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BÀSIC PRO BUSINESS

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

          - Stories per setmana. - 14 14

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

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

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 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 al client i gestió de 
reputació. 

És possible que part de la quota sigui 

a resultats.
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Recentment hem celebrat 
el 40è aniversari de la 
nostra principal bèstia de 

foc, l’estimat Camell. Enhorabona i 
per molts anys!

Quan expliques què és, la gent 
de fora s’estranya perquè la 
bèstia actual no té pas forma d’un 
remugant del desert: més aviat 
sembla un ase. La versió oficial 
diu que “fer el camell” vol dir fer 
el ximple amb barroeria. També 
els fa gràcia perquè un “camell” 
popularment és la persona que 
distribueix droga.

Fins fa unes setmanes teníem 
un gos policia que perseguia als 
“camells” ensumant els racons. 
Era un pastor alemany anomenat 
Django, que va morir. DEP.

Desconeixia que Molins de 
Rei tingués un agent municipal 
rastrejador de droga. Ara bé, 
tenint en compte que fa anys que 
Agbar detecta traces de cocaïna 
a les aigües del Llobregat a la 
planta potabilitzadora de Sant 
Joan Despí, suposo que deu 
està justificat tenir una mena 

de comissari Rex, de Chase o 
de D’Artacan i pagar-li el millor 
pinso. L’alcalde Xavi Paz ho 
tenia fàcil a l’hora de comprar-
ne, per exemple, a la plaça de 
l’Ajuntament, que disposa de 
dues botigues que tenen tot el 
que una mascota pot necessitar i, 
per estrany que sembli, fins i tot 
podríem encarregar un taüt caní (a 
Amazon el pots trobar per 68€). 

El passat 7 d’octubre al parc 
Mariona es va celebrar una mena 
de funeral d’Estat improvisat 
amb la participació d’una bona 
colla d’agents de la Guàrdia 
Urbana, personal de les ADF i la 
Creu Roja. També hi assistiren 
agents dels Mossos d’Esquadra 
i representants de les unitats 
canines de les policies 
espanyoles CPN i GC; 
tothom quadrant-
se i fent la salutació 
reglamentària davant 
el carretó que duia 
les despulles del 
Django cobert amb 
una mortalla.

L’alcalde de la vila 
també va participar a 
l’“homenatge” caní.

En aquesta vida tot és millorable, i 
hauria sigut tot un detall comprar 
un taüt per en Django i evitar que 
els seus companys quadrúpedes 
presents a la cerimònia de comiat 
veiessin les potes mortes del 
malaurat ca. 

Si cal tornar a fer públicament 
aquest ritual, fem-ho bé, 
carai! Semblarà igualment una 
innocentada i serà igualment 
patètic, d’estil dubtós i d’un cert 
aire grotesc, però quedarà súper 
guai per penjar-ne imatges a les 
xarxes socials.

A més a més prefereixo que 
certs cossos policials estiguin 
entretinguts assistint a 
enterraments de tota mena de 

bèsties, com si fos l’antítesi 
del dia de Sant Antoni 

Abat, que seguint la pista 
dels dissidents polítics 
independentistes; com 
acostumen a fer com si 
es tractés d’enxampar al 

“narco” més malvat o al més 
gran de tots els “camells”.3

VA D’UNA VILA 
DE CANS  
I DE “CAMELLS”

Albert Artés Serra
 opinió
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Amics, hem passat per la 
prehistòria, ibers, romans 
i visigots. La vegetació 

primigènia suposem que continuà, 
però les persones, capaces 
d’adaptar la naturalesa al seu 
profit, sempre han actuat.

Fins al segle setè ens trobem 
amb una introducció progressiva 
però pausada de noves espècies, 
i potser aquest sigui un punt 
significatiu per donar un cop d’ull 
a l’origen de les plantes cultivades 
a Molins de Rei en aquella època 
per saber si sempre han estat aquí. 
En presentem una bona mostra:

Olivera-Olea europea (d’Àsia 
Menor al Turquestan),Vinya-
Vitis vinífera (entre Caspi i Golf 
Pèrsic, domesticada fa 3.000 anys 
a Mesopotàmia i Nil i portada a 
Europa pels fenicis), Garrofer-
Ceratonia síliqua (Mediterrani), 
Ametller-Prunus dulcis o 
Amygdalus comunis (Pèrsia), 
Avellaner-Corylus avellana 
(Europa), Cirerer-Prunus avium 
(Europa, Àsia occidental i nord 
d’Àfrica), Figuera-Ficus carica 
(Àsia Menor i Mediterrània), 

Arboç-cirerer de l’Arboç o 
de pastor-Arbutus unedo 
(Mediterrània), Prunera europea- 
Prunus domestica (Caucàs), 
Pomera-Malus domestica (Europa 
i Àsia), Presseguer-Prunus pèrsica 
(de Xina a Pèrsia, d’on el portaren 
els romans), Albercoquer-
Prunus armeniaca (Àsia central), 
Magraner-Punica granatum (de 
Pèrsia als Himalaies), Lledoner-
Celtis australis (Mediterrània), 
Nesprera-Mespilus germànica 
(Europa central i oriental); Glà, 
aglà o bellota-fruit del gènere 
Quercus, Carrasca-Quercus 
rotundifolia (divers origen a 
l’hemisferi nord), Pi pinyoner-
Pinus pinea (Mediterrània), Arç 
blanc o cireres de bon pastor 
(Mediterrània), Maduixera-
Fragaria vesca (Alps), Melonera-
Cucumis meló (Mediterrània 
oriental), Esbarzer (de mores)- 
Rubus ulmifolia(Europa); Col, 
bròquil, coliflor-Brasica oleràcea 
(Mediterrani), Espinac-Spinacia 
oleracea (sud-oest asiàtic Europa 
segle XI), Llentia-Lens culinaris 
(Orient Mitjà), Cigró-Cicer 
arietinum (de Turquia i Orient 
Pròxim fa cap al Mediterrani), 
Guixa-Lathyrus sativus (Àsia i 
Àfrica),Tramús-Lupinus albus 

(tramús blanc: Balcans), Pèsol-
Pisum sativum (Àsia Menor), 
Fava-Vicia faba (autòctona), 
Veça-Vicia sativa (Europa, Nord 
Àfrica, Àsia), Enciam-Lactuca 
sativa (Egipte), All-Allium sativum 
(d’Àsia a la Mediterrània), 
Ceba-Allium cepa (Àsia central), 
Rave-Raphanus sativus (d’Orient 
Pròxim a la Mediterrània), 
Remolatxa-Beta vulgaris (els 
romans mengen la fulla i arrel; 
la roja és creació moderna), 
Bleda-Beta cicla (Mediterrània), 
Nap-Brassica rapa (Àsia-Europa), 
Pastanaga-Daucus carota (Àsia), 
Blat-Triticumaestuvum (Turquia, 
s.VIIa.C.), Ordi-Hordeum vulgare 
(Orient Pròxim), Civada-Avena 
sativa (Balcans) i Sègol-Secale 
cereale (Àsia).3

ORIGEN DE 
PLANTES D’AQUÍ  
I D’ALLÀ

Tomeu Martí i Parellada
Enginyer agrícola i historiador vocacionalopinió

Nesprer, arbre fruiter.
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Més informació a:
www.molinsderei.cat/deixalleria
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Ja tenim ben entrada la 
tardor i, com és habitual, les 
temperatures van baixant 

a poc a poc, fet que convida a 
voler estar encara a l’aire lliure. 
La comoditat i més amplitud de 
les peces de roba s’imposen a les 
col·leccions de moda. Aquesta 
temporada de tardor estem rebent 
les peces de roba a les botigues 
amb molta irregularitat, degut a la 
paralització de moltes fàbriques i a 
l’increment de costos del transport. 

Dins d’aquesta inestabilitat de 
producció ha sorgit molta creativitat 
en les col·leccions que presentem. 
La vessant ecològica segueix a 
l’alça amb el desenvolupament de 
materials reciclats com a segell 
distintiu de moltes col·leccions. 
Destaquem molt la presència 

de colors granatosos, taronges, 
marrons i verds. Pels que busquen 
la comoditat absoluta, aquest és el 
vostre any. Els xandalls tornen per 
ser l’opció guanyadora del nostre 
dia a dia. Han entrat amb força les 
dessuadores oversize amb caputxa o 
obertes i de molts colors i estampats 
diferents. Algunes tenen algun 
dibuix o lletres davant. Són còmodes 
per estar a casa fent teletreball o 
per sortir al carrer un moment si 
es vol anar abrigat. Una opció més 
casual serien les sobrecamises o 
camises més gruixudes de viella o 
franel·la amb butxaques grans. Hi 
ha una àmplia col·lecció de quadres 
i llisos. El punt, el trobem en tot 
tipus de peces, des de pantalons 
fins a polos, jerseis o jaquetes. 
Aquest teixit segueix amb força 
per la seva calidesa i flexibilitat. 
Trobem també peces de cotó o de 
llana que s’adapten als gustos de 
tothom. Quan el fred estigui més 
present, ens agradarà tenir alguna 
de les parques i jaquetons de més 
abric. Podrem escollir peces molt 
lleugeres amb teixits tècnics ideals 
per anar en moto en dies de vent 
i pluja. Venen amb molta força els 
teixits llanosos o “acotonats” per 
vestir elegant i preparar-se pel 
fred.3

TENDÈNCIES 
TARDOR-HIVERN

Toni Velo
Propietari de Velo Vestir opinió
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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

4
El cinema dels anys 80 va 
patir una bogeria creativa. 
Professors d’arqueologia 

explorant temples maleïts a cop de 
fuet, exòtiques bèsties domèstiques 
que no els podia donar la llum del 
sol ni menjar després de mitjanit, o 
DeLoreans que et feien viatjar en el 
temps quan arribaven a 140 km/h. 
Però amb això encara no hi havia 
prou: faltava fusionar un gènere tan 
esfereïdor com el de les aparicions 
fantasmagòriques amb l’acció i la 
comèdia. Al 1984 van arribar...Els 
Caçafantasmes.

