre d’altres, 
deixarà part del seu art per poder-
lo exposar a la vila com un gran 
triomf no és tan exitós com pot 
semblar. El MNAC té la major 
part de patrimoni artístic del 
Renaixement als seus magatzems, 
ja que no té espais ni és prioritat 
exposar-lo. I aquí és on entra 

Molins de Rei, que els ofereix un 
espai gratuït on podran exposar 
les seves obres i donar sortida 
al seu patrimoni de magatzems. 
Qui surt guanyant, sens dubte, és 
el MNAC, però dubto molt que 
Molins de Rei se’n beneficiï. O 
penseu que el Palau estarà obert 
cada dia per atendre el turisme 
peninsular del Renaixement quan 
no som capaços ni de mantenir 
oberts els diversos espais del 
Museu Municipal de forma 
regular? De debò serà un espai 
que optimitzarà al màxim el seu 
potencial? Quin públic de forma 
regular hi haurà?  

És evident que és important 
exposar la història del Palau i 
del Renaixement, però no en 
forma de centre d’art o museu 
expositiu permanent. Destinar un 
espai com el Palau de Requesens 
només a sales d’exposicions és 
un gran error. A nivell europeu 

els espais de recuperació cultural 
estan passant per integrar 
altres serveis més funcionals i 
optimitzar els espais i usos al seu 
màxim rendiment. Cal construir 
espais expositius integrats com 
es va fer amb l’edifici del Molí o la 
Federació Obrera, que faciliten 
una obertura i un públic diari a 
les instal·lacions, generant així 
un sentiment de pertinença 
que dubto molt que un centre 
d’art pugui assolir mai si no es 
garanteixen uns serveis públics 
de forma regular. Tenint en 
compte la descentralització de 
serveis municipals o el potent 
teixit cultural que tenim, hagués 
estat més oportú fer una fàbrica 
de creació cultural on les parets 
mostrin la història del Palau i del 
Renaixement sense necessitat 
d’ocupar tot un espai que s’allunya 
de la realitat i dels interessos de la 
vila i els seus vilatans. 3

Gestor i Psicòleg Cultural
R aü l  C arret ero C amp derrós

opinió
PALAU DE 
REQUESENS: 
CENTRE D’ART DEL 
RENAIXEMENT 
O COM FER 
CASTELLS EN L’AIRE
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Un dels elements que 
defineixen les societats 
mediterrànies és la 

infinitat de maneres que tenen 
de gaudir del lleure a les places i 
carrers: fires, concerts, cercaviles, 
correfocs, processons, etc. 
Tots aquests esdeveniments, 
que en condicions normals 
(sense pandèmia) es repeteixen 
anualment, es recolzen i es 
retroalimenten gràcies a 
una xarxa d’establiments de 
restauració com els bars, els 
restaurants, les discoteques, les 
fondes i els hotels. 

Tot un sector que ha quedat 
molt tocat pels tancaments que 
l’Adminstració ha dictat, amb 
més o menys encert, per frenar 
l’expansió del virus covid-19.

És ben sabut que alguns d’aquests 
locals d’oci fan l’agost precisament 
en moments puntuals com ara la 
Fira de la Candelera. Ara bé, el 
que compta és la fidelització de la 
clientela al llarg de tot l’any.

Reemprendre els negocis serà 
difícil per a molta gent d’aquest 
sector tan divers i, per desgràcia, 
alguns ja no podran tornar a 
pujar la persiana. Com una mena 
de selecció natural darwiniana, 
el maleït virus ha propiciat que 
es mantingui obert el més ben 
preparat.

Precisament estar ben adaptat 
dins la crisi energètica que 
comencem a patir serà, en 
el context de canvi climàtic i 
mediterràniament, aprofitar 
al màxim els metres quadrats 
exteriors de radiació solar que 
puguin disposar les terrasses dels 
locals i, en cas de no tenir-ne, 
trobar la manera d’obtenir-ne, per 
exemple a través dels terrats dels 
edificis.

Els Ajuntaments i les 
Administracions supra-municipals 
tenen un repte majúscul per 
ajudar a tots aquests negocis a 
fer les modificacions tècniques i 
a facilitar la transició energètica 
per mantenir la clientela, els llocs 
de treball directes i indirectes i, 
en conjunt, l’essència de la vida 
pública al carrer.

Para-sols que generin electricitat; 
làmpades de llum infraroja que 
substitueixin les ineficients 
estufes de gas; adaptar les 
instal·lacions elèctriques per 
bolcar energia a la xarxa, a les 
noves captacions i als nous 
consums, ja sigui a través dels 
para-sols elèctrics o també 
mitjançant la connexió del cotxe 
elèctric de l’empresa o d’alguna 
treballadora que alimenti la 
cafetera del bar...

El programa Joc de Cartes de 
TV3 premiava als restaurants 
que haguessin fet un consum 
responsable de l’aigua. Potser 
les properes edicions d’aquest 
entretingut programa premiaran 
les braves fetes gràcies a una 
energia produïda almenys en una 
part al bar de la Paqui.3

electrorutes.cat
A l b ert  A rt é s  Serra

opinió
¡CAMARERO! 
¡UNA DE PULPO!



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
le s  t ev es  X arx es  Socials .

99€

D ES  D E
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4
El Jaume de Cal Negre 
ho portava a la sang. Va 
néixer compromès amb el 

seu entorn; el més proper i l’altre. 
A l’adolescència ja lluitava pel 
futur del nostre país i tots el seus 
actes varen seguir aquest camí. 
De regidor del primer Ajuntament 
de la democràcia ens trobàrem 
en la primera Fira d’Agricultura 
Ecològica celebrada a Molins de 
Rei, al carrer Miquel Tort, i d’aquí 
s’incorporà en la Coordinadora 
d’Agricultura Ecològica que 
havíem iniciat un parell d’anys 
abans. Ell i jo treballàvem en 
empreses de productes químics, 
però crèiem en un món menys 
contaminat. Va ser ell qui m’animà 
a fer cooperació a l’Àfrica i 
ambdós ens queixàrem de l’excés 
de despesa burocràtica per les 
ajudes. Vessava amb ganes de 
transmetre la informació del 
passat de Molins de Rei, heretat 
del seu pare, i lluitava per 
recuperar-ne més. I aquí voldria 
remarcar uns del seus darrers 
esforços:

Ja jubilat, gaudia cultivant 
oliveres. Això ho podien fer altres, 
però el seu esperit sempre el 
portava més enllà. Necessitat de 
fer marges, va decidir recuperar 
el sistema ancestral de pedra seca 
i aconseguí la col·laboració del 
també molinenc Josep Tresserras. 
Situada la finca prop de La 
Massota, indagà fins descobrir 
un dels camins de Sagramental i 
treballava per recuperar-lo. Un 
dia, entre la boscúria, trobà una 
pedra que els senglars havien fet 
rodolar costa avall i, examinant-la, 

s’adonà que podria ser una peça 
de la Torre Sunyer, altrament dita 
Massota. Me la mostrà, i desitjo 
que el descobriment pugui ser una 
postrema aportació seva.

Amb tot, el que voldria dir és que 
gent com ell deixen petjada. No 
esperava cap reconeixement, 
però el cert és que Molins 
de Rei i el món li estarem en 
deute. Adéu a un que vivia per 
recuperar el passat i per un futur 
millor!3

Enginyer agrícola i historiador vocacional
Tomeu  Mart í  i P arel l ada

opinió
EL JAUME 
GARRIGA I 
MOLINS DE REI

VIU-LO
naturehorsebarcelona19
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A la foto, el segon per l’esquerra. Foto: Parc Natural de Collserola.
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Ei! T’agraden els jocs de 
taula? No, no em diguis 
que tens molta sort a la 

Oca, que sempre treus un 5 a la 
primera al Parxís, o que et petes 
el Monopoly sense demanar 
hipoteca. Parlo dels jocs d’ara. 
Què? No saps de què et parlo?...  
ja t’ho explico.

