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Ara que es parla tant de 
la Ricarda i de què cal fer 
amb aquesta llacuna quan 

suposadament s’ampliï l’aeroport 
del Prat, em pregunto si alguna de 
les persones responsables d’AENA 
o del Govern s’ha plantejat 
en algun moment una qüestió 
tecnològica de fons, vinculada a 
una tendència global d’alentiment 
de l’activitat econòmica: com 
seran les aeronaus de les properes 
dècades? Diria que és cabdal fer-
se aquesta pregunta. 

Us recordeu dels dirigibles? Van 
adquirir mala imatge a partir del 
desastre del Hindenburg de la 
companyia Zeppelin, ocorregut 
a Nova Jersey (EUA) l’any 1937. 
Però ara hi ha companyies aèries 
i enginyeries que volen recuperar 
de les cendres aquest tipus 
d’aeronau.

Tenint en compte que la producció 
d’hidrocarburs del petroli és 
decadent i a les companyies 
petroleres de tot el món ja fa 
almenys set anys que no els 
quadren els comptes. Considerant 
que els nous projectes es 

pensen des d’un punt de vista 
de sostenibilitat. Veient que les 
plaques fotovoltaiques són cada 
vegada millors i més versàtils i 
s’adapten en superfícies corbes – 
com la forma d’un dirigible; crec 
que els dirigibles tindran un paper 
important en la logística mundial 
en un futur proper.

William Crowder, de Logistics 
Management Institute, va calcular 
que un dirigible és rendible si 
pot transportar 300 tones (el 
mateix que un Super Jumbo) i 
fer l’entrega de la càrrega útil 
més ràpida que un vaixell (el 
Hindenburg podia volar a 130 
km/h). En aquest sentit, els 
costos haurien de ser menors 
que els dels avions de càrrega. 
Aquests serien els més grossos 
i segurament podrien atracar i 
amarrar en ports, i evidentment 
també en aeroports i altres zones 
encara per estudiar. El seu ascens 
i descens gairebé verticals els fan 

molt més adaptables a qualsevol 
terreny i evidentment això és 
un gran avantatge respecte dels 
avions, ja que no els cal una pista 
quilomètrica, ni tan llisa, ni tan 
plana.

Els dirigibles més petits pel 
transport regional i comarcal 
podrien amarrar en camps de 
futbol municipals; tenint en 
compte que en aquest tipus 
d’instal·lacions als matins 
normalment no hi ha cap activitat, 
o també podrien atracar al Camp 
Nou, per exemple. 

Potser tot això és fer volar 
coloms, o no, ja ho veurem. Sigui 
com sigui, el transport mundial 
experimentarà canvis increïbles 
en els propers anys; però abans cal 
que els representants públics i les 
empreses de transport i els clubs 
de futbol estiguin a l’alçada, com a 
mínim a la que vola un dirigible.

Potser algun dia l’equip femení del 
Barça començarà la temporada 
en públic desembarcant des d’un 
dirigible del FCB. 3

electrorutes.cat
Albert Artés Serra

opinió
VA DE DIRIGIBLES, 
DE LOGÍSTICA I 
DE FUTBOL
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4
Sembla que dels 
romans ja passem a ser 
catalans medievals. És 

que no vàrem tenir visigots ni 
musulmans?

Quan varen arribar els romans, ja 
hem vist que els ibers continuaren 
i intentaren adaptar-se a la nova 
situació. I així passa sempre.

El fet que una elit visigoda do-
minés, no vol dir que els antics 
pobladors se n’anessin; és més, 
molts seguiren ocupant llocs pre-
eminents.

És ben conegut el cas d’Ataülf, que 
es casà amb la princesa romana 
Gal·la Placídia. Al ser assassinat el 
cònjuge el 15 d’agost del 415, els 
successors d’aquest la van obligar 
a anar a peu de Barcelona fins a 
Duodecimo. El punt de At Duode-
cimum sembla ser ben important. 
L’hem trobat en el període romà i, 
ara, a la mort d’Ataülf.

Posteriorment, l’any 511 el rei 
visigot Gesalderic tingué una 
fatídica batalla contra el general 
Ibbas dels ostrogots, precisament 

en aquest punt anomenat At Duo-
decimum.

Sembla excessiva casualitat tants 
esdeveniments en un mateix lloc, 
però el fet d’haver-hi situat un 
nucli habitat des de segles al ma-
teix indret, amb un turó en el que 
podria haver-s’hi trobat una torre 
de vigia o potser un oratori i, no 
oblidem el pas de barca en el riu, 
ens ho podrien fer entenedor.

Va ser At Duodecimum, ara 
ja Duodecimo i finalment 
Duïsme, un centre habitat 
en temps visigòtics?

Ja veurem més endavant, 
l’any 1001, la donació de 
cases en el mateix indret, 
fet que ens parla de perma-
nència just consolidar-se 
l’àrea com a frontera de la 
marca hispànica.

Referma la continuïtat dels 
pobladors en el temps els 
abundants noms d’origen 
germànic en èpoques se-
güents: Odó, Bernat, Roger, 
Ermegarda, Arnau, Carles, 
Elvira, Ferran (Fredenand), 
Gerard, Guillem, Laureric, 

Sendret, Sunyer (Sunifred), Er-
mengol, Berenguer, Guerau, Eu-
dald, Gelabert, Ramon, Gisela...

I és que els visigots s’havien 
llatinitzat abans de dominar les 
nostres terres, però molts con-
tinuaven parlant el seu idioma i 
costums. De fet, el cristianisme 
arrià es mantingué oficial fins a 
Flavi Recared.3

opinió
I ELS VISIGOTS?

Enginyer agrícola i historiador vocacional
Tomeu Martí i Parellada

Gal·la Placídia
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TRACTAMENTS D'HIDRATACIÓ - ALLISATS - UNGLES PERMANENTS - ESPECIALISTES EN METXES

@poloperruquers

4
Al 1981 Mattel estava 
molt malferida a la secció 
de joguines d’acció.  Barbie 

era la reina de les nines i Hot 
Wheels liderava la de cotxes, però 
la saga Star Wars (de Kenner) 
arrassava als prestatges de totes 
les botigues de joguines. l el pitjor 
és que l’oferta de distribuir Star 
Wars havia caigut primer a les 
seves mans, però la van rebutjar.

Amb aquest ressentiment i 
vergonya, van organitzar un estudi 
on desenes de NENS jugaven amb 
vàries joguines. D’aquí van poder 
treure que la temàtica preferida 
de la canalla  era la bruixeria i 
la fantasia (a l’estil Conan) i que 
volien sentir el “poder”.

El resultat no es va fer esperar. 
Un bàrbar híper vitaminat i 
semidespullat, carregat d’armes a 
l’estil  Dungeons&Dragons, amb 
el nom més “matxirulo” que et 
poden posar als anys 80,  He-Man 
(vindria a ser com, Ell l’Home). 
I no oblidem al seu nèmesi, una 
calavera groga però amb un cos 
súper musculat, que embolicat 
en licra blava es va convertir 

en la figura malvada, odiada i 
estimada per tothom, Skeletor. 
Havien nascut els Masters of the 
Universe.

Després de les figures van venir  
els còmics, dels que l’editorial DC 
(Superman i Batman) van comprar 
els drets, donant a aquests 
personatges una elaborada 
història en la qual descobrir 
els seus orígens, motivacions i 
objectius. L’any següent va arribar 
la sèrie animada, de la que aquest 
mes de setembre farà 38 anys de 
la seva primera emissió.Aquella 
meravella visual, carregada de 
màgia i mastegots, de retruc, va 
ajudar a vendre milers de figures 
d’acció.

L’escalada de beneficis va ser 
escandalosa: el primer any va ser 
de 80 milions; el segon, de 110; el 
tercer, de 250 i, al 1986, Mattel 
comptava amb més de 400 milions 
de dòlars en beneficis i gairebé 
60 figures diferents a l’univers 
Masters of the Universe. Algunes 
amb poders tan extravagants 
com Moss Man, l’home fet de 
molsa; Snout Spout, que tenia una 
trompa amb què expulsava rajos 
d’aigua o Stinkor, el poder del 

qual era...fer molta pudor (que la 
feia!!!)

I sí, també van fer una pel·lícula...
dolenta, sense cap ni peus, 
protagonitzada per Dolph 
Lundgren, que va ser una 
catàstrofe en recaptació, però 
que, irremeiablement,  tots els 
fans vam anar a veure. 

Si et sents nostàlgic pots gaudir 
de la nova sèrie a Netflix, 
“Revelation”, al crit de “JO TINC 
EL PODER” (el del comandament). 
Però ens haurem de conformar, 
no?3

opinió
PEL PODER DE 
GRAYSKULL

Ready to Play @r2pradio
Xavi PSX





10
TOTMOLINS #14 · Magazine d’Informació i Oci

4
Sí, sí, Molins de Rei ha estat 
terra de bruixes, de dones 
sàvies que treballaven amb 

herbes naturals, essències i olis. 
De tot plegat feien medicines, 
cremes, perfums....També feien i 
desfeien encanteris.

Les bruixes són dones a qui la 
gent mirava malament, perquè les 
associaven a una vida misteriosa, 
i amb aspecte desagradable, llet-
ges, arrugades, amb berrugues al 
nas.... No ha estat habitual trobar 
imatges de bruixes boniques i 
simpàtiques. Culturalment, els 
infants han tingut rebuig a la imat-
ge ancestral de les bruixes. Per 
sort, això està canviant. Es percep 
una progressiva dignificació de les 
bruixes i el seu aspecte.

És veritat que no totes les bruixes 
han fet servir la seva intel·ligència 
per ajudar els altres. Algunes, més 
aviat es dedicaven al contrari. 
Però, com la resta de la humanitat, 
sempre hi ha hagut gent poderosa 
que ha usat el poder per afavorir 
els altres i altres persones qui 
l’han fet servir per aprofitar-se’n i 
posar pals a les rodes. 

La saviesa que germina de les 
llavors es pot utilitzar de diverses 
maneres. La màgia que posseeixen 
moltes dones i homes pot ser molt 
poderosa. Moltes persones podem 
utilitzar aquesta màgia que ens 
torna a nosaltres mateixos multi-
plicada. Si fem servir la màgia de 

l’estima, ens tornarà estima. Si fem 
servir la màgia per fer mal, ens 
tornarà mal. 

Una informació de l’any 1617 ex-
plica de manera documentada una 
cacera de bruixes que van patir la 
foguera. Era principis d’octubre. 
Per això, el mes d’octubre és el 
mes de les bruixes.

Felicitats, doncs, a totes les 
bruixes. A les d’ara i, sobretot, a les 
d’abans. Amb profunda gratitud, 
estima i respecte.3

opinió
A MOLINS ES 
PARLAVA DE 
BRUIXES. N’HI 
HAVIEN!

Propietària botiga Bruixili
Xili Ribera
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sabies que?NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL
 

MOLINS DE REI

TORNA L’ACTIVITAT FÍSICA PER A LA GENT GRAN?

GUEOPIC I ENREDA’T SEGUEIXEN SUMANT SOLIDARITAT?

POTS PARTICIPAR AL CONCURS DE MICRORELATS DE TERROR 2021?

RÀDIO MOLINS INICIA LA NOVA TEMPORADA AMB NOVETATS?

4Les persones majors de 
65 anys tenen fins a tres 
opcions. La primera és el 
Servei ACTIVA’T, unes sessions 
dirigides per monitors esportius 
que es fan al poliesportiu 
municipal. La segona són els 
Parcs de Salut, sessions a 

l’aire lliure que combinen exercicis 
als elements dels parcs de salut de 
la vila amb caminades i exercicis de 
mobilitat articular. També hi ha l’opció 
de fer rutes saludables i marxa nòrdica 
fent diferents itineraris pels carrers i 
per l’espai natural de Molins. Et pots 
informar trucant al 93 680 15 72. 3

4El diumenge 26 de setembre, a 
partir de les 12 del migdia, el local de 
restauració El Ñoqui celebrarà a la 
Rambla de La Granja la ja tradicional 
“Pizza i hamburguesa solidària” a 
benefici de Gueopic. Es podrà menjar 
tota la pizza i hamburguesa que es 
vulgui per només 12€, mentre s’escolta 

en directe el hip hop, soul i 
electrònica del grup Beatneeks.  
Per la seva banda, l’associació 
Enreda’t per la discapacitat ha 
lliurat al Rebost Solidari de la Creu 
Roja la collita d’enciams de l’hort 
urbà que gestiona l’entitat. 3

4El Festival de Cine de Terror 
de Molins de Rei, la Regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament i la 
Biblioteca El Molí convoquen 
la 15a edició del Concurs de 
Microrelats de Terror. L’objectiu 
del concurs és fomentar la 
creació literària i l’interès per la 

literatura de terror. Els relats presentats 
han de ser originals i inèdits, escrits 
en català o castellà, i no poden haver 
estat premiats en altres concursos. 
S’hauran d’englobar dins el gènere de 
terror, en qualsevol de les seves formes 
i subgèneres, en prosa o vers. L’extensió 
no pot superar els 1.000 caràcters. 3

4El vaixell insígnia, el magazine 
“Bon dia i bona hora”, incorpora noves 
veus i noves seccions, dedicades a 
repassar articles històrics d’autors 
catalans, a parlar del nostre entorn 
natural, d’educació o de viatges, entre 
d’altres, a més de càpsules diàries 
amb recomanacions culturals. La nova 

temporada recupera 4 programes 
i a més n’incorpora 5 de nous. 
En total, la graella compta amb 
41 programes elaborats per 
persones col·laboradores de 
l’emissora. La programació pròpia 
s’allarga una hora més, fins a les 2 
de la matinada. 3
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 CREU EN TU

SIGUES TU MATEIX

NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL
 
MOLINS DE REIsabies que?

L’AJUNTAMENT ANIMA A “FER UN OK” AL CONSUM LOCAL?

S’AMPLIA LA COBERTURA DE LES AJUDES DE MENJADOR ESCOLAR?

S’HAN PRORROGAT TRES DE LES LÍNIES DE SUBVENCIONS DIRIGIDES ALS AUTÒNOMS DE LA VILA?

LA TROBADA DE CERVESERS ARTESANS ARRIBA ENGUANY A LA DESENA EDICIÓ?

4L’Ajuntament ha llançat 
una campanya institucional 
per estimular el consum de 
productes i serveis en clau local. 
La campanya compta amb la 
col·laboració de tres rostres 
populars de la vila: Elisenda 
Carod, Xavi Díaz i Mònica Usart. 

