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4
La primera representació 
dels “Reis Mags” o “Reis 
d’Orient” la trobem a 

les catacumbes de Priscil·la, a 
l’anomenada capella grega, i estan 
datades entre la segona meitat del 
segle II dC i la segona meitat del segle 
III. L’aparició, però, de la iconografia 
dels “Reis Mags d’Orient” apareix a 
Ravenna (veure foto), en els mosaics 
Bizantins a mitjans del segle VI. 
Els seus noms apareixen sobre 
els tres homes vestits de manera 
oriental. A poc a poc la tradició 
ha anat afegint característiques 
diverses. Tradicionalment els tres 
Reis representaven les tres edats 
de l’home (el jove, l’adult i l’ancià). 
També es va fer popular la idea que 
Melcior és el més jove, però sembla 
el més vell per un malefici que va 
partir d’un altre mag. El número 
“tres” també és significatiu, ja que 
es vinculava a la Trinitat (pare, fill 
i Esperit Sant), a les edats que he 
comentat, als tres continent que fins 
al moment es coneixien (Europa, Àsia 
i Àfrica) i també als tres descendents 
de Noé: Sem, Cam i Jafet.

A poc a poc, els mags, filòsofs i savis 
es van anar convertint en “Reis” i 

les seves robes, vistoses i colorades, 
van anar variant fins que els seus 
rígids barrets van esdevenir corones. 
Durant aquella època heu de pensar 
que el concepte “mag o màgic” tenia 
unes connotacions més negatives 
que les actuals.

Segles més tard fins i tot es va 
intentar introduir un quart Rei 
anomenat Artabán, que havia 
de representar al nou continent 
americà, però com us podeu fer a 
la idea no va tenir molt d’èxit, tot i 
que fins i tot hi ha obres pictòriques 
com la de Vasco de Fernandes a la 
catedral del Viseu on es pot veure 
aquest quart Rei. Cal recordar que 
Melcior suposadament procedia de 
Pèrsia, Gaspar de la Índia i Baltasar 
del món àrab. Per tant, tampoc és 
cert que arribessin tots junts ni al 
mateix moment, doncs cadascú venia 
d’un continent diferent i, per tant, 
van ser molts i de diversos llocs els 
que van anar a la presumpte adoració 
del nou messies.

A Molins de Rei durant ja fa alguns 
anys el primer Rei que obre la 
cavalcada és diferent. Enguany 
ho farà en Baltasar, l’any vinent, 
en Melcior, i així suggestivament. 
Per què el Rei Baltasar ha de ser 

l’últim i ha de portar el carbó? Si 
hem de ser coherents a la història, 
segurament Baltasar hauria estat el 
primer en arribar a Betlem, ja que 
venia d’Àfrica, i en Melcior, l’últim. 
Pot semblar una ximpleria, però 
són missatges subliminals als ulls 
dels nostres infants i que hauríem 
d’eradicar de la mateixa manera que 
s’ha fet al llarg de la història, tal i 
com hem vist fins ara. Al cap i a la fi, 
les tradicions són adaptades a cada 
època de la nostre evolució cultural.

Reis, Reines, Fades, Patges, Tions o 
Tiones... tan és com es transformi al 
llarg dels segles. El més important 
és preservar el nostre imaginari 
cultural, desvincular-ho sobretot de 
la part religiosa i actualitzar-lo als 
nostres temps. Si no fos així, els Reis 
encara vindrien en camells i no en 
carrosses i portarien encens, mirra i 
or, i no pas joguines i caramels.3

ELS “REIS MAGS” 
D’ORIENT

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

opinió
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4
Seguint el fil del número 
anterior, ja sabem que 
Barcelona és reconquerida 

pels francs el 801, establint-se aviat 
la frontera al Llobregat i quedant 
aquí la que es coneixeria com a 
Catalunya Vella, també denominada 
Marca Hispànica. 

El territori reconquerit, els 
carolingis el distribuïren en 
districtes anomenats comtats, 
essent governats per un comte. 
Eclesiàsticament es configurà en 
bisbats, els quals depenien de la seu 
Metropolitana de Narbona.

Cenyint-nos al nostre territori, 
Olorda, bé sabem que és muntanyós 
i de poca qualitat agrícola, però 
rebé gran importància la seva 
ubicació tan estratègica, exercint de 
talaia de la frontera.

Com a conseqüència, en els 
turons que miren al riu Llobregat 
s’edificaren torres de guaita 
que, en molts casos, coincidien 
o es convertiren en avançades 
habitades, com la Torre Sunyer, el 
castell Ciuró o Sant Pere Romaní, 
si bé altres torres eren simples 

construccions en fusta. Fou aquest 
seguit de torres de guaita pel que 
es conegué aquesta carena com la 
“muntanya fortificada.”

A l’inici, el territori gaudia de 
franqueses, però a excepció dels 
alous i albergues, cada cop més es 
va caure en les dominicatures on 
els pagesos treballaven en mansi 
domini, o sia, dependents. Aquestes 
terres, al principi, solien dependre 
directament del sobirà, però ben 
aviat esdevingueren dependents de 
senyors feudals, ja que, per raons 
sovint econòmiques, el rei les cedia 
a grans senyors. 

És a partir de finals del segle 
XI fins a final del XII  quan va 
introduint-se una nova modalitat, 
en carta precària, consistent  en la 
cessió als pagesos més solvents, 
capaços de millorar les terres  i 
construir cases, que s’assimilaven 
al que coneixem com a mas. Els 
tinents esdevenen responsables 
del pagament als senyors de les 
rendes corresponents (mansum 
codirigendum). 

En aital canvi, un factor a tenir 
en compte pot ser la crisi de la 
viticultura que es produí el segle 

XI i la difícil reconversió al cereal 
en aquestes muntanyes d’Olorda, 
però cal contemplar el fet que fills 
del masos dominicals fugissin a 
repoblar el rerepaís, provocant 
despoblament i manca de mà d’obra 
en les terres dels senyors.