Dan Aykroid (Ray a la pel·lícula) és 
descendent d’una llarga nissaga 
familiar d’estudiosos del paranormal. 
El seu pare havia publicat un llibre 
sobre les experiències dels mèdiums, 
i els seus avis eren coneguts per 
veure aparicions de persones no 
vives. En Dan deuria voler aportar 
el seu granet de sorra a la tradició 
familiar escrivint el guió d’una 
història on ell mateix capturava a 
espectres del més enllà.

A l’inici, els actors escollits van 
ser l’Eddie Murphy i el John 
Belushi, però la cosa no va anar 

bé. El primer va haver de declinar 
l’oferta per no poder compaginar-
ho amb el rodatge de “Beverly 
Hills Cop” (aquí anomenada 
“Superdetectiu a Hollywood”), i el 
pobre John va morir al 1982, quan 
el projecte acabava d’arrencar. 

Ivan Reitman, director del 
llargmetratge, va imposar Harold 
Ramis, Bill Murray i Ernie Hudson 
com a companys d’en Dan al film. 
En Harold estava encantat, ja que 
també va fer de co-guionista. En 
Bill va dir que sí, però ningú va 
saber res d’ell fins que, el primer 
dia de rodatge, va aparèixer per 
la porta. I a l’Ernie li van retallar 
tantes frases que mai va estar 
segur d’haver participat a la 
pel·lícula.

Filmation (empresa d’animació 
que havia fet sèries d’èxit com 
“Masters de l’Univers”, us sona?) 
tenia el copyright del nom Ghost 
Busters, i va costar temps i 
diners fer-los cedir. Mentre la 
cosa no estava clara, s’havien 
de rodar totes les escenes on 
aparegués el nom per duplicat,  
amb Ghost Smashers (Esclafadors 
de Fantasmes) com a marca 
alternativa.

La banda sonora també va 
portar mal de caps. El tema de 
Ray Parker Jr. va ser nº1 a les 
llistes d’èxits durant 3 setmanes 
seguides (fins i tot va ser 
nominada als Oscar), però això 
no li va evitar una demanda per 
plagiar la cançó de Huey Lewis & 
The News, “I want a new Drug”. 
Escolteu-la i valoreu vosaltres 
mateixes.

Al novembre arriba 
“Ghostbusters: Afterlife”. Creieu 
que serà digna de la saga o...serà 
una fantasmada?3

WHO YOU 
GONNA CALL?

Xavi PSX
Ready to Play @r2pradioopinió
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1 - RESTAURANT PALADART  
(@paladart.restaurant)
El nom ja promet, i és que el que 
et trobaràs en aquest restaurant 
és Art Gastronòmic. Cuina molt 
moderna i de mercat, on es respecta 
el producte portant-lo al seu màxim 
nivell. Cuina, en definitiva, atrevida i 
d’avantguarda. El menú costa menys 
de 13€, i ofereixen una fórmula 
setmanal que venen ganes d’anar-hi 
cada dia. Regentat pel matrimoni 
format pel Pedro Espinosa a la cuina 
i la Kerly Martínez a la sala.

2 - FUKAI SUSHI ROOM  
(@fukai_sushiroom)
Aquest restaurant relativament 
nou es posiciona al Top 2 d’una 
forma molt merescuda. En totes 
les seves creacions hi trobareu 
harmonia, ordre i equilibri. Un menú 
ideal per provar la cuina japonesa 
d’alta qualitat, amb molta subtilesa. 
Exquisit  producte i exquisit servei. 
Ens ofereix un menú per sota dels 
14€, força interessant. Regentat per 
un noi català molt jove, però que sap 
“el que té entre mans”.

3 - RESTAURANT ENTREPLATS  
(@entreplatsrestaurant)
Un restaurant amb solera, obert des 
de l’any 2014. La parella formada 

pel Tony i la Silvia mostren amb 
els seus plats la seva passió per la 
gastronomia. Són dos foodies amb 
molta passió pel que fan. Tenen un 
menú mediterrani d’alta qualitat a 
un preu més que raonable (menys 
de 15€). Podreu tastar tècniques 
de cuina d’avantguarda amb el 
tradicional xup xup.

4 - RESTAURANT NIMBIN  
(@nimbinmolins)
És un restaurant de fusió. I és que 
ho fusionen tot. Són clàssics, però 
fusionats amb les tècniques d’alta 
cuina. Mesclen la cuina tradicional 
amb tocs d’altres cultures: amb una 
decoració de “teteria àrab” et trobes 
tendències italianes, japoneses, 
àrabs i europees. El menú de 13€  
t’ofereix l’oportunitat de tastar la 
seva essència.

5 - EL TAST (@eltastmolins)
Cuina catalana i tradicional, amb un 
ambient rústic i molt acollidor, dirigit 
per la Neus Pous. Us trobareu una 
experiència de bona cuina, la de tota 
la vida, amb producte de proximitat 
i ben treballat, amb receptes de 
sempre i amb platets recomanats 
per la Neus. Un menú molt variat dia 
a dia amb producte de proximitat i 
de mercat. I per tan sols 12,40€.

EL TOP FIVE 
GASTRONÒMIC

Gastroristonomia
Instagram @gastroristonomia opinió
Aquest mes hem triat els 5 restaurants amb 
menú migdia per sota dels 15€ que més ens 
han agradat.  

RESTAURANT PALADART

FUKAI SUSHI ROOM

RESTAURANT ENTREPLATS

RESTAURANT NIMBIN

EL TAST
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NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL
 
MOLINS DE REI

JA HA COMENÇAT LA SEGONA FASE D’URBANITZACIÓ DEL BARRI DE LES GUARDIOLES? 

EL SISÈ CONSELL D’INFANTS DE MOLINS DE REI JA TÉ UN ENCÀRREC?

L’AJUNTAMENT HA POSAT EN MARXA UN NOU SERVEI DE SUPORT PSICOLÒGIC PER A ADOLESCENTS?

EL SERVEI D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I CONCILIACIÓ FAMILIAR TRENCACLOSQUES TORNA AMB NOVETATS?

4La urbanització, situada al 
sud-est de la vila de Molins 
de Rei, ha permès connectar 
els barris de la Riera Bonet i 
les Conserves, on la presència 
de l’espai natural de la serra 
de Collserola dona valor 

afegit i qualitat ambiental al paisatge. 
En aquesta segona fase s’urbanitzen 
majoritàriament les zones verdes i 
els vials de Riera Bonet i també es 
possibilita la connexió amb el barri de 
l’Àngel, que alhora facilitarà l’accés al 
parc de Collserola. 3

4El Consell d’Infants enguany compta 
amb un total de 27 infants, que ja han 
pres possessió del càrrec de consellers 
i conselleres. Tots els nens i nenes són 
alumnes de 5è i 6è de primària de les 9 
escoles de la vila i les entitats de lleure. 
Cada curs, l’alcalde realitza un encàrrec 
sobre un tema  a treballar per part dels  

consellers al llarg del curs. Per 
aquest curs, l’encàrrec realitzat al 
Consell d’Infants ha estat el de les 
xarxes socials, rebran informació, 
podran conèixer de primera mà 
els beneficis i els riscos de l’ús de 
les xarxes socials.. 3

4L’objectiu és donar suport 
individual i grupal als i les 
joves i a les seves famílies. 
Aquest servei és gratuït i es 
presta a la Federació Obrera 
els dilluns, dijous i divendres, 
de 16 a 20h. Els i les joves que 
requereixin d’aquest servei i les 

seves famílies hauran de ser derivats 
per l’Equip Bàsic de Serveis Socials 
Municipal. Aquest nou servei treballarà 
en xarxa amb els diferents agents 
educatius (Instituts, Equip Atenció 
Psicològica) i el Centre de Salut Mental 
Infantil i Juvenil (CSMIJ) ubicat al CAP 
de Molins de Rei.3

4El Trencaclosques ja ha iniciat 
el curs amb nous racons plens de 
material manipulatiu i vivencial amb el 
qual afavorir l’experimentació, el joc i 
l’aprenentatge dels i les més petites. 
Trobareu l’espai al carrer Sant Isidre 
núm. 2, de dilluns a divendres de 9:30 
a 12:30h. Recordeu que ara el servei 

es pot utilitzar tres vegades a 
la setmana amb un màxim de 
3 hores per dia. També pots 
posar-te en contacte a través del 
telèfon  664247769 o el correu 
electrònic trencaclosques@suara.
coop.3

sabies que?
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MOLINS DE REI

L’AJUNTAMENT HA SIGNAT UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL MNAC?

LAS VEGAS S’INSTAL·LA A MOLINS DE REI?
O

CICLE CONCERTS TRIBUT
MOLINS DE REI

Organitza:

HA MORT DJANGO, EL PRIMER AGENT DE LA UNITAT CANINA DE LA GUÀRDIA URBANA?

TORNA LA SETMANA DE LA POESIA A LES CASES?

4Un cop finalitzades 
les obres, i quan el Palau 
Requesens estigui degudament 
condicionat, el Museu Nacional 
d’Art de Catalunya (MNAC) 
durà a terme una cessió 
temporal d’obres de la seva 

col·lecció perquè restin exposades 
al Palau Requesens. El conveni de 
col·laboració signat tindrà una vigència 
de quatre anys, que es podrà prorrogar 
de forma expressa per un període 
idèntic. El Palau acollirà i conservarà 
obres representatives de l’època 3

4La productora La Catifa Roja aterra 
a Molins de Rei amb una forta aposta 
cultural que s’engloba dins el cicle 
de concerts Molins-Las Vegas. Des 
d’aquest mes d’octubre i fins al proper 
mes de maig passaran per la vila 5 grups 
de tribut a diferents músics i músiques 
d’arreu. El Foment serà l’epicentre del 

nou sisme musical. Scarbeats 
(banda tribut a The Beatles) 
iniciarà aquesta primera edició 
dissabte 16 d’octubre. El 26 de 
desembre serà el torn d’Agustí 
Burriel Quintet i el seu tribut a 
Frank Sinatra. Ja podeu comprar 
entrades!3

4La Guàrdia Urbana va 
organitzar un acte de comiat al 
Parc de la Mariona, al qual van 
assistir Mossos d’Esquadra, 
Policia Nacional, Guàrdia Civil, 
Bombers, ADF, Protecció Civil, 
Creu Roja i altres Policies 
Locals d’arreu del territori. 