Plantar més carxofes que ningú 
als EUROGAMES o quedar-te 
absorbit per la narrativa d’un 
AMERITRASH, són les maneres 
més populars de començar en el 
mundillo. Les guerres històriques, 
inventades i de fantasia es 
reuneixen als WARGAMES. 
Això sí, fes lloc perquè a les 
teves tropes els agrada moure’s 
amb llibertat per la taula del 
menjador. Si jugues a un FILLER i 
la partida dura més de 20 minuts 
és que no ho estàs fent bé, o 
qui ha explicat les normes no 
en sabia… de jugar, o d’explicar 
normes. La COL·LOCACIÓ DE 
TREBALLADORS et convertirà en 
un expert en explotació laboral. 

Sabem que, moralment,  no és 
el que vols, però quan vegis els 
resultats al final de la partida no 
podràs evitar un somriure d’orella 
a orella.  I si estàs de cap de 
setmana amb les amigues i amics,  
i el que vols és fer-te unes rialles, 
un PARTY GAME mai falla. Que 
no saps per on començar? Que 
no tens amb qui jugar? Segueix 
llegint...

Molins de Rol és una associació 
de la vila amb més de 30 anys 
d’història (tranquils, els jocs de 
rol promet una secció apart), i 
al 2015 es va ramificar en una 
nova tendència, els jocs de 
taula.  Jugones serà el nom que 
identifica aquesta nova secció 

i, de seguida, es van organitzar 
per poder difondre aquest 
estil de vida lúdica. Un cop al 
mes organitzen els Gastrojocs, 
trobada gastronòmica en algun 
establiment del poble, on es fa 
sopar a menú tancat mentre 
hi ha tanda de partides abans 
i després. Els Board Days són 
molt similars però es convida 
a una persona, referent en el 
món de la creació dels jocs de 
taula, per fer una xerrada i saciar 
curiositats. Les trobades a la seu 
de l’associació (antic Punt Jove a 
l’Avinguda València) són d’accés 
lliure i gratuït. Allà es pot gaudir 
de gairebé 300 jocs de taula 
que l’encarregat de torn estarà 
encantat de mostrar-te. I, si ets 
soci, et pots emportar el que 
vulguis a casa! Però el millor de 
l’associació és la gent que la forma. 
Persones increïbles que  faran 
la teva estada el més agradable 
possible, i t’aclariran tots els 
dubtes que puguis tenir. No els 
perdis de vista a les xarxes!!!  
@jugonesmdr. I, com diu el Sergi: 
“No deixis mai de jugar perquè,  
qui deixa de jugar, es fa gran”.3

Ready to Play @r2pradio
X av i P SX

opinió
NO DEIXIS MAI 
DE JUGAR



10
TOTMOLINS #13 · Magazine d’Informació i Oci

P g .  P i i M a rg a l l ,  2 3  1 r  ·   0 8 7 5 0  M ol in s  de R ei ( B a rc el on a )  
T el .  9 3  6 8 0  0 2  8 7   ·   9 3  6 8 0  0 3  1 5   ·   F a x  9 3  6 6 8  7 3  2 7

As s es s oria  l a b ora l ,
f is c a l  i j u rí dic a

As s eg u ra n c es  g en era l s
G es tion s  I mmob il ià ries

Aquestes oficines romandran tancades
per vacances del 2 al 25 d'Agost, ambos inclosos.

El dia 13 d'agost de 10 a 13h s'atendran urgències.

c en tredeg es tion s @ c en tredeg es tion s . c om

MARXEM
DE VACANCES SL

sabies que?

4
L’aigua és l’element natural 
de la Terra, imprescindible 
per a la vida. I sobretot 

ara, que tenim l’estiu a sobre, el 
consum que fem d’aquest líquid es 
multiplica considerablement.

Us heu adonat que no totes les 
aigües tenen el mateix gust, no 
totes tenen els mateixos nutrients 
i no totes estan tractades amb la 
mateixa química?

En els darrers anys cada cop 
és més habitual veure en els 
restaurants cartes de diferents 
marques d’aigües per poder 
escollir, el mateix que passa amb 
els vins de qualitat.  Però poques 
persones saben que, a part de la 
marca, preu i format, podem fer 
que la seva vibració canviï. Ho 
podem fer nosaltres mateixos, i a 
molt baix cost econòmic, o fins i 
tot sense cap despesa.

Masaru Emoto és un científic 
japonès que ha fet un estudi 
amb el qual demostra que si 

carreguem l’aigua amb energies 
positives, les seves partícules i 
molècules es converteixen en 
espectaculars flors. En canvi, diu 
l’estudi, si apropem l’aigua a camps 
energètics negatius, s’hi forma un 
garbuix d’estructures deformades.

L’estudi explica la influència que 
tenen les paraules, la música, les 
pedres i l’energia en les condicions 
de l’aigua, i demostra al món que 
les paraules positives com ara 
“gràcies”, “bonic”, “pau”, “alegria”, 
per dir-ne alguna, escrites en un 
paper i enganxades al vidre de la 
gerra o ampolla, o amb algunes 

pedres energitzades dintre del 
líquid, com un quart neutre 
(blanc), o algun tipus de música 
relaxant, poden fer de l’aigua un 
elixir plaent i alhora saludable.

Ara ja ho saps, aquest estiu, quan 
tinguis set, fes un bon glop d’aigua 
ben plena d’energia positiva i 
hidrata’t amb bona vibració.

Molt bon i refrescant estiu!!!3

Propietària BruiXili
X i l i R ib era

opinió
MMM, QUE 
BONA QUE ÉS 
L’AIGUA QUAN 
TENIM SET!
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sabies que?
16 JOVES DE LA VILA PARTICIPEN EN EL PROJECTE “EL MEU PRIMER CONTRACTE”?

LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT HA FET PÚBLIC EL SEU BALANÇ ANUAL?

EL BOTMOL I L’ASSOCIACIÓ DE VENEDORS DEL MERCAT MUNICIPAL HAN RENOVAT EL SEU CONVENI AMB L’AJUNTAMENT?

S’HA OBERT LA CONVOCATÒRIA PER DISSENYAR EL CARTELL DE LA FESTA MAJOR 2021?

4Es tracta de la primera edició 
d’aquest projecte municipal 
d’ocupació que ofereix a 16 joves 
d’entre 18 i 25 anys la seva primera 
experiència laboral contractual 
durant el mes de juliol de 2021. 
L’objectiu és donar una oportunitat 
laboral als joves, obrir les seves 

expectatives en el mercat laboral, impulsar 
la confiança i motivació entre aquest 
col·lectiu i potenciar la relació entre els 
joves i l’administració municipal. En aquesta 
primera edició s’han buscat 4 informadors/
es per als patis oberts, 4 col·laboradors/es 
per la brigada i 8 informadors/es.3

4Algunes dades: segons la Guàrdia 
Urbana, han disminuït els accidents de 
trànsit en via urbana. Del període de juny 
de 2020 al maig de 2021 s’han produït 84 
accidents, mentre que l’any anterior es 
van produir 126 accidents. Els carrers on 
més accidents hi ha hagut són el Pla, Jacint 
Verdaguer i l’avinguda Barcelona.  