La creixent dificultat dels 
propietaris per fer rendible el 
seu territori seria causa probable 
del canvi i els pagesos, obligats 
a produir per pagar les rendes i 
atendre les despeses del mas, es 
trobaren abocats a cercar sistemes 
productius creixents mitjançant 
la concentració, com el cas del  
sistema de l’hereu, buscant aliances 
matrimonials per engrandir la 
hisenda.

En el sistema establert tenim 
implicat el de remença, pel que 
el pagès queda lligat, junt amb 
la seva família, al mas i no el pot 
abandonar si no és mitjançant el 
pagament d’una remença, això 
sempre que el senyor ho accepti. 
Per si no fos prou, estaven obligats 
a altres costos, com censos o parts 
de la collita, i sotmesos al poder 
jurisdiccional del senyor. És la 
fórmula predominant en la pagesia 
fins pràcticament l’Edat Mitjana.3

OLORDA 
MEDIEVAL

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

opinió
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4
Mentre escric aquestes 
línies, sento els altaveus 
del carrer Major. Hi sona 

Fum, fum, fum, possiblement la més 
coneguda de les nostres nadales. 
I només som a 23 de novembre! 
Aquesta serà la tònica fins el 5 de 
gener.

No podem negar que les festes de 
Nadal són molt i molt nostrades. 
Fem cagar el Tió, fa anys i panys 
que a Molins es representen Els 
Pastorets, tenim una Cavalcada 
de Reis fantàstica i un patge, que 
s’avança als Reis, molt estimat per la 
nostra canalla.

Però malgrat que la tradició de 
reunir-nos amb família i amics 
durant el soltici d’hivern ve d’antic, 
algunes de les coses que fem, alguns 
dels objectes que decoren cases, 
carrers i botigues no hi tenen res a 
veure. Passa el mateix amb el que 
escoltem per la ràdio, veiem per 
televisió o enviem per les xarxes. 

Amb excuses com que “els nens 
tenen més temps per jugar si els 
regals els porta el Pare Noel que si 
els porten els Reis d’Orient”, una 

gran part de famílies intercanvia els 
presents nadalencs la nit del 24 de 
desembre o el migdia del 25. 

En definitiva, d’un temps ençà, 
les nadales les felicitacions, la 
decoració o els personatges 
tradicionals conviuen o han estat 
substituïts per una munió de 
nadales, felicitacions, personatges 
i ofertes comercials provinents 
d’altres llocs. Però tot això ja ho 
sabeu i, òbviament, us preguntareu 
on vull anar a parar.

Doncs m’agradaria proposar-vos 
estrenar alguna cosa diferent 
aquest Nadal, estrenar dites i 
poemes. Dites populars, com la 
que dona títol a aquest petit text, i 
poemes dels nostres grans poetes 
que ens acompanyin durant aquests 
15 dies de trobades familiars, 
sopars d’empresa, sortides amb 
amics i compres desmesurades. 

Joan Maragall, Àngel Guimerà, 
Jaume Agelet i Garriga, J.V. Foix, 
Jordi Llavina, Lluís Llach i la nostra 
estimada Joana Raspall han escrit 
poemes de Nadal, que podreu 
trobar a Un avet especial. Poemes per 
llegir la nit de Nadal (selecció a cura 
de Marcel Riera), de Viena Edicions.

Per als que us agrada la cultura 
popular tinc un altre suggeriment: 
llegiu el Calendari de refranys de 
Joan Amades,  d’Edicions El Mèdol. 
I, encara un altre per recordar 
les nostres nadales tradicionals: 
Vols venir, tu rabadà? El cançoner 
tradicional de Nadal, Viena edicions.

I ja que hi som, permeteu-me acabar 
amb un fragment de Nadal de Joan 
Salvat-Papasseit:

Jesús ja serà nat.
Ens mirarà un moment a l’hora de les 
postres
i després es posarà a plorar.

Bon Nadal a tothom!3

PER NADAL, QUI 
RES NO ESTRENA 
RES NO VAL

Is ab el  B argal l ó
Arquitecta i doctora en Art

opinió opinió
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Però el que sí que és cert és que 
aquesta preciosa planta va cridar 
l’atenció de l’ambaixador dels Estats 
Units a Mèxic entre els anys 1825 i 
1829. Metge i botànic, Joel Roberts 
Poinsett, fascinat amb aquesta 
planta, en tornar cap al seu país 
se’n va endur esqueixos i va decidir 
fer una enorme plantació en terres 
nord-americanes.

El fet que aquesta flor de Pasqua es 
regali en època prèvia del Nadal és 
perquè el senyor Poinsett va regalar 
una d’aquestes plantes a tots els 
seus amics, motiu pel qual avui és 
una part fonamental de la decoració 
de Nadal, tant que als Estats Units 
se celebra el Dia de la Ponsètia, 
que és el 12 de desembre, que és 
l’aniversari de la mort del metge que 
la va donar a conèixer en el seu país.

És per tots aquests motius que es 
relaciona aquesta planta amb la 
bona sort i amb els millors desitjos 
de prosperitat per a la persona que 
estimes.

Així que aprofitem aquests dies per 
regalar a la família, treballadors, 
amics... una d’aquestes plantes tan 
humils i tan poderoses.

Molt Bon Nadal! 3

4
Amb l’arribada del fred, 
comencem a fer foc per 
coure castanyes. És l’avís 

que el Nadal va traient el nas per 
la porta i que és hora de canviar 
aquells colors taronges, marrons, 
grocs... tan especials de la tardor, 
pels colors de Nadal: daurats, 
platejats, blancs, verds i, és clar, els 
vermells. Els comerços i les llars 
comencen a tenyir-se d’aquests 
colors tan relacionats amb les 
diades nadalenques. Any rere any, 
anem seguint les tradicions d’aquí i 
d’allà, així que es fa quasi impossible 
caminar en aquestes diades sense 
veure pertot arreu la cada cop més 
estimada i buscada flor de Pasqua, 
flor de la sort, flors de la nit de 
Nadal... que no és una altra que la 
PONSÈTIA.