Les tres celebritats animen a compartir la 
compra de productes i serveis a Molins a 
través de les xarxes socials fent un gest de 
satisfacció i amb l’etiqueta #aMolinsMillor. 
La campanya es visibilitzarà amb 
banderoles, cartells a les botigues i anuncis 
en premsa, busos urbans i xarxes socials, 
entre d’altres suports. 3

4A partir de setembre s’incrementen 
els barems i els imports de les ajudes. Es 
passarà de cobrir el 50%, 75% i 100% 
del cost amb la beca menjador a rebre 
directament ajudes del 70%, 85% i 
100%. L’ajuda del 70% suposarà 4,43€ 
alumne/a i dia; l’ajuda del 85%, 5,38€ 
alumne/a i dia i l’ajuda del 100%, 6,33€ 

alumne/a i dia. A més, enguany 
també canvien els llindars de 
renda, fet que permetrà que més 
famílies compleixin els requisits. 
El termini per a presentar l’ajuda 
finalitza el 30 de setembre. 3

4S’amplia el termini de 
les subvencions de quotes 
mensuals del Règim Especial 
de Treballadors Autònoms 
(RETA) i despeses de local per la 
posada en marxa d’una activitat 
econòmica. També fins a 1.500€ 
la subvenció per a autònoms 

i microempreses per a l’aprofitament 
de les tecnologies 4.0 i contribuir al 
seu creixement. I finalment també es 
prorroga el termini de la subvenció per a 
la compra de vehicles elèctrics o híbrids 
pel foment de la mobilitat sostenible. 
El termini de totes tres subvencions 
s’amplia fins al 31 de desembre.3

4Se celebrarà els dies 25 i 26 de 
setembre, d’11h a 23:30h a la plaça 
de la Llibertat. Comptarà amb 10 
cervesers artesans del país (As Cervesa 
artesana, La Calavera, Reptilian, 
Zulogaarden, The antipatiks, Espina 

de ferro, Engorile, Montseny, La 
Pirata i La Salvatge), foodtrucks 
i actuacions musicals com les 
dels grup “L’últim segell”, banda 
tribut al mític grup de rock català 
Sangtraït.3
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sabies que?NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL
 
CERVELLÓsabies que?

ES REINICIA LA CAMPANYA DE DONACIÓ DE SANG?

S’INICIA EL CURS ESCOLAR AMB ALGUNES MILLORES ALS CENTRES?

CERVELLÓ SEGUEIX PROMOCIONANT EL COMERÇ LOCAL?

L’AJUNTAMENT ES POSICIONA EN CONTRA DE LA DERIVACIÓ AL PARC SANITARI DE SANT JOAN DE DÉU DE SANT BOI?

4El Banc de Sang i Teixits del 
Baix Llobregat ha organitzat una 
nova campanya de donació de 
sang. Les extraccions es faran a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament el 
pròxim dijous 23 de setembre, de 
17 a 21 hores, amb l’accés des del 
carrer Resclosa. Per donar sang 

cal reservar hora a través de la pàgina 
web donarsang.gencat.cat . De forma 
general, pot donar sang qualsevol persona 
que tingui bona salut i que compleixi les 
següents condicions bàsiques: ser major 
d’edat, pesar 50 quilos o més i, en cas 
de ser dona, no estar embarassada. Per 
donar sang no cal estar en dejú. 3

4Durant l’estiu s’ha aprofitat per fer 
algunes obres de millora i reforma de 
les instal·lacions educatives de tots els 
centres educatius d’infantil i primària. 
S’han realitzat múltiples tasques de 
pintura, tant d’espais i murs exteriors 
com d’algunes zones comuns interiors, 

substitució de vidres esquerdats, 
s’han arranjat o modificat diverses 
portes metàl·liques en mal estat 
i s’han reomplert amb sauló 
diferents zones dels patis amb 
sots fruit de la meteorologia. 3

4Ja s’ha engegat la segona 
part de la campanya que 
sota el lema “JOYComerç 
local” vol promocionar el 
teixit comercial del municipi. 
L’objectiu és que la ciutadania 
trobi en els comerços locals 
l’assessorament, l’ajuda i la cura 

especial i més personal que no ofereixen 
els grans establiments. Mentre 
duri la campanya i fins a exhaurir 
existències, les persones que comprin 
a qualsevol dels establiments locals 
rebran com a regal una de les bosses 
personalitzades.3

4El Departament de Salut té la intenció 
de derivar l’atenció hospitalària i 
d’urgències de l’Hospital Moisès Broggi 
de Sant Joan Despí i l’atenció hospitalària 
i d’urgències maternal i infantil de 
l’Hospital  Sant Joan de Déu d’Esplugues 
al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu de 
Sant Boi de Llobregat. En aquest sentit, 

el ple ha aprovat una moció que 
demana al Departament que 
garanteixi la mobilitat en transport 
públic del veïnat de les poblacions 
afectades (Corbera, Vallirana, La 
Palma i Cervelló) incorporant, a més 
a més, una parada al CUAP de Sant 
Vicenç dels Horts. 3
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ACADÈMIA

WWW.CATIBARCELO.COM

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

Reforç escolar i tècniques d’estudi
Exàmens oficials d’anglès, francès i alemany

Centre examinador de Trinity College
Activitats a llars d’infants i col·legis   

MATRÍCULA OBERTA 2021 - 2022

a partir d’un any

sabies que?NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL
 

VALLIRANA

S’ACOSTA LA 5A RUTA DE LA TAPA?

L’AFV HA CONVOCAT EL XII CONCURS DE FOTOGRAFIA DE FESTA MAJOR?

JA ESTÀ OBERTA LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LLIBRES, MATERIAL ESCOLAR I ACTIVITATS? 

JA S’HAN INICIAT ELS CLUBS DE LECTURA A LA BIBLIOTECA?

4Arriba la 5a edició de la 
Ruta de la Tapa de Vallirana i 
ho fa amb algunes novetats. 
D’entrada es fa al voltant de 
la Festa Major i no es limita 
la seva celebració a un cap 
de setmana. Enguany, la ruta 
es farà del 23 de setembre al 

3 d’octubre, espaiant així les opcions 
de gaudir de totes les tapes i evitant 
possibles aglomeracions. Recordeu que 
els establiments participants oferiran 
la tapa més una canya al preu de 2,5 
euros. D’altra banda, la nit del divendres 
24 de setembre, de les 20 a les 00 h, se 
celebrarà el Shopping Night.3

4L’Associació Fotogràfica de Vallirana 
ha fet públiques les bases per al XII 
Concurs de Fotografia de Festa Major, 
que com ve sent habitual compta amb 
el tema “Activitats de la Festa Major”, 
i amb un segon tema que enguany és 
“Instants covid”. Les fotografies s’han 
de presentar fins al 10  d’octubre, a la 

Masia Molí de Can Batlle, de 9 
del matí a 9 del vespre, seguint 
les pautes establertes en les 
bases del concurs . La resolució 
del jurat s’emetrà el dimarts dia 
9  de novembre i els premis es 
lliuraran el divendres dia 12 de 
novembre. 3

4L’Ajuntament destina 
inicialment a aquests ajuts 
25.000 €. El període per 
presentar les sol·licituds clourà 
el proper 15 d’octubre, i enguany 
aquesta edició arriba amb 
diferents novetats: es poden 
justificar despeses des de l’1 

d’octubre de 2020 fins al 30 de setembre 
de 2021; s’incorporen ajuts per a 
tota mena d’activitats extraescolars i 
acolliment matinal en centres educatius; 
no es demanen certificats d’estar al 
corrent amb Hisenda i Seguretat Social 
i augmenta l’import dels ajuts i els trams 
econòmics 3

4La Biblioteca Josep M. López-Picó 
obre les inscripcions als seus clubs 
de lectura. S’ha de reservar plaça 
durant aquest setembre, a través del 
correu electrònic (b.vallirana.jmlp@
diba.cat), telèfon (93 683 13 65) o 
presencialment. Els clubs de lectura 
de la Biblioteca són els següents:Club 

de lectura El Cérvol (trobades 
mensuals per a adults), Club Jove 
(trobades mensuals per a joves 
a partir dels 16 anys) i Club de 
Lectures Feministes (trobades 
bimestrals) 3





www.totmolins.com 19

4D’ON VE LA TEVA AFICIÓ 

PER LA FORJA?

Jo faig forja des de fa 

uns quants anys. Vaig començar fent 

forja per fer escultura i a poc a poc 

vaig anar aprenent altres tècniques. 

Al final, els últims 5 anys em dedico 

fonamentalment a fer eines de camp i 

ganivets.

I LA INQUIETUD  PER DIFONDRE I, 

EN CERTA MANERA, RECUPERAR 

AQUEST OFICI?

La inquietud està inclosa en un 

projecte sobre la ruralitat. Som una 

associació sense ànim de lucre que 

promou la recuperació de les feines 

i del concepte de ruralitat. Estem a 

La Rierada, on gestionem un espai 

agrari i on recuperem habilitats 

antigues i també la forja. Ara a partir 

de setembre hem muntat un taller de 

forja al centre del poble, al P.I El Molí, 

al costat del pàdel. La nostra tasca 

fonamentalment és la difusió de les 

feines rurals.

QUI HA ESTAT EL TEU MESTRE?

Jo m’he format amb diversos mestres 

en diferents tècniques de forja. He 

estat fent formació amb mestres 

japonesos de forja de ganivets i 

espases japoneses. També vaig estar 

a l’Escola de Forja de Barcelona. A 

més m’he format amb forjadors del 

Ripollès, he fet tallers amb forjadors 

de Toledo... i he anat tastant, en certa 

manera, totes les tècniques de forja.

PETITS I GRANS ESTEM CADA 

VEGADA MÉS ENGANXATS A LES 

PANTALLES. QUINS BENEFICIS 

ENS POT APORTAR UN TALLER DE 

FORJA?

A banda de treballar la forja o de 

recuperar feines perdudes, nosaltres 

també fem fusteria natural, i amb 

arbres caiguts del bosc fem mobles. 

Hem perdut una mica el concepte 

de treballar amb les mans i de poder 

sentir la sensació de crear des de zero 

una cosa solament amb les nostres 

mans. Quan fem tallers de forja 

comencem des d’un ferro pur, sense 

res més, i ràpidament, en 5 hores, 

podem descobrir un ganivet totalment 

funcional.

AIXÍ DONCS, A QUI S’ADRECEN 

AQUESTS TALLERS?

Els tallers que estem fent ara estan 

adreçats a adults, però també a 

unitats familiars. Han vingut als 

tallers nens i nenes de 7 anys que 

compartien la feina amb mares i pares 

i conjuntament amb la unitat familiar 

feien un ganivet. Allò bo de fer el taller 

en família és que es crea un vincle 

familiar i generacional on es col·labora 

conjuntament per fer una eina, i això 

és súper interessant. Jo soc pare de 

dos bessons de 13 anys, i forjar, fer 

conjuntament una feina i gaudir-la, ens 

ha unit una mica més. 

AMB QUINES EINES ES TREBALLA?

Treballem amb unes eines bàsiques. 

Una és el fornal, on escalfem l’acer per 

poder treballar-lo. Després treballem 

EDUARD DERIA

TREBALLA AL CENTRE 
D’INTERPRETACIÓ 
AGROECOLÒGIC DE 
COLLSEROLA, A LA FINCA 
CAN SANTOI, ON FAN 
DIVERSES ACTIVITATS DE 
CONSCIENCIACIÓ I GAUDI 
DE LA NATURA, A MÉS D’UN 
TALLER DE FORJA

entrevista
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VENDA A GRANEL DE 
PRODUCTES NATURALS 
100% BIODEGRADABLES 

MOLINS DE REI

PER A UN CONSUM MÉS RESPONSABLE A LA NOSTRA LLAR

Biopompas Molins de Rei
C/ Molí, 3 local C. Molins de Rei

Tel. 722 524 750
molins@biopompas.com       @biopompas_molins

Reutilitza el 
teu envàs

Fins el

Sense 
químics 

contaminants
No testat 
en animals

fonamentalment amb martells per 

donar forma a aquest ferro i amb 

alguna eina especial per fer troquels. 

I acabem el polit amb polidores. 

Realment no necessitem gaires eines 

per treballar la forja.

HI HA FOC I FERRO A 800 GRAUS. 

ENTENC QUE LA CONCENTRACIÓ 

HA DE SER MÀXIMA I QUE NO S’HI 

VALEN DISTRACCIONS...

Abans de començar els tallers faig 

una xerradeta explicant el procés de 

treball, i sempre parlo de respecte. 

Nosaltres sempre tenim por del que 

desconeixem i d’entrada, treballar amb 

ferros que estan a 900 graus, treballar 

amb eines...ens crea una sensació de 

por per desconeixement. Jo explico les 

normes bàsiques de seguretat que fem 

servir. Si les respectem, no pot haver-

hi cap tipus d’accident. Treballem amb 

protecció total i fem un seguiment 

continu de tota la feina que es fa. La 

gent s’adapta ràpidament a la forma de 

treball, i mai hem tingut cap problema.

LES PECES QUE S’OBTENEN SÓN 

ÚNIQUES, TREBALLADES DES 

DE ZERO. QUANT DE TEMPS 

REQUEREIX?

En els tallers bàsics partim d’una 

planxa de ferro i, en 5 hores, la 

convertim en un ganivet funcional per 

fer servir a la muntanya o a la cuina, 

o com a eina de fusta. Quan fem una 

catana ens podem passar mínim un 

mes, 8 hores diàries. Hi ha diversos 

nivells de treball i, segons el tipus 

d’eina que fem, demana més o menys 

temps.

LA FORJA HA SERVIT A LA 

HUMANITAT DES DE L’EDAT 

DE FERRO. CREUS QUE NO 

DESAPAREIXERÀ I QUE, FINS I TOT, 

PODRIA TORNAR A SER-NOS ÚTIL?

La història de la humanitat està 

marcada per les edats del bronze, 

de l’acer, del ferro...Aquests 

descobriments d’aliatges han 

significat avenços tecnològics a tota la 

humanitat. Pobles com els vikings, que 

treballaven amb bronze i no havien 

pogut sortir de la seva zona, quan van 

descobrir l’acer van conquerir part 

del món conegut i part del món que 

no es coneixia. La història, l’art, la 

cultura...han estat marcats totalment 

pels aliatges amb els que feien les 

eines. Actualment, vivim un moment 

on la tecnologia el que ens porta és 

a fer servir aliatges o barreges de 

materials per poder fabricar part de 

les eines amb les que vivim. Per això 

considerem que és important tornar 

al concepte de ruralitat, als orígens, 

per saber d’on venim. La forja és 

història del propi país. És història de 

Catalunya, de l’Estat espanyol, del 

Japó...Ha significat canvis a nivell 

social, polític, econòmic i cultural. 

COM AFRONTEU AQUEST MES DE 

SETEMBRE?