A diferència de l’any 2020, en què 
les infraccions administratives es 
van disparar un 373,5%, aquest 
2021 han disminuït un 57,2%. Cal 
tenir en compte, però, que totes 
les dades comparatives estan 
esbiaixades per la pandèmia i el 
confinament.3

4L’objectiu d’aquests convenis 
és establir les condicions i els 
compromisos en matèria de 
promoció i dinamització comercial 
i de reactivació econòmica, així 
com el desenvolupament del Pla 
de Dinamització Comercial tant 
del Mercat Municipal com del 

comerç de la vila per a l’exercici 2021, i , 
alhora, formalitzar una subvenció. Com a 
novetat, enguany s’ha inclòs en el conveni 
amb la Unió de Botiguers de Molins de Rei 
un ajut complementari per a l’exercici 2021 
destinat exclusivament a fer campanyes 
de difusió i dinamització del sector de la 
restauració.3

4Fins al 15 de juliol, totes les persones 
més grans de 16 anys interessades poden 
presentar la seva proposta a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (c/Rubió i Ors, núm. 
2-4). Prèviament, hauran de presentar 
una instància telemàtica al web de 
l’Ajuntament. El consistori demana que els 
cartells presentats tinguin una idea original 

i que no sigui una reproducció total 
o parcial d’una altra ja presentada o 
executada. La temàtica és lliure, tot 
i que és imprescindible que estigui 
relacionada amb Molins de Rei i 
la Festa Major. El guanyador o la 
guanyadora s’emportaran un premi 
en metàl·lic de 900€. 3

NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL
 

MOLINS DE REI
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P U B L I C I TAT sabies que?

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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MOLINS DE REI

AQUEST  JULIOL TORNEN ELS PATIS OBERTS?

MOLINS DE REI ACULL UNA PROGRAMACIÓ CULTURAL D’ESTIU A L’AIRE LLIURE?

SI T’AGRADA BALLAR SALSA, HO POTS FER CADA DIMECRES A LA PLAÇA PALAU?

LA BIBLIOTECA EL MOLÍ ENGEGA UNA INICIATIVA PER FOMENTAR L’HÀBIT DE LA LECTURA ENTRE ELS MÉS MENUTS?

4L’Ajuntament ofereix a 
les famílies, als infants i als 
adolescents la possibilitat de 
gaudir durant el mes de juliol 
dels patis de les escoles Alzina, 
Estel, El Palau i Josep Maria 
Madorell com a espai de lleure, 
cada tarda del mes de juliol, de 

dilluns a divendres, de 16 a 21h, i els caps 
de setmana, de 10 a 13h i de 16 a 21h. 
La iniciativa busca donar una alternativa 
de lleure a infants i joves en un entorn 
segur, conegut i de proximitat, i, alhora, 
fomentar la dinamització de les relacions 
dels menors de la vila durant l’època 
estival. 3

4Les activitats (teatrals, musicals, 
cinematogràfiques, d’animació infantil i de 
circ) es podran viure per primera vegada 
als parcs de la vila (Plaça del Palau, Parc del 
Baix Llobregat, Parc Mariona, Parc de la 
Sèquia del Molí i Plaça de l’U d’Octubre de 
2017) i tindran lloc amb aforament limitat 
i ús obligatori de mascareta, però sense 

necessitat d’inscripció prèvia. Es 
podrà accedir a la zona de cadires 
30 minuts abans de l’espectacle o 
la projecció. La proposta és per a 
tots els públics. T’animem a seguir 
les novetats d’aquesta programació 
a través de les xarxes socials de 
l’Ajuntament.3

4Tots els dimecres a les 7 
de la tarda i fins a les 10 de la 
nit un grup de veïns i veïnes 
de la vila es reuneix a la plaça 
Palau per ballar salsa. El grup 
“Molins balla salsa” va sorgir de 
forma espontània a través de 

les xarxes socials. S’organitza a través 
d’un grup de Whasapp i han creat una 
llista col·laborativa d’Spotify per triar 
les cançons de salsa o bachata que 
sonaran a cada sessió. Si t’interessa 
participar-hi ho pots fer-ho a http://bit.ly/
molinsballasalsa.3

4La Biblioteca convida els infants a 
demanar a l’Àrea Infantil el seu passaport 
de lectura Gènius, a triar un o més llibres, 
omplir la fitxa del passaport en acabar 
la lectura i enganxar els adhesius que 
proporciona la Biblioteca al mapa per a 
cada llibre llegit. L’aventura finalitzarà 
quan l’infant s’hagi endinsat en 6 llibres 

diferents. Gràcies a aquesta 
divertida llibreta personal, els 
lectors i les lectores podran 
recordar quins són els llibres que 
han llegit, quin és el llibre que 
més els ha agradat i amb quines 
històries han connectat més. A la 
Biblio tens el teu! 3

640 28 47 83

La teva 
PÀGINA WEB

des de
380€

NECESSITES UNA PÀGINA WEB !!!

@ra�elpagesmolins Ra�el Pagés Molins de Rei

933 15 66 40

Dimarts a divendres de 10 a 20. Dissabtes 9 a 15

Rambla de La Granja 10 · Molins de Rei
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CERVELLÓ

Circ, teatre, música, animació infantil i molt més...
Consulta les activitats a

 https://ja.cat/estiuparcs

Viu als Parcsl’estiu
de Molins de Rei

sabies que?
JA ESTÀ EN MARXA EL FESTIVAL D’ESTIU DE SEGLE NOU?

EL SERVEI SOCIOEDUCATIU LA NAU HA REOBERT LES PORTES? 

CERVELLÓ TÉ UN NOU SERVEI PER A EMERGÈNCIES SOCIALS?

POTS SABER TOT EL QUE ES FA A CERVELLÓ AMB LA NOVA CERVEAGENDA?

4Segle Nou ha encetat la 
programació del Festival 
d’estiu de música. Durant els 
mesos de juny i juliol, l’entitat 
presenta quatre propostes 
musicals repartides en dos 
escenaris, l’Església de Santa 
Maria i l’Església de Sant 

Esteve. El tret de sortida el va donar a 
finals de juny Marcel Caselles Trio. El 
4 de juliol va ser el torn de l’actuació 
del guitarrista Sergi Vicente. El trio 
Ensemble All’aura prendrà el relleu l’11 
de juliol i, per últim, el pianista Albert 
Guinovart tancarà el Festival el 25 de 
juliol vinent.3

4Ho ha fet després de més d’un any 
paralitzat per la situació de la pandèmia. 
La Nau, ubicada a la Masia, és un espai on 
es treballa per la prevenció i la intervenció 
davant les situacions de risc en què es 
poden trobar infants i adolescents d’entre 
6 a 14 anys. Aquest servei socioeducatiu 
ha reobert les seves portes millorant 

l’atenció i els serveis. S’ha duplicat 
l’atenció de les dues tardes que 
es feien fins ara a quatre tardes 
setmanals. A més, s’ha reforçat 
l’equip professional, amb la qual 
cosa es podrà donar resposta a 
un nombre més elevat d’infants i 
adolescents.3

4El servei és fruit del conveni 
signat entre l’Institut Municipal 
de Serveis Socials de Barcelona 
i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, al qual Cervelló 
acaba d’adherir-se com a 
municipi metropolità fins al 31 
de desembre de 2022. El CUESB 

(Centre d’Urgències i Emergències socials 
de Barcelona) ofereix un servei d’atenció 
psicosocial permanent, que atén qualsevol 
situació d’urgència i d’emergència social 
a la ciutat, durant les 24 hores del dia, els 
365 dies de l’any. Atén situacions de crisi 
social greu en què les persones requereixin 
atenció psicosocial immediata.3

4L’Ajuntament ha posat en marxa un 
recull de les activitats previstes cada 
setmana en el municipi. La Cerveagenda 
aplega els actes públics que 
s’organitzen per donar-los a conèixer 
a la població a través dels diferents 
mitjans i suports municipals, com el 
web, les xarxes socials i les pantalles 

digitals informatives. A més, 
les activitats i esdeveniments 
esportius tindran la seva pròpia 
agenda. Trobareu les propostes 
culturals, lúdiques i festives 
de l’agenda setmanal cada 
dilluns  a www.cervello.cat i  
a @cervelloajuntament. 3

sabies que?
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VALLIRANA

L’EMM AURELI VILA HA ACOMIADAT EL CURS AMB LA “MÀ AMIGA”?

