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Mercedes-Benz ClasseM ML 270 CDi Auto
Special Edition Cuir 5p.

Any: 2004, 199.000 Km., 5.500€

Audi A4 2.0 4p.
Any: 2001, 140.000 Km., 2.900€

Ford Mustang 3.7 V6 AUT. 2p.
Any: 2014, 87.000 Km,. 26.900€o350€/mes

Dodge Challenger SXT PLUS 2p.
Any: 2014, 29.000 Km., 29.900€

Ford Fiesta 1.25 82cv Trend 5p.
Any: 2009, 90.000 Km., 4.400€

Chevrolet Camaro Coupe Auto 2p.
Any: 2011, 65.000 Km., 20.900€

OpeI Insignia 2.0 CDTI 160 CV Sport 5p.
Any: 2011, 140.000 Km., 7.900€o205€/mes

Mazda CX5 2.0 121kW GE 2WD Style Navi 5p.
Any: 2015, 110.000 Km., 12.900€o335€/mes

Nissan Qashqai 1.5 dCi TEKNA 4x2 5p.
Any: 2008, 135.000 Km., 6.900€

Audi RS6 Avant 4.0 TFSI quattro tiptronic 5p.
Any: 2014, 65.000 Km.,74.000€o1.650€/mes

Jaguar Serie XK XK8 Coupe Final Edition
Any: 2006, 139.000 Km. 19.000€

Fiat 500 1.2 8v 69 CV Sport
Any: 2009, 100.000 Km., 5.400€o150€/mes

WWW.DRIJOY.COM @drijoy_drive_and_enjoy

Peugeot 1.6 HDI XLine 5P
Any: 2006, 120.000km., 3.900€

Audi A6 3.2 FSI Tiptronic Quattro
Any: 2005, 170.000Km., 6.500€

Toyota Yaris 5 T Sport 3P.
Any: 2002, 230.00km., 2.500€

MOLINS DE REI - Av. Barcelona, 256
690 184 086 – 931 57 46 77

OBERTAGOST



CONTINGUTS>

3WWW.TOTMOLINS.COM    #02 - AGOST  2020

STAFF TOTMOLINS #02 Agost 2020
Edició i Producció Executiva
TDT Media (molinsderei@tdtmedia.es)
Direcció Editorial 
Sílvia Guillén (paraules@totmolins.com)
Direcció Executiva 
Moisés Hernández (hola@tdtmedia.es)
Disseny i Maquetació 
José Fandiño (colors@tdtmedia.es)

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

PROPERA EDICIÓ
7 DE SETEMBRE 
2020

OPINIÓ | 5
LA VACUNA QUE SALVARÀ EL MÓN | EVA MORENO

OBLIGATS A MARXAR DE LA VILA PER PRACTICAR ESPORT? | MARC REBULÀ

CULTURA CONFINADA O DESCAFEÏNADA? | RAÜL CARRETERO

IMPACTE DE GÈNERE DEL COVID-19 | SILVIA AYALA

LLARS-ESCOLA | SUSANA CANET

SABIES QUE...? | 12

EL PERSONATGE | 30 CARA  A CARA | 20

ENTREVISTA | 22

DE PROP | 28OCI | 27

Pere Royo Jesica Viñas Pau Baliarda Montse Barba

ENREDA’T PER LA 
(DIS)CAPACITAT

RECOMANACIONS 
LITERÀRIES

MÒNICA USART SERGI ARMENTANO VS DAVID ARMENTANO

Equip Comercial
Isabel Romero - 665 02 25 85 (digam@tdtmedia.es)
Moisés Hernández - 640 84 59 01 - (hola@tdtmedia.es)
Distribució www.buzoneosbarcelona.com
Coordinadora de Distribució Yolanda Iniesta
Impressió Lerigraf SLU - Alcoletge (Lleida)

Facturació i Comptabilitat 
Miphesis SL - Sabadell - B66754862 

@totmolins

www.totmolins.com

NOTÍCIES
D’ÀMBIT
LOCAL

ESPECIAL | 15

LES TERRASSES DE LA VILA



4 WWW.TOTMOLINS.COM    #02 - AGOST  2020

P U B L I C I TAT

A domicili i per emportar
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S
urt a fer la compra un sol 
cop a la setmana perquè 
té por de contagiar-se. La 
mascareta li fa basarda, 
se li entelen les ulleres 

i té l’estranya convicció que quan 
se la posa hi sent menys. A més, li 
provoca asfixia i tot plegat li sembla 
d’estar comprant en apnea lliure 
sota l’aigua, la qual cosa li produeix 
inseguretat. Per enllestir ràpid fica 
els productes dins el carro una mica 
a la babalà, abusant de productes 
elaborats, conserves i precuinats 
que prefereix a productes frescos, 
per temor a que puguin estar in-
fectats. Avança entre els lineals del 
supermercat amb extrema rapidesa, 
com si nedés amb aletes als peus i va 
esquivant altres habitants del fons 
marí. Paga per la seva pesca i surt a 
la superfície del carrer agafant una 
alenada d’aire, però la cel·lulosa 
que li tapa la boca impedeix que li 
arribi als pulmons, i això l’angoixa. 
Sense fer la descompressió frisa 
per arribar a casa, respirar sense 
brànquies i desinfectar-se fins la 
mateixa ànima. Transita pel carrer i 
procura extremar les distàncies amb 
d’altres vianants, que s’atansen com 
un exèrcit  inquietant de personat-
ges amb màscares neutres sense 

ànima, i això la inquieta. De fibra 
tècnica o teixit, altruista o egoista,  
amb vàlvula, quirúrgica, higiènica, 
infantil... el món li sembla una trista 
companyia de teatre sense text ni 
director. Algú l’ha reconeguda de 
lluny i la saluda amb un gest mecà-
nic, però intentant endevinar qui 
és l’estranya silueta passa de llarg 
i no li ha tornat la salutació, això la 
neguiteja. 

Si almenys el virus s’encomanés 
únicament per excrecions nassals, 
enlloc de dur mascareta duríem un 
nas de pallasso. La vida no deixaria 
de ser el mateix escenari de comè-
dia i tragèdia però mostraríem una 

identitat íntegra, perquè així com la 

màscara anul·la l’esperit sumint-lo 

en el  desconcert de la neutralitat 

i desant-la a mercè d’un cos que 

no la podrà actuar, posar-se un nas 

vermell és un gest que canvia la teva 

vida i la dels teus conciutadans, per-

què al moment de posar-se’l s’obren 

els ulls, s’escolta millor, s’amplifica i 

s’encomana el somriure, et fa riure 

de tu i de tot al temps que es des-

congestionen i afloren les emocions, 

augmenten les defenses i fa caure 

totes les altres màscares...Un nas de 

pallasso, pensa ella, a més d’evitar 

que s’entelin les ulleres, és l’única 

vacuna que pot salvar el món. n

Eva Moreno

LA VACUNA QUE SALVARÀ EL MÓN
Escriptora
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L
a pràctica esportiva a 

Molins de Rei és un dels 

nostres trets diferencials, 

ja que el nombre d’espor-

tistes i la diversitat de 

modalitats esportives superen en 

percentatge a la mitjana de totes 

les poblacions veïnes de la nostra 

comarca.

Aquest èxit rau en dos pilars fona-

mentals: el primer, la bona gestió 

pel que fa a la creació d’espais d’en-

trenament i competició que ha fet 

durant molts i molts any el nostre 

consistori; el segon, sens dubte, la 

capacitat de gestió i creixement 

que han fet el conjunt d’entitats i 

clubs esportius de la vila.

Però aquest binomi d’èxit ha 

començat a fer aigües, i ja no es 

mostra tan sòlid com temps enrere. 

El temut col·lapse en els espais 

d’usos per activitat esportiva s’està 

cronificant i, en definitiva, ja no és 

només un perjudici per a la pràctica 

esportiva de qualitat: també fa que 

molts molinencs i molinenques es 

vegin forçats a no poder practicar 

la seva modalitat esportiva, doncs 

les entitats i clubs esportius no po-

den donar cobertura al creixement 

que van tenint.

Fem una crida als nostres repre-

sentants polítics perquè la situació 

comença a ser asfixiant per a molts 

clubs, que veuen com molts dels 

i les esportistes molinencs que 

formen part dels seus equips base 

acaben marxant a altres clubs de la 

comarca on tenen més facilitats. 