Al setembre farem tallers periòdics 

de forja i també de fusteria natural, 

de joieria natural...buscant aquest 

concepte de ruralitat i de tornar als 

orígens. Si hi esteu interessats, podeu 

contactar al whasapp 616 786 867, 

També em trobareu a IG, @eduard_

deria.3

entrevista
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4EL JUNY DE 2014, FA 

POC MÉS DE 7 ANYS, 

NEIX EL GRUP “NO 

ERES DE MOLINS SI NO...”. COM VA 

SORGIR LA IDEA?

El vaig crear jo, amb la idea que la 

gent expliqués o posés fotos de com 

havia canviat la vila en els darrers anys 

i descobrís a propis i estranys llocs 

característics o emblemàtics. Al final, 

com tots els grups, va evolucionar 

i la gent va començar a preguntar 

altres coses sobre el poble, a explicar 

necessitats que tenia...Vam haver de 

posar unes regles perquè hi hagués 

una mica d’ordre. Hi havia molta gent, 

per exemple, que volia posar coses que 

res tenien a veure amb la vila.

EL MARÇ DE 2019, EN PLENA 

PANDÈMIA, DECIDIU CANVIAR 

EL NOM DEL GRUP I OBRIU UNA 

ENQUESTA. LA PROPOSTA MÉS 

VOTADA VA SER, AMB DIFERÈNCIA, 

“GENT DE MOLINS”.  PER QUÈ 

S’APOSTA PER UN CANVI DE NOM?

El canvi de nom va ser parlat entre 

el meu germà i jo, perquè ja no li 

trobàvem sentit al nom que tenia, 

donada l’evolució del grup. Volíem que 

fos la gent qui realment decidís el nom, 

així que vam exposar unes quantes 

suggerències i durant un parell de 

setmanes vam fer una enquesta. El 

poble va decidir, i vam canviar el nom 

del grup per “Gent de Molins”, un nom 

curt i concís.

TU ETS L’ADMINISTRADOR I EL XAVI 

(EL TEU GERMÀ) I LA CHANTAL SÓN 

ELS MODERADORS. A LA PRÀCTICA, 

QUINES SÓN LES FUNCIONS DE 

CADASCÚ DE VOSALTRES?

En un principi jo era només 

l’administrador i vaig posar al meu 

germà i a la Chantal, que llavors era 

la meva dona, perquè m’ajudessin 

una mica a moderar. Pensa que les 

publicacions són instantànies i hi ha 

coses que tothom vol que es publiquin 

TONI SORIANO

ADMINISTRADOR 
DEL GRUP PRIVAT 
DE FACEBOOK GENT 
DE MOLINS. EL GRUP 
SUPERA JA ELS 10.000 
MEMBRES

entrevista
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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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La seva agència immobiliària
de confiança per a comprar,

llogar i vendre

Tel.: +34 699 088 583
Barcelona@engelvoelkers.com · www.evbarcelona.es

V
E

N
U

D
A

entrevista
ràpid. Fins i tot rebia missatges 

directes privats demanant que 

determinada informació es publiqués, 

i amb la feina que tinc no podia estar a 

totes hores mirant...necessitava ajuda. 

Ara el que fem és sobretot filtrar 

publicacions (han de ser del poble) i a 

la gent que vol entrar. Perquè el grup  

està destinat a la gent de Molins, als 

habitants del poble, i no pas a la gent 

que vulgui conèixer el poble.

QUINES SÓN LES NORMES QUE 

MARQUEU PER PUBLICAR AL GRUP?

El tema de les normes ha anat variant. 

Al principi donàvem màniga ampla a 

tothom. Però vam haver de crear unes 

regles: que fossis amable i cordial, que 

no publiquessis spam que no fos del 

poble, i sobretot respectar la privacitat 

dels demés. Si havies de queixar-te 

d’alguna cosa, res de noms i cognoms, 

perquè ha creat molta polèmica i 

hem hagut de retirar la publicació. 

Hi ha una mitjana de 15 publicacions 

diàries, i si has de mirar els comentaris 

de tothom...vam demanar l’ajuda 

de tothom per detectar comentaris 

amb insults o menyspreu i denunciar 

segons quines pràctiques. En aquests 

casos, li has de donar un toc d’atenció 

o directament fer-lo fora del grup.

S’HA HAGUT D’EXPULSAR A MOLTA 

GENT PER INCOMPLIR ALGUNA 

D’ELLES?

És molt complicat que 10.000 

persones tinguin el mateix criteri i 

vagin en la mateixa línia. Hi ha hagut 

publicacions amb molta polèmica i hem 

hagut de treure la publicació o fer fora 

a gent. Potser tenim 3.000 persones 

bloquejades (que volien posar spam, 

insults...). De vegades ens han titllar 

de ser massa rigurosos, massa severs...

fins i tot una mica “dictadors”, però és 

que és molt complicat gestionar un 

grup amb tanta gent. Si no acceptes les 

normes bàsiques, sempre pots crear el 

teu propi grup...

QUINS SÓN ELS POSTS MÉS 

HABITUALS?

Últimament hi ha molts que demanen 

ajuda sobre alguna cosa que 

necessiten i també molta publicitat de 

negocis petits del poble que necessiten 

aquesta empenta, que la gent els 

conegui a través del grup. També 

pèrdua de claus, carteres, paraigües, 

mascotes... la gent ha recuperat moltes 

coses. Crec que estem fent una bona 

tasca en aquest sentit.

FINS ARA, QUINES PUBLICACIONS 

HAN GENERAT MÉS DEBAT I 

COMENTARIS?

Està clar que les preguntes o les 

publicacions que han generat més 

debat i comentaris, tant positius 

com negatius, sempre han estat les 

relacionades amb l’equip de govern. 

I això que hem intentat no posar res 

de política, perquè aquest grup està 

per ajudar-nos els uns als altres. Si ja 

comencem amb ideologies i partits 

polítics...per això hi ha mitjans de 

comunicació locals al poble.

ACABEU D’ARRIBAR ALS 10.000 

MEMBRES. US HEU PARAT A 

PENSAR EN EL PODER DE LES 

XARXES SOCIALS I EN LA VOSTRA 

CAPACITAT D’INFLUÈNCIA?

Sí, les xarxes socials tenen un gran 

poder avui dia. La gent les fa servir en el 

seu benefici, i per exposar tant els seus 

anhels com les seves frustracions. En 

aquest cas, crec que aquest grup el que 

fa és posar en evidència la diferència de 

criteris que té la gent amb moltes coses 

que passen al poble. 3
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4Descripció de l’itinerari: Iniciem la ruta des 
del pàrquing de la masia de Can Rabella. 
Travessem el petit pont que creua la riera 

de Vallvidrera i agafem a l’esquerra. Aviat creuem la 
llera de la riera i seguim per un caminet estret que, un 
tros més endavant, remunta i surt a un camí ample. 
Uns 100m més endavant hem de agafar un altre que 
neix a l’esquerra i que arriba en 10’ a una bifurcació 
de camins amb un rusc d’abelles. Prosseguim cap a 
l’esquerra i passats uns 250m prenem un altre camí 
amb un senyal groc que puja per la dreta envoltat 
per una pineda de pi blanc. En 6’ arribarem a una 
gran esplanada. Seguirem rectes endavant  per un 
corriol que passa a tocar d’una torre elèctrica i surt 
a una pista que seguirem a la dreta fins arribar en 
5’ a un petit replà amb pal indicador. Seguirem a 
l’esquerra, direcció Ca n’Amigonet. Passats uns 200m 
un pal indicador ens mena a la dreta direcció Can 
Salat. Aquest corriol aviat es bifurca i seguirem a la 
dreta de baixada al cap d’uns 9’ arriba a una altra 
bifurcació de camins. Triem a l’esquerra. Passats 10’ 
passem pel costat de les primeres cases del veïnat 

de La Rierada. El camí ara fa un revolt pronunciat a la 
dreta i al final d’una llarga recta arriba al davant de la 
masia de Can Salat. Seguim cap a l’esquerra i passats 
100m hem de tombar a la dreta tot travessant una 
cadena fins arribar a una bifurcació que seguirem a 
la dreta. Anirem sempre rectes i en paral·lel a la riera 
de Vallvidrera. Més endavant i passats uns 8’ veiem 
una entrada ampla pel marge esquerra del camí ens 
acostem al Salt de l’Aigua. Podem travessar la riera i 
ens podem arribar al fondal de la resclosa. Retornem 
de nou al camí. Aviat creuarem la riera i un tros mes 
enllà travessem una cadena i un pont que per la dreta 
ens deixarà al davant de la masia de Can Planes. 
Reprenem el camí ens trobarem el petit oratori de 
St Venceslau i el seu darrera d’un antic aqüeducte. 
Seguim i passats uns 5’ ens retrobem de nou el camí 
havíem fet a l’anada. Seguirem la riera i refent el tram 
d’abans en 8’, ens deixarà als peus de la masia de Can 
Rabella, inici i final de la ruta.3

7 km Baixa

162 m

Si
Tipus de Ruta

Desnivell
1:50 h
Temps Total

Distància Dificultat

Centre Excursionista Molins de Rei

CONEIXEM EL RODAL DE MOLINS DE REI
AMB EL CEMnaturalocal

RECORREGUT 11: La Vall Baixa de la Riera de Valvidrera
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ELS NOSTRES SERVEIS

REPARACIÓ 
I MANTENIMENT

NUTRICIÓ BIOMECÁNICA

SERVEI DE NETEJAVENDA ASSESORAMENT

Jacint Verdaguer, 137 B, 08750 Molins de Rei-Barcelona

 info@ambikes.com       www.ambikes.com 

Botiga

Contacte

 93 668 15 72 
640 254 457

*Oferta vàlida fins a fi d’existències.

Emporta’t de REGAL
aquest bidó* 

presentant aquest flyer i amb 
una compra mínima de 30€.

Celebrem10 anys!

Narcís Aracil

RUTES I SORTIDES BTT
DES DE MOLINS DE REI

4Proposem una ruta amb BTT de 32,8 km, 
amb un desnivell de 612m, amb pujades 
exigents però tècnicament moderada. Anem 

per pistes en el 98% del recorregut. 

Iniciem la ruta al camí del riu, en direcció al pas 
inundable de S. Vicenç. Travessem el riu i seguim 
direcció El Prat fins a arribar al Parc Fluvial de S. 
Boi. Al km 10,3 del track veurem a la dreta la sortida 
pel pas elevat de S. Boi.

Creuarem S. Boi pel carrer Eusebi Güell fins a enlla-
çar amb la carretera de S. Climent i, a l’inici, veurem 
el desviament a l’esquerra, amb la indicació de camí 
de S. Ramon. Al principi té un fort pendent que sua-
vitza després. Després de 250m veiem a l’esquerra 
el Pavelló de Caça dels Marquesos de Cornella i 
més endavant passem per la Font de Golbes (km 
13,7). La pista fa ziga-zaga fins a arribar a l’ermita 
de Sant Ramon a 290m d’alçada (km 15,8), des d’on 
tenim unes vistes fantàstiques del Baix Llobregat.
Després baixem dues corbes pel mateix camí i aga-
fem a l’esquerra un corriol que ens porta al pont 
elevat de fusta que travessa la carretera BV-2004. A 
continuació baixem a l’esquerra fins a Sant Climent 
(km 18,7).
A S. Climent agafem l’Av. Pau Casals i Carrer Querol 
que enllaça al Camí de Torrelles, pista forestal que 
ens pujarà després de 2km a la Creu de Querol (km 
21,5). Nosaltres agafem a la dreta i a 20m a l’esquer-
ra direcció Coll de Can Cartró. Aquesta pista ens 
porta a l’Urbanització de Cesalpina (km 22,6). Tot 
recte agafem el camí de Sant Antoni.
Després de 820m arribem a l’encreuament on surt 
el camí de pujada a Sant Antoni (km 23,4). Nosaltres 

baixem per la pista de la dreta i a 50m. girem a l’es-
querra, direcció Sant Vicenç, pel carrer de la Gines-
ta que ens portarà a S. Vicenç (km 25,7) i baixarem al 
costat del Pitch&Putt a la carretera BV-2002.
Anem per la carretera 140m i abans de la benzinera 
Les Palmeres (km. 27,7) agafem la pista de la dreta 
que ens porta al riu i a continuació al pas inundable 
cap a Molins (km. 32,8). 3

32’83 km Moderat

612 m No
Tipus de RutaDesnivell

Distància Dificultat

naturalocal
RUTA: MdR – Sant Ramon – Sant Climent – Sant Vicenç dels Horts - MdR 

La teniu a Wikiloc: bit.ly/Ruta8SantRamon



BÀSIC PRO BUSINESS

Creació i disseny / configuració de perfils. a a a
Gestió d’Instsgram 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

Gestió 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 BÀSIC

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. 

És possible que part de la quota sigui a resultats.

PLA BUSINESS

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 al client i gestió de 
reputació. 

És possible que part de la quota 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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PLA BUSINESS

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 al client i gestió de 
reputació. 

És possible que part de la quota sigui 

a resultats.
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P U B L I C I TAT

Teràpia Física
MASSATGE RELAXANT

QUIROMASSATGE
MASSATGE AYURVEDA

Nutrició
PLA PERSONALITZAT

COACH NUTRICIONAL
MINDFULNESS EATING

Creixement Personal
TERÀPIA GESTALT

COACHING ESPIRITUAL

Ioga
EQUILIBRI FÍSIC,

MENTAL I EMOCIONAL

Espai Inspira

Ofereix serveis de
benestar a nivell

físic, mental i
emocional

per a persones
que estimen

i cuiden la seva salut.

www.espai-inspira.es
C/Bruc, 23 - Molins de Rei - Barcelona - Tel. 640 107 508
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4PODRÍEM DIR QUE LA 

PRIMERA EDICIÓ DEL 

FESTIVAL DE CINEMA 

DE TERROR DE MOLINS VA NÉIXER 

UNA MICA PER CASUALITAT? 
No, als anys 70 anàvem a Ceret 
a veure maratons de cinema 
prohibit a Espanya, i a Molins 
de Rei hi havia el Cine Club, que 
amb prou feines podíem tirar-lo 
endavant. Se’m va ocórrer fer una 
marató de 16 hores de cinema 
de terror a primers de juliol, 
una data ideal perquè els joves 
ja havien acabat la Universitat i 
necessitaven esbarjo.  

POSATS A TRIAR, HI HA MOLTS 

GÈNERES CINEMATOGRÀFICS. 

PER QUÈ US VAU DECANTAR PEL 

CINEMA DE TERROR?  

Perquè crèiem que és dels 
pocs gèneres que et permeten 
aguantar amb tensió moltes hores 
de cinema, i es descarrega molta 
adrenalina. En aquella època 
també vàrem fer maratons de 
música 2 anys i cinema còmic, però 

cap va tenir tanta acceptació com 
el cinema de terror. 

ÉREU CONSCIENTS DEL QUE 

SUPOSAVA EN AQUELL MOMENT O 

DEL QUE PODRIA SUPOSAR EN UN 

FUTUR?