S’HA MULTIPLICAT PER 12 LA PARTICIPACIÓ DEL JOVENT EN ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS JOVES?

SI VOLS RENOVAR EL DNI A VALLIRANA, HAURÀS D’ESPERAR FINS A L’OCTUBRE?

JA S’HA OBERT EL TERMINI PER INSCRIURE’S A L’ACREDITA’T?

4L’Escola Municipal de 
Música Aureli Vila ha volgut 
fer un comiat diferent per a 
aquest curs tan complicat pels 
estudis artístics i en general 
per a tothom. I com no podia 
ser de cap altra manera, ha 
estat un projecte musical 

comunitari. En aquest cas s’ha utilitzat 
la cançó Mà amiga del grup Obeses. 
El grup musical ha estat informat del 
projecte i, a part d’autoritzar l’ús de 
la cançó, s’ha mostrat molt satisfet 
per formar-ne part. El fruit d’aquest 
projecte el podeu veure en el següent 
vídeo Mà amiga EMM Aureli Vila. 3

4L’èxit queda palès amb la participació 
de 496 joves d’entre 12 i 18 anys (a 
l’edició anterior van ser un total de 40). 
L’èxit ha estat fruit de la col·laboració 
de l’Institut Vall d’Arús i Dominiques 
Vallirana, que han obert les portes 
dels seus centres a tallers i espais 
de participació entre els tècnics 

municipals i els alumnes. La 
proposta guanyadora, amb 
209 vots, ha estat “Alimentar/
cuidar dels animals”. Per tant, 
es destinaran els 15.000 € a 
construir i col·locar 6 contenidors 
petits que faran de casa per a les 
colònies de gats.3

4La pròxima data per poder 
sol·licitar la renovació del DNI a 
Vallirana serà el mes d’octubre. 
Fins aleshores no es recolliran 
sol·licituds. Cal recordar que 
el nombre de renovacions 
que fa la Policia Nacional a les 
dependències municipals és 

limitat i que cal fer reserva prèvia. Es 
prioritza la gent gran i/o amb mobilitat 
reduïda. Així doncs, a partir d’octubre 
des de l’Oficina d’Atenció Ciutadana en 
tornarà a obrir l’opció de reservar plaça 
per a la renovació. Fins aleshores es pot 
fer la renovació a les comissaries de Policia 
Nacional que ofereixen el servei.3

4Fins al 14 de juliol es poden fer 
inscripcions al programa Acredita’t de 
la Generalitat, un procés d’avaluació 
i acreditació de competències 
professionals per als qui tenen 
experiència laboral o formació 
complementària, però no la titulació 
oficial necessària. Amb l’Acredita’t 

pots obtenir una certificació 
oficial. S’han convocat 2.840 
places de 40 àmbits professionals 
diferents. Per a més informació 
podeu adreçar-vos a Promoció 
econòmica de Vallirana: Casa 
Mestre, C/ Major, 178-182 (Tel. 
93 683 22 62).3
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Zona esportiva “Ricard Ginebreda”
Tel 93 653 84 60

C/Felip Canalies s/n · Molins de Rei

Dimarts a dijous de 17h a 23h
Divendres de 17h a 1h 
Dissabte de 8:30h a 1h
Diumenge de 8:30h a 14:30h
Música en directe, barbacoes, tapes,
Entrepans i les nostres tapas...
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4
Sempre associem l’estiu amb les 
terrasses. I és que, sens dubte, és la 
millor època de l’any per gaudir-ne 
amb la família, els amics o la parella. 
Un aperitiu o una copa, vespres i nits 

a la fresca i bona companyia són la combinació 
perfecta per passar una vetllada ideal, oblidant-te 
de les preocupacions del dia a dia i sense haver de 
mirar el rellotge per si es fa tard. Als molinencs ens 
encanten les terrasses. En tenim de tota mena i per 

lesterrassesd’estiu
1

Pl. Palau, 3
Molins de Rei

Tel. 93 668 48 82 · facebook/restaurantlavolta

Diumenge a dijous de 19h a 23:30h
Divendres i dissabte de 12h a 1:30h (matinada)
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2

Can Tintorer

Camí de Can Tintorer · Molins de Rei
T. 93 668 13 94     649 478 152

MasiaCanTintorer    can_tintorer · www.cantintorer.cat

5

Dimarts a diumenge de 13h a 15:30h
Dijous a dissabte de 20h a 23h

Pg. del Terraplè, 35
08750 Molins de Rei

Tel. 93 668 83 88      restaurantsukpa

6
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tot arreu, però sovint triem la que més a prop ens 
queda. En aquest número et proposem un recorregut 
per algunes de les terrasses amb més encant que, 
de ben segur, superaran les teves expectatives. Aquí 
trobaràs les més carismàtiques; terrasses on prendre 

canyes amb un dit d’espuma (o dos, va a gustos) i amb 
bones vistes. Ara toca gaudir de l’aire lliure amb el 
millor menjar i beure!3

lesterrassesd’estiu
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C/ Pere Calders, 6 · 08750 Molins de Rei
Tel. 936 80 47 79

cerveceriapalau@movistar.es · www.palaunougintonicbar.com

Dilluns a dissabte a partir de les 16 h

3

 
Dilluns a divendres de 7h a 23h
Dissabtes de 9h a 23h
Diumenges tancat

C/ Carril, 15
Molins de Rei

Tel. 93 129 74 95

Bar Restaurant

ESPORT Co
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entrevista

4 
COM I QUAN VA NÉIXER 

AQUESTA INICIATIVA?

La Capsa neix fa 
aproximadament uns sis mesos, 
quan ens sorgeix la idea de crear 
un espai on els i les joves puguin 
expressar-se i compartir opinions 
sense embuts. És fa poc més d’un 
mes, a l’abril, quan vam posar-lo 
en marxa i vam penjar la primera 
publicació. Nosaltres dos, amb 
altres amigues, feia temps que 
reflexionàvem sobre la falta de 
veu dels joves en els mitjans de 
comunicació que ens envolten. 
En concret, si ens centrem en 
Molins de Rei, sí que és cert 
que és un municipi que té força 
bona cobertura mediàtica: hi 
ha diversos mitjans de formats 
diferents, cada un d’ells amb un 
objectiu concret que fan una 
molt bona feina.Tot i així, no hi 

ha una motivació per part dels 
joves per seguir aquests mitjans 
locals, perquè ni la forma en què 
es presenta la informació ni les 
temàtiques que es tracten són 
properes als nostres interessos.
Així, La Capsa pretén cobrir 
aquest buit, buscant un espai on 
qualsevol jove amb vinculació al 
municipi pugui donar a conèixer 
la seva opinió a través d’un mitjà 
digital. Quan vam tenir el projecte 
ideat, s’hi va sumar l’Alba, que és 
lingüista i professora de llengua 
i s’encarrega de corregir tots els 
articles que pengem.

“ÉS DAVANT D’AQUESTA 

TIRANIA DEL MÓN ADULT QUE 

ENS OPRIMEIX QUE ENS HEM 

D’AIXECAR PER FER SENTIR LA 

NOSTRA VEU”, EXPLIQUEU EN 

EL PRIMER ARTICLE, A MODE DE 

PRESENTACIÓ. AQUESTA SERIA LA 

RAÓ DE SER DE “LA CAPSA”?