Django, pastor alemany de 8 anys, va ser 
ensinistrat i es va incorporar al 2015 a 
l’equip de la Guàrdia Urbana de Molins 
de Rei en una prova pilot per detectar 
substàncies estupefaents. Aleshores 
una campanya a Change.org va recollir 
gairebé 400 signatures demanant 
“alliberar l’animal de l’esclavitud”. 3

4Enguany la sisena edició, iniciativa 
de l’editorial “Grogues cauen les fulles” 
i dedicada al poeta Francesc Garriga 
Barata, se celebrarà als baixos de 
l’edifici El Molí. Des del 15 d’octubre i 
fins al 6 de novembre hi participaran 
Xavier Baró, Amat Baró, Sergi Marcos, 
Sergi Carós, Adrià Sàbat, Sílvia Bel, 

Juan Manuel Galeas, Fran León, 
José Santiago, Mireia Calafell, 
Mireia Calafell, Jordi Boixaderes 
i Xavier Bosch. L’accés és gratuït 
i amb aforament limitat. Per tots 
els actes serà imprescindible la 
inscripció prèvia.3

sabies que?
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sabies que?NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL
 

VALLIRANA

LES CASETES HA DECIDIT TRASLLADAR EL SEU PARC INFANTIL A LA ZONA DE LA PETANCA?

S’INICIEN ACTIVITATS DE SUPORT AL TEIXIT EMPRESARIAL?

A FINALS D’OCTUBRE ES PROCLAMARÀ L’ESTABLIMENT GUANYADOR DE LA V RUTA DE LA TAPA?

LA BIBLIOTECA ORGANITZA LA DARRERA SETMANA D’OCTUBRE LA “SETMANA MÀGICA”?

4Els veïns i veïnes tenien l’opció 
de votar per decidir el futur 
del seu parc infantil, fruit del 
procés participatiu que s’ha fet. 
Després de fer el recompte de les 
votacions, s’ha escollit per una 
gran majoria l’opció C de les 3 que 
es van proposar. Aquesta opció 

proposava traslladar el parc a una nova 
ubicació més gran (la zona de petanca) on es 
posaran jocs nous i un espai de cal·listènia. 
Amb una participació propera al 20%, 
l’opció guanyadora va aconseguir més del 
81% dels vots. A partir d’ara s’iniciarà tot el 
procés administratiu per portar endavant el 
nou parc del barri de les Casetes.3

4Promoció Econòmica engega tot un 
conjunt d’activitats de suport al teixit 
empresarial a partir del 18 d’octubre 
i fins al 16 de desembre. Es tracta 
de 16 formacions finançades entre 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament. 
L’oferta va dirigida a empreses, micro i 
PIMES, comerços, autònoms i persones 

emprenedores. Les places són 
limitades i les inscripcions ja són 
obertes. Per a reservar plaça 
podeu trucar al 93 683 22 62 
o enviar un correu electrònic 
al departament de Promoció 
Econòmica (navarrommr@
vallirana.cat). 3

4La V Ruta de la Tapa ha 
estat tot un èxit amb més de 
2.800 tapes servides pels 
establiments participants. 
El nou format amb més dies 
d’oferta ha permès incrementar 
la presència de clients als 
establiments que oferien la seva 

tapa més canya a 2,5 €. Els participants 
de la Ruta de la Tapa van poder votar 
per la millor tapa d’aquest any. Està 
previst a finals d’octubre conèixer el 
nom de l’establiment guanyador, i també 
el nom de la persona guanyadora del 
sorteig entre els participants.3

4Es proposen diferents activitats 
per a totes les edats, com seran: un 
club de lectura Lovecraft (públic jove i 
adult), un curs de bruixes i bruixots (per 
infants a partir de 6 anys), projeccions 
de cineasta Chomón (per un públic 
familiar), la presentació de la segona 

part de la novel·la del Daniel 
Banegas “Aullidos en Barcelona”, 
i un taller de varetes de Harry 
Potter (per nois i noies a partir 
de 8 anys). A més, a partir del 
dimarts 26 fins dissabte 30, hi 
haurà una sorpresa més.3
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CERVELLÓ

TORNA  EL HALLOWEEN-PASSADÍS DE LA POR?

POTS ANAR A LA FEINA EN BICI ELÈCTRICA?

EL CASAL DE LA GENT GRAN REPRÈN LES ACTIVITATS AQUEST OCTUBRE?

LA MASIA CAN GUITART HA GUANYAT EL “JOC DE CARTES” DE TV3?

4L’Ajuntament ha obert les 
reserves per a la celebració 
del Halloween i el Passadís de 
la por al Club de Can Guitart 
els dies 30 i 31 d’octubre. Per 
visitar-lo és imprescindible 
tenir la reserva prèvia, que es 
pot tramitar tant al web com 

a les oficines municipals. Es permetrà 
l’entrada per grups de 6 persones màxim 
i els menors de 14 anys hauran d’anar 
acompanyats per una persona adulta. 
L’espectacle no està recomanat per als 
infants menors de 12 anys ni per a les 
persones impressionables. L’entrada és 
gratuïta. 3

4L’Àrea Metropolitana de Barcelona 
cedirà durant 6 mesos bicicletes 
a les empreses i els empresaris o 
professionals dels 36 municipis del seu 
àmbit territorial, entre els quals es troba 
Cervelló, per tal de promoure l’accés 
en bicicleta a la feina i amb l’objectiu 
de millorar la qualitat de l’aire i la salut 

dels ciutadans. Les sol·licituds al 
projecte Biciempresa s’han de 
presentar per registre electrònic 
accessible en el portal web de 
l’AMB fins al dia 11 de novembre.  
Informeu-vos en el 936 600 070 o 
al correu crvl.promoeco@cervello.
cat 3

4La gent gran del municipi 
podrà gaudir a partir d’aquest 
mes d’octubre de tallers com 
el de memòria i pintura, així 
com activitats lúdiques com el 
ball de sevillanes, ball de línia i 
escacs. També poden prendre 
part de la preparació del xou i 

de les disfresses del pròxim Carnaval. 
A més, cada tarda, de 16 a 19h, poden 
participar de jocs de taula. El centre 
obre cada dia, de dilluns a divendres a 
les 16 hores, i recupera així bona part 
de la normalitat d’abans de la pandèmia 
després de mesos tancat al públic.3

4L’edició del concurs triava el millor 
restaurant on cuinen el pollastre de 
raça Pota Blava de tota la comarca del 
Baix Llobregat i la Masia Can Guitart 
Vell va presentar un caneló XXL farcit 
amb aquest producte. S’enfrontava a 
tres restaurants més, tots de El Prat de 
Llobregat, la ciutat autòctona d’aquest 

pollastre: la Masia Sánchez- Casal, 
el Cèntric Gastrobar i el Cafè de 
l’Artesà. El restaurant s’ha endut 
un premi de 5.000€. L’enhorabona 
al Dani Pairada i a tot l’equip del 
restaurant!3

sabies que?



NECESSITES UNA WEB !!!

www.tdtmedia.es   |   hola@tdtmedia.es

La teva 
PÀGINA WEB

des de
380€

640 28 47 83



16
TOTMOLINS #15 · Magazine d’Informació i Oci

entrevista
4LA UNIÓ DE BOTIGUERS-

BOTMOL PASSA A 

DIR-SE A PARTIR 

D’ARA MOLINS COMERÇ. PER QUÈ 

AQUEST CANVI DE NOM?

Perquè ens semblava que era 
el moment de fer un canvi i 
modernització de la imatge, i a 
més buscàvem un nou logo que fos 
més dinàmic i que poguessim fer 
servir per representar els sectors 
de restauració i serveis.

PERQUÈ SÓN TEMPS DE CANVIS, 

TRANSFORMACIÓ DE NOUS 

VENTS...

El comerç local és ben viu i ho 
hem de demostrar amb projectes, 
il·lusions, novetats...I el nou logo 
és senzillament el començament 
del nostre projecte, que és i serà a 
mig i llarg termini la nostra carta 
de presentació.

FINS ARA COMPTÀVEU AMB 

BOTIGUES. RECENTMENT HEU 

INTEGRAT AL GRUP D’HOSTALERIA. 

LA PROPERA FITA ÉS ATRAURE LES 

EMPRESES DE SERVEIS? 
Doncs sí, d’aquí ve que fem una 
renovació d’imatge.

EL CANVI DE NOM VA 

ACOMPANYAT TAMBÉ D’UN CANVI 

D’IMATGE...

Sí, amb aquesta imatge volem 
expressar tot el que Molins de Rei 
ens ofereix i què podem trobar.

ACTUALMENT L’ENTITAT 

COMPTA AMB MÉS DE 160 SOCIS/

SÒCIES. QUÈ SUPOSA PER A UN 

ASSOCIAT PERTÀNYER A MOLINS 

COMERÇ?

Suposa la participació en les 
campanyes de dinamització i pro-
moció, formació, assessorament 

i informació (en aquesta època 
Covid ens ha estat molt útil) i la 
representació davant de les Admi-
nistracions Públiques.

QUINS SERVEIS OFERIU?

Representació davant els 
organismes públics; visibilitat 
i campanyes de comunicació i 
dinamització conjuntes anuals; 
acompanyament, assessorament 
legal i lingüístic i formació en 
diferents temes; i fem fitxa 
de cada negoci (presentació, 
localització i contacte) a la web 
de l’associació i publicació de les 
seves promocions o productes/
serveis a les nostres xarxes 
socials.