Hi havia un sector a La Peni molt 
conservador que no ho acceptava. 
Però la gran afluència de gent 
que venia de tota la comarca 
a veure cinema de terror i les 

recaptacions que això suposava 
acallaven aquestes veus i durant 
molts anys no ens varen posar 
cap impediment.  Només hi va 
haver perill de continuïtat l’any 
de les serres mecàniques. El futur 

PERE VILA. Co-impulsor del Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei.

EL FESTIVAL DE CINEMA DE TERROR DE MOLINS DE 
REI ARRIBA JA A LA SEVA 40A EDICIÓ. ÉS PER AQUEST 
MOTIU QUE ENGUANY PROTAGONITZA EL PREGÓ DE 
LA FESTA MAJOR. UN PREGÓ “DE PEL·LÍCULA”. PERÒ, 
COM VA COMENÇAR TOT?

ENTREVISTA
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P U B L I C I TAT

NOVA
OBERTURA
SETEMBRE

CARRER MAJOR, 25
08750 MOLINS DE REI

@goodnailsbyrp

C/Molí, 7 - 08750 Molins de Rei
T. 93 125 22 00 - info@cesccuines.com         cesccuines



www.totmolins.com 31

no el visualitzàvem, només fèiem 
les maratons perquè el gènere 
de terror ens agradava molt i 
al mateix temps el cine club es 
beneficiava. 

QUIN TIPUS DE CINEMA ES 

PORTAVA A LA DÈCADA DELS 70? 

El cinema de la Hammer. També hi 
havia coses de cine de terror sèrie 
B, com les d’en Roger Corman 
(que recuperàvem) i començaven 
a sorgir coses independents dels 
gran estudis, com “La matanza 

de Texas” de Tobe Hooper. 
Vàrem crear també allò de la peli 
sorpresa, que molts cops era un 
clàssic oblidat del gènere. En ho 
passàvem prou bé! 

COM VAU SELECCIONAR LES 

CINTES D’AQUELLA MARATÓ?

Les pel·lícules de la primera 
marató foren escollides entre les 
millors que hi havia en distribució. 
Hi havia una mica de tot, però 
foren escollides per portar la 
tensió fins al final. 

RECORDES ALGUNS D’AQUELLS 

PRIMERS TÍTOLS?

Un d’ells, “El Exorcista”, de William 
Friedkin. També “Psicosis”, “Pánico 
en el transiberiano”, etc. 

QUINA ACOLLIDA VA TENIR A LA 

VILA AQUELLA PRIMERA EDICIÓ?   

La primera edició vàrem omplir 
quasi tota la sala i va ser una 
experiència innovadora, perquè 
no s’havia fet mai una cosa així 
a la vila. Els joves s’hi apuntaven 
perquè creien que per fi es feia 

una cosa per a ells. 

RECORDES ALGUNA 

ANÈCDOTA DE L’ÈPOCA?

Uns anys més tard, crec 
que cap al 75, allò de 
les serres mecàniques 
a    l’acabar ”La matanza 
de Texas”. La Guàrdia 
Civil, espantada, es 
pensaven que eren de 
veritat!  També allò dels 
dos cementiris davant 
del Foment i La Peni. La 
promoció del festival 
amb un cotxe de morts 
per tota la comarca 
repartint propaganda 
des del taüt...En fi, un 
temps que ja no tornarà 
i que ens va omplir amb 
ganes de fer coses. 3

ENTREVISTA
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4
A aquestes alçades, el 
Camell, el Cuc i l’Entxuscat 
no necessiten presentació. 

Són les tres bèsties de foc més 
conegudes de Molins de Rei. Les 
trobem en diversos moments 
del calendari, però sobretot 
al setembre quan, juntes, 
coincideixen per Festa Major 
amb l’objectiu d’empaitar petits 
i grans pels carrers i places de 
la nostra vila. Aquests dies, als 
baixos de l’edifici El Molí, trobaràs 
ubicada l’exposició “Essències”, on 
les podràs observar de prop per 
anar fent boca. Allà hi seran fins al 
proper 3 d’octubre, acompanyades 
de la resta de figures de l’imaginari 
festiu molinenc. Però en aquest 
número volem fixar la mirada 
en els més menuts de la casa, el 
bestiari infantil, aquelles bestioles 
que no per ser més petites passen 
desapercebudes per tothom. 
Parlem d’elles, i us animem a 
descobrir-les llegint el codi QR 
que trobareu als seus peus mentre 
es mantinguin exposades als 
baixos del Molí.

LLUM, FOC I TRO (bèsties infan-
tils dels DIMONIS)
Llum, Foc i Tro, els Dracs de Mo-
lins de Rei, van néixer per la Festa 
Major de Sant Miquel del 2015, 
per acompanyar a la colla infantil 
en tots els seus correfocs. Els seus 
noms van ser triats per votació 

popular, durant la Fira de la Can-
delera de 2016 entre les diferents 
opcions proposades. Són tres 
dracs, cadascun amb tres punts de 
foc, i portats pels membres infan-
tils de la colla.

SENY I RAUXA (bestioles dels 
DIABLES DE L’AGRUPA)
Aquest parell es van presentar en 
societat el setembre de 2019. Són 
dos porcs senglars que es porten 
a manera de carretó per empaitar 

ESPECIAL
BESTIARI INFANTIL
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la gent durant els correfocs. Es-
tan realitzats amb fibra de vidre 
i resina de polièster. L’estructura 
és d’alumini, cosa que els fa més 
lleugers. La policromia de les 
peces ha estat feta amb esmalts 
acrílics. Disposen de 4 punts de 
foc al morro, dos d’horitzontals i 
dos verticals. 

L’ENTXUSCAT PETIT
La nova bèstia es va presentar 
el 23 de setembre de 2020. Es 
tracta del fill de la dragona l’Ent-
xuscat, la figura festiva que des 
del 2004 omple de foc els carrers 
de la vila. La nova bèstia és una 
rèplica de la seva progenito-

ra,però sense ser tan ferotge. No 
té ullals ni urpes i a la boca porta 
un xumet. La figura està feta amb 
els mateixos materials que la 
mare, és a dir, amb una estructura 
de ferro i roba de sac, i també es 
porta amb rodes. Com a aspecte 
innovador de la figura, té un infla-
mador elèctric amb un disparador 
remot que permet encendre totes 
les parts de la bèstia (morro, ales i 
cua) a la vegada.

PETIT CAMELL
El seu bateig va tenir lloc a la 
plaça de la vila l’octubre de 2016, 
acompanyat del Camell gran, tot i 
que a dia d’avui  no està clar quina 

relació tenen (podria ser el seu 
pare, però també el seu germà 
gran). El Petit Camell és un terç 
més petit que l’original (fa uns 4 
metres de llarg i 1,25 d’ample) 
i pesa 80 quilos (menys de la 
meitat que el Camell gran) que es 
reparteixen entre 6 nens en els 
grups dels més petits, i entre 4 en 
els més grans. Els més petits s’hi 
estan menys estona que els grans, 
que també el porten en moments 
més complexos, com la sortida. La 
figura la van fer ells mateixos amb 
l’ajuda del grup de manteniment 
del Camell gran.3

ESPECIAL
BESTIARI INFANTIL
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DIVENDRES 24 DE SETEMBRE
ASSAIG OBERT ESBART INFANTIL
Lloc: pista de la Peni. 
Hora: 17.30 h
Vine a ballar amb nosaltres danses tradicionals i 
coneix l’escola de l’Esbart. Activitat dirigida a nens i 
nenes a partir de 6 anys
Organitza: Esbart Dansaire de Molins de Rei.
Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor

REPIC DE CAMPANES PER ANUNCIAR LA FESTA
Hora: 20.15 h

PREGÓ DE FESTA MAJOR 
Lloc: Joventut Catòlica – La Peni
Hora: 20.30 h
A càrrec del Festival de Cine de Terror  
de Molins de Rei
Reserva la teva plaça a: www.ja.cat/pregomdr2021

CINEMA A LA FRESCA: 
COM ENSINISTRAR UN DRAC 3
Lloc: Petanca de Riera Bonet. Hora: 22 h
Animació per ordinador, acció, fantasia... i dracs!
Aforament limitat. Sense reserva prèvia. Accés des 
de 30’ minuts abans de l’activitat

BLUE HEART EN CONCERT
Lloc: Plaça de la Pau (Barri de l’Àngel)
Hora: 22 h
Blues, rock, pop... versions de temes actuals. Guitarra 
(Carles), bateria (Àlex), veu i teclats (Maria), tots ben 
combinats per passar una bona vetllada 
Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor

DISSABTE 25 DE SETEMBRE
TALLERS DE FOC
Lloc: Parc de la Mariona
Hora: de 10 a 14 h
Les colles de foc ens han preparat activitats i tallers 
per a tots els públics.
Aforament limitat. Sense reserva prèvia 
Organitza: Grup del Drac “Cuc”, Entxuscat, Diables de 
l’Agrupa i Dimonis

DESPERTA EL CAMELL
Lloc: pati de Ca n’Ametller
Hora: de 10 a 14.30 h
Activitats dirigides als més menuts, amb jocs i 
activitats de temàtica camellaire.
No cal inscripció prèvia. L’accés al recinte serà amb 
control d’aforament. El preu de l’entrada és de 2 € per 
infant menor de 12 anys. 
Organitza: Amics del Camell

TALLER DE DISSENY DE GORRES
Lloc: antic camp de futbol (barri de Sant Bartomeu)
Hora: 11 h
Aforament limitat. Sense reserva prèvia

VERMUT MUSICAL FESTA MAJOR” 
amb els DEEJAYS del carrer General Castaños.
Lloc:  Ca la Lledo (pati interior pisos La Llave de Oro)
Hora: 12 h
Ruben (DJ IZLA) & Miquel Casas
Organitzen: Deejays del c. General Castaños

TALLER D’IMANTS DE NEVERA
Lloc: carrer de Bonavista
Hora: 12 h
Aforament limitat. Sense reserva prèvia

 Tots els actes estan organitzats per o amb la col·laboració de l’Ajuntament de Molins de Rei.

PROGRAMA
D’ACTIVITATS
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URBAN BATTLE CUP
Lloc: Carpa Mariona
Hora: a partir de les 17 h
1a part –apartir de les 17 h
Batalles de rap on 16 participants lluitaran en un 
quadre eliminatori on es farà “1 vs 1” amb diferents 
modalitats on el jurat decidirà el guanyador. Els tres 
guanyadors tindran un  premi.
2a part – a partir de les 20 h
Micro lliure, on tots els artistes que vulguin 
promocionar-se s’hauran d’apuntar per cantar.
De es 17 a 21 h – primera part
De 22 h a 0 h – segona part de concerts
3a part – a partir de les 22 h
Una nit durant la qual artistes professionals del rap 
com La Cantera vindran a actuar
Tota la informació i inscripcions de l’activitat a 
l’instagram @Mol.inside
Organitza: Molinside

XURRETADES  a càrrec del MAG XURRET
Lloc: carrer de les Escoles (La Rierada)
Hora: 19 h
Aforament limitat. Sense reserva prèvia

5È ANIVERSARI DEL PETIT CAMELL: PETROLI EN CONCERT
Lloc: pati de l’escola La Sínia
Hora: 19 h
Aquesta activitat és gratuïta, però amb un aforament 
limitat.
Reserva la teva plaça a:  
https://petrolicamell.eventbrite.es
Organitza: Amics del Camell

THE KID, de Charles Chaplin
Lloc: Joventut Catòlica – La Peni
Hora: 20 h
Música de Martí Carreras Almar, interpretada en 
directa al piano per Rodrigo de Vera

Entrades anticipades a www.entrapolis.com o a 
taquilla el mateix dia de la projecció
Organitza: Cineclub Hal 2002

LLUÏMENT DE LES ENTITATS DE FOC
Lloc: Parc de la Mariona
Hora: 21 h
Aforament limitat. Sense reserva prèvia. Accés des 
de 30’ minuts abans de l’activitat
Organitza: Grup del Drac “El Cuc”, Entxuscat, Diables 
de l’Agrupa i Dimonis

EL MOTIVADOR amb Fel Faixedas
Lloc: Foment Cultural i Artístic
Hora: 21.30 h
Venda anticipada a www.entrapolis.com
Organitza: Foment Cultura i Artístic

IMPRODERADAS CLUB
Lloc: plaça de la Pau (Barri de l’Àngel)
Hora: 22 h
Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor

DIUMENGE 26 DE SETEMBRE
CURSA DE SANT MIQUEL
Lloc: plaça de la Llibertat
Hora: a partir de les 9 h
Tota la informació dels recorreguts, horaris, 
inscripcions i sortides a:
https://www.molinsderei.site/cursasantmiquel

EL LLEÓ VERGONYÓS 
de la Cia EL POT PETIT
Lloc: Foment Cultural i Artístic
Hora: 12 h
Venda anticipada a www.entrapolis.com
Organitza: Foment Cultural i Artístic
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640 28 47 83

NECESSITES UNA PÀGINA WEB !!!

La teva 
PÀGINA WEB

des de
380€

PIZZA SOLIDÀRIA EL ÑOQUI
Lloc: Rambla de la Granja
Hora: matí i part de tarda
Organitza: El Ñoqui i Gueopic
ANALÒGIC de la Cia ANALÒGIC
Lloc: Pati de Ca n’Ametller. Hora: 18 h
Analògic és un espectacle participatiu per a tota 
la família durant el qual el públic compartirà les 
peripècies d’un fotògraf i del seu ajudant en la 
recerca d’una foto perfecta.
Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor

CONCERT DE FLAMENC amb TONI RODRÍGUEZ PLAZA
Lloc: pl. de l’Associació de veïns El Canal
Hora: 19 h
Aforament limitat. Sense reserva prèvia.  
Accés des de 30’ minuts abans de l’activitat

ELENA GADEL EN CONCERT
Lloc:  Foment Cultural i Artísic. Hora: 18 h
Venda anticipada a www.entrapolis.com
Organitza: Foment Cultural i Artístic

HAVANERES amb el grup ANCLA
Lloc: carrer de Bonavista. Hora: 19.30 h
Aforament limitat. Sense reserva prèvia.  
Accés des de 30’ minuts abans de l’activitat

40 COETS CAMELL
Hora: 20.30 h
Organitza: Amics del Camell

DILLUNS 27 DE SETEMBRE
CONTA CONTES: PETIT O GRAN
Lloc: pl. d’Antoni Marca. Hora: 17.30 h
Un conta contes ens explicarà... què és un pallasso!
Aforament limitat. Sense reserva prèvia.  
Accés des de 30’ minuts abans de l’activitat

UN PAÍS DE CONTE
Lloc: pati de la Fede
Tres històries d’arrel popular amanides amb cançons i 
dinàmiques participatives
Hora: 18.30 h
Aforament limitat. Sense reserva prèvia.  
Accés des de 30’ minuts abans de l’activitat

DIMARTS 28 DE SETEMBRE
FESTA I FUSTA – JOCS DE FUSTA FAMILIARS
Lloc: Parc de la Séquia
Hora: 17.30 h
Aforament limitat. Sense reserva prèvia. 