Planta originària de Mèxic i 
Guatemala, coneguda antigament 
dels pobles indígenes, els asteques 
la consideraven una planta sagrada 
i era vista com un símbol de puresa 
per fer ofrenes als déus, ja que 
simbolitza l’alegria i l’amor. Era 
utilitzada per fer remeis naturals 
curatius i per fer tintures.
Hi ha diverses llegendes sobre 

FLOR DE PASQUA
(POINSETTIA)

X i l i R ib era
Propietària botiga Bruixili

opinió
aquesta planta: uns diuen que una 
criatura estava molt trista per no 
poder aportar cap regal de Nadal 
i que varen ser les seves llàgrimes 
damunt d’aquesta planta el que la va 
tenyir d’aquest color vermell i la va 
convertir en una planta tan especial 
i espectacular.

O també hi ha una altra història 
d’aquesta planta del folklore mexicà 
que diu que una nena no tenia cap 
regal per portar al nen Jesús la nit 
de Nadal. El seu cosí va intentar 
consolar-la i la va animar explicant-li 
que n’hi hauria prou amb un petit 
pensament, de manera que la nena 
va agafar unes branquetes d’una 
de les plantes que creixien a prop 
de l’església i en pujar a l’altar per 
fer l’oferiment, llavors les fulles es 
varen tornar vermelles.
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MOLINS DE REI
18 DESEMBRE

De les 12 a 14 h
CAGATIÓ

Lloc: pl. del Mercat

18.30 h
MÚSICA AL CARRER

Lloc: pl. del Mercat 

19 h
CONCERT DE NADAL

Lloc: La Peni 

19 DESEMBRE

18 h
POEMA DE NADAL

Lloc: Foment Cultural i Artístic 

20 DESEMBRE

De les 17.30 a 19.30 h
CAGATIÓ

Lloc: pl. dels Països Catalans 

16.30 h
CANTADA DE NADAL

DE LA CORAL LES VEUS DEL 
DILLUNS
Lloc: Casal Cívic Riera Bonet 

17.30 h
CONTES MENUTS

L’ESQUIROL PINYOL
Lloc: Biblioteca el Molí

21 DESEMBRE

De les 17.30 a 19.30 h
CAGATIÓ

Lloc: pl. de Catalunya 

16 h
CANTADA DE NADAL

DE LA CORAL COR DONA
Lloc: Centre de Dia Petit Rossinyol 

22 DESEMBRE

19 h
UN NADAL AMB 
EL MAG LARI

Lloc: Foment Cultural i Artístic 

25 DESEMBRE

De 19 a 22 h
QUINTO POPULAR 
DE MOLINS DE REI

Lloc: Foment Cultural i Artístic 

26 DESEMBRE

18 h
TRIBUT A FRANK 
SINATRA

Lloc: Foment Cultural i Artístic 

27 DESEMBRE

17:30 h
ARRIBADA DE 
L’AMBAIXADOR 

DELS REIS MAGS, 
El PATGE AMELÍ
Lloc: Consultar recorregut a la web 

31 DESEMBRE

SOPAR DE CAP D’ANY
Lloc: Foment Cultural i Artístic

2 GENER

18 h
IMPRO SHOW 
ESPECIAL NADAL

Lloc: Foment Cultural i Artístic 

5 GENER

18 h
CAVALCADA DELS 
REIS MAGS D’ORIENT

Lloc: Carrers de la Vila

agendad’actes
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+NADAL
MOLINS DE REI
VISITA EL PESSEBRE GEGANT
Del 13 de desembre al 28 de ge-
ner de 2022
Lloc: Pati de Ca n’Ametller
Visita: De dilluns a divendres, 
de 8 a 15 h.
ELS PASTORETS
Representacions els dies: 26 de 
desembre; 2, 8, 9 i 15 de gener de 
2022
Lloc: Teatre de la Peni
Hora: 18 h.
PARC DE NADAL
Del 27 al 31 de desembre
i del 3 al 5 de gener de 2022
Lloc: Poliesportiu Municipal
Horari: matins de 10 a 13 h 
i tardes de 17 a 20 h.
LA FÀBRICA DELS SOMNIS
Del 28 al 30 de desembre
i del 2 al 4 de gener de 2022
Horari: Consultar a la web
Lloc: Sala d’exposicions de Ca 
n’Ametller
EXPOSICIÓ CAGANERS.COM
Data: del 23 de desembre al 6 de 
gener de 2022
Horari: de les 17 a les 20 h. 
Festius tancat. 
Lloc: Baixos de l’edifici El Molí
ACTIVITATS D’ANIMACIÓ 
INFANTIL AL MERCAT
Data: del 23 de desembre al 5 de 
gener de 2022.

VALLIRANA
18 DESEMBRE 

De 17 a 19 h
PESSEBRE VIVENT 

Carrer de l’Església
Organitza: Grup Esplai Parròquia 
de Vallirana.
Més informació a:
www.vallirana.cat

19 DESEMBRE
Activitats populars a favor de la 
marató de Tv3, dedicada enguany 
a la salut mental .
Rambla de la Sobirania 

9 h 
ESMORZAR POPULAR 

Organitza: Drac Apocaleus de 
Vallirana

De 10 a 12.30 h 
TALLER DE MANUALITATS 
NADALENQUES 

Organitza: BTU-K Vallirana

11 h
CAGA, TIÓ! 

12.15 h 
EXHIBICIÓ DE DANSA, 
BALLS URBANS I LLATINS

A càrrec d’EBAE

22, 23 i 24 DESEMBRE
i 5 GENER

Matí
ANIMACIÓ ITINERANT 
PEL CARRER MAJOR

Nucli urbà 
Diferents personatges com la 
mascota de la Unió de Botiguers 
de Vallirana, el Pare Noel, el 
pallasso Koko, entre d’altres, 
animaran i dinamitzaran el comerç 
local on nens i nenes podran 
gaudir plenament del Nadal.