QUINES SÓN LES PRINCIPALS 

REIVINDICACIONS DE 

L’ASSOCIACIÓ?

Reivindicar el nostre potencial 
comercial i millorar l’accessibilitat 
i aparcament.

FINS ARA, QUINA VALORACIÓ 

FEU D’AQUESTS 40 ANYS DE 

TRAJECTÒRIA?

Molt bona.  Hem de donar un gran 
valor a totes aquelles persones 
que no podem anomenar, ja que 

Com s'organitza                  ?

Mireia Sellarès
Presidenta a Molins Comerç

Xarcuteria i carnisseria Cal Manyet

Josep Sabaté i Sáez
Vicepresident primer a Molins Comerç

Fleca Forn del Pont

Vicenç Cucurull i Roc
Secretari a Molins Comerç

Tintoreria City Sect

Carles Bover i Colom
Tresorer a Molins Comerç

Consultoria Molins de Q

Martí de Palol Herrero
Vocal

Impremta La Comercial

Sandra Vicente Exposito
Vocal

Tenda de roba Cocoliam

Maria Arenas
Vicepresidenta segona a Molins Comerç

Forn Arenas Molins

Alicia Sorando 
Dinamitzadora Molins Comerç

Som més de 160 socis:
AGORA ESPAI D'APRENENTATGE, SCP, AGROLLAVOR, ALBA-MÀ, AMARE, AMBIENTAL MOBLES, ARTGRAFFIC, BAR EL PUNTO, BAR LA KAÑA, BAR LA RAMBLA, BAR TIVOLI 40, BARBERETXU, BASAR MOLINS, BIOBÒ, 

BIOPOMPAS MOLINS DE REI, BLUE LY, BOCA ORELLA, BUGUI'S, CAFÉ DEL PASSEIG, CAFÉ MARIONA, CAFETERIA 5 MINUTS, CAL FERRER RESTAURANT, CAL MANYET, CAL MINGO BAR, CALÇATS CASANOVAS, 

CALÇATS MUNNÉ 1941, CALZEDONIA, CAN PIZZA MOLINS, CAN ROSELL FORN, CAN TINTORER, CANISLUPUS, CANSALADERIA ELISA, CARNISSERIA DAVID, CARNISSERIA MONTSE, CARNS J&J, CASA AMETLLER, 

CENTRE CASALS, CENTRE DE CÀLCUL SABATÉ I MATAS, CERYGRES, CITY SEC TINTORERIA, COCO LIAM, CONDIS 2070. CONGELATS EL GLAÇÓ, COQUETTE, CORREDORIA LORENTE, CORSET, CRM BOTIGUES, DALT, 

DANNA MODA ÍNTIMA, DIANA RESTAURANT, DIXA COMPLEMENTS, DROGUERIA, JAUME CAMPMAJÓ, EL GRAMO ORIGINAL, EL ÑOQUI, EL PATI, EL RACONET, EL RACONET DEL MOLI, EL RECREO DE SEMPRE - MES K 

BO, ELS PELUTS DE LA BÀSCULA, ELS TEUS SENTITS, ENTREPLATS RESTAURANT, ESCALA SABATES I COMPLEMENTS S.L, ESPAI DE VIDA SALUDABLE, ESTANC DE LA PLAÇA, ESTANC MARGARIT, ESTEVE 47, EUREKAKIDS, 

FARMACIA MARIANO XUCLA GODIA, FEDEROPTICS BOFILL BASSONS, FERRETERIA ROVTOR, FIGUERAS PERRUQUERS, FLORISTERIA REIG, FLORISTERIA VALLS FLORS, FORA DE JOC, FORN DEL PONT, FORN I 

PASTISSERIA ARENAS MOLINS, FOTOGÈNIA IMATGE, FOTOPRIX, FRANKFURT CERVECERIA CHUS, FRUITES DEL CENTRE, FUSTES ANDREU, GESTORIA TRESSERRA, GUILLEM FOTÒGRAFS, HALCON VIATGES, HOMEBOX, 

HOTEL CALASANZ, INNATO QUIROPRACTIC, ISABEL BALLESTEROS, ISABELLA, JOIERIA BASSONS, JOSA ÒPTICS, JUGUETTOS, JUVENIL, KLINS, LA BERNARDA PINCHERIA, LA BOTIGA DE L'IBERIC I MÉS, LA 

COMERCIAL, LA FEDE, LA LLAUNA, LA MAMARRATXA BISTROT, LA MORENETA CAFÈ-BAR, LA PENI BAR, LA SANTA MOLINS, LA TASSETA, L'APAT RESTAURANT, LLETERIA GRANJA ARMENGOL, LLIBRERIA AROLA, 

LLIBRERIA BARBA - MONTSERRAT BARBA, LLIBRERIA PAPERERIA AMÈLIA, MAP. ELECTRODOMESTICS, MAPFRE, MASIA CAN CAMPMANY, MATALASSERIA CARMEN, MC HOME I DONA, MICROLAB HARD, S.L., 

MOBLES EXPO MOBI, MOBLES TARRACO, MOLINS DE Q S.L., MOLINS TEC, NEJOMA INTERIORS S.L.U., NIT I DIA, ÒPTICA FELIU, ÒPTICA MOLINS, ORANGE - KIWITEL S.L., OXFORD IDIOMES, PALAU NOU, PASSTISSERIA 

I CAFETERIA CARDONA, PEBRE NEGRE - NURIA SANCHEZ BALAGUE, PEMAGA SHOPS S.L., PET DE LLOP, PERRUQUERIA DOLORS DE AMO, PIZZERIA IL POMODORO, PIZZERIA QUE FUE ?, PNEUMÀTICS FISA, 

RENAULT-DACIA, REPARTO DE CORRESPONDENCIA URBANO, RESTAURANT AL SIKULO, RESTAURANT CARAMBOLA, RESTAURANT EL TAST - PICA PICA 121, RESTAURANT LA VOLTA - EL PATI, RESTAURANT NIMBIN, 

RESTAURANT NYAM NYAM, RITUAL RESTAURANT, ROCA PASTISSERS, SAMARANCH PARK, SASSY, SECRETS, SETEMBRE, SMART MOBILS, SPOT 10 SKATE SHOP, STORIE ITALIANE, SUKPA, TALLER DE FUSTERIA, 

TENDÈNCIES., TERRA VIVA, TRAMA MODA, TRASKA TRUSKA, VELO, VERD POMA, VINALIUM MOLINS DE REI, VINOTÉ & CALITÉ, XOCOPUNT, XURRERIA ANGELS MOLINS.

MOLINS COMERÇ
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segur ens en deixaríem alguna i seria una falta 
de respecte greu. Des de l’inici (ara fa 40 anys, 
on es vivien moments convulsos i anhels de 
llibertat) fins ara, podem dir que l’associació s’ha 
mantingut apolítica i gràcies a l’esforç, dedicació, 
consens, sensibilitats, temps i sense ànim de 
lucre dels seus dirigents hem sabut aglutinar una 
gran varietat de sectors del comerç de Molins, 
tots junts. Poques associacions no lucratives 
poden dir-ho. Creiem que el comerç del sector 
que sigui té molt clar tal com ha evolucionat el 
comerç darrerament i estar associat és el millor, 
i ens ho confirma que el nombre de socis creix 
contínuament. No podem oblidar el nostre 
consumidor fidel que ha estat present al nostre 
costat, aquells que fa 40 anys i els que comencen 
avui. S’han adonat que a Molins de Rei hi ha un 
centre de comerç pròxim, professional i que no 
cal sortir del poble per poder comprar tot allò 
que manca.

QUINA ÉS LA PROPERA CAMPANYA QUE PREPARA 

MOLINS COMERÇ?

El més proper al calendari és el Black Friday i les 
activitats de Nadal.

COM ENCAREU DES DE L’ASSOCIACIÓ LA 

CAMPANYA DE NADAL?

Amb molt d’optimisme i il·lusió.3
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4SILDÀVIA ÉS UN DELS 

PAÏSOS IMAGINARIS 

DE L’UNIVERS DE LES 

AVENTURES DE TINTÍN. FINS I TOT 

HI HA UN CONSOLAT FICTICI A 

BARCELONA. PER VOSALTRES, QUÈ 

REPRESENTA SILDÀVIA?

Sí, és cert. És un país fictici situat 
probablement a l’Europa de l’Est, 
però el que volíem era evocar un 
lloc fictici imaginari, un lloc que 
ens transportés fora del real. Sí 
que a nivell personal hi ha molta 
passió des de sempre pel tema 
tintinaire (riu). Suposo que va 
sortir un nom d’aquest “mundillo”, 
com podria haver estat un altre 
nom si hagués tingut altres 
passions del món literari o de la 
ficció. La qüestió era trobar un lloc 
fora de la realitat, i sonava prou 
bé. Però el treball no té res a veure 
amb Tintín, eh? (riu)

L’AVENTURA VA COMENÇAR ARA 

FA TRES ANYS…COM S’INICIA? 

Sí, de fet moltes de les cançons 
i maquetes i coses que hi ha 
escrites potser venen d’abans. 
Són cosa de l’última dècada. El 
projecte Sildàvia més seriosament, 
amb els músics, comença a 
treballar-se fa uns 3 anys. I al final 

el disc són 55 minuts, és doble, i 
podria haver estat molt més! El 
que sí que notem ara és que el 
treball acaba de fer-se públic, però 
el projecte és molt madur. Es nota 
en la producció, en el bagatge dels 
músics…i es notarà també en els 
directes… però sí, és un debut. 
S’inicia a poc a poc, anar buscant, 
sense presses i amb la gent amb 
qui hi ha bon feeling. Bons músics 
però també amics, cosa que costa 
molt de trobar. L’experiència ha fet 
que ara sigui la gent adequada i el 
moment adequat. 