SMOKING STONES
Lloc: Carpa Mariona
Hora: 21 h
Pioners del fenomen de les bandes tribut, són 
considerats una de les millor bandes de tribut als 
Stones. Faran un bon repàs a tots els grans èxits de la 
banda, amb energia i contundència!
Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor

SONS DE FESTA amb NATBER
Lloc: pati de Ca n’Ametller. Hora: 21 h
Entre loops, beats i versions, repassarem les festes 
populars del país!
Acte del cicle Molinencs Molinenques
Reserva la teva plaça a:  www.ja.cat/natber 

CINEMA A LA FRESCA: JURASSIC WORLD 
EL REGNE CAIGUT
Lloc: Parc del Pont de la Cadena
Hora: 21.30 h
Un nou lliurament de la franquícia Parc Juràssic: 
acció, dinosaures, emoció, aventura.
Aforament limitat. Sense reserva prèvia. Accés des 
de 30’ minuts abans de l’activitat

PROGRAMA
D’ACTIVITATS
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BIPOLAR
Lloc: Carpa Mariona. Hora: 23 h
Bipolar és el grup revelació de l’escena musical 
actual. Pop rock en català i sonoritat internacional. 
Venen a presentar el disc Benvinguts
Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor

DIMECRES 29 DE SETEMBRE
MATINES DEL CAMELL
Lloc: Plaça de l’U d’Octubre de 2017. Hora: 7 h
Les clàssiques Matines del Camell adoptaran un 
format especial amb un recorregut lineal i tancat, 
amb el públic assistent assegut.
Per accedir al recinte és imprescindible vestir roba 
adequada per un acte de foc (barret, mocador, 
roba de cotó, etc.) i caldrà inscripció prèvia a través 
d’aquest enllaç: https://matinescamell.eventbrite.es
Organitza: Amics del Camell

MATÍ DE SANT MIQUEL AMB ELS GEGANTS
Els trobareu al carrer celebrant la diada del patró de 
la vila.

OFICI DE FESTA MAJOR EN HONOR A SANT MIQUEL
Lloc: parròquia de Sant Miquel. Hora: 11  h

CONCERT-VERMUT 
amb RAMON CUGAT I BALANCÍ
Lloc:  pista de la Peni. Hora: 12  h
Doble concert amb Ramon Cugat i Balancí
Organitza: Joventut Catòlica – La Peni
Reserva la teva plaça a: www.teatredelapeni.cat

FESTA DELS MIQUELS
Lloc: pati de Ca n’Ametller. Hora: 13  h
Organitza: Els Miquels de Molins de Rei
Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor

JUGA MENUT, JOCS GEGANTS 
PER A PETITS I GRANS I TALLERS
Lloc: plaça de la Llibertat i pl. de l’1 d’Octubre
Hora: 17.30  h
Aforament limitat. Sense reserva prèvia

OUTER SPACE
Lloc: Parc de la Séquia. Hora: 19 h
Els directes d’Outer Space són una aventura 
imprevisible. L’espectador s’endinsa en el viatge 
que proposen els músics, compartint amb ells el seu 
mantra còsmic.
Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor

DIJOUS 30 DE SETEMBRE
CONTES ARRAN D’AIGUA
Lloc: pl. de l’AV El Canal. Hora: 17.30 h
A càrrec de Susagna Navó
Aforament limitat. Sense reserva prèvia.  
Accés des de 30’ minuts abans de l’activitat

TALLER OBERT DE BALL DE BOT AMB JAUME GELABERT
Lloc: pati de la Federació Obrera. Hora: 19 h
Organitza: Ateneu Mulei

INICI DE TEMPORADA DEL PROGRAMA LA RIOTA
Lloc: pista de la Peni. 
Hora: 19  h
Tret de sortida amb públic de la segona temporada 
del programa
Organitza: Joventut Catòlica – La Peni i La Riota
Reserva la teva plaça a: www.teatredelapeni.cat

VISITA COMENTADA A L’EXPOSICIÓ “ESSÈNCIES”
Lloc: baixos de l’edifici El Molí
Hora: 21 h
Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor

PROGRAMA
D’ACTIVITATS
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@pd_molinsderei

DIVENDRES 1 D’OCTUBRE
GRALLERS DE MOLINS DE REI I BASTONERES
DE MOLINS DE REI
Lloc: pl. de l’1 d’Octubre de 2017
Hora: 17.30 h
Aforament limitat. Sense reserva prèvia. Accés des 
de 30’ minuts abans de l’activitat
Organitzen: Grallers de Molins de Rei i Bastoneres

CONSTITUCIÓ DEL CONSELL D’INFANTS
Lloc: pati de la Federació Obrera. Hora: 18 h

DINER (MOLT) NEGRE, 
a càrrec del grup de teatre 15 Arcades
Lloc: Joventut Catòlica - La Peni. Hora: 21 h
Venda anticipada d’entrades a l’estanc Margarit
Organitza: 15 Arcades i Joventut Catòlica  - La Peni

CINEMA A LA FRESCA: RAYA I L’ÚLTIM DRAC
Lloc: Pati de l’Escola La Sínia. Hora: 21.30 h
Aforament limitat. Sense reserva prèvia.  
Accés des de 30’ minuts abans de l’activitat

ROCKTÀMBULS
Lloc: Carpa Mariona. Hora: 22 h
Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor

MONÒLEGS amb RAÚL ALCARAZ
Lloc: pati de l’Escola el Palau. Hora: 22 h
Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor

DISSABTE 2 D’OCTUBRE
DONA EL XUMET AL CAMELL
Lloc: pati de l’Escola el Palau
Hora: 10 a 14  h
Els més menuts de la vila podran donar el seu xumet 
al Camell i obtenir el diploma i
altres obsequis que certifiquen que ja s’han fet grans.

No serà necessària la inscripció prèvia. L’entrada al 
recinte serà lliure amb control d’aforament
Organitza: Amics del Camell

BALLADA DELS GEGANTS
Lloc: Parc del Pont de la Cadena
Hora:  11 h
Aforament limitat. Sense reserva prèvia. Accés des 
de 30’ minuts abans de l’activitat
Organitza: Gegants de Molins de Rei

IL·LUSIONS de SERGI ARMENTANO
Lloc: pati de l’Escola la Sínia
Hora: 11.30  h
Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor

ABSURD de la companyia CIRCVERMUT
Lloc: pati de l’Escola Pont de la Cadena
Hora: 11.30 h
La pista de circ, teló de fons, crispetes...El circ 
ambulant ha arribat!
Organitza: Xarxa Molins de Rei
Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor

MOSTRA DE BALLS
Lloc: pati de l’Escola el Palau
Hora: 17.30  h
A càrrec de TÁNDEM: Escola de ball i creativitat; 
IDANCE
Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor

BALLADA DELS GEGANTS
Lloc: rambla de la Granja
Hora:  18.30 h
Aforament limitat. Sense reserva prèvia. Accés des 
de 30’ minuts abans de l’activitat
Organitza: Gegants de Molins de Rei

PROGRAMA
D’ACTIVITATS
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OFERTA EN PUERTAS
BLINDADAS

www.puertasblindadas.cat

¡Llama ya!

Desde

887,00€
Totalmente instalada

Instalación incluída en 72h
3 años de garantía

632 41 47 07

Puertas Blindadas Lex®

BALL AMB PEP I M. JOSÉ TRIO
Lloc:  Foment Cultural i Artísic. Hora: 18 h
Organitza: Foment Cultural i Artístic

DINER (MOLT) NEGRE, 
a càrrec del grup de teatre 15 Arcades
Lloc: Joventut Catòlica - La Peni. Hora: 19 h
Venda anticipada d’entrades a l’estanc Margarit
Organitza: 15 Arcades i Joventut Catòlica  - La Peni

TALLER DE CIRC AMB CIRCuit
Lloc: pati de l’Escola Pont de la Cadena. Hora: 18 h
Aforament limitat. Sense reserva prèvia. Accés des 
de 30’ minuts abans de l’activitat

CORRE-CUITA DEL PETIT CAMELL
Lloc: plaça de Catalunya. Hora: 20  h
El Petit Camell realitzarà una sortida especial 
i plena de sorpreses per celebrar el seu 5è 
aniversari. 
Per accedir al recinte és imprescindible vestir roba 
adequada per un acte de foc (barret, mocador, 
roba de cotó, etc.) i caldrà inscripció prèvia a través 
d’aquest enllaç:  
https://correcuitapetitcamell.eventbrite.es
Organitza: Amics del Camell

CORRE-CUITA DEL CAMELL
Lloc: plaça de Catalunya. Hora: 21 h; 22 h i 23 h
Enguany s’adoptarà un format especial on el públic 
assistent podrà gaudir d’un espectacle del Camell i 
el foc com a centre d’interès
Per accedir al recinte és imprescindible vestir roba 
adequada per un acte de foc (barret, mocador, 
roba de cotó, etc.) i caldrà inscripció prèvia a través 
d’aquests enllaços:  
https://correcuitacamell21h.eventbrite.es
https://correcuitacamell22h.eventbrite.es
https://correcuitacamell23h.eventbrite.es
Organitza: Amics del Camell

LES CANÇONS SERAN SEMPRE NOSTRES
Lloc: pati de l’Escola la Sínia. Hora: 22  h
Reserva la teva plaça a: www.molinsderei.cat/
festamajor

MALA VIDA, EN CONCERT
Lloc: Carpa Mariona
Hora: 22  h
Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor

VERSOTS, a càrrec de DIMONIS DE MOLINS DE REI
Lloc: pati de l’Escola el Palau
Hora: 22 h
Organitza: Dimonis de Molins de Rei
Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor

DIUMENGE 3 D’OCTUBRE
JOCS GEGANTS PER A PETITS I GRANS
Lloc: pati de l’Escola Pont de la Cadena
Hora: 10.30  h
Aforament limitat. Sense reserva prèvia

BALLADA DELS GEGANTS
Lloc: pl. de l’1 d’Octubre de 2017
Hora: 11.30 h
Aforament limitat. Sense reserva prèvia. Accés des 
de 30’ minuts abans de l’activitat
Organitza: Gegants de Molins de Rei

PILAR DE FESTA MAJOR
Lloc: pl. de l’1 d’Octubre de 2017
Hora: 11.45 h
La colla castellera de la vila també celebra la fest 
major, amb un pilar!
Aforament limitat. Sense reserva prèvia. Accés des 
de 30’ minuts abans de l’activitat
Organitza: Matossers de Molins de Rei

PROGRAMA
D’ACTIVITATS
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DISTRIBUIDOR DE MATALASSOS
5 ANYS DE GARANTIA

www.espaidescanslineahogar.com

AV. VALÈNCIA, 6 - MOLINS DE REI - T. 93 668 99 62         667 21 27 90

ESPECIALISTES EN CORTINES A MIDA
INSTAL·LACIÓ I TALLER PROPI

espaidescanslineahogar@gmail.com

L'ESPAI DEL TEU BENESTAR TÈXTIL LLAR · CORTINES · TAPISSERIA

CONCERT AMB LA PRINCIPAL DEL LLOBREGAT
Lloc: pati de l’Escola el Palau. Hora: 12  h
Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor

LA CASA URBANA
MOSTRA D’ESTILS URBANS I DE TOTES LES EDATS
Lloc: pati de l’Escola la Sínia. Hora: 12  h
Breakdance, Locking,  Popping, Urbano i Comercial 
Dance
Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor
Organitza: La Casa Urbana

PAPELMACHE
Lloc: pati de l’Escola el Palau
Hora: 17  h
Miscel·lània de música folk i pop
Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor
Organitza: Església Evangèlica de Molins de Rei

IMPRO SHOW
Lloc:  Foment Cultural i Artísic
Hora: 18 h
Venda anticipada a www.entrapolis.com
Organitza: Foment Cultural i Artístic

SORTIDA DELS CAPGROSSOS
Hora: 18.30 h
Aforament limitat. Sense reserva prèvia. Accés des 
de 30’ minuts abans de l’activitat
Organitza: Gegants de Molins de Rei

DANSES, a càrrec de l’Esbart Dansaire 
i de Pas a Pas Centre de Dansa
Lloc: Joventut Catòlica – La Peni
Hora: 19 h
Organitza: Esbart Dansaire de Molins de Rei
Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor

SON DE ROSAS
Lloc: Carpa Mariona
Hora: 20  h
La primera banda catalana de tribut a La Oreja de 
Van Gogh faran un bon repàs als grans èxits de la 
banda de Sant Sebastià.
Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor

DALTABAIX PRESENTA: 
BRATIA -Balkan Pompe Ignition-
Lloc: pati de l’Escola la Sínia
Hora: 20  h
La riquesa musical dels Balcans i l’energia i 
l’elegància del jazz manouche, units pel nomadisme 
de la música gitana crea una proposta única, un 
món sonor, una germanor. Com el propi nom 
d’origen eslau ho indica....BRATIA.
Organitza: Amics de la Cultura en Viu del Baix 
Llobregat
Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor

PROGRAMA
D’ACTIVITATS
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FI DE FESTA: DRONE LIGHT SHOW
Hora: 22 h i 23 h
Un espectacle únic que combina música i drons 
volant al cel de Molins de Rei. Estigues atent a les 
xarxes socials per com sintonitzar amb la música que 
marcarà el ritme de l’espectacle.
Serà visible des dels llocs elevats de la vila així com 
des del parc de la Mariona i totes les zones adjacents. 
Els drons volen a una alçada aproximada de 120 
metres.
Dues representacions de temàtica diferent, a les 22 h 
i a les 23 h. 

ESPECIAL
“ESSÈNCIES”
Del 9 de setembre al 3 d’octubre
Baixos de l’edifici El Molí (entrada per passeig del 
Terraplè amb c. del Molí)
Horaris de visita
De dilluns a divendres de 17.00 a 20.00 h; dissabtes 
d’11.00 a 13.30 h i de 17.00 a 20.00 h; diumenges 
d’11.00 a 13.30 h i dimecres 29 de setembre, d’11.00 
a 13.30 h i de 17 a 20.00 h

“GENT, TEMPS, FOC I GEGANTS”, de Guillem Urbà i Gomà
Del 9 de setembre al 3 d’octubre
Sala d’exposicions de Ca n’Ametller
Horaris de visita
Del 10 al 23 de setembre: de dilluns a divendres 
de 18.30 a 20.30 h; dissabtes de 18.30 a 20.30 h i 
diumenges d’11.30 a 14 h
Del 24 de setembre al 3 d’octubre: de dilluns a 
divendres de 18 h a 20.30 h; dissabtes d’11.30 a 14 
h i de 18 a 20.30 h; diumenges d’11.30 a 14 h i de 18 
a 20.30 h i dimecres 29 de setembre, d’11.30 a 14 h i 
de 18 a 20.30 h

“EL POBLE I LA SEVA GENT”, de JOSEP MARIA PUBILL
25 de setembre. A partir de les 18 h.  
Plaça de la Creu
26 de setembre. A partir de les 17.30 h.  
Passeig del Terraplè
29 de setembre. A partir de les 11.30 h.  
Pl. de Catalunya
2 d’octubre. A partir de les 11.30 h.  
Plaça de la Llibertat
És una exposició itinerant de retrats de persones de 
Molins de Rei vistes a través dels ulls i del llapis de 
l’artista Josep Maria Pubill

“NIGÈRIA”
Del 20 al 30 de setembre
Boulevard de la Federació Obrera
Kadir van Lohuizen, fotògraf de l’agència NOOR, 
mostra la contaminació causada per la indústria 
del petroli al delta del Níger (Nigèria) i les seves 
conseqüències per a les persones que hi viuen.