Hem de ser conscients que actual-

ment el pressupost municipal no 

pot assumir la construcció d’un nou 

poliesportiu: no seria sostenible 

econòmicament ni la seva cons-

trucció ni el cost de manteniment 

que se’n derivaria anualment. És 

per això que reclamem al conjunt 

de la sala de Plens que ens repre-

senta que siguin imaginatius per 

poder donar resposta a les necessi-

tats actuals. És el moment d’ofe-

rir nous espais per a la pràctica 

esportiva que no requereixin inver-

sions desmesurades. Com l’espai 

d’entrenament del Club d’Atletisme 

a les pistes de l’Espai Collserola 

(l’antic Lluís de Requesens), un clar 

exemple de la combinació d’inver-

sió ajustada i bona acollida per part 

de les persones usuàries. O nous 

recursos, que passarien per ubicar 

noves pistes d’entrenament aprofi-

tant alguna de les naus buides que 

tenim a Molins de Rei, creant un es-

pai multifuncional i d’alta capacitat 

per a esportistes. 

Regidors i regidores, no ens aban-

doneu en aquesta cursa i vetlleu 

perquè cap més infant de la nostra 

vila hagi de marxar a un altre club 

de la comarca per poder gaudir del 

seu esport preferit. n

OBLIGATS A MARXAR DE LA VILA

PER PRACTICAR ESPORT?

Exregidor de l’Ajuntament de Molins de Rei (2015-19)

Marc Rebulà
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H
a estat un dels 

sectors més afectats 

per la pandèmia de 

la Covid-19, tant per 

l’estat d’alarma com 

pel canvi de paradigma social i cul-

tural que trobem i trobarem en els 

pròxims anys. Entitats, empreses, 

artistes, productors, tècnics... tots 

ells representen el 3,5% del PIB del 

nostre país, malgrat la Generalitat 

de Catalunya només hi destina un 

0,65% a cultura. A Molins de Rei 

aquest percentatge s’incrementa 

fins arribar a l’1,3% de mitjana (tot i 

que aquí s’inclouen els treballadors/

es de la regidoria).

A la vila tenim un gran teixit asso-

ciatiu. A diferència de la immensa 

majoria de municipis, a Molins de 

Rei més del 80% de les activitats 

anuals són programades per les 

entitats culturals i la resta són 

directament organitzades per la 

Regidoria de Cultura. 

Enguany l’Ajuntament ha retallat 

la despesa general de cultura al 

voltant d’un 37%. La reducció en 

el pressupost d’activitats de carrer 

i festes populars és d’un 44.9% 

(107.639€) i en Acció Cultural, d’un 

21% (24.292 €), a tall d’exemple. Les 

entitats també anaven a rebre de 

valent, amb una retallada impor-

tant, tot i que després es va decidir 

mantenir part de les subvencions. 

Van entendre que segueixen tenint 

despeses ordinàries, de manteni-

ment, d’inversions, i ara és l’oportu-

nitat per fer-les.

L’Ajuntament també ha reduït fins a un 

80% l’aportació destinada a la Festa 

Major (de 140.000 € a 30.000 €). Puc 

entendre que aquestes retallades 

han estat necessàries per fer front a 

altres despeses derivades de la pan-

dèmia (malgrat que hi ha un gran 

romanent i també una gran despesa 

prevista en inversions), però calia 

més prudència. És cert que la Festa 

Major no s’organitza en una setma-

na, sinó amb 5 mesos d’antelació, 

i també suposa tot un risc assumir 

la contractació d’activitats que un 

rebrot com els que estem tenint 

podria fer que s’anul·lessin de cop. 

Costa frenar tota la programació, 

però molt més fer front a la neces-

sitat de no disposar de cultura a les 

nostres vides, perquè la ciutadania 

necessita cultura i els que vivim de 

la cultura necessitem del públic.

Què passarà amb les grans acti-

vitats culturals d’arreu del país, 

com la Cavalcada de Reis, les Fires, 

Carnavals, Sant Jordi, Revetlles...? 

I amb la resta d’activitats culturals 

locals? Quin pla de xoc es planteja 

envers la cultura? Cal un debat 

profund i activar una Taula per la 

Cultura a Molins de Rei on tothom 

pugui ser escoltat i decidir què i 

com es vol que sigui la cultura a la 

nostra vila en els pròxims anys. n

Psicòleg, Gestor i Tècnic Cultural

Raül Carretero Campderrós

CULTURA CONFINADA O DESCAFEÏNADA?
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E
l passat dia 12 de març 

el Conseller d’Educació 

anunciava el tancament 

de les escoles i instituts 

d’arreu del territori amb 

motiu de la pandèmia per la COVID.

Les aules es quedaven buides i algu-

nes taquilles dels instituts, plenes 

de llibres i objectes personals dels 

alumnes. Pensàvem que només 

seria per uns dies, però no ha estat 

així.

Menjadors de moltes cases que 

s’han hagut de convertir en des-

patxos, aules d’escola personals i 

espais d’esbarjo, i tot això sense 

oblidar l’activitat pròpia del dia a 

dia d’una llar.

Amb un agreujant: un confinament 

total que ha eliminat tots aquells 

espais de socialització i lleure tan 

necessaris, i més en moments 

d’estrès tant per a grans com per a 

petits.

Infants i joves han hagut d’adap-

tar-se a una nova forma d’aprendre 

i de relacionar-se amb els seus 

iguals; i amb el professorat, una 

nova, improvisada i inesperada 

manera de fer escola.

Anades i vingudes d’informació 

canviant a cada minut, preguntes en 

molts casos sense resposta. Tot des 

d’una mirada adulta, d’aquells que 

en molts casos, han hagut de fer 

mans i mànigues per intentar que la 

situació fos el menys traumàtica per 

als estudiants i les seves famílies.

I enmig de tot plegat, elles i ells, els 

infants i les joves, vivint  aquesta 

situació des d’una perspectiva dife-

rent, escoltant les veus dels grans 

i esperant eternament que algú els 

preguntés la seva opinió. Perquè 

els estudiants que ja tenen edat 

per comprendre les situacions i per 

opinar no s’han sentit escoltats. 

Hem de pensar que tot el conjunt 

d’actuacions i decisions que s’han 

pres han repercutit directament en 

el seu present i en el seu futur. 

No totes les famílies han comptat 

amb la capacitat econòmica 

d’adaptar-se a la nova situació de la 

mateixa forma. Pisos petits sense 

balcons, sense espais adequats per 

al treball o l’estudi. Habitacions 

en pisos compartits. Dificultats 

econòmiques, en molts casos 

agreujades per la crisi. Pèrdues 

familiars ocasionades per la COVID. 

Situacions de violència masclista, 

entre d’altres que podríem afegir.

Sens dubte, ha estat una expe-

riència que mai oblidaran, una 

situació sense precedents que ha 

posat de manifest les mancances 

d’un sistema púbic, mal finançat 

i, en molts casos, mal coordinat. 

Avancem cap a un model tecnològic 

i d’entorns virtuals, cert, però que 

ha demostrat que no pot garantir 

el dret fonamental a l’educació en 

igualtat de condicions, tal i com ho 

fa l’escola 100% presencial. n

Vocal Junta General de FaPaC (Federació de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya)

Susana Canet Ignés

LLARS-ESCOLA
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Sociòloga. Treballa en temes de gènere i violència masclista

L
a crisi del Covid-19 afecta 

diferent a homes i dones? 

Amb tan sols 3 apartats, 

10 dades i 2.400 caràc-

ters vull mostrar com el 

Covid-19 està tenint un enorme 

impacte de gènere.     

ELLES ESTAN A PRIMERA LÍNIA

Segons dades de l’informe “L’im-

pacte econòmic de la crisi de la CO-

VID-19 en perspectiva de gènere” 

de la Generalitat de Catalunya i de 

l’article “Mayor riesgo de contagio 

y de precariedad: la carga oculta del 

coronavirus sobre las mujeres” de 

Marisa Kohan, les dones són el 85% 

del personal d’infermeria; el 70% 

de les treballadores de farmàcies; 

el 90% de les dones de la neteja en 

empreses, hotels i llars; el 84,3% de 

les persones que treballen en cures 

en residències i prop del 85% són 

caixeres de supermercats.

Per tant, la majoria dels sectors que 

treballen en primera línia de la pan-

dèmia estan altament feminitzats, 

amb la qual cosa les dones estan 

escandalosament més exposades 

al virus.  