DEBUTEU AMB UN DOBLE ÀLBUM 

EDITAT EN FORMAT VINIL. 

FRUIT DE L’ATREVIMENT O DE LA 

NOSTÀLGIA? 

Sí que hi ha un punt d’atreviment, 
però sobretot de mantenir un 
discurs. Nosaltres volíem fer 
aquest concepte, molt propi 
del rock clàssic de tota la vida. 
Ens diuen també que fem rock 

progressiu per aquests discos més 
conceptuals dels 70 i dels 90, però 
vivim al segle XXI i vivim al dia. 
Estem a la dictadura d’Spotify, de 
Youtube... estem penjant singles, 
estem al dia a les xarxes...estem 
a tot arreu. El que passa és que 
sí que és veritat que mantenim 
aquest discurs i sí, se li pot dir 
atreviment o coherència amb el 
que un mateix creu.

PER QUÈ UN TREBALL 

CONCEPTUAL, MÉS ENLLÀ D’UN 

RECULL DE TEMES PROPIS?

A l’inici no era tan buscat, però 
a l’anar veient les cançons va 
sortir. Suposo que en una mateixa 
etapa de la vida han sortit coses 
més existencials, totes tenen 
un punt d’èpica, com bastant 
melancòliques. No és un disc 
divertit i lluminós. És fosc, en 
el sentit d’aquesta interioritat, 
immensitat, profunditat...És un 
disc hivernal, de tardor...més 

GERARD CAPDEVILA

ALMA MATER DE SILDÀVIA
El compositor i productor 
molinenc Gerard Capdevila 
s’ha aliat amb un bon grapat 
d’amics (Enric Bergadà, Oriol 
Cortadellas, David Murillo 
i Carlos Rivero) per fer 
realitat un projecte musical 
de llarg recorregut, gestat 
amb destresa i paciència. 
Us donem la benvinguda a 
un univers propi, Sildàvia, 
tot esperant que arribi “El 
capvespre dels déus”.
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que no pas d’anunci de cervesa 
(riu). Però sí que és veritat 
que les cançons tenen un cert 
lligam, parlen totes en primera 
persona del plural i parlen molt 
de l’existència. És molt filosòfic, 
metafísic....Però hi ha cançons 
i lletres que la gent pot cantar i 
disfrutar, tampoc és un assaig de 
filosofia de Nietzsche! (riu). Tot i 
que té un punt bastant profund, i 
s’hi ha d’entrar. 

LA CAMPANYA DE 

MICROMECENATGE SUPOSA 

UN PLUS DE RESPONSABILITAT 

DAVANT EL PÚBLIC-MECENES? 

La campanya de micomecenatge 
suposa un desgast i un maldecap 
impressionant, perquè és molt 
personalitzat i t’acabes convertint 
en una espècie de venda en detall 
de cultura. A la vegada vius molts 
moments bonics per la resposta 
de la gent, i és una cosa que crees 
amb una comunitat de persones 

i comparteixes tot el procés de 
creació fins al final. Més que 
responsabilitat diria que hi ha 
aquest acompanyament. El que 
destacaria d’aquests projectes de 
micromecenatge, a banda de la 
recaptació de diners (que és clau) 
és que comences a testejar el pols 
de com ho veu la gent i crees ja 
una comunitat abans de sortir a 
la llum. 

QUIN RECORREGUT LI ESPERA A 

“EL CAPVESPRE DELS DÉUS”?

Doncs tot just arrenca amb aquest 
concert final de festa i també 
d’inici que hem fet a La Peni 
davant de 300 persones. Li espera 
un tercer videoclip (n’hem editat 
ja dos, un al setembre i un altre a 
principis d’octubre) que sortirà de 
les imatges d’aquest concert. Li 
espera també molta més promoció 
i esperem que altres directes. Més 
enllà de “El capvespre dels déus”, 
jo ja tinc algunes coses escrites, 

així que Sildàvia ara mateix té 
plans per l’any que ve (riu).

CADA DOBLE DISC ÉS UNA PEÇA 

ÚNICA. COM HO HEU TREBALLAT?

Cada disc és una peça única, i en 
aquest cas, més. Vam editar en CD 
(gairebé estan exhaurits, entre 
mecenes i promocions), però un 
vinil doble és molt especial. L’edició 
és limitada (200 unitats) i té un 
packaging singular: unes fundes a 
dins, els discos són transparents, 
té unes fotos magnífiques, el 
disseny és excel·lent i cada disc 
va numerat i conté una litografia 
amb la imatge del grup, també 
numerada. Com passa amb The 
Beatles, per exemple, hi ha discos 
que són col·leccions de cançons, 
totes elles fabuloses, i d’altres 
que no s’entenen si no hi ha tot el 
conjunt de l’obra. “El capvespre 
dels déus” és claríssimament un 
món a part. 3
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4L’ANY PASSAT ET 
VAS ESTRENAR EN 
EL CÀRREC, PERÒ 

QUAN VA COMENÇAR LA TEVA 
HISTÒRIA D’AMOR (O TERROR) 
AMB EL FESTIVAL?
Doncs just quan van fer la represa, 
a inicis del segle XXI, l’any 2001. 
Jo coneixia al Pere Vila, i un dia 
amb ell, parlant de cinema, em 
va dir que estaven reflotant el 
festival de Molins. Em va picar 
molt la curiositat , i el fet que el 
Pere estigués per allà per mi era 
un al·licient. La primera marató va 
ser per mi amor a primera vista. 
Vaig al·lucinar sobretot amb el 
caliu que hi havia, amb com la 
gent vivia l’esdeveniment, com el 

poble es bolcava en l’experiència...i 
amb les performances. Cada any 
hi anava religiosament, i això 
certificava aquesta bonica història 
d’amor. Ben aviat em vaig fer amic 
de l’organització, i de seguida 
em vaig sentir de la família del 
Terror Molins i un fill adoptat de 
la vila. Per mi és un espai mític 
importantíssim a la meva vida pels 
grans moments que he viscut.

CADA EDICIÓ DEL FESTIVAL 
TRIA UN LEIT MOTIV. QUIN 
SERÀ EL D’ENGUANY? 
Aquest any va sortir ràpid, perquè 
com que fem la 40a edició, i 
són 48 anys d’història des de la 
primera edició el 1973, el que 
havíem de fer era mirar cap enrere 
i retre homenatge a tot el que 
bullia en aquella societat que va 
veure néixer tantes iniciatives 
culturals pioneres i trencadores 
que es donaven quan semblava 
que arribàvem al final del gran 
túnel del Franquisme. El leitmotiv 
enguany és la contracultura i el 
cinema. Una contracultura que 
treballava en els marges, que 
buscava obrir escletxes, que 
lluitava contra una moral grisosa 
i immobilista. Fem un homenatge 
a com es vivien en aquella època 
el festival i els moviments socials. 
També parlarem al fanzine, entre 

d’altres coses, dels espais de 
trobada i celebració popular que hi 
havia a la vila a la dècada dels 70.

QUINES NOVETATS PRESENTA 
AQUESTA 40a EDICIÓ? 
Doncs unes quantes! Amb aquest 
XL (40 en números romans) 
ho hem agafat amb ganes. La 
més important és que aquest 
any estrenem una nova segona 
seu, el Foment, un espai que 
és precisament rellevant en la 
història del festival. Un espai 
meravellós, mític, amb molta 
història, i que acollirà tot un 
seguit d’activitats culturals que 

JAVI RUEDA

CO-DIRECTOR DE 
TERRORMOLINS
Del 5 al 14 de novembre la 
Peni i el Foment acolliran 
la 40a edició (XL) del 
TerrorMolins, un festival que 
aquesta vegada es presenta 
amb un format híbrid. I és 
que del 28 d’octubre al 21 
de novembre Terror Molins 
complementarà la seva 
programació amb propostes 
on line. Descobrim algunes 
de les novetats d’enguany.
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van més enllà del que és veure 
una pel·lícula: podcast en directe 
amb Marea Nocturna, concert de 
bandes sonores, festa final amb 
karaoke... Una altra novetat és 
una exposició que donarà molt 
a parlar per l’estima amb la que 
està feta. La gent de la vila reviurà 
moltes coses. Hi haurà el catàleg 
de l’exposició i el fanzine. També 
hem estrenat una nova web amb 
una part dinàmica on l’audiència 
pot interactuar. I recordem que el 
festival tindrà un format híbrid, 
on la part online ens serveix per 
oferir un altre tipus de continguts 
que complementen als que oferim 
a les seus principals físiques 
del festival. Tota l’oferta online 

estarà accessible a través de 
TerrorMolinsTV. També hem 
enfortit la vessant d’indústria 
amb més activitats i xerrades, 
entre elles una d’anàlisi sobre 
l’estat actual de la presència de 
la dona en aquesta indústria 
cinematogràfica. 

HEU FET UNA CRIDA PER 
RECOPILAR FOTOS I VÍDEOS 
ANTICS DEL FESTIVAL. QUINA 
HA ESTAT LA RESPOSTA DE LA 
GENT? 
La crida la vam fer per nodrir 
l’exposició, tot i que ja teníem molt 
de material. Volíem que fos un 
procés participatiu i que d’aquesta 
manera la pròpia vila, la pròpia 

comunitat, es fes seva l’exposició. 
Ha funcionat bé, i el que ha arribat 
és bo. Això posa la cirereta al que 
estem preparant per aquest any. 

L’ANY PASSAT TERRORMOLINS 
ES VA CELEBRAR EN FORMAT 
VIRTUAL DEGUT A LA 
PANDÈMIA. TOT I AIXÍ, MÉS DE 
35.000 PERSONES VAN SEGUIR 
LA PROGRAMACIÓ EN LÍNIA 
DURANT ELS 23 DIES QUE VA 
DURAR EL FESTIVAL. QUIN 
PAPER TINDRÀ ENGUANY LA 
MODALITAT EN LÍNIA?
L’any passat va ser un èxit absolut 
i aquest any volem repetir la 
fórmula. Això sí, en format 
híbrid, perquè per nosaltres allò 
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principal és la presencialitat. 
La programació en línia serà 
totalment complementària. 
Tindrem un altre tipus de 
pel·lícules, de xerrades, etc. És una 
possibilitat d’expandir el festival, 
de créixer en dies, d’arribar a nous 
públics... 