“TRES GENERACIONS, TRES MIRADES SOBRE GÀMBIA”
Del 24 de setembre al 3 d’octubre
C. Major, 109 baixos (antic local del CEM)
Horaris: de dilluns a divendres de 18 a 21 h; dissabtes 
i diumenges, de 12 a 14 h
Obres de Quim Vinyes, Albert Vinyes i Albert 
Viñas, exposades amb una finalitat solidària de @
solidmotards
Entrada gratuïta

PROGRAMA
D’ACTIVITATS
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LA PARELLA PERFECTA

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

2x1
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4QUÈ ÉS PER TU LA 

FOTOGRAFIA?

En principi, com 
deia aquell, “Es donde empezó 
todo.” Vaig començar a estudiar 
fotografia perquè m’agradava 
molt. De fet, si hem de ser sincers, 
vaig anar pel tema del vídeo, 
però soc massa impacient per 
tot el procés que requereix un 
audiovisual… i la broma ha acabat 
sent la meva passió i la meva 
professió, i una manera i estil de 
vida, crec.

COM A FOTÒGRAF, CREUS QUE 

TENS UN ESTIL DE FOTOGRAFIA 

AMB EL QUAL ET DEFINIRIES I ET 

DIFERENCIA DE LA RESTA?

Aquesta pregunta li vaig fer jo 
l’altra dia a una amiga. Li vaig 
demanar com em veia, perquè 
quan estàs treballant en una cosa 
creativa, de tant en tant et venen 
dubtes. Em va contestar que 
precisament el que li agradava 
de les meves fotos és que tenen 
personalitat.  Jo crec que a més 

són fotografies molt acolorides i 
lluminoses, que donen una lectura 
optimista i una visió positiva.

QUAN VAS COMENÇAR A DEDICAR-

T’HI PROFESSIONALMENT?

Mira, en principi aquest pròxim 14 
de febrer farà 25 anys que estic 
donat d’alta. I crec que encara tinc 
corda per uns quants més!

QUÈ ÉS EL MILLOR I EL PITJOR 

DE DEDICAR-SE AL MÓN DE LA 

FOTOGRAFIA DE CARRER?

“El carrer és el seu terreny 
preferit; un terreny amable i hostil 
a parts iguals.” Això és el que diu 
el curador de la meva exposició, i 
crec que està molt ben trobat. Has 
de ser com d’una pasta especial, 

perquè en un moment pot canviar 
el vent i has de saber posar-te a 
recer de la tempesta.

AL LLARG DE LA TEVA CARRERA 

COM A FOTÒGRAF, QUIN HA ESTAT 

EL MOMENT QUE MÉS SATISFACCIÓ 

T’HA DONAT? (UNA FOTOGRAFIA, 

UN PREMI, RECONEIXEMENT, 

EXPOSICIÓ...)

El moment és cada matí poder-
te llevar, fer l’esmorzar per a la 
família i després agafar la moto i 
sortir a l’aventura d’aquell nou dia, 

GUILLEM URBÀ. Fotògraf.

PRESENTA  “GENT, TEMPS, FOC I GEGANTS”, UNA 
MOSTRA AMB IMATGES DE LA CULTURA POPULAR 
MOLINENCA. A LA SALA D’EXPOSICIONS DE CA 
N’AMETLLER FINS AL 3 D’OCTUBRE.

ENTREVISTA
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intuint el que et trobaràs, sabent 
on comences el dia però no on 
l’acabaràs, ja que l’agenda balla 
com una baldufa, i això té el seu 
encant.

A LA FOTOGRAFIA DE FESTA 

MAJOR, ÉS TOT INSPIRACIÓ I 

IMPROVISACIÓ AL MOMENT? O NO 

TOT SEMPRE ÉS ATZAR?

És com tot. Hi ha un factor 
d’inspiració i improvisació, ja que 
normalment les coses passen molt 
ràpid i no tot gira cap al costat que 
tu vols. Però evidentment,com 

tot, has de saber triar el millor lloc 
on col·locar-te per treure aquella 
foto que intueixes com a bona, i 
l’experiència també és important.

QUINA HA ESTAT LA FOTOGRAFIA 

DE FESTA MAJOR QUE HAS FET 

FINS AL MOMENT, AMB LA MILLOR 

HISTÒRIA DARRERE D’ELLA?

Qualsevol fotografia que tingui un 
fort component humà, que li dona 
aquell plus que cap acte com a tal 
li pot donar. La persona és la que 
li dona el plus que t’aconsegueix 
emocionar, juntament amb la 

relació que tinguis amb aquella 
activitat. Això és el que et pot 
aconseguir esborronar veient una 
fotografia.

SI TAN SOLS POGUESSIS SALVAR 

D’UN INCENDI UNA IMATGE DE 

FESTA MAJOR DEL TEU EXTENS 

ARXIU, AQUESTA SERIA…

És com una incongruència, però 
segur que alguna de les moltes 
fotografies que tinc de foc. Em 
captiva ja de ben petit i només 
veure-la al meu imaginari ja sento 
l’olor de pólvora cremada.3
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P U B L I C I TAT

Kumon Molins de Rei - Terraplè
C/ Doctor Barraquer, 26, bxs.

649 469 502

*Fins al 31 d’octubre del 2021

15 dies de prova gratis*

Alumnes més intel·ligents

www.kumon.cat

Kumon Matemàtiques    Kumon Lectura    Kumon English

I ara també  
classes online!
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Jordi Mateo Cerdán

930 049 248
C/ Verge del Pilar 6 LC 3, Molins de Rei

Agència d’assegurances exclusiva 

Jordi Mateo Cerdán

930 049 248
C/ Verge del Pilar 6 LC 3, Molins de Rei

Agència d’assegurances exclusiva 

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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Molins de
Rei

Feliç Festa Major 2021

 ARTICLE

4
Molins de Rei té una 
tradició centenària també 
en capgrossos. L’any 1912 

ja en desfilen quatre de llogats per 
la Festa Major i, documentalment, 
se’n té constància que des de 
1915 n’hi ha de propis de la vila. 
Malauradament, i a diferència 
dels Gegants, els capgrossos, quan 
estaven en força mal estat pel 
seu ús eren llençats i substituïts 
per uns de nous, motiu pel qual 
les generacions de capgrossos 
anteriors als actuals no han arribat 
als nostres dies. 

La seva funció sempre ha estat 
la d’obrir pas als Gegants i, 
habitualment, han estat portats 
per canalla o jovent. Històricament 
mai han gaudit d’un protagonisme 

especial. No obstant això, són uns 
elements esperats que sempre han 
participat de la festa molinenca.

L’any 1958 se n’adquireix una 
segona generació que s’amplia 
successivament a mitjans 
dels anys 60 del segle XX i de 
nou a principis dels anys 70. 
Malauradament, a finals dels 
anys 80 Molins de Rei es queda 
sense capgrossos, i no serà fins al 
1991 que se n’adquireix una nova 
generació al taller El Ingenio de 
Barcelona, la qual encara gaudim 
actualment.

Ells són el Català i la Catalana, 
el Mafiós i la Dona del Barret, la 
Tremenda i el Mossèn, els quals 
completaren la família l’any 1993 
amb el Cescu, un capgròs obrat al 
taller El Drac Petit que s’aconseguí 
en un concurs a la Ciutat Gegantera 
de Catalunya d’aquell any, 
celebrada a Reus.

Amb la seva animació i corredisses 
han acompanyat durant tres 
dècades als Gegants pels carrers de 
la vila i de fora d’aquesta. Tanmateix, 
la seva gran revolució va ser 
per Sant Jordi de l’any 2018. A 
partir d’aleshores, cadascun dels 
Capgrossos molinencs gaudeixen 
d’una personalitat i vestuari propis, 
tenint també el seu propi ball, el 
Ball dels Capgrossos, compost per 

Marta Pujades i Carles Giralt, amb 
coreografia de Pere Seda.

Des del salt qualitatiu dels 
Capgrossos, aquests han començat 
a tenir un protagonisme especial, 
realitzant sortides per sí sols 
sense acompanyament dels 
Gegants, tant a la vila com a altres 
municipis forans com Mataró, 
Castellbisbal o Añorga (Guipúscoa).

Per celebrar aquests 30 anys de 
Capgrossos, els podreu trobar 
a l’exposició “Essències”, als 
baixos de l’edifici El Molí, mentre 
que diumenge 3 d’octubre a la 
tarda, per concloure la Festa 
Major i si la situació sanitària ho 
permet, sortiran al carrer a mostrar 
les seves danses!3

TRENTA ANYS 
DELS ACTUALS 
CAPGROSSOS
Por Ricard Vinyets (Colla Gegantera 
de Molins de Rei)
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MEDICINA GENERAL
RADIOGRAFIES · ECOGRAFIES

TRAUMATOLOGIA · ENDOSCÒPIA

T. 93 680 54 58
clinicaveterinarialagranja@hotmail.com

Rambla la Granja, 20, baixos · Molins de Rei

la granja clínica veterinària

Web: h�ps://energia-posi�va-esport.webnode.es/marcha-nordica/

Informa't!! Reserva i preu al Tel.646040265 o 
per e-mail: energiaposi�vaesport@hotmail.com

- Cursos d'iniciació
 
- Sor�des regulars setmanals

- Sor�des ma�nals l'ul�m 
dissabte de cada mes

Posa't en marxa!! 
 SORTIDES DE MARXA NÒRDICA
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OCTUBRE I LA COMMEMORACIÓ DELS 90 ANYS D’ERC
Dissabte 9, a les 19 h, a l’Agrupa,
Inauguració de l’exposició “Pioneres”, de la Fundació Josep Irla, que es podrà visitar fins al 23 d’octubre.               

Diumenge 10, a les 18 h, al teatre de La Peni,
Homenatge a Francesc Rimblas, primer regidor d’ERC Molins de Rei

Divendres 15, a les 19 h, a la plaça del Palau,
Ofrena en record a Lluís Companys

Dissabte 23, a les 19 h, a l’Agrupa,
Cloenda de l’exposició “Pioneres”

Per a més informació, consulteu el nostre web https://locals.esquerra.cat/molinsderei.

Bona Festa Major a tothom!

MOLINS
DE REI

 ENTREVISTA

4ENGUANY, SI ET VOLEM 

VEURE DE PROP, HEM 

D’ANAR A “ESSÈNCIES”, 

LA MOSTRA DE CULTURA POPULAR 

QUE S’HA INSTAL·LAT ALS BAIXOS DE 

L’EDIFICI DEL MOLÍ. COM T’HI SENTS 

ALLÀ?

La veritat és que em sento molt 
ben acollit per tothom qui em 
visita, però també per totes les 
bèsties, gegants i entitats amb les 
que comparteixo espai i xerrades 
aquests dies. Però…qui us ha dit 
que només em podreu veure de 
prop a l’Essències? Em podreu 
veure de ben a prop el dissabte 25 
al Desperta el Camell, el dissabte 
2 d’octubre al Dona el Xumet al 
Camell i també, evidentment, per 
Matines el dia de Sant Miquel i el 
Dissabte del Corre-cuita! Això sí…
les Matines i el Corre-cuita tindran 

un format Covid Edition amb 
inscripció prèvia. 

HI COMPARTEIXES ESPAI AMB 

ALTRES ENTITATS CULTURALS. ET 

SEMBLA UNA BONA INICIATIVA? 

COM PER DEIXAR-LA, FINS I TOT, DE 

FORMA PERMANENT?

L’Essències és una exposició 
pensada per posar en valor la 
cultura popular de la nostra vila, 
què és una tasca molt necessària en 
qualsevol moment, però sobretot 
en els temps que corren. Em sembla 
una bona iniciativa per mostrar 
la riquesa del teixit cultural que 
tenim a la vila i que té el seu màxim 
esplendor per la Festa Major, 
perquè, no ens enganyem, l’essència 
de la Festa Major és la cultura 
popular, amb tota la gent que 
treballa de forma altruista durant 
tot l’any perquè surti tot bé per 
Festa Major i tots puguem gaudir 
d’una festa en condicions. I això és 
una cosa que s’ha de posar en valor 
tant des dels molinencs com des de 
l’Ajuntament.

Soc una bèstia que necessita 
intimitat i força cures entre sortida 
i sortida i pels meus amics seria 

molt difícil. D’altra banda, per sortir 
d’aquest espai m’han de desmuntar 
sencer, ja que no passo per la porta, 
i això em posa molt nerviós! En 
una Festa Major sense Covid no 
m’agradaria estar-me aquí entrant 
i sortint. 

SUPOSO QUE, COM LA RESTA DE 

BÈSTIES DE FOC, TU TAMBÉ ET MORS 

DE GANES DE SORTIR AL CARRER I 

EMPAITAR PETITS I GRANS?

Evidentment que en tinc ganes! Soc 
una bèstia que necessita sentir el 
caliu de la gent. Veure la cara dels 
més menuts que m’admiren amb 
cara de por i emoció a parts iguals. 
Treure el cap a Plaça i emocionar-
me en veure-la plena de barrets 
i mocadors de la gent que espera 
la meva sortida. Necessito sortir 
a córrer i empaitar els culs de la 
gent, encara que només sigui tres 
cops l’any. El confinament ha estat 
molt dur, però la nova normalitat 
és encara pitjor. Puc veure els meus 
estimats convilatants, però no m’hi 
deixen interactuar!