REPARTIMENT DESIGUAL DE LA 

CURA I LES TASQUES

Una investigació de la Universitat 

de Saragossa revela que les dones 

han vist augmentar la seva càrrega 

d’estrès i ansietat, atès que han as-

sumit molt més la cura de les perso-

nes grans i el suport de les tasques 

escolars de fills/es. En xifres, les 

dones han assumit les feines de casa 

(netejar, cuinar, etc.) en exclusiva 

en un 32,5% de les famílies, mentre 

que en el cas dels homes es redueix 

a un 6,2%. Pel que fa a la cura dels 

fills/es i persones grans, un 71% 

l’assumeixen les dones de manera 

habitual, front al 29% dels homes. 

Per tant, el confinament ha fet més 

evident encara que les cures les 

entomen principalment  les dones, 

que la combinació de les cures 

amb el teletreball és pràcticament 

impossible i que la conciliació és 

una quimera. 

AUGMENT DE LA 

VULNERABILITAT DE LES DONES

Les trucades al telèfon d’atenció 

per violència masclista han aug-

mentat un 88% durant el confina-

ment, segons l’ICD. El confinament 

ha provocat que moltes dones 

hagin hagut de conviure amb els 

seus agressors tancades a casa. A 

més, la pandèmia està tenint un 

fort impacte en grups vulnerables 

com les treballadores de la neteja 

o les cuidadores de persones de-

pendents, col·lectius feminitzats, 

racialitzats i precaritzats. 

Plou sobre mullat! La crisi del 

coronavirus aguditza les desigual-

tats socials i de gènere, i augmenta 

la vulnerabilitat de les dones que 

ja eren vulnerables, i que ho seran 

encara més si no es posen mesures 

específiques per revertir la situació 

en aquesta crisi social que avança 

en paral·lel a la crisi del Covid-19.  

En conclusió, queda clar que la 

pandèmia magnifica les desigual-

tats de gènere i, per tant, és més 

urgent que mai que treballem per 

combatre-les!  n

Sílvia Ayala

IMPACTE DE GÈNERE DEL COVID-19
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SABIES QUE...?
NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL

El nou curs escolar començarà 
amb nombrosos canvis, i en 

algunes escoles aquests també es 
reflectiran en els equips directius 
dels centres. Al Pont de la Cadena, 
per exemple, Isabel Díaz substi-
tueix a Oriol Ávila, mentre que al 
Madorell és Montse Mouriño qui 
deixa la direcció per donar pas a 
Xavi Obiols. No són els únics. A 
L’Alzina s’incorpora Raquel Álvarez 
en substitució de Vanessa Llamas i 
a L’Estel la direcció passa de Mont-
se Lapeyra a Vanessa Muñoz. n

HI HAURÀ NOVA DIRECCIÓ 
A QUATRE DE LES SET 

ESCOLES PÚBLIQUES DE 
PRIMÀRIA?

Fins a mitjans de novembre 
s’interromp el trànsit a la R1 

entre L’Hospitalet i Molins de Rei, 
i a la R4 entre Martorell i Sant 
Sadurní d’Anoia. I és que ADIF ha 
iniciat obres de millora de la infra-
estructura ferroviària. Els trens de 
la R1 amb origen o destí Molins de 
Rei iniciaran o finalitzaran el seu 
recorregut a L’Hospitalet, el que 
comportarà una reducció de dos 
trens per hora punta. L’alternativa 
per als viatgers serà, en aquest cas, 
la línia R4, que en aquest tram no 
tindrà afectacions. n Els ha construït l’Àrea Metro-

politana de Barcelona, en 
col·laboració amb l’Ajuntament. 
Són grans troncs d’arbre, la majoria 
caiguts durant els darrers tempo-
rals, que es posen a terra perquè hi 
convisquin insectes (com abelles o 
vespes), aràcnids, rèptils, ocells... 
però també fongs i molses. A més, 
són un recurs educatiu perquè 
famílies i escoles puguin veure i 
experimentar en els parcs. n

AL PARC MARIONA 
TENIM REFUGIS DE 

BIODIVERSITAT?

LA CIRCULACIÓ DE TRENS 
DISMINUIRÀ AQUEST ESTIU?

Està plenament equipat amb mate-
rial per poder assumir les tasques 

d’atac i extinció dels incendis forestals, 
alhora que facilita i dota els voluntaris 
de l’ADF d’una ràpida capacitat de 
reacció. Es vol garantir així que l’ADF 
Puigmadrona Olorda estigui més pre-
parada, més protegida i més capacitada 
per preservar l’extensa massa forestal 
dels termes municipals de Molins de 

Rei i El Papiol. També permetrà actuar 
amb més rapidesa en cas de presència 
de foc arreu del territori, desenvolupar 
millor les tasques en l’arranjament de 
camins i rieres, i possibilitar que es 
facin intervencions de calatge com són 
el possible rescat de persones en els 
incendis i esdeveniments que puguin 
succeir a la vila. n

L’ADF COMPTA AMB UN NOU VEHICLE PER ACTUAR EN CAS D’INCENDIS?
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SABIES QUE...?
NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL

Amb 8 mesos de retard, el ple 
municipal de juny va donar llum 

verda als pressupostos per a l’any 
2020 i a la incorporació de prop d’1M 
€ del romanent dels anys anteriors. 
Ho va fer amb els vots a favor de 
l’equip de govern, PSC i JuntsxMo-
lins, i el vot en contra de tota l’opo-
sició. Per primer cop, el pressupost 
inclou la creació de tres noves línies 
d’ajuts –com a conseqüència de la 
COVID-19– en matèria d’habitatge, 
economia verda i per a la reactivació 
econòmica adreçada a autònoms, 
microempreses i centres especials 
de treball. Pel que fa a les inversions, 
s’enduen un bon pessic el manteni-
ment d’equipaments, la rehabilitació 
del Palau dels Requesens, la millora 
de la via pública o la remodelació del 
passeig Pi i Margall.  n

El procediment de contractació 
de la nova residència va quedar 

suspès pel Tribunal Català de Con-
tractes del Sector Públic el passat 
mes de juny,  en presentar-se un 
recurs especial en matèria de con-
tractació a finals del mes de febrer. 
Ara, el Tribunal ha desestimat per 
unanimitat el recurs, resolent així a 
favor de l’Ajuntament. Està previst 
que al setembre es constitueixi el 
jurat i que a l’octubre quedi escollit 
el gabinet d’arquitectes que redac-
tarà el projecte constructiu de la 
nova residència, de 102 places, i 
centre de dia, de 20 places. n

El consistori ha sol·licitat a 
l’empresa promotora d’aquest 

sector que presenti el projecte de 
recuperació mediambiental i rege-
neració vegetal de la zona compre-
sa entre Can Rabella i el riu Llobre-
gat. Goodman es va comprometre 
a presentar properament l’estudi 
de regeneració vegetal sol·licitat 
per l’Ajuntament en una roda de 
premsa, on també va anunciar que 
la primera nau entrarà en funcio-
nament el proper mes de gener de 
l’any 2021 i la segona, a finals del 
mateix any.  n

LA CONSTRUCCIÓ DE LA 
NOVA RESIDÈNCIA

SEGUEIX ENDAVANT?

El nou pressupost municipal ha 
dotat econòmicament l’empre-

sa municipal Molins Energia amb 
115.000 €. Aquesta empresa públi-
ca municipal permetrà, mitjançant 
gestió directa, la prestació d’un 
seguit de serveis municipals d’una 
manera molt més eficaç i eficient, 
com són el servei de manteniment 

de jardineria i el de manteniment 
de parcs infantils. Es podran sumar 
en un futur altres serveis públics, 
com les llars d’infants, la neteja 
d’equipaments i instal·lacions mu-
nicipals o la neteja viària? n

LA MUNICIPALITZACIÓ D’ALGUNS SERVEIS MUNICIPALS
AVIAT SERÀ UNA REALITAT?

EL PRESSUPOST MUNICIPAL 
SUPERA ELS 32 MILIONS 

D’EUROS?

L’AJUNTAMENT HA 
DEMANAT AMPLIAR EL 
PLA DE RECUPERACIÓ 

MEDIAMBIENTAL DE LES 
LLICORELLES?
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SABIES QUE...?
NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL

LA JUNTA LOCAL DE 
SEGURETAT HA FET 

PÚBLIQUES LES SEVES 
DADES?