PLATAFORMES DE 
CONTINGUTS DIGITALS COM 
FILMIN SÓN ARA PER ARA EL 
MILLOR ALIAT PER CRÉIXER?
Si parlem de créixer online, sens 
dubte. A nivell presencial potser 
no tant, tot i que no deixa de ser 
una finestra al món i segur que 
hi ha gent que ens descobrirà 
gràcies a això. Filmin és una de 
les plataformes que més cuida 
la comunitat independent, i per 
nosaltres és un aliat bàsic i una 
aposta que ens fa créixer.

EL FESTIVA INTERNACIONAL 
DE CINEMA FANTÀSTIC 
DE SITGES, LA SETMANA 
DE CINEMA FANTÀSTIC DE 
SANT SEBASTIÀ, EL FESTIVAL 
DE CINEMA FANTÀSTIC DE 
MÀLAGA, ETC… HI HA PROU 
PASTÍS PER A TOTHOM?
El cinema de terror és molt ampli, 
hi ha moltíssimes produccions, 
i cada festival busca la seva 
diferenciació. A TerrorMolins 
apostem principalment per 
pel·lícules de cineastes potser 
no tan coneguts pel gran públic, 

però igualment interessants i amb 
prestigi dins del circuit, tot i que 
també ens assegurem de tenir 
obres clau de la temporada. Hi 
ha molt a reivindicar, a descobrir 
pel públic. De fet no ho veiem 
com una competició, sinó com 
una feina conjunta entre tots els 
festivals de dinamització cultural 
al territori. Ho veiem com una 
oportunitat de cooperació. A 
nivell estatal, el públic que va a 
Donosti o Màlaga no és el mateix 
que va a Molins, per exemple. Sí és 
el mateix tipus de públic, a grans 
trets, però no són les mateixes 
persones, així que no passa res 
si es recuperen certes obres. La 
clau per nosaltres és sempre la 
comunitat i el territori.

COM S’ARRIBA DES DE MOLINS 
DE REI A SER UNA REFERÈNCIA 
A TOT EUROPA?
És una qüestió de temps, de molt 
d’esforç i de cura per tenir la millor 
programació possible. També pel 
fet de tenir unes seccions oficials 
amb competició que donen premis 
i que van agafant prestigi. I pel seu 
paper prescriptor: quan una cinta 
està seleccionada a Molins, la gent 
ja sap que val la pena. També hi 
ha una dimensió humana que és 
important: com ens relacionem 
amb la gent de la indústria i amb 
els diferents públics (adult i 
infantil), les noves autories, etc. 
I la dimensió d’editorial, de les 

publicacions que fem, que aporten 
continguts de qualitat. Tot plegat 
és un sumatori de propostes 
que són reconegudes pel seu 
innegable interès.  

COM S’ORGANITZA EL 
FESTIVAL? SI MIRES AL WEB 
L’EQUIP HUMÀ, REALMENT 
IMPRESSIONA...
Som una associació, i ens 
organitzem d’una manera 
horitzontal i assembleària. Això 
no vol dir que no hi hagi una 
estructura jeràrquica de tasques, 
que només serveix per saber 
què fa cadascú. Però a l’hora de 
prendre decisions transversals, 
ho fem en consens. Tothom 
té veu i vot. Som molta gent, i 
encara podríem ser més per la 
dimensió que té el festival, per 
això cada any se suma més gent 
a l’equip. I la imprescindible 
tasca del voluntariat, peça clau 
de l’engranatge una vegada 
arriben els dies del festival. 
Desenvolupem moltes tasques, 
sempre des de la il·lusió, el 
companyerisme i la voluntat de fer 
cultura amb sentit comunitari i de 
base local. 3
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4 TDT Media és una 
editora de premsa 
gratuïta, revistes 

corporatives i serveis editorials, a 
més d’una agència de màrqueting 
i comunicació amb més de 25 
anys d’experiència en la gestió de 
publicitat local. El nostre 
equip de professionals, 
joves i dinàmics, té una 
àmplia trajectòria en el 
món de la comunicació, el 
màrqueting, la publicitat i 
el disseny.  

A TDT Media vàrem decidir 
iniciar ara fa just 16 mesos un 
projecte que teníem al calaix. 
En plena pandèmia, vàrem 
rescatar l’antiga revista el Tot 
Molins, un repte que podem dir 
que està en marxa i que avui és 
un referent en la comunicació a 

nivell local. Ara, un cop més l’equip 
s’enfronta a un nou repte: volem 
crear una Guia Gastronòmica 
de restauració, en paper i en 
versió online. Però no només ens 
conformem en fer una revista de 
paper:  hem decidit anar més enllà 
en les diverses solucions gràfiques.

Editarem una revista molt diferent 
a El Tot Molins, amb un paper de 
molta qualitat i de 150g, amb la 
coberta de la revista plastificada 
i amb format de 170 mm de base 
x 240 mm d’alçada que la farà 
més versàtil i útil com a guia. 
Els anuncis de la revista seran 
dissenyats amb molta cura. 
Seran anuncis que faran que als 
lectors els motivi anar i tastar 
els productes. Cada client, en el 
seu anunci, tindrà dos codis QR, 

un que indicarà com arribar i un 
altre que ens portarà a la secció 
de reserves, des d’on es podrà 
reservar taula directament des 
de la web de la revista. Pel que 
fa a l’àmbit, farem una revista 
per totes les poblacions del Baix 
Llobregat Centre, on ja existeix 
de per si un hàbit de moviment 
entre les poblacions, i més per 
anar a provar la gastronomia. 
Les poblacions on es distribuirà 
la revista seran Molins de Rei, 
Sant Feliu de Llobregat, Vallirana, 
Cervelló, La Palma de Cervelló, 
Corbera de Llobregat, Sant Vicenç 

dels Horts, Pallejà, El Papiol, 
Castellbisbal i Torrelles de 

Llobregat. Apart de la nostra 
edició en paper, podreu 
veure la Guia a la web i 
en la versió de WhatsApp 

que es distribuirà per grups 
i llistes de subscriptors. La nostra 
missió és oferir un servei global i 
integral, amb una visió diferent i 
propostes amb valor afegit. 3

TOT GASTRONÒMIC

TDT Media presenta el TOT GASTRONÒMIC

COMERÇ

Per contactar amb TOT 
GASTRONÒMIC: 

Telèfon: 930 196 444
Mòbil: 640 845 901

Web:
www.totgastronomic.com
fentxupxup@totgastronomic.com
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4 Pssst, es pronuncia “Baifi”

FIBRA, TELÈFON, MÒBIL 

I TELEVISIÓ. AQUESTS 

SÓN ELS SERVEIS QUE OFEREIX 

BYFI, LA COMPANYIA AMB XARXA 

PRÒPIA A MOLINS DE REI, I QUE 

NO ENGANXA ALS USUARIS AMB 

PERMANÈNCIES NI CLÀUSULES 

INFINITES.

Alguna vegada has tingut la 
sensació de no tenir clares 
les condicions del servei que 
has contractat? El tracte dels 
assessors comercials a l’hora de 
fer una consulta no és tan cordial 
com quan t’anaven a vendre? T’has 
passat hores i hores esperant 
que t’atenguin a atenció al client i 
només escoltes música d’ambient 

o et passen d’un costat a un altre 
sense donar-te solucions? 

Doncs aquest ja no serà un 
problema, perquè a Molins de Rei 
arriba un nou veí que t’estalviarà 
més d’un mal de cap. Byfi és una 
companyia que ofereix serveis 
de telecomunicacions a preus 
assequibles i sense lligams. El 
millor de tot és que són persones, 
i no màquines, els que estan 
darrere per atendre’ns, perquè 
l’experiència sigui completa, 
empàtica, humana i transparent.

JA N’HI HA PROU DE LLETRA 

PETITA!

“Clàusula de permanència”, 
“reajustament de tarifa”, “lletra 
petita en el contracte”, “noves 
condicions”, “oferta modificada”... 
et sona d’alguna cosa? 

Aquestes són alguns exemples 
que estem cansats d’escoltar per 
part de les nostres companyies 
operadores i que, amb tota 
seguretat, ens han creat més d’un 
disgust. 

Byfi deixa tot això de costat i arriba 
a Molins assegurant que el que 
es contracta és el que es gaudirà, 
res de sorpreses que després et 
revolucionin o compliquin la vida. 

“Des de Byfi oferim als nostres 
clients la seguretat de pagar pel 
que contracten. No t’arribarà una 
factura després d’un cert temps 
dient que hauràs de pagar una 
mica més pel mateix servei, res 
semblant. Les nostres tarifes són 
per sempre, així que si et dic que 
el teu pla és de 35€, és perquè 
sempre pagaràs 35€ per aquest 
servei”, assegura Idris Mayans, 
fundador i CEO de la companyia.

Però sumat a aquest excepcional 
atribut, els contractes que es 
signen amb Byfi no tenen clàusula 
de permanència, una qualitat que, 
al cap i a la fi, acaba generant més 
confiança. Tanmateix, no es paga 
ni el router que es deixa a casa 
teva ni la instal·lació tècnica.

UNA XARXA PRÒPIA PER DONAR 

UN MILLOR SERVEI 

Normalment les empreses de 
telecomunicacions paguen a les 
grans operadores un lloguer per 
poder utilitzar la seva xarxa de 
fibra, però aquest no és el cas de 
Byfi. A Molins de Rei comptem 
amb xarxa pròpia, la qual cosa 
permet donar el millor servei i 
tenir el control de les tarifes, que 
no estan subjectes a modificacions 
de preus per part de tercers. A 
més, possibilita que el seu servei 

Byfi: el veí que arriba per a millorar les telecomunicacions a Molins de Rei
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tècnic i manteniment sigui ràpid 
i efectiu, ja que no depenen de 
permisos externs ni lligams per 
part d’una companyia matriu.