4 GENER 

De 16 a 19 h 
FADA IRANA

Poliesportiu municipal (c. de 
l’Hostal). Parc Reial 
A la vigília de l’arribada de ses 
majestats els Reis Mags d’Orient, 
la Fada Irana us rebrà al Parc Reial 
per recollir les vostres cartes. 
I ho farà acompanyada d’un 
munt d’animacions, jocs, tallers, 
inflables... 

5 GENER 

CAVALCADA DELS 
REIS MAGS 

S’editarà un cartell informatiu 
amb tota la informació

agendad’actes
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CERVELLÓ
18 DESEMBRE 

17 h
FESTA DE 
BENVINGUDA
DEL PARE NOEL

Recorregut del Pare Noel pels 
carres de Cervelló. 
Sortida des de Ceraqua i arribada 
a la pista semi descoberta amb 
col·laboració dels Trapelles i dels 
Encaputxats Diabòlics. Animació 
infantil a la pista semi descoberta 
(espai esportiu) I tot seguit 
gaudeix de la màgia del Nadal.

19 DESEMBRE

10 h
JUGATECA 
NADALENCA

Plaça de l’Ajuntament
Per la Marató de TV3 a càrrec de 
l’Esplai el Raconet. 

12 h
CONCERT DE NADAL

A l’Església Sant Esteve de Cervelló.
A càrrec de Coral Diana.

27 DESEMBRE

18 h
CURSA NIT TRAIL

Sortida i arribada a la Plaça de 
l’Ajuntament.

3 GENER

17 h
CINEMA DE NADAL

Amb la pel·lícula Trolls 2. 
Cita prèvia a www.cervello.cat.
Sala del Teatre del Centre Cívic 
l’Ateneu.

4 GENER

17 h
RECULL EL TEU DESIG

Per les botigues del poble tot 
cantant una Nadala amb la 
col·laboració de UBCC.
Punt de sortida a la Plaça de 
l’Ajuntament 

5 GENER

18 h
CAVALCADA DE REIS

Amb sortida del carrer Raval 
Bassons.

Punt de sortida a la Plaça de Punt de sortida a la Plaça de Punt de sortida a la Plaça de 

agendad’actes



w w w . t ot mol ins . com 15

P U B L I C I TAT

Pots venir a recollir:
www.lamorenetamolins.cat

o
T'ho portem a casa: glovo

+34 931 649 836 Carrer Major, 26, 08750 Molins de Rei

PARTICIPA

Vols sopar de franc al 2022?
12 mesos - 12 sopars

INSCRIU-TE

Nutrició Antiparasitaris
Complements

Perruqueria amb cita prèvia
Autorentat amb cita prèvia Servei a Domicili “gratuït”

        Plaça de la Bàscula, 4, 08750, Molins de Rei, Barcelona                                                 93 639 91 38 - 661 346 233

+1
gratuït5

AUTORENTAT

PERRUQUERIA

+1
50% dte.5 *

*Aplicarem un 50% de descompte en el 6è servei.

BONES FESTES!
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Us desitgem Bones    Festes!
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4COM I QUAN VA NÉIXER 

LA FÀBRICA?

La Fàbrica dels Somnis 
va arribar a Molins de Rei l’any 
2016, quan el Patge Amelí 
va decidir amb els Reis Mags 
d’Orient portar-la més a prop 
dels infants perquè veiessin tot 
el procés de comanda, fabricació 
i entrega dels desitjos demanats. 
Conjuntament, van acordar 
que la Fada dels Somnis seria 
l’encarregada i d’ella dependria 
tot el procés. Actualment, la Fada 
segueix encarregant-se de la 
Fàbrica dels Somnis, mentre el 
Patge Amelí comprova que tots 
us estigueu portant bé durant tot 
l’any.

EXISTEIXEN INICIATIVES 

SIMILARS, COM LA DE FABRA I 

COATS, A BARCELONA. VA SERVIR 

D’INSPIRACIÓ?

Sí, sempre ha estat un referent a 
seguir per nosaltres. Sobretot la 
fàbrica de Fabra i Coats ha estat 
pionera, i nosaltres sempre l’hem 
tingut com a referent i encara ara 
estem pendents de les novetats 
que incorporen per poder agafar 
idees. Tot i això, la Fàbrica dels 
Somnis incorpora els desitjos com 
a referent, fent veure que no tot 
el que es demana a les cartes són 
joguines.

I ARA, DESPRÉS DE L’ÈXIT, LA 

DE MOLINS DE REI HA SERVIT 

DE MODEL PER A ALTRES 

POBLACIONS?

Esperem que sí, ja que li posem 
moltes ganes i il·lusió per, any 
rere any, anar millorant les 
instal·lacions i les màquines. 
A més tenim sobre la taula un 
projecte molt gran per traslladar 
la fàbrica a una ubicació més 
àmplia, on guanyarem molt en 
espai i qualitat.

QUÈ HI TROBEM DINS LA FÀBRICA? 

Dins la fàbrica trobarem tot el 
procés: des que s’entrega la carta, 
s’entrega el comprovant conforme 
s’ha rebut la carta, es processa 
la carta a la sala de control i 
finalment es fabrica la joguina. 

En acabat podem veure com 
els somnis apareixen a l’anar a 
dormir, conjuntament amb tots els 
regals. Un espai on tots els vostres 
somnis es poden fer realitat! Tots 
aquests processos s’expliquen 
molt bé pels patges que treballen 
a la fàbrica i se la coneixen de 
memòria. La Fada dels Somnis, 
l’encarregada de que la fàbrica 
funcioni correctament, dirigeix 
tots els processos des del seu lloc 
de control.

QUANTES PERSONES 

VOLUNTÀRIES HI TREBALLEN?