Cal destacar la taxa per mil 
habitants dels fets delictius, 

segons la qual Molins de Rei se si-
tua en el 40,8%, 23 punts per sota 
de la mitjana de Catalunya: 63,8%. 
Alhora, cal assenyalar la pronun-
ciada disminució –d’un 29,5%– de 
les detencions efectuades per part 
dels Mossos d’Esquadra i consta-
tar el descens –d’un 2% respecte 
del 2018– dels robatoris amb 
violència a la vila. En contraposició, 
pugen un 373,5% les infraccions 
administratives, i ho fan molt es-
pecialment en el període comprès 
entre el març i el juny d’aquest any 
2020 a causa de l’estat d’alarma 
decretat arran de la pandèmia. n

Una fase que es va iniciar el 
juliol del 2006, quan el 

consistori i els propietaris majo-
ritaris del sector Les Guardioles 
van signar un conveni per al seu 
desenvolupament.  Molins de Rei 
oferirà amb Les Guardioles més 
de 360 habitatges amb algun tipus 
de protecció pública i un 40% del 
sòl serà destinat a espai verd. La 
urbanització, situada al sud-est de 
la vila, ha permès la creació de la 
trama urbana cont’inua entre els 
barris de La Riera Bonet i Les Con-
serves. La fase 2 de la urbanització 
es preveu que comenci el 2021. n

La iniciativa, rellançada per 
l’AMB, l’Ajuntament de Barce-

lona i municipis metropolitans com 
el de Molins de Rei, premia el bon 
comportament en separació de 
residus amb descomptes. La tar-
geta d’usuari de les deixalleries de 
la xarxa metropolitana és gratuïta 
i hi queda registrat el nombre de 
vegades que un usuari fa servir una 
deixalleria o un punt verd. Es pot 
tramitar en línia a través del web 
deixalleries.amb.cat,  i també de 
manera presencial a les deixalleries 
o punts verds metropolitans amb 
un rebut recent de l’aigua. A partir 
d’aquí, la bonificació s’aplica d’un 
any per l’altre. n

HI HA EN MARXA UNA 
CAMPANYA PER FOMENTAR 

L’ÚS DE LA DEIXALLERIA I 
ELS PUNTS VERDS?

HA ACABAT LA FASE 
1 DE LES OBRES 

D’URBANITZACIÓ DE LES 
GUARDIOLES?

Finalment s’ha aprovat la cessió 
d’ús dels horts de l’Ajuntament, 

situats a uns terrenys darrera de 
l’IES Lluís de Requesens. En total 
són 33 les parcel·les municipals 
individuals, de 55m2, destinades 
a horts urbans. El seu conreu ha 
de ser exclusivament agrícola i els 
productes que s’obtinguin hauran 
de destinar-se a l’autoconsum. El 

repartiment ha quedat així: 4 per 
dones menors de 35 anys, 6 per 
homes menors de 35, 4 per dones 
majors de 35 no jubilades, 4 per 
homes majors de 35 no jubilats, 4 
per dones jubilades i 6 per homes 
jubilats. Tres més s’han destinat a 
persones usuàries de serveis socials 
i les dues últimes, a dues entitats de 
la vila: Gueopic i Enreda’t. n

JA S’HAN ADJUDICAT ELS HORTS URBANS MUNICIPALS?
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Per fi ha arribat l’estiu, i amb ell, les terrasses! Han estat dos mesos i escaig confinats entre quatre parets, 
un parell més amb restriccions i, amb tota la prudència del món, ara toca celebrar la reobertura de bars i 
restaurants de la nostra vila amb una bona copa (o amb un bon àpat, per què no) a una de les seves nombro-
ses terrasses d’estiu, que enguany esdevenen un bé molt preuat. Si tens ganes de sortir, doncs, i busques 
espais oberts on gaudir de l’aire lliure amb una mica més de lloc, aquí tenim moltes opcions. N’hem escollit 
algunes per a tu.  
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Bar Restaurant

ESPORT

Can Tintorer
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Dilluns a divendres de 7h a 9h
Dissabtes de 9h a 11h
Diumenges de 9h a 13h

C/ Carril, 15
Molins de Rei

Tel. 93 129 74 95

Bar Restaurant

ESPORT

OBERT

AGOST

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

Pg. del Terraplè, 35
08750 Molins de Rei

Tel. 93 668 83 88      restaurantsukpa

OBERT

AGOST C/ Carril, 38 baixos · Molins de Rei
Tel. 93 668 05 58

www.restaurantlapat.cat

VACANCES

8 - 19 AGOST

22 i 29 AGOST

Les terrasses de la vila ofereixen un ampli ventall de possibilitats per satisfer tothom, des de la possibilitat 
de fer un simple gelat, una cervesa o una copa de vi, a d’altres on es pot gaudir d’un dinar o de la nit, tot 
degustant una copa de cava, un gintònic o qualsevol dels combinats que ens oferiran les seves àmplies 
cartes. Diuen que en la varietat està el gust, oi? Doncs per varietat de sabors, de colors, de plats, de tapes, 
de copes... estan les terrasses de Molins de Rei. Descobreix-les i no te’n penediràs! 

Divendres i dissabte d’11h a 15h
Dilluns a dissabte de 18h a 23h

C/ d'Ignasi Iglésias, 1 · Molins de Rei
Reserves     667 68 82 60

elpatimolins

OBERT

AGOST

Pl. Palau, 3
Molins de Rei

Tel. 93 668 48 82 · facebook/restaurantlavolta

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

OBERT

AGOST

C/ Miquel Torelló i Pagès
Molins de Rei

Tel. 661 596 270

Reserves per esdeveniments privats a l’agost
Dijous i divendres de 18:00h a 1h
Dissabtes de 12:00h a 1h tot el dia
Diumenges de 12:00h a 18:00h

VACANCES

10 -26 AGOST
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Pg. del Terraplè, 55
08750 Molins de Rei
Tel. 93 024 38 32

Dissabte de 12h a 17h i de 19:30h a 24h
Diumenge de 12h a 17h
Dimarts a divendres de 12h a 17h i de 19:30h a 23h

OBERT

AGOST

Dilluns a diumenge de 7h a 22h

Av. Barcelona, 4 · Molins de Rei
Tel. 936 681 741

www.arenasmolins.cat      arenasmolins

OBERT

AGOST

A les terrasses cal mantenir les normes d’higiene i distància física... i no oblidar la mascareta! Recorda que 
quan bevem o mengem, deixar-la sobre una superfície que pot estar contaminada comporta un risc poten-
cial. Mai hi recolzis la zona blanca (la que està en contacte amb la nostra cara) directament. Guarda-la en 
un sobre de paper o utilitza un foli o un tovalló de paper del mateix restaurant. Una altra opció seria una 
bossa de tela o de plàstic, o una capseta de plàstic, sempre que es puguin desinfectar amb facilitat després 
de cada ús.

Pg. del Terraplè, 4
Molins de Rei

Tel. 650 74 05 10

Dissabtes i diumenges de 9h a 21h
Dimarts a divendres de 7:30h a 19h

VACANCES

3 -25 AGOST

 
Dimarts a divendres de 19h a 23h
Dissabtes de 8h a 17h i de 19:30 a 23h
Diumenges de 9h a 17h

Pl. Mercè Rodoreda, 6 · Molins de Rei
Tel. 93 653 93 53 · lapenibar@gmail.com

barlapeni

VACANCES

16 - 31 AGOST

Can Tintorer

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

MasiaCanTintorer    can_tintorer · www.cantintorer.cat

VACANCES

17/8 - 2/9

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

cerveceriapalau@movistar.es · www.palaunougintonicbar.com

Dilluns a dissabte a partir de les 16 h

OBERT

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

JORDI ANDUCAS HA 
PUBLICAT UN NOU LLIBRE?

Porta per títol “Pere Joan: l’ar-

relament”, i segueix l’estela del 

seu debut literari, “Guilhèm. Arrels 

trasplantades”, on va començar a 

indagar sobre els seus avantpas-

sats. Com ja va fer amb l’anterior, 

l’escriptor molinenc ha estat anys 

per documentar-se i escriure un 

relat que posa de relleu aquelles 

vides anònimes que no acostumen 

a sortir als llibres d’història. n

El crític i escriptor cinemato-

gràfic Albert Galera s’ha endut 

amb “Chaplin, cap dia perdut” el 

premi per a guió de curtmetratge 

del CECCAC (Centre Experimen-

tal de la Cinematografia i les Arts 

Audiovisuals de Catalunya). Un 

guió que s’endinsa en l’arribada 

de Chaplin a Hollywood, durant 

els dies de l’inici de l’slapstick (co-

mèdia física), el naixement del seu 

memorable personatge Charlot  i 

els primers treballs per als estudis 

de cinema Keystone. Ja ho deia el 

geni de la tragicomèdia, Charles 

Chaplin: “un dia sense riure és un 

dia perdut”. n

Ja estan a la venda a la pàgina 

web de codetickets els abona-

ments per a la 39a edició del Festi-

val de Cinema de Terror de Molins 

de Rei, que se celebrarà del 6 al 15 

de novembre amb el leitmotiv “La 

natura es rebel·la: la humanitat en 

perill!”. Per a mantenir les limita-

cions d’aforament actuals i per a 

garantir la distància de seguretat 

adequada a la sala, la venda d’abo-

naments queda limitada a 100 

unitats. L’abonament complet, amb 

regal de samarreta, es pot aconse-

guir per 34,50€ i l’abonament VIP, 

amb pàrquing, accés preferent, 

elecció de butaca en totes les 

sessions i samarreta, per 99,50€. 