OBLIDA’T DE MÀQUINES, A BYFI 

ENS IMPORTES TU 

Cada cop és més usual que les 
operadores comptin amb un servei 
d’atenció operat per màquines 
(bots) que tenen respostes 
predeterminades que sempre et 
porten a un punt sense retorn que, 
finalment, es converteix en un 
problema més. 

És per això que des de l’inici Byfi 
es va plantejar com un dels pilars 

fonamentals de l’empresa el 
tracte proper, càlid i humà. “Quan 
truques a una línia d’atenció de 
Byfi o interactues amb nosaltres 
via Whatsapp, Instagram o portal 
web, sempre serà una persona 
la que estigui a l’altre costat. No 
hi haurà missatges de resposta 
automàtica ni qüestionaris que 
entorpeixin la comunicació”, 
explica Natalia López, directora 
de Màrqueting. És per això que en 
la recentment inaugurada botiga 
de Molins de Rei, els assessors 
comercials estan en plena 
disposició d’atendre de millor grat 
els dubtes o incidències que es 
puguin presentar. 

TECNOLOGIA D’ÚLTIMA 

GENERACIÓ A L’ABAST DE TOTHOM 

Si alguna cosa tenen clar a Byfi, 
és que tots els seus clients, per 
petits que siguin, tindràn un servei 
amb la millor qualitat. Per això, 
la companyia ofereix la súper 
velocitat de fibra de 10GB a un 
preu molt competitiu. Després 
tenen fibra de 100Mb, 600Mb i 
1000Mb des de 25€ al mes. Com 
si fos poc, les línies fixes i mòbils 
tenen trucades IL·LIMITADES en 
territori nacional. 

“Tenim plans de telefonia mòbil 
des de 8€ mensuals i per mínim 
que sigui aquest contracte, mai 
t’oferirem un altre servei que no 
necessitis”, explica el fundador. 

Byfi també ofereix servei de 
televisió per 5€ mensuals amb 
un catàleg dissenyat per a tota la 
família que compta amb canals 
infantils, esportius, documentals, 
d’entreteniment i de pel·lícules.

ESPERA, PERÒ D’ON SURTEN? 

Byfi va néixer al 2017, com a 
operadora local de Mataró. El 
2020 decideixen ampliar el servei 
al Baix Llobregat, sent Molins de 
Rei la primera ciutat on aterrar. 
Allà a on sigui que estiguin, volen 
continuar amb els principis que els 
defineixen: proximitat i qualitat, 
involucrant-se amb les poblacions 
on operen i impulsant la vida 
local. Byfi s’ha anat posicionant 
doncs, com l’operador que tots 
estàvem esperant. Si vols conèixer 
més sobre Byfi i els serveis que 
ofereixen, visita la nova botiga 
a Molins (Pi i Margall, 1), entra 
a www.byfi.com o telefona’ls 
gratuïtament al 900 900 526.

Byfi
A prop teu per a portar-te 
lluny.3

Per contactar amb BYFI: 

Telèfon: 900 900 526
Web: www.byfi.com

Pi i Margall, 1 · Molins de Rei

COMERÇ
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4 Llocs d’interès: Riera de la Rierada, Masia 
de Can Santoi, casa de Can Preciós, font de 
Vallpineda, pont de Can Madolell, “Àrea de 

protecció especial de la Rierada”, bosc de ribera. 

Descripció de l’itinerari: Situats al veïnat de la 
Rierada, just davant del restaurant Can Castellví 
i de la capella de laVerge del Roser, travessem el 
pont sobre la riera de la Rierada i enfilem carretera 
amunt, que també és el carrer del Pont, fins que uns 
200m més amunt, i a tocar de la masia de Can Santoi 
(s.XIV), deixarem l’asfalt i agafarem a mà dreta una 
pista pel carrer de la Sibèria. Més endavant veurem 
algunes torres aixecades a la banda esquerra de 
la riera amb petits ponts per travessar-la. Seguint 
la pista, i uns 50m abans d’arribar a la casa de Can 
Preciós, veurem una entrada a mà dreta que ens 
deixa a la font de Vallpineda, actualment molt 
malmesa. 

Travessem una cadena i aviat arribem a una cruïlla 
de camins amb el pont de Can Madolell. Nosaltres 
seguirem rectes i agafarem ara un corriol amb un 
plafó que ens indica que entrem en una “Àrea de 
protecció especial de la Rierada”.  A partir d’ara hem 
de ser conscients que som en el tram de bosc de 
ribera més ben conservat del parc de Collserola i que 
podrem gaudir d’un paisatge aquàtic sorprenent, amb 
una imponent diversitat de flora i fauna semblants a 
les que podríem trobar a l’alta i mitjana muntanya del 
nostre país. És per això que, a banda que no poden 
circular les bicicletes, cal que caminem sense cridar, 
especialment en l’època de cria, que és quan els 
animals són més territorials i mantenen una relació 
més estreta amb l’arbrat i els arbusts.

Durant aquest tram de camí anirem creuant la 
riera diverses vegades i sempre ens sentirem 
acompanyats d’una exuberant boscúria a base 
d’alzines i un sotabosc on hi creixen gran quantitat 
de marfulls, galzerans o arços blancs. Una mica 
més enllà, a les vores de la riera, podrem observar 
diferents arbres caducifolis i amants de l’aigua en 
un bon estat de conservació , com ara els verns, els 
gatells o els avellaners. Tot caminant anirem gaudint 
d’un paisatge encisador mentre anem escoltant la 
remor de l’aigua i el refilar de diferents ocells com la 
Cuereta blanca, la Mallerenga o l’Oriol, que no són 
pas fàcils de veure. 

Finalment, i passats uns 25’, el caminet ens deixa 
al davant d’un gran prat amb tota una filera de 
magnífics plataners al fons. Els anirem resseguint 
cap amunt i sempre per la vora del prat fins que 
veurem un camí que s’endinsa en l’alzinar i remunta 
uns 150m. Just arribarem al davant de la masia de 
Can Busquets. Ara agafarem el camí que surt més a 
l’esquerra i que de baixada ens portarà novament al 
prat d’abans. Descendirem per la vora del prat fins 
a trobar altra vegada el camí de l’anada que sempre 
anirem resseguint fins arribar al lloc de sortida.Com 
a cloenda d’aquest petit recorregut però excepcional 
en la seva qualitat de boscúria que tenim tant a prop 
de casa, encoratjar-vos a respectar-lo i defensar-lo si 
és el cas. 3

6 km Baixa

70 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 CEM

RECORREGUT 12: El bosc de ribera

naturalocal
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Narcís Aracil

RUTES I SORTIDES BTT
DES DE MOLINS DE REI

4La nit de lluna plena de setembre vàrem 
fer una sortida nocturna amb BTT molt 
interessant. Una ruta de dificultat moderada, 

pujant al Tibidabo per la banda de Sant Feliu i de 
baixada per La Floresta. El recorregut de 36,2 km té 
un desnivell de 738m, per pistes amples i també per 
asfalt. 

Iniciem la ruta des de Molins de Rei, agafant el camí del 
riu fins a Sant Feliu (km 6 de la ruta). Travessem Sant 
Feliu per la riera de la Salut. Pugem per la pista de la 
Vall de Sant Feliu fins al Coll Tres Torres (km 13,3 de la 
ruta) amb un desnivell de 328m en 6 km; és una pujada 
assequible passant per l’Ermita de La Salut, la Torre 
del Bisbe i la Torre de Santa Margarida. Es coneix per 
“la llarga de Sant Feliu”.  Des de Coll de Torres baixem 
850m per la carretera BV-1468, i tot seguit agafem 
a l’esquerra el Camí Santa Creu Olorda-Vallvidrera. 
Aquesta pista ampla ens porta fins a Vallvidrera (km 
15). Travessem Vallvidrera pels seus carrerons fins al 
camí de la font de la Budellera, on trobem la figura d’un 
monjo amb la mà trencada (km 16,9). Als 20m agafem 
el camí de la dreta que puja fins a la Torre de Collserola 
(km 17,5), la passem a tocar pel darrere arribant al 
“pàrquing” i ara tot asfaltat fem l’última pujada al 
mirador del Tibidabo (km 18) on podrem gaudir d’unes 
magnífiques vistes de Barcelona. A la nostra ruta 
nocturna vam gaudir d’una lluna plena majestuosa, i 
també d’unes “empanades” argentines i un refresc per 
part de @viciosingluten, que sempre apareix cada nit 
de lluna plena al mirador del Tibidabo.