Dins la fàbrica trobem la Fada 
dels Somnis, que s’encarrega de 
controlar tota la fàbrica. Després 
també trobem uns 20 patges, 
que són els que fan funcionar 

COMISSIÓ CAVALCADA DE REIS
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CARRER MAJOR, 25 · 08750 MOLINS DE REI

Horari de dilluns a divendres de 9h a 20h
Dissabtes de 9h a 14h

@goodnailsbyrp

tot l’interior de la fàbrica i que 
permeten fer visites sense aturar 
el seu funcionament. Però una 
part molt important són els 
voluntaris de la Comissió de la 
Cavalcada de Reis, que són totes 
aquestes persones que fan créixer 
la màgia a la vila durant l’època de 
Nadal, i que controlen el correcte 
funcionament de les visites. 
També aquest any s’encarregaran 
de gestionar la cita prèvia, per 
evitar les llargues cues que es 
feien a l’entrada.

PARLANT DE XIFRES...QUANTS 

INFANTS LA VISITEN CADA ANY? 

Doncs donem cabuda a més de 
6.000 persones, i any rere any 
veiem que venen de poblacions 
més diverses i més allunyades. 
Fins i tot ens trobem amb 
persones que venen d’altres 
països i que tenen molta il·lusió 
per viure la Fàbrica dels Somnis!

DES QUE VA OBRIR LES PORTES 

A CA N’AMETLLER, LA FÀBRICA 

HA TINGUT UNA MOLT BONA 

ACOLLIDA. ARA QUE S’HA FET 

GRAN, QUINES NECESSITATS TÉ?

La necessitat més gran és l’espai, 
pel fet que cada any augmentem 
les visites i l’espai ha quedat petit. 
També ens hem adonat que és un 
espai amb molt poca accessibilitat, 
tant per mobilitat reduïda com 
per persones amb cotxets. En els 
mesos vinents sortiran a la llum els 

projectes que tenim entre mans, 
i agafeu-vos fort perquè venen 
coses molt grans!

QUINES NOVETATS PRESENTARÀ 

ENGUANY LA FÀBRICA?

Enguany la Fàbrica dels Somnis 
presenta una ampliació per la part 
del Pati de Ca n’Ametller, acollint 
diferents activitats i permetent 
tenir molta més interacció i 
espectacle. L’any passat amb 
pandèmia vam veure que podia 
funcionar molt bé aquest ús i 
creiem que aquest any gràcies a 
empreses que col·laboren amb 
nosaltres podrem fer realitat 
aquest nou espai. 3

entrevista
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4COM VAS ARRIBAR A LA 

FÀBRICA DELS SOMNIS?

Vaig arribar a Molins 
de Rei l’any 2016 per petició 
de l’ambaixador dels Reis 
Mags d’Orient, el Patge Amelí. 
Conjuntament, vam decidir que 
calia apropar la Fàbrica dels 
Somnis a la vila, ja que la població 
creix sense parar i els infants no 
es podien quedar sense els seus 
desitjos. També vam creure que 
calia que els infants veiessin tot 
el procés per viure des de dins la 
màgia.

NO DEU SER GENS FÀCIL 

CONTROLAR QUE TOT FUNCIONI 

CORRECTAMENT...

La veritat és que treballem molt 
intensament per aconseguir que 
tot funcioni dia rere dia, i puc 
donar gràcies a tots els patges 
que m’ajuden, i a la Comissió de 
la Cavalcada, que quan demano 
qualsevol cosa fan el possible per 
aconseguir-ho. Sense tots ells, res 
d’això seria possible.

ALGUNA VEGADA HI HA HAGUT UN 

PROBLEMA DE PRODUCCIÓ QUE 

HAGI POSAT EN PERILL L’ENTREGA 

DELS REGALS?

No! I esperem que no passi mai, ja 
que per a nosaltres la il·lusió i els 
somnis dels infants de Molins de 

Rei i d’arreu del món són el més 
important. Tot i que el dia 28 de 
desembre els patges acostumen 
a fer-me alguna innocentada...són 
així d’entremaliats!

NO TOTES LES FÀBRIQUES ESTAN 

OBERTES A VISITES. COM HO 

GESTIONEU?

Gestionem amb les comissions de 
cada població si és possible obrir 
la fàbrica a les visites, i segons les 

possibilitats, ens plantegem si cal 
obrir-les o seguir a porta tancada. 
Però no patiu, que tots els infants, 
el dia 5 de gener, reben els seus 
regals sens falta!

QUANTES CARTES REBEU CADA 

ANY? QUÈ PASSA AMB TOTA 

AQUESTA CORRESPONDÈNCIA?

Cada any rebem milers de cartes, 
ja que les recollim a la fàbrica, a la 
cavalcada, els mateixos Reis Mags 

LA FADA DELS SOMNIS



w w w . t ot mol ins . com 19

@ra�elpagesmolins Ra�el Pagés Molins de Rei

933 15 66 40

OBRIM ELS DILLUNS

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

Rambla de La Granja 10 · Molins de Rei

Bones Festes!

i fins i tot els meus ajudants en 
recullen. I totes i cadascuna d’elles 
passen pel processament de 
cartes de la Fàbrica dels Somnis 
i arriben als Reis Mags perquè 
portin els desitjos a cadascun 
de vosaltres. Quan arriba el dia 
6 de gener, els Reis classifiquen 
totes les cartes en uns immensos 
arxivadors, on s’emmagatzemen 
any rere any les cartes de tots els 
infants.

LA FÀBRICA FUNCIONA TOT L’ANY, 

PERÒ EL MES DE DESEMBRE ÉS EL 

MÉS PRODUCTIU. TREBALLANT DIA 

I NIT...NO HI HA HAGUT MAI CAP 

AMENAÇA DE VAGA?

No, les persones que hi treballen 
són molt bons treballadors i les 
cuidem molt. A part, tenen molta 
il·lusió per poder complir tots els 
somnis dels nens i nenes. Any rere 
any disposem tots d’un descans 
merescut, i així tornem amb molta 
més energia per a continuar 
portant la il·lusió a totes les cases. 
Excepte el Patge Amelí, que no pot 
descansar mai, sempre atent per 
veure si us porteu bé durant tot 
l’any!