Afanyeu-vos, doncs!  n

EL FESTIVAL DE CINEMA DE 
TERROR DE MOLINS DE REI 

JA ESCALFA MOTORS? 

ALBERT GALERA S’HA FET 
AMB UN DELS PREMIS 

CECCAC DE CINEMA?

L’actriu s’ha endut el 46è Premi 

de Teatre Memorial Margarida 

Xirgu 2020 a la millor interpretació 

femenina pel seu doble paper de 

mare i filla a l’obra teatral “Justí-

cia”, que ha suposat el debut a la 

Sala Gran del TNC del dramaturg 

Guillem Clua. L’obra, amb direcció 

de Josep Maria Mestres, va haver 

de ser interrompuda per la crisi 

de la COVID-19. Anteriorment 

l’havien rebut, entre d’altres, Mercè 

Managuerra, Imma Colomer,  Mercè 

Sampietro,  Mónica López, Teresa 

Vallicrosa, Carmen Machi, Sílvia Bel, 

Àurea Márquez, Rosa Renom o Lloll 

Bertran. n

ANNA SAHUN ÉS LA GUANYADORA DEL PREMI XIRGU 2020?
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VACANCES10 -23 AGOST

T. 661 049 727
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L’INTERÈS EL DESPER-
TA EL MAGIA BORRÁS...

SEMPRE?
g   Sergi - No sempre. Jo vaig comen-

çar amb el Magia Borrás. De fet, tothom 

l’ha tingut, però no tots ens hem fet mags! 

És un bon inici, perquè si t’enganxa vol dir que 

t’agrada, però ha d’haver-hi alguna cosa més. En el 

meu cas va ser descobrir encara més el món de la mà-

gia, conèixer altres mags, anar al teatre a veure màgia...

David - No, tot i que segurament hi ha un alt percen-

tatge de gent que ha començat per aquí. Crec que hi 

té més a veure el fet d’assistir de petit a l’actuació d’un 

mag i que et fascinés, o veure’l per la tele o ara a les 

xarxes. A mi m’hi ha portat el meu germà. Sempre m’he 

empapat i m’ha agradat molt tot l’ambient de la màgia.

 

ÉS UN DO, O QÜESTIÓ 
D’HORES I HORES?

Sergi - Les dues coses. Tothom podria 

ser mag si s’hi posés! També és veritat que 

hi ha gent que té més facilitat. Tinc la sort que 

la màgia no em costa d’aprendre. Hi he tingut 

facilitat, però m’hi he dedicat. Crec que és més 

important les hores que el do. 

David - Tothom pot ser mag! Però hi ha molta gent que 

es limita a practicar, practicar i practicar....i acaba sent 

molt bo tècnicament, però això no ho és tot, només és 

un 20 o un 30%. La resta és com ets, com presentes les 

coses, com interactues amb el públic... Pots ser molt 

net, però si ets avorrit, l’efecte perd. Un truc de prin-

cipiants, en canvi, es pot convertir en una cosa molt 

bèstia. És més el personatge que la màgia en sí.  

ÉS IMPOSSIBLE DEDICAR-T’HI DE DEBÒ SI 
NO TENS/ ETS...
Sergi - Per començar, no hi ha res impossible. Tothom 

pot fer qualsevol cosa si hi dedica temps, passió, tre-

ball i esforç, i és impossible dedicar-t’hi si no intentes 

millorar dia a dia. És això: treball constant, ganes, amor 

i passió. 

David - Ambició, ganes... Molta gent comença a fer 

màgia perquè vol cridar l’atenció dels demés. Has de 

buscar millorar-te a tu mateix i provar d’innovar, no 

simplement copiar d’altres, perquè sempre contrac-

taran a l’original, no a la còpia. Per tant, estil personal, 

que t’agradi molt i no tenir por a crear coses noves, a 

provar-les i a arribar lluny. 

NO VOLDRIES ACABAR COM...
Sergi - El Mago Pop!

David -  La gran majoria de mags que es fan dir mags...

com el Mago Pop! No és un mag, és un actor que fa de 

Al bell mig del barri de Gràcia, a Barcelona, hi 
trobem el Teatreneu, un racó on hi tenen ca-
buda tot tipus d’arts escèniques i on, algunes 

nits, s’hi respira màgia. Allà hi trobem al Sergi i al 
David Armentano, dos joves germans amb molt de 
talent dedicats en cos i ànima a crear il·lusions. Han 
crescut compartint la seva passió, de la qual n’han 
fet el seu ofici. El Sergi domina el joc de cartes. El 
David, les monedes i la ment. Pots intentar pillar 

els trucs del Sergi a “Màgia d’aprop” i, fins i tot, 
aprendre’n algun al programa “Wowzzy baboom!” 
del Super 3. També pots posar el control de la teva 
ment a mans del David a “No limits” o caure sota 
l’embruix dels seus jocs de mans.  En tots dos casos, 
l’espectacle i el sentit de l’humor estan garantits. En 
aquest número els hem proposat un joc: respondre 
les mateixes preguntes. Estaran més a prop...o més 
lluny del que creuen? Comprovem-ho!

SERGI ARMENTANO VS DAVID ARMENTANO
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mag. Ha arribat on ha arribat utilitzant una metodo-

logia que no m’agrada, i considero que és una falta de 

respecte cap a l’espectador. 

CONFESSA: ES LLIGA O NO?
Sergi - (riu) Sí, sí que es lliga. No sé si és per la màgia o 

no!. A veure, és una eina molt bona per trencar el gel. 

És una cosa que crida l’atenció, que enganxa, que mola 

i que és guai. Això ajuda, sí...no direm que no!

David - (riu) I tant! Jo diria que sí, segur! Confesso que 

jo mai he utilitzat la màgia per això però, encara que no 

ho facis voluntàriament, lligues, segur. És una cosa que 

sol atraure, que és diferent...al final és un món tan ple 

de secrets i misteris que resulta atractiu per a tothom. 

A LA VILA EL TEU CAU MÀGIC ES TROBA A...
Sergi - A casa. Ho tinc tot a la meva habitació... de fet, 

per tota la casa. Hi practico allà. És on treballo, m’inspi-

ro, penso i hi faig de tot.

David - A casa, on ens trobem amb el meu germà i pro-

vem efectes nous o ens fabriquem artefactes, i també 

a la botiga d’un mag de Molins de Rei, l’Albert Camats, 

on quedem amb altres mags de la vila per compartir 

noves idees, provar experiments i ajudar-nos mútua-

ment. 

AMB UN BON TRUC ELIMINARIES...
Sergi - Ara mateix, el virus, el Covid-19, perquè, mare 

meva, la que ens està liant! I a més ens ha deixat sense 

feina als artistes. Si us plau, que desaparegui ja, que 

volem tornar a treballar!

David - La negativitat i els pensaments negatius o 

dolents de l’esser humà. M’encanta fer feliç a la gent. 

Amb un bon truc procuraria que tothom fos feliç!  n



ENTREVISTA
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g   EL PITJOR ENEMIC DEL BOSC 
ÉS L’ÉSSER HUMÀ?

Sí, en un percentatge molt elevat. 
Ara veig molts nous moviments 
ecologistes de façana, dels de 
molta teoria i poca pràctica. Són 
abanderats de l’ecologisme i de-
fensen l’emergència climàtica. I ho 
fan ara, quan abans d’ahir estàvem 
igual o pitjor?

HI HA NOVES AMENACES.  CASES 
OCUPADES, INFRAHABITATGES...

Sí, i es toleren. No s’apliquen les 
normes de joc existents, és a dir, 
la legislació. No parlem de cases: 
són barraques, palets de fusta, 
bungalows, autocaravanes...que 
es troben a zones protegides del 
Parc Natural i que estan punxades 
a la llum amb cables encintats i 
amb regletes que van pel terra del 
bosc enmig de la muntanya i que 
poden ser un punt d’ignició. 

LES POLÍTIQUES DE PREVENCIÓ 
CONVENCIONALS ENCARA TE-
NEN FUTUR? 