La nostra raó de ser més aviat 
té a veure amb fer-nos un espai 
propi com a joves enmig de l’actual 
panorama mediàtic, dominat per 
adults. Aprofitant l’ocasió, ens 
agradaria citar l’obra “Rebels 
amb causa” de diverses autores 
(editorial Tigre de Paper), on 
s’hi recullen un seguit de dades 

AINA SANLLEHÍ, PERIODISTA I ESTUDIANT D’HUMANITATS, 
I ÀLEX QUINTERO, ESTUDIANT DE CIÈNCIES SOCIALS I 
GRADUAT EN BIOLOGIA. 

TOTS DOS SÓN 
IMPULSORS 
DEL PROJECTE 
COMUNICATIU 
DE I PER A JOVES 
“LA CAPSA”
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molt preocupants relacionades 
amb els joves i els mitjans de 
comunicació, com ara que els joves 
només apareixen en un 3% de les 
notícies i articles dels mitjans, tot i 
representar un 18% de la població, 
o bé que en el 78% de les notícies 
“sobre joves” no se’ns dóna veu ni 
se’ns demana opinió. A més, si ens 
fixem en aquest 3% de notícies 
on som protagonistes, podem 
observar -lamentablement- 
com existeix una tendència a 
positivitzar exemples concrets 
de joves que destaquen per algun 
èxit personal i problematitzar o 
negativitzar els grups de joves o la 
joventut en general.

COSTA TROBAR JOVES QUE 

VUGUIN FER SENTIR LA SEVA VEU?

No costa trobar joves que vulguin 
fer sentir la seva veu, sinó trobar 
espais on se sentin còmodes per 
opinar. És per això que un dels 
nostres objectius principals és 
crear aquest espai que pugui 
esdevenir una corretja de 
transmissió entre les inquietuds 
de les joves molinenques i l’opinió 
pública del poble.  

APOSTEU PER UNA MIRADA DE 

GÈNERE, O ÉS CASUALITAT QUE LES 

PRIMERES FIRMES SIGUIN EN LA 

SEVA MAJORIA FEMENINES?

No apostem, en concret, per una 
mirada de gènere. Apostem per 
una mirada inclusiva en tots els 

sentits, i això passa per intentar 
tenir en compte la perspectiva de 
gènere. Per exemple, intentem 
utilitzar un llenguatge inclusiu, 
però de la mateixa manera 
intentem vetllar per assegurar 
uns continguts no racistes, 
homòfobs o classistes. Sí que és 
cert que hem rebut més articles 
de noies, però ha estat una 
casualitat.

QUINES TEMÀTIQUES ES TRACTEN 

ALS ARTICLES? O, DIT D’UNA ALTRA 

MANERA, DE QUÈ VOL PARLAR LA 

JOVENTUT MOLINENCA?

Els joves parlen sobre tot, igual 
que els adults ho fan. Sovint, 
es tendeix a homogeneïtzar els 
interessos dels i les joves per la 
seva edat, igual que de vegades hi 
ha una tendència a encasellar els 
continguts fets per dones al món 
literari o artístic. 

Creiem que els interessos dels 
i les joves són absolutament 
diversos, igual que els interessos 
que poden tenir un grup de 
persones d’entre 40 i 60 anys, per 
exemple. Una clara prova d’això és 
que hem rebut articles que parlen 
de temàtiques que no tenen res 
a veure. Hem sentit a parlar de 
vincles, de medi ambient, de fe 
cristiana, de criptomonedes, de 
toponímia... En definitiva, un munt 
de temàtiques  difícils d’agrupar 
sota cap paraigües.

I COM S’AGRUPEN AQUESTA 

DIVERSITAT D’ARTICLES?

Quan va néixer La Capsa, vam 
definir sis seccions per classificar 
els articles, però vam deixar 
l’opció d’afegir noves seccions per 
part de les col·laboradores. Ara, 
per exemple, se’ns ha suggerit 
d’afegir una secció dedicada al 
medi ambient.

QUINS SÓN ELS REQUISITS PER 

ESCRIURE A LA CAPSA?

Les persones que volem que 
escriguin a La Capsa (https://
lacapsamolinenca.wixsite.com/
lacapsa) són persones d’una 
forquilla d’edat entre 16 i 30 anys i 
que tinguin vinculació amb Molins 
de Rei, ja sigui perquè hi viuen, 
hi fan vida social, hi estudien, hi 
treballen…i que, per tant, puguin 
relacionar qüestions globals amb 
el que passa amb la nostra vila. 
El que crèiem que era primordial 
era tenir un seguit de principis 
bàsics que servissin com a criteri a 
l’hora de considerar quins articles 
havíem de publicar a La Capsa 
i quins no. Parlem d’aspectes 
bàsics com un respecte cap a les 
persones o organitzacions que 
s’esmenten, de no tolerància cap a 
discursos discriminatoris. També 
creiem que és important remarcar 
que busquem articles totalment 
originals i amb certa qualitat, 
defugint del sensacionalisme i el 
reduccionisme. 3
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4ON TROBARÍEM LA 

GUSPIRA QUE VA 

ENCENDRE EL GRUP? 

Nosaltres ens vam començar a reunir i 

a definir com a grup ja fa alguns anyets. 

Sempre hem sigut 9 components en el 

grup:  el Roc Beumala (bateria), l’Iñigo 

Laguna (baix), el Pablo Calomardo 

(teclats i guitarra), l’Ona Ballesté 

(guitarra), el Jordi Llecha (saxo tenor), 

el Martí Tresserra (trompeta), l’Isaac 

Torres (trombó), la Berta Benedí i el 

Quim Vinyes (veus). Al principi fèiem 

contínuament versions de temes que 

ens molaven. En aquella època no 

pensàvem en compondre les nostres 

pròpies cançons... A l’hora de la tria del 

nom ens hi vam passar molt de temps. 

No ens posàvem d’acord! Vam estar 

molt de temps sense nom.

QUÈ UNEIX ALS 9 COMPONENTS DE 

PETROLI, A BANDA DE LA MÚSICA?

Petroli, a part d’un grup de música, 

som amics. I això pot ser o la nostra 

major fortalesa o la nostra major 

debilitat. O ambdues. Diríem que 

sobretot ens uneix això: l’amistat i la 

festa. 

COM GAUDIU MÉS, FENT VERSIONS 

O COMPONENT TEMES PROPIS?

Tocar els hits dels grups de música amb 

què hem crescut sempre és un gaudi, 

però parir temes nostres i veure com la 

gent els canta és brutal, des del primer 

moment amb una idea embrionària 

fins a la producció final a l’estudi. La 

nostra idea és seguir per aquest camí 

fins poder omplir un directe amb 

temes propis. 

QUINA VALORACIÓ FEU DE LA 

VOSTRA PRIMERA EXPERIÈNCIA 

AMB EL MICROMECENATGE?

La veritat és que en fem una 

valoració més que positiva! Sense les 

GRUP PETROLI, LA JOVE BANDA MOLINENCA LLANÇA EL SEU 
PRIMER DISC “DEAR EDWIN”

UN TREBALL QUE 
HA ESTAT POSSIBLE 
GRÀCIES A UNA 
CAMPANYA DE 
MICROMECENATGE. 
ELS TROBAREU A 
INSTAGRAM  
(@PETROLIGRUP), 
TWITTER  
(@PETROLIGRUP) I 
TAMBÉ A SPOTIFY  
I YOUTUBE

Antenas
Molins

Antenas
Molins

722 33 79 66722 33 79 66722 33 79 66
Poeta Mateu Janes, local D

Molins de Rei           antenasmolins@gmail.com
Poeta Mateu Janés, local D

Molins de Rei           antenasmolins@gmail.com

REPARACIÓ I INSTAL·LACIÓ
PORTERS I VIDEOPORTERS
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aportacions econòmiques dels 124 

sumadors de la campanya que vam 

iniciar a Tot Suma, no hauria estat 

possible la gravació del disc. Una 

font important dels diners va venir 

d’aquí, i al final, sense la gent que ens 

segueix i sense el nostre entorn no 

seríem on som. És un procés maco 

i alhora estressant haver de llançar 

la campanya, veure com la gent hi 

participa i després materialitzar 

les recompenses materials que els 

ofereixes. Tot i que la primera part va 

ser molt efímera: en un parell o tres de 

dies ja vam aconseguir els diners!