MOLTS INFANTS APROFITEN 

LA REBUDA QUE ELS FAS PER 

COMENTAR-TE COSES SOBRE LA 

FÀBRICA. QUINES PREGUNTES 

T’ACOSTUMEN A FER?

Acostumen a preguntar-me si ja 
he rebut la seva carta, o si ja tinc 

preparades les seves joguines. 
També em pregunten pels seus 
desitjos, i jo soc molt feliç parlant 
amb tots ells, ja que així els escolto 
de ben a prop i rebo els seus 
desitjos directament! M’agradaria 
poder tenir hores per escoltar a 
tots els infants, però en passen 
tants dia rere dia!

TENS MOLTA RELACIÓ AMB ELS 

MAGS D’ORIENT?

I tant! Estem en constant 
contacte! Són una part molt 
important de la meva tasca com 
a encarregada de la fàbrica. 
Ells n’estan al corrent de com 

funciona, de les cartes que hem 
rebut i de les joguines que tenim 
preparades. Fins i tot fem un recull 
de tots els desitjos per no deixar-
nos-en cap per complir!

IMAGINO QUE TU TAMBÉ 

APROFITES PER DEMANAR-LOS 

ALGUNS DESITJOS. QUINS SERAN 

ELS DEL 2022?

Ups! Sento dir-vos que, si us dic 
el meu desig, llavors deixarà de 
ser un desig secret. Però us puc 
donar una petita pista, a veure 
si ho endevineu: “Una bona fada 
seré i molts dels vostres desitjos 
compliré”. 3

entrevista
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4DES DE QUAN CREU 

ROJA ORGANITZA 

LA RECOLLIDA DE 

JOGUINES A CASA NOSTRA?

Aquest any posem en marxa la 29a 
campanya de recollida de joguines 
de la Creu Roja al Baix Llobregat 
Centre, una campanya que, com la 
de l’any anterior, vindrà marcada 
per les diferents mesures de 
prevenció i seguretat davant 
la COVID19 en les diferents 
activitats i punts de recollida que 
tenim a la nostra àrea d’actuació 
(Molins de Rei, El Papiol, 

Castellbisbal, Pallejà, Cervelló, 
La Palma de Cervelló, Corbera de 
Llobregat, Sant Vicenç dels Horts i 
Torrelles de Llobregat).

EL LEMA DE LA CAMPANYA 

D’ENGUANY ÉS “ELS SEUS DRETS EN 

JOC”... 

Sí, enguany s’ha decidit enfocar 
la campanya de joguines en el 
missatge recollit en l’article 31 
de la Convenció dels Drets de 
l’Infant. Aquest article indica 
que “el nen té dret a l’esplai, al 
joc i a participar en les activitats 
artístiques i culturals”. Per això 
s’ha escollit aquest lema, fent 
servir un joc de paraules que ens 
permet cridar l’atenció sobre la 
vulneració d’un dels drets bàsics 
de la infància. La importància 
d’aquest enfocament ens porta a 
convertir aquest lema en la base 
de futures campanyes, convertint-
se així en la marca que Creu 
Roja Joventut vol imprimir en el 
projecte.

QUIN TIPUS DE JOGUINES I JOCS 

DEMANEU? 

Les joguines esdevenen 
transmissors de valors socials. 
Són un reflex del que ens envolta, 
de la nostra societat. Són les 
eines amb les quals els nens i les 
nenes adquireixen coneixements

i comportaments que formaran 
part del seu bagatge com a 
persones. Tanmateix, durant 
la infància el model principal 
d’aprenentatge i expressió és 
el joc i la joguina. És per aquest 
motiu que és important que 
tinguem consciència de què 
estem oferint als infants, i de 
la visió del món que se’ls està 
transmetent. Per tant, el projecte 
de La Joguina Educativa té com 

RUBÉN CABALLERO

COORDINADOR DE 
LA CREU ROJA BAIX 
LLOBREGAT CENTRE
Ni el 20% dels infants 
atesos per Creu Roja 
Joventut disposa de jocs 
o joguines. Així ho va 
constatar el darrer Butlletí 
de Vulnerabilitat de la Creu 
Roja. És per aquest motiu 
que, un any més, la Creu Roja 
al Baix Llobregat Centre 
dona un cop de mà als Mags 
d’Orient amb una campanya 
de recollida de joguines, “Els 
seus drets en joc”, que té com 
a objectiu aconseguir que 
cap infant se’n quedi sense. 
Una trentena de persones 
voluntàries ho fan possible.
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a objectiu principal fomentar el 
valor pedagògic i la importància 
educativa de la joguina, entenent-
la com un element vehicular per 
treballar la tolerància, el respecte i 
la igualtat. Apostem pels següents 
valors i aspectes pedagògics, 
dins del Projecte de La Joguina 
Educativa:

- JOGUINA EDUCATIVA. 
El joc simbòlic esdevé una 
representació de la realitat social 
i cultural que envolta l’infant, 
amb la qual pot familiaritzar-se, 
així com adquirir i desenvolupar 
habilitats i capacitats afectives, 
socials, intel·lectuals, creatives, 
comunicatives i físiques.

- CONSUM RESPONSABLE. 
Per jugar no és imprescindible 
acumular moltes joguines. Tenir 
consciència sobre el consum 
responsable permet a l’infant 
reflexionar sobre el valor de SER 
per sobre del TENIR.

- JOGUINA NO BÈL·LICA. Per 
evitar la violència i fomentar 
la socialització dels infants en 
una cultura de pau. L’educació 
en valors i el joc simbòlic 
esdevenen claus pel creixement i 
desenvolupament dels infants en 
aquests valors.

- JOGUINA NO SEXISTA.  És 
important que els nens i nenes 

tinguin accés al mateix tipus de 
jocs i joguines independentment 
del seu sexe, per a que es 
familiaritzin amb aspectes de la 
realitat, sense distinció de rol per 
diferència de gènere.

- JOC COOPERATIU/
COL·LECTIU. La joguina 
educativa permet adquirir els 
valors de respecte i tolerància cap 
a les persones, les normes i les 
regles i potenciar la socialització 
enfront de l’individualisme.