Cal una revisió per adaptar-les a la 
realitat. No és el mateix una zona 
forestal a Osona, per exemple, 
que el que tenim aquí, enmig de la 
metròpoli. En el primer cas, en cas 
d’incendi les afectacions poden 
ser unes masies o un poblet. Aquí, 
en canvi, tenim moltes urbanit-
zacions, i si es produís un gran 
incendi caldria dedicar tots els re-
cursos a retirar la gent que hi viu. 
Si es calés foc a Collserola i baixés 
pel Tibidabo, les afectacions a 
Barcelona serien terribles. 

ELS BOSCOS DE COLLSEROLA ES 
PODRIEN PASTURAR EN COMP-
TES DE NETEJAR?

Als boscos de Collserola al 1800 
hi havia vinyes, oliveres, garrofers, 
diferents tipus de cultius... i gaire-
bé no hi havia pins. Després de la 
fil·loxera hi va haver un abando-
nament dels conreus  i va passar 
a ser bosc perquè la fusta era 
rendible. Barcelona la necessitava  
per fer bigues per la construcció, 
i també pels forns de calç o de pa. 
Ara la muntanya està deixada, els 
boscos estan bruts i hi ha molta 
llenya. Per tant, caldria fer uns 

treballs de neteja previs retirant  
fusta, i el que s’anés regenerant 
en vegetació s’hauria de controlar 
amb els ramats. Aquestes inicia-
tives són bones, però haurien de 
resultar rendibles per les perso-
nes que ho facin, sense arribar a la 
sobreexplotació de Collserola. 

LES FRANJES DE PROTECCIÓ SÓN 
ENCARA L’ASSIGNATURA PENDENT?

Fins ara no s’havien fet. Fa dos 
anys es van fer les de La Rierada i 
aquest any hi ha la previsió de fer 
les de Vallpineda. El decret llei és 
del 2005, estem al 2020 i encara 
no estan executades al 100% les 
franges de seguretat del munici-
pi. Les franges de protecció han 
d’anar a càrrec dels propietaris 
dels solars de la urbanització, però 
com que no és popular demanar-
-ho, els ajuntaments prefereixen 
no enfrontar-se i demanar recur-
sos a la Diputació. Així que en la 
majoria de casos acaben anant a 
càrrec de l’erari públic. Seria més 
lògic que l’Administració es gastés 
els diners en el projecte i en l’ober-
tura inicial i que el manteniment 
el paguessin els veïns. Així aquests 
recursos es podrien destinar a 
fer franges estratègiques  dins el 
Parc, que els equips d’intervenció 

Pere Royo

Anys 54 Professió OBRES I SERVEIS FORESTALS I VOLUNTARI A L’ADF

Nascut MOLINS DE REI. A LA CLÍNICA! Aficions LA MUNTANYA, ELS BOLETS 

I EL VOLUNTARIAT M’encanta LA FRANQUESA: MIRAR ALS ULLS I PARLAR 

DE VERITAT Detesto LA RANCÚNIA I LA CRÍTICA FÀCIL
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agrairan a l’hora d’apagar el foc. Si 
no hi ha gestió forestal per part de 
l’Administració i de les persones, la 
natura farà gestió forestal a la seva 
manera, a través de temporals o el 
mateix foc. Podem tenir un incendi 
de sisena generació, com se’ns està 
anunciant, que sobrepassi  la capa-
citat d’extinció i que es mengi tot el 
parc de cop. Segons alguns tècnics 
de Bombers, en segons quines con-
dicions Collserola  podria cremar 
en tan sols quatre o sis hores.

RESPECTEM COLLSEROLA COM A 
PARC NATURAL QUE ÉS?

Malgrat són milions les persones 
usuàries que hi pugen, no hi ha 
afecte per Collserola. Tothom diu 
que és un parc natural, però ho 
és de nom. Per mi bàsicament és 
un Central Park. Aigüestortes és 
un parc natural, i no té l’afluència 
que té Collserola. Cinc milions de 
persones de la corona metropoli-
tana venen dia rere dia a passejar, 
a córrer, a fer bicicleta...i, com que 
no està ordenat, tothom passa pels 
mateixos indrets. Hi ha llocs de 
molt d’interès i de patrimoni, com 
el salt de l’aigua, el Castell Ciuró o 
Sant Pere Romaní, on la gent hi va 
tan sovint que ja estan cremats, a 
més de bruts i plens de pintades. 

QUÈ LI DEMANARÍEU COM A 
ADFS A LA GENERALITAT?

Som grups organitzats, conei-
xedors 100% del territori, i una 
eina essencial per a la prevenció 
i suport a Bombers en incendis 
forestals. Demanem suport i 
millorar els recursos. No pot ser 
que els ajuts de manteniment de 
les nostres ADFs sempre arribin 
tard o siguin els ajuntaments els 
nostres mecenes ajudant a finan-
çar les campanyes anuals contra 
incendis. Tenim una ADF molt 
potent, referent a la comarca, i ara 
també tenim la presidència de la 
Federació del Baix Llobregat . Som 
com aquell extintor que tenim 

penjat a la paret, que no et genera 
gaire despesa però que, quan el 
necessites, allà està. A Molins de 
Rei tenim gairebé 40 voluntaris, 
i molts d’ells no tenen accés a la 
formació de carnet groc, que és el 
que et permet intervenir en un in-
cendi. Si la Generalitat no hi posa 
solució, ens ofega, perquè alguns 
d’ells marxaran. Collserola són 
8.400 hectàrees, aviat s’ampliarà 
a 900 hectàrees més, i només hi 
ha quatre ADFs: Montcada, Sant 
Cugat, Molins de Rei-El Papiol i 
Sant Feliu. Tenim un gran repte 
per endavant i molt de potencial 
que no podem deixar escapar.  n
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g   QUINA ÉS LA PEÇA DE ROBA 
TRIOMFADORA D’AQUEST ESTIU?

Sens dubte, el vestit llarg. I si és 
amb bordats, amb passamaneries 
o amb els prints de moda (floretes 
i piquets), encara millor. És un 
look ideal, perquè amb una sola 
peça encertem segur. Li podem 
donar un toc més casual amb unes 
sandàlies o amb unes Converse, o 
podem anar més estiloses i amb 
un look més arreglat si portem un 
talonàs. Hi ha altres peces, com la 
bermuda, les bruses amb muscle-
res que destaquen l’esquena... 

EL TEIXIT DENIM HA VINGUT PER 
QUEDAR-SE?

Sempre s’ha portat. El texà és 
un teixit que sempre ha estat de 
moda i a totes les èpoques de 
l’any. És molt versàtil i universal. 
Tothom s’adapta a ell. Els seus orí-
gens són del segle XVII a França.  
Primer es feia servir per fabricar 
tendals i veles de vaixells, fins 
que al segle XX Levis Strauss va 

començar a fabricar indumentària 
pels soldats i militars. A partir 
d’allà, van començar a fabricar 
els texans. S’ha anat adaptant 
a la moda i a les tendències de 
cada any, els teixits s’han fet més 
suaus...Si aquest any, per exemple, 
es porten els dissenys de vestits 
amb muscleres i les mànigues més 
abonyegades, també es porten els 
vestits denim texans, adaptats a 
aquest patronatge. I es porta en 
totes les seves versions! Sobre-
tot en vestits, monos, faldilles i 
bermudes. 

SEMBLA QUE EL REVIVAL DELS 70 
I 90 S’IMPOSA. TORNEM A VESTIR 
AMB MUSCLERES I ESTAMPATS DE 
PIQUETS...

Doncs sí. La moda als anys 90 
es caracteritzava per la seva 
simplicitat, el seu minimalisme, els 
bàsics, els monocroms...tot això 
s’ha aplicat ara en les tendències 
d’aquest estiu, barrejant-ho amb 
les tendències dels 70 i el seu 
romanticisme, els seus estampats 
florals, les transparències, els 
volants, els vestits camisers, els 
llaços...Podem afegir també els 
tocs més estiuencs, que són les 
flors en versió mini i versió XL i 
els piquets de totes les mides. En 
aquest darrer cas, la combinació 
més predominant és la del fons 
negre amb el piquet blanc.

QUINS SÓN ELS COLORS QUE 
ACAPAREN LES MIRADES ALS 
APARADORS?