QUÈ TROBAREM EN AQUEST DISC 

DEBUT?

Doncs hi trobarem una mica de tot. 

Realment ni nosaltres sabem el que 

toquem, i això també ens agrada i 

creiem que reflecteix l’autenticitat 

dels inicis d’un grup de música. Al 

cap i a la fi, ens anem definint a poc 

a poc, però el que tenim clar és que 

ens apassiona la música i que ens 

ho passem de puta mare. A l’EP hi 

trobarem cinc temes que van des 

del rock fins a ritmes llatins ben 

sabrosones. 

ALGUNA ANÈCDOTA VISCUDA 

DURANT LA GRAVACIÓ DELS 

VIDEOCLIPS?

Ens ho vam passar de categoria durant 

la gravació dels videoclips! Mentre 

gravàvem “Sort que sóc cec” amb el 

dron, li va xocar a les cames al Jordi, 

el saxofonista. I el mateix dia, l’Iñigo, 

el baixista, gairebé cau amb el baix de 

les fustes on estava pujat. I el segon 

videoclip ha estat un miracle perquè el 

dia de rodatge havia de diluviar! 3
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4ESCRIURE, PER TU, ÉS…

Obrir furtivament un forat 

en qualsevol trosset de 

món i espiar-lo amb veu alta. Potser 

el més semblant a tenir superpoders, 

però amb el tret diferencial que has de 

poder transmetre el que veus.  

MERCÈ RODOREDA, OLGA 

XIRINACS, TERESA COSTA, LINA 

CASANOVAS…I EVA MORENO. 

COM ARRIBES A SER LA CINQUENA 

DONA MESTRE EN GAI SABER DE LA 

HISTÒRIA?

Ho vaig saber el mateix dia del 

lliurament de premis dels Jocs Florals 

de Barcelona-Sants quan ho va 

esmentar el secretari del certamen. 

No cal que recordem el greuge que ha 

patit el gènere femení per estar prou 

presents en qualsevol àmbit artístic o 

científic. No és d’estranyar que en hi 

hagi ben poques, de dones,en l’històric 

del palmarès literari.

LA MARE, GLÒRIA BOSCH MORERA, 

TAMBÉ ÉS POETA. AIXÒ HA 

D’INFLUIR PER FORÇA…O NO? 

La meva àvia ja tenia la pulsió de 

l’escriptura. Va escriure un diari molt 

extens on perbocava el seu quotidià 

i les seves inquietuds com a mare, 

esposa i dona d’una època estreta de 

llibertats. Un diari és el tresor més 

gran que es pugui heretar: la vida en 

prosa, o en vers. La paraula és el major 

llegat que es pot deixar, i des de molt 

joveneta he entès el seu valor.

La mare col·leccionava llibrets de 

poesia que a mi em fascinaven. Venien 

de Sud-Amèrica, petits, de paper finet 

que recordo esgrogueït. M’encantava 

llegir-los i rellegir-los al llit, atipant-

me de la música dels seus versos. Ella 

escrivia de jove, però no va poder 

reprendre l’escriptura fins que es 

EVA MORENO,
ESCRIPTORA, POETA I ACTRIU A IMPULS TEATRE

AL LLARG DE LA SEVA 
TRAJECTÒRIA HA 
REBUT NOMBROSOS 
GUARDONS DE POESIA 
I NARRATIVA DE 
DIFERENTS GÈNERES, 
TANT EN CATALÀ COM 
EN CASTELLÀ
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va jubilar. Ara té un blog literari i és 

una activista incansable. No sé si la 

influència ve de la sang, del llegat o 

dels costums; o potser sang, llegat i 

costums són la mateixa cosa.

PRESENTAR-SE A TANTS 

CONCURSOS LITERARIS ÉS 

DEVOCIÓ O VICI?

Ningú no es demana si el que mou 

l’esportista és devoció o vici. El que 

t’impulsa a escriure no és l’afany 

competitiu ni l’econòmic, tan poc 

inspiradors. Suposo que és el mateix 

que quan un pintor fa el primer 

traç d’un esbós, dubto que estigui 

pensant en la reversió econòmica o 

competitiva que això li pugui suposar 

—que en l’àmbit dels certàmens 

literaris ja us avanço que és irrisori i 

poc inspirador—.  El vici, si de cas, és la 

devoció en si: aquella mirada sobre el 

món, la seqüència de vida que espies 

per un forat, és això el  que t’esperona 

a escriure.  Si un cop escrit pots 

aconseguir a través dels certamens 

que arribi a més ulls doncs fantàstic, 

és com el pintor que pot penjar el seu 

quadre en una galeria enlloc de tenir-

lo apilat a l’ombra de l’oblit. 

A CASA, QUIN LLOC PRIVILEGIAT 

OCUPEN TOTS ELS GUARDONS QUE 

FINS ARA HAS REBUT?  

No tots els certàmens atorguen 

trofeus, però una mica rebotits a les 

lleixes sí que estan. El que dèiem, el 

llegat no és un prestatge guerxat pel 

pes, el llegat té el pes d’una sonata, 

un poema, una novel·la, un quadre... 

tot allò que fa més gran el nostre 

patrimoni emocional, és aquí on ha de 

raure el pes.

QUAN NO ESCRIUS, QUÈ 

LLEGEIXES?

Jo no sé anar a dormir sense llegir una 

estona, i aquesta estona la faria durar 

hores. Normalment segueixo lectures 

que em documenten sobre el que estic 

escrivint, però tinc una pila de llibres 

pendents per a tres confinaments. 

Clàssics contemporanis, teatre, 

novel·la... Dos autors que sempre 

trobaries a la meva tauleta de nit són 

l’obra de Pla, i tots els contes de Juan 

José Millàs.  I dic sempre perquè són 

de digestió lenta, i a cada relectura 

m’aportarien coses noves.

TAMBÉ FAS D’ACTRIU A LA 

COMPANYIA IMPULS TEATRE. ON 

PASSES MÉS NERVIS, A L’ESCENARI 

O ENTRE BASTIDORS? 

Són nervis diferents. Quan trepitges 

l’escenari és com si entressis a una 

dimensió paral·lela: a diferència 

d’entre bastidors, que encara hi ha una 

part de la teva consciència intentant 

controlar la situació, a escena ja no 

ets tu, ets l’altra —que no m’agrada 

dir personatge—, i perds la noció 

del temps, i ves a saber com li anirà 

a aquesta altra. Com a mínim, quan 

escrius, aquesta és una decisió que 

pots prendre.3
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Llocs d’interès: El Castell Ciuró, el Botànic del CEM, 
masia de Can Vilagut, masia de Can Ribes, el Puig 
d’Olorda, Santa Creu d’Olorda, masia Can Portell, 
frondós alzinar

4Iniciem la ruta des de les restes gòtiques del 
Castell Ciuró i enfilem la pista, direcció Santa 
Creu d’Olorda. Al poc passem pel costat 

del Botànic del CEM i la masia de Can Vilagut (s. 
XIV). Seguint amunt arribarem al replà dels Quatre 
camins. 

Traspassem una cadena i tirem pel segon camí a 
l’esquerra amb pal indicador, direcció can Tintorer. 
Seguirem sempre endavant per aquest camí principal, 
fins que passats 9’ l’hem d’abandonar i prendre un 
corriol amb senyal groc que puja per la dreta i que 
en 7’ arriba a una esplanada amb cruïlla de pistes: 
a l’esquerra veiem la masia de Can Ribes (s. XIV), 
actualment Escola de Natura. Travessem de rectes la 
pista i traspassem una cadena amb senyal groc per un 
caminet que remunta de valent i s’endinsa en un bosc 
d’alzines fins que passats 7’ arriba a una bifurcació. 