HI HA JOGUINES I JOCS MÉS 

NECESSARIS QUE ALTRES? 

La campanya de joguines va 
adreçada a infants de 0 a 12 anys. 
En els darrers anys, però, hem 
vist com la franja d’edat amb més 
dificultat per cobrir és la dels 11 i 
12 anys. Com a joguines o jocs més 
necessaris tenim els jocs de taula, 
els jocs cooperatius i el material 
escolar. Nosaltres formem els 
lots de joguines amb 1 joguina 
individual, 1 joguina cooperativa, 
1 llibre i material escolar.

entrevista
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TENIM JOGUINES QUE NO SÓN 

NOVES, PERÒ QUE ESTAN EN BON 

ESTAT. QUÈ PODEM FER?

Ja fa uns anys que la Creu 
Roja va fer un canvi en les 
característiques de les joguines 
de la campanya. Recordo que a 
partir de campanyes d’informació 
i sensibilització vam poder 
aconseguir deixar de repartir 
joguines de 2a mà i vam passar a 
recollir joguines noves. Des de la 
Creu Roja pensem que no hi ha 
infants de 1a i de 2a categoria. 
És a dir, hi ha infants, i tots tenen 
el dret d’estrenar una joguina 

nova aquestes festes. Per tant, 
no recollim joguines de 2a mà. 
Les persones que volem reciclar 
aquestes joguines de 2a mà que 
estan en bon estat les podem 
oferir a esplais, ludoteques, 
centres oberts i altres entitats 
infantils per tal de donar-los una 
2a vida.

LES DONACIONS NO SÓN NOMÉS 

INDIVIDUALS. COM HI PODEN 

COL·LABORAR EMPRESES, 

COMERÇOS I ENTITATS DE LA VILA? 

Des de la Creu Roja al Baix 
Llobregat Centre activem la 

maquinària per planificar la 
campanya a principis del mes 
d’octubre. Una de les tasques 
més importants en aquesta 
planificació és la de contactar 
amb empreses, entitats, centres 
educatius... per demanar-los 
la seva col·laboració. Hi ha 
empreses que realitzen la seva 
pròpia recollida i posteriorment 
el voluntariat de Creu Roja es 
desplaça a recollir-la: en diem 
punts de recollida empresarials. 
Però no només tenim empreses 
col·laboradores: a Molins de Rei 
tenim escoles que s’adhereixen 
a la campanya i en realitzen 
una interna durant uns dies 
concrets per tal que totes les 
famílies tinguin l’oportunitat de 
participar-hi. 

Enguany, com a novetat, 
col·labora en la campanya la 
Comissió de la Cavalcada de 
Molins de Rei. Durant els dies 
27, 28 i 29 de desembre i 2, 3 
i 4 de gener tindrà un punt de 
recollida de joguines al Pati 
de Ca n’Ametller. D’aquesta 
manera apropem la campanya 
als molinencs i molinenques i els 
oferim altres opcions per poder 
portar les joguines. Com sempre, 
també tenim l’oficina de la Creu 
Roja, a l’Avinguda València, 24 
i el Punt d’Activitat de l’edifici 
Josep M. Salas i Peiró, al c/ 
Esperanto, 5.

entrevista
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QUINA ÉS LA TASCA DE LES 

PERSONES VOLUNTÀRIES? 

Durant la campanya de la joguina 
educativa de la Creu Roja al Baix 
Llobregat Centre es mobilitzen 
més de 30 persones voluntàries. 
Tenim diferents llocs d’acció 
voluntària dins del projecte, 
per tal d’adaptar cada persona 
voluntària a la tasca que realitza. 
Tenim voluntariat amb perfil 
administratiu que s’encarrega 
de l’elaboració de la burocràcia 
de la campanya; hi ha persones 
que prefereixen participar en les 
diferents recollides de joguines; 
altres que elaboren els lots i 
altres que participen en l’entrega 
d’aquests lots. Gràcies a aquesta 
trentena de persones voluntàries 
podem arribar als gairebé 500 
infants del Baix Llobregat Centre 
i al centenar d’infants que tenim 
a Molins de Rei (derivats per 
Serveis Socials, amb qui treballem 
coordinadament).

COM ARRIBEN LES JOGUINES A LES 

CASES?

La distribució d’aquestes joguines 
arribarà a casa dels infants de 
Molins de Rei el mateix 5 de 
gener durant el matí. A les 10h  
obrirem “L’espai de les il·lusions”, 
a l’edifici Josep M. Salas i Peiró, 
al carrer Esperanto, 5. Allà 
hi tindrem totes les joguines 
recollides durant la campanya a 
Molins de Rei i que es distribuiran 

a les famílies derivades per 
Serveis Socials. Aquest any 
posem en marxa aquest nou espai 
que tindrà format de botiga de 
joguines i on cada família podrà 
escollir-ne un nombre determinat 
en funció dels infants de 0 a 12 
anys que té. Es tracta d’una prova 
pilot que només farem a la vila. La 
idea, però, és anar incrementant 
municipis de cara als propers 
anys. Volem deixar d’entregar 
lots de joguines: el que volem és 
que siguin les pròpies famílies les 
que puguin escollir. 3

NIT DE
REIS

5 D E G EN ER

A LES 18H

MOLINS DE REI

Amb el suport de:

Arribada dels Reis Mags d'Orient
05.01.2022.

Consulta el recoregut a www.cavalcadamolinsderei.cat/cavalcada

@cavalcadamolins cavalcadamolins

entrevista
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Per Ses Majestats
     els Reis d’ Orient

El meu nom:



Per Ses Majestats
     els Reis d’ Orient

El meu nom:



Estimats Reis d'Orient,
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Estimats Reis d'Orient,

Antenas
Molins

Antenas
Molins

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

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

Molins de Rei           antenasmolins@gmail.com

REPARACIÓ I INSTAL·LACIÓ
PORTERS I VIDEOPORTERS



28
TOTMOLINS #17 · Magazine d’Informació i Oci

4
Durant l’emissió per TV3 
del documental “Desfent 
nusos”, produït per l’Ordre 

Hospitalari Sant Joan de Déu, 
llegíem sobreimprès a la pantalla 
que una de cada quatre persones 
patirà un problema de salut mental 
al llarg de la vida i que més de la 
meitat de les malalties mentals 
greus s’inicien a l’adolescència. 