Aquest any els dissenyadors han 
marcat uns colors que busquen 
afrontar el futur, com a resposta 
a la situació que estem vivint i al 
que la societat necessita. Sembla 
que ho hagin fet expressament! A 
les passarel·les els colors que han 
predominat són el clàssic blue, 
una tonalitat que ens dona estabi-
litat, confiança, calma i connexió. 
També el taronja, perquè és un 
color alegre i que ens pot ajudar a 
fer combinacions molt creatives 
amb altres colors com el blau. El 
vermell ens dona molta energia, 
els turqueses ens refresquen i ens 
calmen... Els grocs han continuat 
per donar-nos més positivisme, 
més optimisme. El negre i el blanc, 
tot i ser estiu, segueixen vius. 
I els liles i el rosa pètal ens fan 
recordar aquell romanticisme del 
que parlàvem.  

HI HA UN LOOK PER A CADA 
OCASIÓ. QUIN MARIDATGE FARÍEM 
AMB LA CERVESA DE TARDA I LA 
COPA DE NIT? 

A la tarda jo optaria per un vestit 
llarg de flors i un calçat còmode. 
Al vespre podem aprofitar aquest 
mateix vestit, posar-nos un talonàs 
i abrigar-nos amb una jaqueta 
texana. I no oblidem una mascare-
ta a conjunt amb el vestit! n

PROPIETÀRIA DE VERD POMA

Jesica Viñas
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g   PER QUÈ VAU DECIDIR 
APOSTAR PEL GINTÒNIC I NO PER 
ALTRES COMBINATS?

Amb el meu company, el Genaro, 
vam començar amb El Palau com 
a cerveseria el 1997, al carrer 
Rafael de Casanovas, fins que el 
2004 vam descobrir un nínxol 
de mercat pel qual no apostava 
ningú. Ens van dir bojos. De fet, 
encara ens ho diuen ara. Sen-
se adonar-nos-en, ens havíem 
anticipat al món dels combinats. 
Hi havia demanda, i no hi havia 
ginebres més enllà de les habi-
tuals. Vam començar a portar-ne. 
Actualment hi ha unes 5.300 re-
ferències de ginebra i unes 550 de 
tòniques arreu del món. Nosaltres 
tenim més de 1.000 referències 
de ginebra que han vingut per 

quedar-se, instal·lades físicament 
a la casa, i una cinquantena de 
tòniques. Molins de Rei és, sens 
dubte, l’epicentre dels gintònics 
al món.  

MIL GINEBRES, 50 TÒNIQUES...
COM S’HO FA EL CLIENT PER NO 
PERDRE’S EN LA TRIA DEL SEU 
GINTÒNIC?

Si no és coneixedor del món dels 
gintònics, se li fa un tipus de test. 
Se li pregunta si li agradaria dolç, 
aromàtic, cítric, sec...Si no li agra-
da la confecció del combinat, se 
li canvia i se li ofereix un altre. A 
qui li agrada el gintònic, ja té unes 
marques establertes i sempre 
apostem per una marca superior, 
amb més qualitat de la que prenia. 
Si saps d’algun bar europeu on hi 
hagi més referències que al Palau 
Nou Gintònic Bar, tens la ronda 
pagada! 

DEU SEU MOLT CAR FER UN 
GINTÒNIC...

El 95% de les combinacions està 
entre els 6,50 i els 9€. La nos-
tra clientela és tan exigent que 
perquè servim una ginebra ha de 
tenir un 80% d’acceptació (vam 
començar amb un 60%). Si una 
marca no agrada, no es recoma-
narà.   

COM FEU LES COMBINACIONS?

Nosaltres no fem allò de “posar 
coses”. Posem la tònica, la gine-

bra...i a partir d’aquí et preguem 
que retinguis el sabor que hi ha 
per després posar-hi llimona, 
aranja o qualsevol altre comple-
ment.

LA MODA DEL GINTÒNIC NO 
SEMBLA QUE SIGUI PASSATGERA. 
DE FET, SERVIR-LO ÉS TOT UN 
RITUAL I BEURE’L, UNA AUTÈNTICA 
EXPERIÈNCIA...

El client ve a buscar una copa, que 
no és compulsiva. Curiosament, la 
majoria de clients són dones. Els 
hem ofert un combinat no agres-
siu, a la seva manera, al seu gust...

QUÈ PASSARIA SI EL GINTÒNIC 
ALGUN DIA DEIXÉS DE DEMANAR-SE?

Ha sortit el vodkatònic, combi-
nats més amarats...però hi ha una 
cosa clara: en aquesta història no 
estem sols, també estan totes les 
destil·leries. El gintònic no està de 
moda, és tendència.  n

CO-PROPIETARI PALAU NOU GINTONIC BAR

Jesica Viñas

ENTREVISTA
Pau Baliarda
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g   QUINS VAN SER ELS INICIS DE 
CAL BARBA?

El pare treballava de boter, va 
perdre la feina.. i amb la mare van 
decidir muntar una botiga molt 
petita a un local que era propietat 
dels tiets. No hi havia diners, així 
que al principi només teníem qua-
tre articles. En un rotllo de paper 
apuntàvem tot el que ens demana-
ven i que no teníem. Aviat va tocar 
a terra! Recollíem a l’estació el “Di-
cen” el “Telexprés” i “El noticiero”. 
El meu germà Esteve i jo baixàvem 
cada dia o cada dos dies a Barcelo-
na a fer encàrrecs i així, a poc a poc, 
es va anar muntant el negoci. 

COM HA EVOLUCIONAT EL 
NEGOCI AL LLARG DELS ANYS?

La idea era fer material escolar, 
perquè estàvem al costat de l’esco-
la, i la revisteria i els diaris, perquè 
era una manera de que entrés gent 
cada dia, i a partir d’aquí poder ven-
dre altres coses. Hi havia flotadors, 
joguines... fins i tot vam arribar a 
tenir bicicletes!  Llibres de butxaca, 
col·leccionables, puzzles, cintes de 
vídeo, CDs... Vam anar fent segons 
tocava. Fins i tot vam vendre paper 

d’empaperar parets! I és que la 
mare era molt bona venedora, 
sempre trobava recursos. Així ho 
vam fer també amb la loteria, i ara, 
també rebent i tornant paquets!

QUAN ARRIBEN ELS LLIBRES?

Sempre n’hi ha hagut, però no tants 
com ara. Primer van ser els de 
butxaca, principalment best-sellers 
(Sant Jordi, Planeta...). Abans te-
níem més distribuïdors, i depeníem 
d’ells. Ara hem guanyat, perquè el 
servei el tenim més directe i podem 
tenir-los en un parell de dies. Ens 
ha canviat el ritme. Abans et dema-
naven una cosa, i la gent s’esperava. 
Ara tothom té pressa. 

SOU DELS COMERÇOS QUE TENIU 
EMBLEMA: LA FAMOSA FINESTRA... 

Sí, és cert. Aquesta paret forma 
part de casa dels meus pares i dona 
al pati de l’escola. El meus pares 
van parlar amb el Sento Macià i ell 
va fer-los diversos dibuixos. Van 
triar aquest, i crec que van encer-
tar. Ara toca repintar, i quan ho fem 
hi posarem l’any. 

QUÈ VA PASSAR FA 25 ANYS?  

La casa Inoxcrom, quan ens enviava 
les comandes, a dins hi posava uns 
caramels de taronja, de llimona...
que a la mare li agradaven molt . 
Quan féssim 25 anys faríem uns 
caramels d’aquests. La mare va pre-
guntar a la casa, i els van fer amb 

un embolcall on sortia la finestra de 
Cal Barba. La Bel (la dependenta de 
tota la vida) i jo mateixa vam dir als 
clients que si guardaven l’embol-
call, d’aquí 25 anys faríem un dinar 
amb tots els que el conservessin. 
Va ser una conya, i a dia d’avui hi ha 
gent que encara el guarda! Tenim 
al congelador de casa dels pares 
encara alguns, per poder dir: els 
autèntics són aquests! I és que el 
juliol de l’any que ve fem 50 anys.

50 ANYS... QUIN ÉS EL SECRET? 

Ma mare deia que si algú volia fer 
un regal, fins i tot a la farmàcia 
el podia trobar. Una de les coses 
importants és que estem al mig del 
poble i és un lloc de pas. Anar ofe-
rint el servei, ser-hi i complir fa que 
la gent sàpiga que pot comptar amb 
tu. Hi ha clients que ens diuen“Si 
els nens no passen per Cal Barba, 
no es queden tranquils”. I aquesta 
botiga que ells veuen, tu no la veus.

L’ANY QUE VE ET JUBILES...QUÈ 
PASSARÀ AMB EL NEGOCI? 