Després d’una estona de descans, reprenem la marxa 
baixant pel mateix camí, però girem a la dreta pel camí 
de Cal Totxo, pel camí de Sant Cugat i pel camí del 

Salze fins a arribar a l’av. de Can Cortés. Baixem per 
Les Planes (km 23,5) i pel camí de Can Fló, av. Pere 
Planes (km 26,5), pg. de la Floresta i el carrer Bona 
Vista. Ens deixa a l’encreuament (km 27,8) de la BV-
1462 (Sant Cugat-Vallvidrera) i a l’av. de Montserrat, 
que agafem direcció Vallpineda.  Després de passar per 
davant de la Casa Blava, girem a l’esquerra i baixem 
per l’av. Modolell a la Rierada i Molins de Rei.3

36’26 km Moderat

744 m No
Tipus de RutaDesnivell

Distància Dificultat

naturalocal
RUTA 9: Nocturna de lluna plena, MdR - Sant Feliu - Vallvidrera - Tibidabo - Can Cortés - Les Planes - La Floresta 
Vallpineda - La Rierada - MdR

La teniu a Wikiloc: bit.ly/Ruta9Tibidabo
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A l’estiu, la piscina olímpica 
del CN Molins de Rei 
presenta el seu millor 

aspecte, esdevenint un oasi on 
passar bones estones al costat 
d’amics i familiars. Però disposar 
d’aquest servei no ha estat tan 
fàcil com pugui semblar. De fet, 
el Club Natació Molins de Rei 
va néixer després d’una llarga 
reivindicació dels molinencs i 
molinenques. I és que la necessitat 
de disposar d’una piscina a la vila 
va ser la llavor de la creació de 
l’actual club, que tot just enguany 
celebra mig segle de vida. La 
història es remunta a l’any 1970, 
quan es va acabar de construir la 
piscina municipal. Tan sols un any 
després, el 1971, es fundaria el 
Club Natació Molins de Rei. L’any 
1976 es va instal·lar el primer 
globus a la piscina. El 1981 es va 
signar un primer conveni amb 
l’Ajuntament per subvencionar 

els cursets de natació. El 1996 
es va dur a terme la remodelació 
de la piscina i el 2003 s’hi va 
instal·lar la coberta mòbil. Amb els 
anys, les instal·lacions s’han anat 
modernitzant, i s’han ampliat els 
serveis dirigits als socis i sòcies i el 
nombre d’activitats socials.

A nivell esportiu, un dels primers 
triomfs va arribar el 1988, quan 
l’equip femení de waterpolo 
guanyava el primer campionat 
d’Espanya. El 2013 la piscina va 
ser seu dels entrenaments del 
Mundial de Natació de Barcelona 
i el 2018 dels entrenaments 
de l’Europeu de Waterpolo de 
Barcelona. Avui dia, des del Club 
se segueix potenciant l’esport 
de base a les diferents seccions 
esportives. L’ascens a la Divisió 
d’Honor de waterpolo del 
conjunt absolut va ser una notícia 
històrica. Però els èxits de les 

seccions no acaben aquí. Tant en 
les seccions de natació com de 
waterpolo de l’entitat han comptat 
amb esportistes que han portat 
els colors del Club a Campionats 
de Catalunya i d’Espanya, 
aconseguint grans resultats. 
A més, les seccions d’aigües 
obertes i de triatló participen a 
proves de tot el país, i la natació 
sincronitzada segueix amb el seu 
imparable ascens en el nombre de 
representants. 

Actualment, el CN Molins de 
Rei ofereix a més nombrosos 
serveis, com ara casals d’estiu, 
cursets de natació, entrenament 
físic personal, entrenament 
a casa, wellness, massatges... 
L’enhorabona per aquests 50 
anys de vida i tots els èxits 
aconseguits!3

CLUB NATACIÓ

MOLINS DE REI



4Va néixer al carrer Rafael 
Casanova, a la mateixa 
casa on viu ara. Quan el 

seu pare es va casar per segona 
vegada, va decidir anar a viure a 
Barcelona. Temps després hi va 
haver l’oportunitat de comprar la 
finca, i així ho va fer. El Marcel diu 
que va ser per sentimentalisme, 
no pas per anar-hi a viure. Però al 
cap de 7 anys de tenir-la, amb la 
Montserrat van decidir fer-se la 
casa allà. I és que hi ha trens que 
només passen un cop a la vida. 
O potser dos: estava acabant la 
carrera de Ciències Econòmiques 
i, mentre estudiava, li guardaven 
a la SEAT de Martorell una feina 
per fer-hi les pràctiques. Però 
va suspendre una assignatura, 
no les va poder fer, i aquest fet 
va provocar un canvi de sentit 
en el seu futur professional. 
Aleshores el Marcel ja tenia l’edat 
de guanyar-se la vida, i va decidir  
fer un curset de gestor i pujar al 
tren: entraria a treballar al negoci 
del pare, la gestoria Prunera. Més 
endavant ja continuaria la carrera. 

A casa no va suposar cap trasbals, 
perquè hi havia prou llibertat 
perquè cadascú pugés al vagó triat. 
Eren 7 germans (el Marcel era el 
quart) i el pare oferia les mateixes 
oportunitats a tots. 

El Marcel es va casar el 7 d’octubre 
de 1971 i al febrer de l’any següent 
ja es mudava al despatx de la plaça 
de Catalunya. A poc a poc el negoci 
va començar a créixer (al servei 
de gestoria i assessorament s’hi 
sumava l’immobiliari, recollint 
en certa manera el llegat de l’avi 
Ramon, que ja treballava en 
l’administració de finques), i es va 
traslladar a l’altra banda del carrer, 
ocupant tot un edifici nou que 
va acabar necessitant fins i tot el 
bloc del costat. Durant el trajecte 
el Marcel també va muntar una 
agència de viatges. Quan es 
va casar amb la Montserrat, el 
Marcel havia sortit d’Espanya i 
ella, en canvi, no. Però després 
tot van ser aventures. Com quan 
a principis dels 70 van fer una 
sortida amb uns amics amb un 

600 i un Mini fins a Iugoslàvia, 
quan encara no hi havia visats per 
anar a un país comunista. També 
durant uns anys van organitzar 
sortides amb 4x4 amb una colla 
d’amics. I és que la de viatjar és 
una afició que comparteix amb la 
seva dona. A banda, el Marcel té 
l’afició de muntar peces de LEGO, 
MECANO, trens...Va començar a 
fer-ho de petit, i ho continua fent 
de gran. Durant les vacances de 
Nadal, per exemple, acostuma a 
armar dues construccions que, 
un cop acabades, desfà, només 
per la simple afició de muntar i 
desmuntar. De fet, presideix des 
de fa anys l’Associació d’Amics 
dels Trens Petits de Molins de Rei 
i organitza la Festa del Tren Escala 
G al Foment, entitat de la qual 
encara n’és soci. Qui sap si algun 
dia Peter Pan voldrà fer-se gran. 
Mentrestant, el Marcel segueix 
gaudint com un nen de les seves 
aficions, especialment la dels trens, 
mentre observa cofoi com els nets 
fan allò que els pertoca: xisclar i 
riure mentre els fan descarrilar.3

MARCEL 
PRUNERA

elpersonatge

WWW.TOTMOLINS.COM
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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

30



Emissions CO₂ (g/km): 22. Consum mitjà (l/100 km): 1

TOYOTA STAR BAIX
www.starbaix.toyota.es

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

SANT BOI - GAVÀ - L’HOSPITALET 

NOU TOYOTA
RAV4 ENDOLLABLE

MÉS DE 20 ANYS LIDERANT
L’ELECTRIFICACIÓ
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TAPES MENÚS GASTRONÒMICS
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MENÚS GASTRONÒMICS TAPES 3€Entre
20-36€

Assaboreix una tapa
amb una canya o un quinto*

* Consulteu l’horari de la promoció de cada establiment. Ofertes vàlides excepte error o omissions. Els preus inclouen l’IVA.

 1   Can Pizza
 2  Can Tintorer
 3  BAR DIANA
 4  El tast
 5  Restaurant Paladart
 6  Entreplats
 7  Hotel Calasanz
 8  La Llauna
 9  LA SANTA
 10  RESTAURANT SAMARNCH PARK
 11  La Mamarratxa BistROT
 12  Restaurant Gato Negro
 13  SUKPA

 1  Arenas Molins
 2  BARBERETXO
 3  Bar Diana
 4  Bar El Punto
 5  PASTISSERIA CARDONA
 6  ROCA PASTISSERS
 7  HOTEL IBIS MOLINS DE REI
 8  BAR EL FOMENT
 9  LA MORENETA
 10  El 5 Minuts

 11  El Tast
 12  EL ÑOQUI
 13  El Vermutet
 14  BACCUS
 15  La Peni Bar
 16  La Volta
 17  La Llauna
 18  Miguelón
 19  Nit i Dia

D E L  1 8  A L  3 1  D ’ O C T U B R E

1

AUTOPISTA AP-2

C. D
E J

ACIN
T V

ERDAG
UER

PASSEIG DEL TERRAPLÈ

PASSEIG 
DEL TERRAPLÈ

C. DE R. CASANOVAS

PLAÇA
DEL 

PALAU

PLAÇA
DEL MERCAT

PLAÇA
DE LA
CREU

PLAÇA
DE 

L’ESTACIÓ

RENFE

RENFE

A
V

. D
E 

V
A

LÈ
N

C
IA

PLAÇA DE
CATALUNYA

PLAÇA DE
L’ESGLÉSIA

PLAÇA DELS 
PAÏSOS 

CATALANS

C
. D

EL
 

M
O

LÍ

PASSEIG DE LA PAU

C
. D

EL
 P

A
R

E
M

A
N

YA
N

ET

CAN TINTORER

C
. D

E
 J

A
C

IN
T

 V
E

R
D

A
G

U
E

R

2

6

4

5

C. VERGE DEL PILAR

C
. D

E
 S

A
N

T
IA

G
O

 R
U

S
IÑ

O
L

C
. G

E
N

E
R

A
L 

C
A

S
T

A
Ñ

O
S

R
A

M
B

LA
 D

E
 L

A
 G

R
A

N
JA

7

PASSEIG
 DE PI I M

ARG
ALL

N-340

13

C. F. SAM
ARANCH

1

2

PARC DE LA
MARIONA

C
. S

A
N

T
 IS

ID
R

E

C
. M

E
N

É
N

D
E

Z
 P

E
LA

Y
O

C. C
ANAL DE LA IN

FANTA

C
. D

E
 L

A
 R

A
S

E
T

A

C. FELIP CANALIAS

7

AV. ONZE DE SETEMBRE

C. E
SPERANTO

3

4

C
. D

E
 L

’A
R

A
D

A

5

6 

C
. L

LO
B

R
E

G
A

T

3 

9

C. D
E R

O
SETA C

AN
ALI

AS C. MAJOR

11

12

8

C
. D

R
. B

A
R

R
A

Q
U

E
R

17

16

15

18

19

1

8

10

9

12

10 13

14 

11