COM HAS PORTAT EL 

CONFINAMENT? IMAGINO 

QUE TRAIENT ESPURNES, COM 

TOTHOM…

El confinament ha estat molt dur, 
he fet com tothom més o menys... 
aprofitar per posar-me en “forma” i 
arreglar coses que mai tens temps 
per fer. També he passat les hores 

EL CAMELL

LA BÈSTIA DE FOC CELEBRA AQUEST ANY  
EL SEU 40È ANIVERSARI
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ASSESSORIA I FINQUES MATA I FILLS SL
Corredoria d’assegurances, S.L.
Assessoria fiscal, laboral i comptable
Administració de comunitats

C/ Pere Calders, 8, Baixos, Local 5, 08750 Molins de Rei

T. 93 668 20 49 · M. 630 488 724 · info@matabala.com
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mirant vídeos i enyorant el caliu de 
la gent... vosaltres em vau poder 
veure en aquell Carnaval de Netflix 
que vam aconseguir fer, però jo no 
us vaig veure a vosaltres. Ara tinc 
més ganes que mai de sortir i calar-
li foc al virus! 

QUI T’ANAVA A DIR QUE BUFARIES 

ELS 40 EN PLENA PANDÈMIA, OI?

Cert, ningú no s’ho esperava i els 
meus amics van bojos intentant fer 
una celebració com em mereixo 
amb unes normatives que varien 
cada setmana...es pensen que no 
n’estic al cas de les sorpreses que 
em preparen, però jo sempre els 
estic observant i m’assabento de 
tot… shhht Bé, excepte aquests dies 
que m’han tancat a sota el Molí...qui 
sap què han pogut preparar!

COM CELEBRARÀS AQUESTA XIFRA? 

SERÀ UN ANIVERSARI DE MÍNIMS, O 

BEN SONAT?

Si de mi depengués, seria ben sonat, 
foc i Corre-cuites amunt i avall! 
Però malauradament la situació és 
complicada i pel Procicat la cultura 
no existeix…Tal i com es pot veure 
al programa de la Festa Major, 
enguany he volgut sortir del cau 
malgrat la situació de pandèmia que 
estem vivint. M’he hagut d’adaptar 
a les normatives i exigències de la 
situació, però crec que finalment ho 
he aconseguit. La majoria d’actes 
són amb control d’aforament, 

inscripció prèvia, asseguts i, fins i 
tot, simbòlics, com la celebració del 
meu aniversari el 26 de setembre a 
2/4 de 9 del vespre, la data exacta 
de la meva primera aparició. Per 
tant, serà una celebració marcada, 
lògicament, per la pandèmia. 

PER CERT, COM ET PORTES AMB 

LA RESTA DE BÈSTIES DE FOC? 

NO SÉ SI FIGUREN A LA LLISTA DE 

CONVIDATS…

Tothom qui vulgui venir està 
convidat a la celebració del meu 
aniversari. Bé, tothom potser no… 
només els més ràpids, que la cultura 
es veu que té aforament limitat.

DIUEN QUE ETS LA BÈSTIA MÉS 

MIMADA DE TOTES. HI ESTÀS 

D’ACORD?

No crec que hi hagi una bèstia més 
mimada que una altra. Totes tenen 
les seves particularitats i qualsevol 
entitat cultural és important. Jo tinc 
la sort de representar un capítol 
important de la història de la vila, 
tal i com representem per Carnaval 
amb l’ajuda de l’Esbart Dansaire, 
les Esparriotes, els Grallers i, ara 
també, el Comitè de l’Antifaç, que 
ha acabat d’arrodonir el pastís. 
També tinc la sort de tenir una 
gran família que em cuida i procura 
conservar la meva essència. 

TAMBÉ DIUEN QUE ETS MOLT 

COMPROMÈS…AMB QUINES CAUSES 

T’HAS SOLIDARITZAT?

Com a part de l’imaginari festiu 
català, sempre estic compromès 
amb la defensa de la cultura 
popular catalana. I, per tant, haig 
de reivindicar que el lloc on gaudir 
de la cultura popular és al carrer i, 
com ja s’ha demostrat, la cultura és 
segura. Ja va sent hora que a qui li 
toqui mirar-s’ho ho tingui present.

HAS SENTIT A PARLAR DE LA CRISI 

DELS 40, OI? QUINS PROPÒSITS 

T’HAS MARCAT PER VIURE AL 

MÀXIM LA NOVA DÈCADA?

I tant que n’he sentit a parlar! 
Però jo em sento més jove que 
mai. Que no m’has vist, que no tinc 
ni una cana? Fins i tot, si no em 
tinguessin prohibit interactuar 
amb el públic, seria el que més 
correria pels carrers de la vila, 
molt més que qualsevol jovenet 
dels que s’atreveixen a posar-se 
davant meu. Com ja he dit abans, 
tinc la sort de tenir una història 
arrelada a la vila i un dels objectius 
que m’he proposat per celebrar 
la meva quarantena (que no és 
la reina d’aquest últim Carnaval, 
aquesta ja la vaig socarrimar prou) 
és aconseguir, juntament amb 
tots els que hi formen part i ho fan 
possible, un reconeixement per 
aquest trosset d’història, memòria 
i cultura viva que representa el Ball 
del Camell.3
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4COM DEFINIRÍEU 

L’OBRA “DINER (MOLT) 

NEGRE”?

ELISABET - Malgrat és una comè-
dia que ja fa anys que es va escriu-
re, ens presenta un argument més 
d’actualitat que mai, amb el diner 
fosc, la corrupció i els vincles en-
tre el poder i els baixos fons com 
a eixos principals. De fet, és una 
manera de veure com una fortuna 

pot corrompre a la persona més 
honrada. Tot això amanit amb 
un toc d’humor, barrejat amb els 
típics embolics d’una obra còmica. 
PAULA - El text original, de Ray Co-
oney, es va presentar per primera 
vegada a Londres l’any 1994, amb 
el títol “Funny money”. El 2001 es 
va estrenar en català a Barcelona 
i des d’aleshores s’ha representat 
en molts altres teatres del país. És 
una obra que narra una història 
de situacions caòtiques i absurdes 
que succeeixen en una mateixa 
nit. És dinàmica i molt divertida!

NO ÉS LA PRIMERA VEGADA QUE 

“15 ARCADES” S’ATREVEIX AMB 

UNA COMÈDIA D’EMBOLICS, OI?

E.- No, a “15 Arcades” ens 
agrada variar temes, com una 
manera de no encasellar-nos. 
Per una banda, perquè el 
nostre públic pugui veure 
diferents registres. I també 
per nosaltres mateixos. Si 
fem una obra de denúncia, 
seriosa, per donar-hi 

moltes voltes (tot i que 
sempre ho són), nosal-
tres ens quedem amb 
la sensació que ara el 

que toca és riure.
P.- “Pels pèls”, “La gàbia de les bo-
ges” o “El sopar dels idiotes” són 
mostres de les obres còmiques 
i molt divertides que hem fet. 
Aquesta darrera la vam estrenar 
al 2019, i és una comèdia que ens 
va fer patir, però sobretot, riure 
moltíssim.

PARLEU-NOS DELS DIFERENTS 

PERSONATGES…

E.- És una obra amb 7 actors i ac-
trius. Tenim un matrimoni (el Car-
les i l’Anna), que fins al moment de 
començar l’obra tenien una vida 
plàcida, fins l’arribada del “maletí”. 

ELISABET MERCIER I PAULA FERRER, ACTRIUS DE LA COMPANYIA DE TEATRE “15 ARCADES”. 
ESTRENEN, SOTA LA DIRECCIÓ D’ELISA POCH, “DINER (MOLT) NEGRE” DE RAY CONNEY, 
AUTOR ANGLÈS D’ALTRES COMÈDIES EXITOSES COM “POLÍTICAMENT INCORRECTE”
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Els acompanyen la seva germana 
(l’Isabel) i el seu cunyat (l’Òscar) 
que, per cert, no s’assabenta mai 
del que està passant. També tenim 
2 policíes (l’inspector Morales, 
d’estupefaents, i la subinspectora 
Gutiérrez, d’homicidis) que ajuden 
a fer més gran l’embolic de l’obra. 
I finalment, el taxista, l’Aleix, un 
personatge que arriba a la casa 
per casualitat i acaba embolicat 
en tota la trama. No expliquem 
més, perquè no podem desvetllar 
tots els embolics de l’obra. Cal que 
la vingueu a veure per riure una 
bona estona!
P.- De fet, cada personatge és molt 
particular i molt diferent respecte 
dels altres. Cadascú aporta, a la 
seva manera, una part de comèdia 
dins de la mateixa història.

ÉS UNA OBRA MOLT CORAL, AMB 

DIÀLEGS MOLT ÀGILS I NOMBRO-

SES ENTRADES I SORTIDES…SÓN 

AQUESTS ELS PRINCIPALS REPTES 

DEL MUNTATGE?

E.- Efectivament, aquests són els 
principals reptes i els que més di-
ficultats tenen. Sobretot l’agilitat 
del text. Si perdem això, perdem la 
gràcia de l’obra. Al haver-hi moltes 
entrades i sortides, cal estar sem-
pre a l’aguait i no perdre l’agilitat. 
Són els principis bàsics que neces-
sita una obra coral.
P.- Penso que sí. També conèixer el 
personatge d’un mateix i trobar la 

manera d’encaixar-lo amb la resta 
de personatges. A més, el diàleg és 
molt “picat”. Per mi són els grans 
reptes de l’obra. 

TOTA L’ACCIÓ ES PRODUEIX A DINS 

D’UNA CASA. COM S’HA RESOLT 

L’ESCENOGRAFIA?

E.- Sempre ens agrada que l’esce-
nografia sigui lluïda, això ens ajuda 
a la interpretació i també, i més 
important, a que el públic pugui 
situar-se i veure en quin lloc està 
passant l’obra. És molt pràctic per 
nosaltres que només hi hagi un 
escenari, ja que ho farem en un 
sol acte (originàriament són 2), 
de manera que no ens cal fer cap 
canvi d’escenografia. Serà més 
o menys el típic menjador o sala 
d’estar d’una vivenda familiar 
(tampoc en donarem més detalls, 
de moment). És una escenografia 
senzilla i funcional, pensada per 
futures gires.
P.- Sí, vam coincidir que la localit-
zació més adient per a reproduir 
l’obra era el menjador, l’espai de la 
casa que acostuma a estar a prop 
de l’entrada i on tenen cabuda 
la major part dels embolics. 
Tot i que no tot passa dins el 
menjador!

HI HAURÀ GIRA?

E.- Esperem que sí. De 
moment ja tenim 
previst anar a fer-

la el 17 d’octubre a Gelida. Serà 
dins de la Roda, que organitza 
la Federació de Grups de Teatre 
Amateurs i que han anomenat 
ITINERA. Substitueix la que 
hauria d’haver estar la Mostra de 
Teatre de Pineda. Després ja ani-
rem veient.
P.- Ho anirem valorant, depenent 
de la situació Covid i la disponibili-
tat dels membres de la companyia. 

US HEU PLANTEJAT QUÈ FARÍEU 

SI US TROBESSIU EN LA MATEIXA 

SITUACIÓ QUE EL VOSTRE PERSO-

NATGE?

E.- Ui, jo si fos l’Anna, em quedaria 
tots els diners del maletí, i no diria 
res a ningú. Seria “mi tesorooooo” 
(riu)
P.- Com a Inspectora Gutiérrez, 
segur que al·lucinar molt amb la 
família Garcia! (riu) 3
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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?

 DE PROP

4Sota aquest llarg nom 
s’apleguen un bon 
nombre de socis i 

amants de la música interessats 
en que Molins de Rei tingui una 
programació regular de concerts. 
La història de l’associació i del 
cicle Daltabaix comença l’any 
2014, tot i que bona part dels seus 
actius venien de gestionar i donar 
suport als concerts que des de 
l’any 2004 es feien principalment 
al local de La Traska. Seguim, per 
tant, amb l’esperit i les aspiracions 
que un grup de músics i aficionats 
locals, amb el suport continuat de 
l’Ajuntament i la complicitat de La 
Traska, van posar en marxa fa més 
de16 anys amb l’objectiu d’oferir 
concerts d’alt nivell, amb cura que 
hi fossin representats també els 
músics de casa nostra.
El cicle Daltabaix fa actualment 
8 concerts l’any. Dos d’aquests 
concerts són amb la col·laboració 
especial de la Fira de la Candelera i 

de la Festa Major respectivament. 
Aquest darrer, a l’aire lliure 
i gratuït (al pati de La Sínia), 
enguany serà amb l’explosiu grup 
de gipsybalcànic Bratia.

La fama de l’ambient i la 
complicitat entre músics i públic 
a La Traska superen l’àmbit local 
i els concerts compten també 
amb aficionats de poblacions 
veïnes que ajuden a visualitzar 
Molins de Rei en el mapa de la 
música del país. Públic, músics i 
associacions del sector reconeixen 
la tasca del Daltabaix i valoren la 
gestió professional del cicle. En 
la difusió busquem el contacte 
directe amb el públic, però també 
som a xarxes (Facebook i Twitter), 
tenim web pròpia (www.daltabaix.
cat) i comuniquem i gestionem 
el cicle amb eines digitals que 
ens permeten millorar-lo. Com a 
tots, la pandèmia ens ha imposat 
condicions molt dures que hem 

respectat amb rigor i ara seguim 
amb voluntat de recuperar tota la 
normalitat possible.

La programació, voluntàriament 
eclèctica i entesa com un servei 
públic en una vila amb poca 
activitat musical, busca en el jazz, 
el blues, la cançó,el pop d’autor o 
les músiques del món, la varietat 
que pugui interessar als aficionats i 
també atraure públics nous. Alguns 
exemples programats fins ara són 
la Fundación Tony Manero, Dani 
Nel·lo, Chicuelo i Marco Mezquida, 
Joan Monné, Anna Roig, Clara 
Peya, Andrea Motis, Miquel Bofill, 
Toti Soler o La Barcelona Big Blues 
Band, entre molts altres, tots ells 
músics de prestigi. Els Amics de la 
Cultura en Viu del Llobregat tenim 
una història molt intensa al darrera 
i esperem que la del davant ho sigui 
encara més i que els molinencs i 
molinenques ens hi acompanyin 
com han fet fins ara. 3

AMICS DE LA CULTURA EN VIU DEL LLOBREGAT- DALTABAIX

Chicuelo-Mezquida, un dels concertar més memorables a la Traska.
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4L’ANY PASSAT NO ES 

VA PODER CELEBRAR 

LA  CURSA POPULAR 

DE SANT MIQUEL A CAUSA DE LA 

PANDÈMIA. EN QUATRE DÈCADES 

S’HAVIA DEIXAT DE CELEBRAR EN 

ALGUNA OCASIÓ?

No, la Cursa no s’havia deixat de fer 
mai des de l’any 1979, que va ser la 
primera edició.

LA CURSA S’HAURÀ D’ADAPTAR A 

LES  CIRCUMSTÀNCIES. DE FET, UNA 

DE LES NOVETATS ÉS LA NOVA FIGU-

RA RESPONSABLE DE PREVENCIÓ 

DE LA COVID DURANT L’ESDEVENI-

MENT. QUINA SERÀ EXACTAMENT LA 

SEVA FUNCIÓ?