Se’l quedarà la meva filla Anna, la 
tercera generació. La mare tenia 
clar que no es jubilaria fins als 70 
anys, però en el meu cas considero 
que ha arribat el moment de passar 
el relleu. L’Anna s’ha dedicat molt als 
contes, i li agrada recomanar-los. A 
més, s’ha mogut molt per fer serveis 
a nous llocs. La botiga té vida per-
què hi ha algú que segueix. n

PROPIETÀRIA DE CAL BARBA

Montse Barba
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RECOMANACIONS 
LITERÀRIES

L
’estiu és badar, capbussar-se dins l’aigua, 
prendre el sol, fer unes tapes amb els 
amics...i també fer volar la imaginació i 
desconnectar de la realitat a través de les 
pàgines d’un llibre. Quin triar, però? Des de 

la Llibreria Barba ens recomanen alguns títols que no 
pots deixar escapar. Afanya’t... i bona lectura!

PER ALS ADULTS

Amb més de 20 anys en el sector, Toni García Ramon 
ens descobreix  a “Mata a tus ídolos” el costat més 
humà i, de vegades, més fosc, d’algunes de les cele-
britats més sonades del món del cinema. Joël Dicker 
ens presenta també “L’enigma de l’habitació 622”, un 
thriller diabòlic construït amb la precisió d’un rellotge 
suís. Carmen Mola torna amb nous i impactants 
personatges amb “La nena”, una història no apta per 
a lectors sensibles. Una altra escriptora, Care Santos, 
ens demostra amb la seva novel·la “Seguiré els teus 
passos” la necessitat de conèixer la veritat que amaga 
el nostre passat. I Pilar Rahola ens trasllada amb “L’es-
pia del Ritz” a la Barcelona de 1942, on hi conviuen 
nazis, espies i una orquestra que toca a un hotel que 
brilla amb llum pròpia. 

PER INFANTS A PARTIR DE 8 ANYS

Amb més de 2 milions de còpies venudes, “Una histò-
ria de futbol”, de José Roberto Torero, s’ha convertit 
en una joia de la literatura infantil on l’amistat i el fut-
bol s’uneixen. Mai és tard tampoc per descobrir “Pippi 
Calzaslargas”, d’Astrid Lindgren, una història que data 
de 1945 i amb la que han gaudit unes quantes genera-
cions de petits i grans d’arreu.

PER ALS MÉS PETITS

“R-Boot”, de Joan Turu, és un àlbum il·lustrat que plan-
teja una societat on les persones necessiten robots 
per rebre amor i estima. I en temps de coronavirus, 
dues suggerències: “Tinc un volcà”, de Míriam Tirado 
i del mateix Joan Turu, un conte per saber què podem 
fer amb la ràbia; i “Fins que ens puguem abraçar”, 
d’Eoin McLauglin i Polly Dunbar, on descobrirem que 
l’eriçó i la tortuga tenen altres maneres d’estimar-se...
fins que ens puguem abraçar! n
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g   Són un grup de famílies (pares, 
mares i germans), persones sen-
sibles i professionals, que juntes 
volen impulsar projectes i activi-
tats a la vila per millorar les condi-
cions de vida de les persones amb 
discapacitat i les seves famílies. 
Van iniciar el seu camí l’any 
2018 i, des d’aleshores, lluiten 
per aconseguir la plena inclusió i 
participació de les persones amb 
capacitats diverses en la nostra 
societat i per defensar els seus 
drets, que lamentablement tan 
sovint queden al final de la llista 
de prioritats de les Administraci-
ons. Volen ser una plataforma de 
sensibilització de la població, així 
que promouen la participació de 
les persones amb discapacitat en 
totes les  activitats que es facin 
a la vila, implementant el suport 
necessari per a fer-la efectiva 
(activitats de lleure, d’esport, 
culturals, de l’habitatge...) i la cre-
ació d’un espai d’acompanyament 

de les famílies. La unió fa que 
organismes, entitats i la població 
en general es comprometin a 
normalitzar i donar resposta a les 
necessitats de les persones amb 
discapacitat.

També volen ser un referent per 
a les famílies, una ajuda efectiva 
per a totes aquelles persones 
que han rebut un diagnòstic i no 
saben per on començar, o que 
es troben amb situacions que no 
saben gestionar, o simplement 
que tenen dubtes o necessiten un 
espai on compartir angoixes i on 
es generin complicitats i xarxes 
de suport. És per aquest motiu 
que des del maig del 2019 fan 
una activitat oberta a tothom que 
anomenen Cafè i Acollida, per 
compartir i aprendre junts.

Des del desembre del 2018 han 
participat en molts actes: la Festa 
per la Inclusió, el Concert Solidari 

d’en Joan Dausà, el Pregó de la 
Fira de la Candelera del 2019... 
També han organitzat un parell de 
xerrades: la primera, el bateig de 
l’entitat amb la terapeuta Àngels 
Ponce; la segona, enfocada a les 
Ajudes a la Discapacitat. Van 
presentar el conte “Descobreix el 
Món del Biel” i un curt al Festival 
de Terror, van optar al premi 
Memorial Josep M. Salas i al llarg 
d’aquests primers anys, han fet 
diferents intervencions i escrits 
tant a mitjans locals com genera-
listes.

Cal treballar perquè es respectin 
i vigilin els drets de les persones 
amb discapacitat, i per això us 
animem a formar-hi part i fer-los 
arribar les vostres inquietuds i 
propostes a hola@enredat.cat 
i a les seves xarxes socials. Us 
animem a fer-vos socis/es de 
l’entitat: per només 1€ al mes 
podeu contribuir a millorar alguns 
aspectes de la nostra societat. 
A Enreda’t hi teniu les portes 
obertes!  n

ENREDA’T PER LA (DIS)CAPACITAT
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EL PERSONATGE

D
e ben petits tots somi-
em, fins i tot desperts. 
Naveguem en vaixells 
pirata, lluitem contra 
dracs...i ens imaginem 

què serem quan ens fem grans. A la 
Mònica li agradava mirar el cel per 
albirar com serien les estrelles i els 
planetes si els tinguéssim a tocar. 
Volia ser astronauta per viatjar a 
la Lluna, i descobrir potser un nou 
asteroide. Una mestra de l’escola 
L’Estel (seria un senyal?) li va donar 
un savi consell: per ser astronauta, 
calia estudiar molt. I, ves per on, 
va ser la gran pantalla la que la va 
ajudar a descobrir la seva autèntica 
vocació. Aquella adolescent ja no 
volia ser astronauta: volia ser la Jo 
Harding (Hellen Hunt) de “Twister”, 
una intrèpida meteoròloga que 
perseguia a través de la Nordamè-
rica rural el pas dels tornados, tot 
un fenomen taquiller dels anys 90. 
Es va llicenciar en Física i va cursar 
un màster en Meteorologia a la 
Universitat de Barcelona. Va fer la 
beca a TV3, on es va quedar per fer 
substitucions al 3/24. Després va 
venir Betevé i finalment va aterrar 
Al Grup Godó (Rac1, Rac 105 i 
l’Aruscitys a 8TV), la que podríem 
dir és des de fa anys la seva segona 
casa, on sovint arriba quan encara 
no ha sortit el sol. A tocar del cel, 
justament a la planta 15 d’un edifici 
de l’Avinguda Diagonal, és des d’on 
la Mònica fa cada dia les seves pre-
diccions meteorològiques per a Rac 

1 i Rac 105. És la dona del temps, la 
que et fa ser previsor o canviar de 
plans en funció del que dicti Zeus, 
amo i senyor dels núvols, la pluja i 
els trons. També escriu. És autora 
dels llibres “Només seran quatre 
gotes,” on explica la meteorologia 
i l’astronomia de manera planera, 
i “El temps a la maleta”, una guia 
per conèixer 25 llocs del món on 
el clima incideix, i molt. Li apassio-
na la canalla. De ben xiqueta va 
entrar a formar part de la família de 
l’Esbart Dansaire de Molins de Rei. 
Primer, a l’Esbart petit; més tard, 
al cos de dansa i al final, fent-se 
càrrec del grup d’infants. Pensant 
precisament en els més menuts de 
la casa també ha escrit els contes 
“Mirant el cel”, “Mirant els núvols” 
i “Mirant l’univers”. Speaker a les 
trobades de gegants, pregonera 
de la Fira, jugadora ocasional de 
boccia... Dolça i riallera, 
solidària i comprome-
sa. Els anys passen, i la 
Mònica segueix somiant 
sense perdre el cel de 
vista mentre l’Aleix, la 
seva parella, immorta-
litza cada instant amb 
la seva càmera al so d’ 
“Everything I do (I Do 
It For You) de Bryan 
Adams. Qui sap si la 
petita Elna perseguirà el 
mateix somni. n
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