Tombem a la dreta: ara el camí és més planer. Un tros 
més endavant i en una altra bifurcació agafarem a 
l’esquerra ara orientats a solell amb vistes cap el Pla 
del Llobregat. És un tram de camí d’uns 9’ que aviat 
troba una altra bifurcació que seguirem a l’esquerra 
i que careneja. Aviat però  descendeix entre l’alzinar 
fins un camí que ascendirem per la dreta uns 200m 
fins sortir de l’alzinar. Seguirem rectes endavant fins 
que assolim el cim del Puig d’Olorda, 434m. Aquest 
mirador ens convida a gaudir de les panoràmiques. 
Reculem i de nou ens introduïm en el bosc d’alzines. 
Ara el caminet serà sempre descendent i cal parar 
atenció. Al cap d’uns 10’ serem a baix de tot i girem 
a l’esquerra. Ara al davant del paratge de Santa 
Creu d’Olorda seguirem novament a l’esquerra i 
de baixada direcció a la masia de Can Portell (s. 
XVI), ara el restaurant La Masia, on arribarem en 
uns 500m. Seguint la marxa deixem de banda una 
pista que ens ve per la dreta i 50m més enllà girem a 
l’esquerra pista amunt. No la deixarem fins passats 

uns 6’ i agafarem un corriol a la dreta que transcorre 
a l’ombra d’un frondós alzinar amb un sotabosc on 
predominen el Galzeran i l’Heura, plantes amants de 
la humitat i la poca llum. Aviat trobem una bifurcació 
i seguim a la dreta, sempre de baixada, fins arribar a 
la cruïlla de pistes de l’anada. Ara seguirem sempre 
pista avall direcció el Castell Ciuró fins que passats 8’ 
arribem a l’altre cruïlla de l’anada. Sense travessar la 
cadena remuntem per la dreta un petit desnivell que 
s’endinsa en un caminet emboscat que de primer és 
planer i més endavant descendeix. 

En arribar a baix continuarem uns 300m rectes 
endavant fins agafar un corriol que baixa per la 
dreta i que al poc arriba a un camí on tombarem a 
l’esquerra fins sortir a l’Aula d’Entitats Collserola. Ja 
dins del nucli veïnal seguirem rectes el carrer fins al 
centre poble. 3

7’3 km Mitjana

285 m

No
Tipus de Ruta

Desnivell
2:30 h
Temps Total

Distància Dificultat

Centre Excursionista Molins de Rei

CONEIXEM EL RODAL DE MOLINS DE REI
AMB EL CEMnaturalocal

RECORREGUT 10

FEM EL CIM DEL PUIG 
D’OLORDA
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Narcís Aracil

RUTES I SORTIDES BTT
DES DE MOLINS DE REI

4Proposem anar a l’Antena de Pallejà, ruta 
BTT nivell moderat, 26,3 km i 360m de 
desnivell. Iniciem la ruta pel camí del riu, 

direcció Martorell. Després d’1km arribem a l’altura 
de El Papiol. Veurem la senyalització cap a Martorell 
a 9,5km. Seguim el track fins a arribar a la riera de 
Rubí, on girem a l’esquerra i a 100m creuem la riera.

A continuació, a la zona amb material de construcció 
(km 3,9 del track) continuem per la llera del riu, 
direcció Martorell. Després d’1,8km tenim el pont 
groc de vianants (km 5,5), que agafarem per la dreta. 
Travessem el riu i, girant a l’esquerra, anem cap a la 
primera rotonda de Sant Andreu de la Barca (km 6,4). 
Agafem el carrer F. Macià i a la segona travessia a 
l’esquerra, seguim la senyalització La Soleia. Seguim 
la carretera. Després de 500m trobem el Gorg de 
la Mola (km 7,5). Continuem i creuem La Soleia, 
direcció Mas d’en Puig. Ara el camí és de baixada. 
Arribem al pont sobre la riera (km 8,3). Continuem 
recte direcció Mas d’en Puig durant 400m. Veurem 
una pista a la dreta, amb dos accessos d’entrada i 
sortida amb stop (km 8,7).

Agafem aquesta pista Camí de la Fàbrica, i després 
d’una primera pujada de 300m, veurem un 
encreuament (km 9) i la indicació Can Palet, per on 
continuarem de pujada. Després de 800m arribem 
a una pista més ampla (km 9,8). Seguim a la dreta, 
direcció Bosc de Malhivern, on fem un tram de 
pujada, i als 750m girarem a l’esquerra, direcció 
Paratge de Socies. Després de 150m arribem a un 
encreuament de camins (km 10,7). Seguirem recte, 
direcció est.

Ara tenim una baixada de 700m, i després pugem 
300m i arribarem a un altre encreuament. Aquí ja 
veiem a l’horitzó l’antena de Pallejà. Continuem 
per la pista de baixada i després d’1km arribem a 
Fontpineda (km 12,8). Continuem per la rotonda i 
Via dels Ametllers. Al final d’aquest carrer continua 
un camí d’1,2km que ens porta a l’Antena de Pallejà. 
Aquí podem gaudir d’unes bones vistes (km 14,4).

Comencem la tornada. Continuem per la pista 500m, 
fins a la carretera de Pallejà. Podem fer servir el camí 
paral·lel a la carretera. Baixarem un tram d’1,3km, 
i a l’esquerra surt el camí de 150m que ens porta a 
la Font del Carinyo (km 16,5), on podrem gaudir de 
la frescor. Després baixem pel camí de Can Coll i als 
500m arribem al carrer del cementiri. Girem a la 
dreta i als 50m girem a l’esquerra per un sender fins 
a la carretera N-II. Fem un tram pel carril bici de la 
Ronda Santa Eulàlia i als 400m entrem pel camí del 
riu (km 18), girem a la dreta direcció Sant Vicenç dels 
Horts i als 4,4km passem pel pas inundable, direcció 
els Aiguamolls i Molins (km 26,3).3

26’3 km Moderat

360 m

No
Tipus de Ruta

Desnivell
3’08 h
Temps Total

Distància Dificultat

361 m
Desnivell

naturalocal
RUTA: MOLINS DE REI - ANTENA DE PALLEJÀ - FONT DEL CARINYO - MOLINS DE REI

La teniu a Wikiloc: bit.ly/Ruta7AntenaPalleja
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El pont de la Cadena

Com un fadrí de cordial soltura
ahir t’alçaves amb esguard joliu:
avui, ja vell, en tu només perdura
la gràcia endarrerida que et reviu
en l’amoixar, gelós i amb mà insegura,
l’aigua cansada que retorna al riu.

4Aquest breu poema és el que dedica Mateu 
Janés a un popular pont molinenc, el de la 
Cadena. A banda i banda de la carretera, 

antigament, hi havia a l’alçada del passeig de Pi i 
Maragall dos pilars (avui a l’entrada del Museu) que 
servien de peatge. Molts dels carreters que ja s’ho 
coneixien, per estalviar-se’l, passaven per l’actual 
carrer Verge del Pilar, travessant el rec primer i el 
canal després, fins a sortir per la raseta a la carretera, 
ja passada la plaça de la Bàscula. El pont del rec era 
el de la Cadena, que s’anomenava així perquè, en 
assabentar-se d’aquesta petita trampa, hi posaren 
una cadena que barrava el pas. Precisament Pont 
de la Cadena és el nom que rep un dels barris de la 
nostra vila, ubicat a tocar d’un altre, el de El Canal.