Com bé dius, cada activitat té un 
responsable Covid, i la cursa no 
serà menys. Les seves funcions són 
diverses. Cal tenir un protocol de 
mesures Covid que tant participant, 
com organització com proveïdors 
hauran de complir. Cal tenir identi-
ficades totes les persones que par-
ticiparan, custodiar tots els docu-
ments d’autoresponsabilitat Covid 
que hauran d’entregar dos dies 
abans de la celebració de l’activitat, 
per tal de tenir controlades a totes 
les persones que han intervingut. 
També cal redactar les mesures de 
seguretat en tots els moments de la 
cursa, tant a la sortida com a l’arri-
bada. I vetllar perquè es mantinguin 
les distàncies i l’ús de la mascareta 
en tot moment, menys quan s’està 

fent la cursa pròpiament, a més 
de dotar en diferents punts de gel 
hidroalcohòlic per a ús dels assis-
tents, entre d’altres.

QUINES SERAN LES MESURES QUE ES 

PRENDRAN? (LÍMIT INSCRIPCIONS, 

FULL DECLARACIÓ RESPONSABILI-

TAT, SORTIDES DIFERENCIADES, NO 

CRONOMETRATGE, NO CLASSIFICA-

CIÓ, MASCARETA, GEL...)

A part de les mesures generals 
(mascareta, distància, mans...) les 
curses tindran límit d’inscripció en 
nombre o en data. L’últim dia per 
apuntar-se serà el 23 de setembre 
a les 23h . Les sortides es faran en 
grups de 50 persones per dorsals 
i en intervals de 30 segons. No hi 
haurà cronometratge ni classifi-
cacions, ni tampoc trofeus per als 
guanyadors/es.

S’HAN HAGUT DE MODIFICAR O 

ADAPTAR ELS RECORREGUTS (FAMI-

LIAR, INFANTIL, 2KM I 5KM)?

Sí, s’han modificat els recorreguts 
de totes les curses. El més significa-
tiu és que la sortida serà des de la Pl. 
de la Llibertat i l’arribada a l’Espai 
Mariona.

HI HA HAGUT CANVIS EN L’AVITUA-

LLAMENT?

Sí. De fet, al ser uns recorreguts tan 
curts, només hi haurà avituallament 
a l’arribada.

LES POLSERES IDENTIFICATIVES, 

QUE PODRAN TENIR UN ÚS MÉS 

ENLLÀ DE LA CURSA, SE SEGUIRAN 

LLIURANT ALS PARTICIPANTS?

Aquestes polseres ja les vàrem tenir 
en l’edició del 2019. Es donaran als 
més petits, on hi haurà un telèfon 
del pare o mare, perquè es pugui 
localitzar en pocs minuts. Esperem 
no haver d’utilitzar-ho!

COM ES PREPAREN ELS VOLUNTARIS 

ENGUANY?

Enguany, més que mai, necessitem 
dels voluntaris, ja que a més de la 
gran feina de controls a les cruïlles 
ens faran falta per controlar també 
les mesures Covid. Seran benvin-
guts tots aquells que vulguin col·la-
borar amb nosaltres.

COM HO HEM DE FER PER A INS-

CRIURE’NS EN AQUESTA EDICIÓ?

La inscripció és on-line a través del 
web de la cursa www.cursasantmi-
quel.cat. Allà trobareu les quatre 
curses per formalitzar la inscripció. 
Caldrà passar a recollir el dorsal pel 
pati de l’escola El Palau el dijous 23 
i el divendres 24 de 17’00 a 21’00 
h i el dissabte 25 de 10’00 a 14’00 
h. Sense aquest dorsal no es podrà 
participar. Cal recordar que el dia 
de la cursa no es podran recollir 
dorsals. 3

ROSER RAMONEDA. Directora de la 42a Cursa Popular de Sant Miquel 21.

JA ESTAN OBERTES LES 
INSCRIPCIONS PER A LA CURSA 
POPULAR DE SANT MIQUEL. 
DESPRÉS D’UN ANY D’IMPASS, 
LA CITA OBLIGADA DE LA FESTA 
MAJOR HA HAGUT D’ADAPTAR-
SE A LES RESTRICCIONS. 
CONEIXEM TOTS ELS DETALLS 
I US ANIMEM A PARTICIPAR-HI 
DE NOU!

ENTREVISTA
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Pa i dolços artesanals

@ra�elpagesmolins Ra�el Pagés Molins de Rei

933 15 66 40

OBRIM ELS DILLUNS

De dilluns a divendres de 10 a 20 h. Dissabtes 9 a 15 h

Rambla de La Granja 10 · Molins de Rei

JACINT VERDAGUER 129
OBERT DE 8 A 22  TOTS ELS DIES

17 KG
FINS

ESCOLA PÀDEL

INFANTIL
I ADULTS
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EL PERSONATGE

MIQUEL CASAS

4Des de ben petit va tenir 
molt clar que es dedicaria 
al món de la música. I 

li va passar pel cap muntar una 
botiga de discos. Els seus fills li 
deien: “no et compliquis pare, que 
la música és gratuïta”. D’altres li 
deien: “amb dos collons, Miquel, 
ànims!”. Però ho tenia entre cella 
i cella: o muntava una botiga de 
discos, o moria. L’any 1980 s’hi 
va tirar de cap. Aleshores cada 
poble tenia la seva petita botiga 
de discos. I Molins de Rei tindria 
“Don Disco”. 14 metres quadrats, 
ubicats al carrer Mercat, 2. La 
gent de la comarca sovint s’hi 
passava i els preguntava: “el Don 
Disco aquest famós, del qual 
tothom en parla, on és?” I ell, 
ben cofoi, els responia: “És això!” 
Aquesta habitual confusió fins 
i tot va comportar la gravació 
d’una falca publicitària de ràdio 
que deia quelcom així com “Don 
Disco, 14 metres quadrats, 
lavabo inclòs, plens de ritme, 
marxa, ambient...” Així la gent no 
s’enduria sorpreses.  A Don Disco 
la clientela demanava cançons de 
moltes maneres: xiulant, cantant, 
tararejant...”Miquel, quina és 
aquella cançó de la ràdio que fa...
ti-ri-titíí”. Aquesta era una de les 
parts més divertides de la seva 
feina. Pel Miquel, trobar cançons 
és un repte apassionant i ben 
entrenat: des dels disset anys 
que escolta música 9 hores al 
dia!. A Don Disco durant molts 
anys van treballar amb el maxi-
single d’importació i amb les 
discoteques, perquè tenien clar 
que la música era un producte 
de consum juvenil, i Mahoma 
en aquest cas havia d’anar a la 
muntanya. Darrera dels discos 

d’importació hi havia sempre un 
número de tèlex (el fax encara no 
s’havia inventat). Van contactar 
amb diverses companyies i van 
començar a signar els primers 
contractes. Així naixia el1986 el 
segell Don Disco Productions, 
sense deixar mai enrere aquella 
petita botiga. Des del lavabo es 
trucava a les emissores de ràdio. El 
despatx el trobaves al seu Renault 
5. Aviat, però, van “progressar”. La 
dona del Miquel, ATS de professió, 
havia llogat un consultori darrera 

de l’església. Quan va marxar a 
l’ambulatori de la vila, els va cedir 
l’espai, que aviat es va convertir en 
una espècie de magatzem (llitera 
inclosa). No seria fins al 1986 quan 
arribaria l’ubicació definitiva, al 
carrer Miquel Tort, 1. El primer 
megamix de Don Disco va ser el 
“Don Disco Mix”, que va comptar 
amb els populars Mike Platinas i 
Javier Ussía. Va ser, sens dubte, 
el seu gran èxit. Per a la segona 

la darrera de la comarca en abaixar 
la persiana. Però el Miquel sempre 
va seguir fidel a la seva passió: als 
anys 80, a Chic Molins, i del 2000 
al 2012 co-pilotant la discoteca 
Ei-Two. Lluny queda la celebració 
dels 10 anys de Don Disco durant 
la Festa Major, amb actuacions 
com les de Sopa de Cabra i Albert 
Pla. Ara toca vermut musical, 
cuinat durant el confinament per 
un amant dels fogons. 3

edició d’aquest disc, el “Don Disco 
Mix 2”, van comptar amb un trio 
format pel productor J. Stephanelli, 
Gino i un jove discjoquei de 
Ràdio Barcelona que es deia 
Juanma Ortega. Amb el final de la 
música italodisco va desparèixer 
aquest segell discogràfic. Però 
el “Baila Navidad”, el disc més 
rendible, encara es ven i sona a 
nombroses cases quan s’acosten 
les dates.  Després de diversos 
intents de reconversió, també va 
desaparèixer l’any 2007 la botiga, 
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Tapes i còctels en un marc històric
incomparable. 

 
Plaça Palau de Requesens, 3
MOLINS DE REI

 RESERVES:

936 684 882 // 689 823 685
 
lavolta_restaurant

 
Dilluns a divendres de 7h a 21h
Dissabtes de 9h a 21h
Diumenges tancat

C/ Carril, 15
Molins de Rei

Tel. 93 129 74 95

Bar Restaurant

ESPORT



www.totmolins.com 61

P U B L I C I TAT

� � � � � � � � � � � � � � �

Mamma ia

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

�  � � � � � �� � � � � �� � � 




ON MENJAR PER LA FESTA MAJOR
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GUIA
DESERVEISGUIA
DESERVEIS

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

679 26 11 32
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

 RESTAURACIÓ  FORMACIÓ  SALUT

 ASSESSORIA LLAR

 TECNOLOGIA

 MOTOR

 BELLESA

 MODA

 MASCOTES

 OCIALIMENTACIO



TOYOTA STAR BAIX 
www.starbaix.toyota.es

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

SANT BOI - GAVÀ - L'HOSPITALET

NUEVO TOYOTA YARIS CROSS
ELECTRIC HIBRID
DISEÑADO PARA LO QUE TE PROPONGAS

Emisiones CO₂ (g/km): 98 – 118 (WLTP). Consumo medio (l/100 km): 4,3 – 5,2 (WLTP).
*Precio correspondiente a Yaris Cross Active Tech. Precio por financiar: 22.000 € (PVP al contado sin servicios: 23.350 €). Entrada: 6.079 €. TIN: 6,50 %. TAE: 7,65 %. 49 meses: 48 cuotas de 
185 €/mes y última cuota: 11.151,24 €. Comisión de apertura financiada (2,75 %): 437,83 €. Importe total del crédito: 16.358,83 €. Importe total adeudado: 20.031,24 €. Precio total a plazos: 
26.110,24 €. Coste total del crédito: 4.110,24 €. Importe de los intereses: 3.672,41 €. Sistema de amortización francés. Oferta financiera con el producto Toyota Easy de Toyota Kreditbank
GmbH sucursal en España. Capital mínimo a financiar 12.000 €. IVA, transporte, impuesto de matriculación, promoción, aportación del concesionario incluidos. Otros gastos de matriculación, 
pintura metalizada y equipamiento opcional no incluidos. Incluido paquete Toyota Easy Plus con 4 años de Garantía, 4 primeros mantenimientos (un mantenimiento cada 15.000 km o un año,
lo que antes suceda) y 4 años de asistencia de carretera. Modelo visualizado no corresponde con el modelo ofertado. Oferta válida hasta 30/11/2021 en Península y Baleares. Promoción no 
acumulable a otras ofertas o descuentos. Quedan excluidos de esta promoción los vehículos para flotas. Oferta ofrecida por Toyota España S.L.U. (Avda. Bruselas, 22. 28108 – Madrid) y su red 
de concesionarios. Para más información consulta en tu concesionario habitual o en toyota.es Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO2 se miden en un entorno 
controlado, de acuerdo con los requisitos de la normativa Europea. Para más información o si está interesado en los valores de un vehículo con distinto acabado, por favor contacte con
Toyota España, S.L.U. o su concesionario Toyota. El tipo de conducción junto con otros factores (condiciones de carretera y meteorológicas, tráfico, conducción del vehículo, equipo instalado 
después de la matriculación, carga, número de pasajeros, etc.) juega un papel en el consumo de combustible y emisiones de CO2.

48 cuotas. Entrada: 6.079 €. 
Última cuota: 11.151,24 €.  
T.I.N.: 6,50 %. *T.A.E.: 7,65 %.

POR

185 €AL MES

4 AÑOS DE GARANTÍA
4 AÑOS DE MANTENIMIENTO
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www.starbaix.toyota.es

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

SANT BOI - GAVÀ - L'HOSPITALET

NUEVO TOYOTA YARIS CROSS
ELECTRIC HIBRID
DISEÑADO PARA LO QUE TE PROPONGAS

Emisiones CO₂ (g/km): 98 – 118 (WLTP). Consumo medio (l/100 km): 4,3 – 5,2 (WLTP).
*Precio correspondiente a Yaris Cross Active Tech. Precio por financiar: 22.000 € (PVP al contado sin servicios: 23.350 €). Entrada: 6.079 €. TIN: 6,50 %. TAE: 7,65 %. 49 meses: 48 cuotas de 
185 €/mes y última cuota: 11.151,24 €. Comisión de apertura financiada (2,75 %): 437,83 €. Importe total del crédito: 16.358,83 €. Importe total adeudado: 20.031,24 €. Precio total a plazos: 
26.110,24 €. Coste total del crédito: 4.110,24 €. Importe de los intereses: 3.672,41 €. Sistema de amortización francés. Oferta financiera con el producto Toyota Easy de Toyota Kreditbank
GmbH sucursal en España. Capital mínimo a financiar 12.000 €. IVA, transporte, impuesto de matriculación, promoción, aportación del concesionario incluidos. Otros gastos de matriculación, 
pintura metalizada y equipamiento opcional no incluidos. Incluido paquete Toyota Easy Plus con 4 años de Garantía, 4 primeros mantenimientos (un mantenimiento cada 15.000 km o un año,
lo que antes suceda) y 4 años de asistencia de carretera. Modelo visualizado no corresponde con el modelo ofertado. Oferta válida hasta 30/11/2021 en Península y Baleares. Promoción no 
acumulable a otras ofertas o descuentos. Quedan excluidos de esta promoción los vehículos para flotas. Oferta ofrecida por Toyota España S.L.U. (Avda. Bruselas, 22. 28108 – Madrid) y su red 
de concesionarios. Para más información consulta en tu concesionario habitual o en toyota.es Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO2 se miden en un entorno 
controlado, de acuerdo con los requisitos de la normativa Europea. Para más información o si está interesado en los valores de un vehículo con distinto acabado, por favor contacte con
Toyota España, S.L.U. o su concesionario Toyota. El tipo de conducción junto con otros factores (condiciones de carretera y meteorológicas, tráfico, conducción del vehículo, equipo instalado 
después de la matriculación, carga, número de pasajeros, etc.) juega un papel en el consumo de combustible y emisiones de CO2.
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