El punt neuràlgic i espai de trobada principal és 
sense cap mena de dubte el parc Pont de la Cadena 
(conegut popularment com el parc de les Palmeres 
pels nombrosos arbres d’aquesta espècie que es 

van plantar en els seus inicis) i que resta pendent 
d’una gran transformació urbanística. També són 
característics els pisos de La Llave de Oro, una de 
les primeres promocions dels anys 90. Són edificis 
de 5 plantes que ocupen l’illa delimitada pels carrers 
Verge del Pilar. Santiago Rusiñol, Pont de les Quinze 
Arcades i General Castaños. La seva distribució 
en quadrat va crear una nova plaça anomenada 
de Joan Vallès, avui dia un altre punt de trobada 
imprescindible al barri. Anys més tard les actuacions 
sobre una àmplia zona situada entre el parc del Pont 
de la Cadena, l’escola del mateix nom i el carrer 
Santiago Rusiñol també van suposar la urbanització 
d’una de les poques zones edificables que restaven.

La iniciativa va crear 165 nous habitatges i va 
suposar la prolongació de carrers ja existents i 
l’aparició d’un de nou, el carrer de Lorca. El Pont 
de la Cadena és una zona de la vila que disposa, a 
més, d’una escola (amb 35 anys d’història)  i d’un 
centre comunitari amb el mateix nom que respon 
en col·laboració amb altres serveis, departaments i 
agents socials a les necessitats socials, culturals i de 
lleure no només del barri, sinó de la vila.3

barrisdemolins
PONT DE LA 
CADENA
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4
L’Associació Gats del Carrer 
és un grup de persones 
compromeses amb els 

animals que, en col·laboració 
amb diferents veterinaris, 
treballen per aconseguir una 
millor qualitat de vida dels gats 
que viuen al carrer. L’associació 
es va crear l’any 2010 (tot i que 
no es va fer oficial fins al 2012) 
per respondre a la necessitat de 
controlar les colònies urbanes i els 
abandonaments que es fan cada 
any. 

Entre els seus objectius principals 
trobem el control de colònies 
de gats de carrer (castració de 
gats perquè no proliferin en 
nombre, alimentació, revisió 
mèdica veterinari...); trobar cases 
d’acollida i adopció per als animals 
més dòcils i sociables; fomentar 
la tinença responsable d’animals; 
denunciar pràctiques que 
vulneren els drets dels animals; 
treballar contra l’abandonament 
i maltractament animal i 
posar en marxa campanyes de 

conscienciació ciutadana. Tenen el 
local a Sant Vicenç Dels Horts  
(c/ Corunya 19), però els gats 
estan a cases d’acollida d’altres 
municipis, com ara la nostra vila. 
Els recullen i apliquen el mètode 
CER (capturar-esterilitzar-
retornar), tant a Molins de Rei 
com a la resta de localitats amb 
les que col·laboren. Els animals 
als que troben llar es lliuren 
vacunats, desparasitats i, en funció 
de l’edat, ja esterilitzats o amb 
un compromís d’esterilització 
que se signa juntament amb el 
contracte d’adopció. Actualment 
tenen 20 gats en adopció que, 
tard o d’hora, acabaran trobant 
una llar definitiva. Sota sol·licitud 
i puntualment es fan càrrec també 

de casos especials de gossos. 
Abans que arribés la pandèmia 
organitzaven una paradeta al 
mercat de segona mà de Sant Boi. 
Mentre arriba la tan esperada 
“nova normalitat”, compten amb 
un aparador solidari, un mètode 
que permet a la gent que vulgui 
col·laborar amb l’associació, i 
d’aquesta manera recompensar 
les seves donacions, que són tan 
necessàries per tenir cura de tots 
els animals, especialment gats, que 
són abandonats cada any. Si vols 
posar el teu granet de sorra ho 
pots fer de moltes maneres: fent-
te soci-sòcia, adoptant un animal, 
col·laborant com a voluntari-ària, 
sent casa d’acollida o bé aportant 
material (medicaments, pinso 
mantes, diaris...). 

També pots fer un donatiu al 
número de compte de Triodos 
Bank ES15-1491-0001-22-
2047345224, o fer-te Teamer 
a https://www.teaming.net/
gatsdelcarrer. 3

deprop
GATS

DEL CARRER

prop
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4A casa jugaven amb les veus i les 
gravaven en magnetòfons. També 
llegien en veu alta poemes i altres 

textos. Els pares (Luis Posada i Núria 
Cugat) eren dobladors. El Lluís i el seu 
germà (José Posada) podrien haver estat 
les ovelles negres de la família, però la 
passió pel doblatge aviat va ser compartida 
per tots. Els pares es van conèixer entre 
els anys 50 i 60 fent radioteatre a Radio 
España Barcelona i aviat van ingressar, 
com van fer altres locutors i locutores 
de l’època, a les files d’actors i actrius de 
doblatge. Malgrat la seva timidesa, des de 
ben petit el Lluís anava amunt i avall per 
les sales de doblatge. Sense adonar-se’n, 
estava aprenent l’ofici. No va ser, però, 
fins el 1983 que va tenir l’oportunitat 
de tastar la professió de doblador. Va 
començar des de baix, com a aprenent 
(que és com abans un s’iniciava a bona part 
dels oficis), als ja desapreguts estudis Q.T. 
Lever d’Alberto Trifol. Amb 20 anys era “el 
noi dels encàrrecs”: agafava les trucades, 
portava entrepans i cafès...Després vindrien 
els primers passos com a ajudant de 
direcció de doblatge, fent la planificació i la 
convocatòria d’actors i actrius... fins que un 
dia, per sorpresa, va tenir la seva primera 
oportunitat. El director li havia preparat 
una frase per gravar: “La policía ha localizado 
la llamada telefónica”. La fascinació que 
va sentir el Lluís en sentir la seva veu 
sortir dels llavis d’aquell jove actor no l’ha 
abandonat mai. Al llarg dels seus més de 30 
anys de carrera ha posat veu a una llarga 
llista actors. És el capità Jack Sparrow 
(Johnny Depp) a les intrèpides aventures 
de la franquícia “Els Pirates del Carib”, el 
personatge que més ha gaudit doblant. És 

el jove Jack Dawson (Leonardo Di Caprio) 
cridant a la proa allò de “Soc el rei del món” 
mentre abraça la Rose (Kate Winslet) 
a l’oscaritzada “Titanic”. És Wladyslaw 
Szpilman (Adrien Brody), el supervivent  
jueu de l’Holocaust  a “El Pianista”. És “La 
màscara”, el personatge més carismàtic 
de Jim Carrey, amb el qual ha aconseguit 
perdre fins a 3 kg a l’estudi de doblatge. 
Però també és Quasimodo a “El geperut de 
Notre Dame”, Shreek i la mòmia de “Tadeo 
Jones”, per posar només uns exemples. 
A aquesta llarga llista afegiríem sèries 
històriques com” Las Crónicas del Joven 
Indiana Jones” , “Lois y Clark, las nuevas 
aventuras de Superman”, “Corrupción en 
Miami”, “Se ha escrito un Crimen”, “Friends”,  
“C.S.I.” ... i les seves interpretacions a 
algunes sèries catalanes, com “El Cor de 
la Ciutat”, “Estació d’enllaç” o “Nissaga 
de Poder”. Que no us espanti aquest 
currículum: el Lluís és tot humiltat. Ha 
col·laborat amb prop d’una trentena 
d’associacions i entitats molinenques i, 
si el busqueu, segur que el trobeu amb la 
seva llarga melena i la seva desfilada perilla 
posant el seu granet de sorra en alguna 
iniciativa local. 3

elpersonatge
LLUÍS
POSADA
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Foto amb Bernat Costa, amic i doble oficial a Espanya de Johnny Depp.
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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

Santiago Rusiñol, 6 · Molins de Rei

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

VENTA 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
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m
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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
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 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 31/08/2021 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.
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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 
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