L’Associació “Salut Mental Baix 
Llobregat” és una entitat sense 
ànim de lucre que es va fundar 
l’any 1996 a Sant Just Desvern 
i que té com a àmbit d’acció 
territorial la nostra comarca. És 
membre de la Junta Executiva 
de la Federació de Salut Mental 
Catalunya i, actualment, està 
constituïda per una seixantena 

de persones associades, algunes 
d’elles, de la nostra vila. 

L’Associació organitza Grups 
d’Ajuda Mútua (GAM) per a les 
persones associades que també 
estan oberts a la ciutadania. Els 
grups ofereixen suport a familiars, 
encara que també hi ha grups 
d’usuaris. Aquí troben un lloc on 
expressar els seus neguits i la 
possibilitat d’expressar-se amb 
el suport d’un professional en 
psicologia. L’objectiu és crear 
un clima de germanor entre els 
familiars, que tenen en comú la 
necessitat de fer seu un espai on 
parlar sobre el trastorn mental 
d’un familiar i tota la problemàtica 
que suposa. Els dimarts alterns, 
de 18 a 19h, es reuneix a La 
Fede el grup psicoterapèutic 
de familiars de persones amb 
problemes mentals, amb el suport 
d’una psicòloga. Divendres, en el 
mateix horari, també és possible 
contactar-los al seu despatx. 

En els darrers 10 anys, Jaume 
Vidal (alma mater de l’associació) 
ha creat mitja dotzena de 
programes sobre salut mental 
al Baix Llobregat. Un d’ells és 
“Serenor”, que s’emet els dimecres 
de 20 a 21h a Ràdio Molins de Rei. 

L’Associació de Salut Mental 
del Baix Llobregat i l’Associació 
per a la Prevenció del Suïcidi i 
l’Atenció al Supervivent des fa un 
temps també han sumat forces 
per atendre a persones que han 
perdut, per causa del suïcidi, 
un ésser amb el qual estaven 
estretament vinculades. Amb la 
formació d’aquests Grups d’Ajuda 
Mútua (GAM) Dol per Suïcidi es 
vol trencar l’aïllament d’aquestes 
persones i acompanyar-les en el 
procés de dol.

Enguany, a més, la Marató de 
TV3, coincidint amb el seu 30è 
aniversari, es dedicarà a trencar 
els murs i els estigmes de la salut 
mental. Anima’t  i fes ja el teu 
donatiu!3

SALUT MENTAL 

BAIX 
LLOBREGAT

deprop



4Ràdio Molins de Rei és, 
sense cap mena de dubte, 
casa seva. Als 14 anys va 

estrenar-se com a col·laborador 
amb tres companys de l’escola 
Estel (l’Ignasi Termes, la Meritxell 
Campmajó i la Laia Bernis) al 
programa de producció pròpia 
“Fil a l’Agulla” (temporada 1994-
95), i des d’aleshores que forma 
part de l’emissora. En els darrers 
27 anys ha fet de col·laborador, 
s’ha integrat a la plantilla de 
treballadors i treballadores de la 
casa i n’ha esdevingut coordinador 
des que l’any 2009 va morir, de 
forma sobtada, l’històric Miquel 
Armengol. 

Es va llicenciar en Història 
Contemporània a la UAB i també 
es va graduar en Comunicació 
Audiovisual a la UOC. L’Oriol, 
però, no és un periodista a l’ús. És 
un comunicador nat, polifacètic 
i enginyós, sempre disposat a 
conduir els actes que s’organitzen 
a la vila, siguin de l’Ajuntament 
o de multitud d’entitats. A 
l’Oriol, però, li agradaria tastar 
altres reptes, més enllà de la 
comunicació. 

Potser explotar la seva vena més 
artística? Durant uns quants 
anys es va posar a la pell d’en 
Garrofa, un dels personatges més 
entranyables de Els Pastorets d’en 
Pitarra. En una primera etapa, amb 
el Miquel Monfort (en Pallanga) de 
parella artística. 

A la darrera, amb el Jordi Costa, 
amb qui va compartir bromes i 
malifetes dalt de l’escenari. La 
seva complicitat feia esclatar de 
riure als espectadors, testimonis 
privilegiats de la química que es 
produïa a escena. I és que, en el 
seu dia a dia, l’Oriol sempre que 

ORIOL
ROMEU ARÚS

elpersonatge
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pot ofereix la seva vis més còmica. 
Res imposat: li surt de manera 
natural. No hi havia professor 
o professora que se’n lliurés a 
l’institut, i ara veritablement són 
pocs els que s’escapen de les seves 
imitacions. Gestos, tons de veu, 
comportaments, expressions, tics... 
res se li resisteix. Tampoc els seus 
cantants preferits, des del Gerard 
Quintana dels Sopa al seu admirat 
Carles Sabater, líder de la banda 
Sau. Ara que Ràdio Molins de 
Rei està d’aniversari (40 anys de 
trajectòria), l’Oriol persisteix en el 
seu afany de mantenir viu el llegat 
d’Armengol. “Servil i acabat, boig 
per tu”. No és la lluna. És Ràdio 
Molins de Rei. 3
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ON MENJAR PER LA FESTA MAJORGUIA
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

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

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

J.P. CARRIÓN S.L.

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

Tel. 93 668 05 08

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

T. 93 187 37 34 · M. 640 320 914
Rambla de La Granja, 12 - 14 · Molins de Rei

ESTÈTICA AVANÇADA

PERRUQUERIA CANINA

www.perruqueriacanchic.com
T. 93 128 16 05        645 631 923
Puigcerdà, 2 local · Molins de Rei

T. 93 636 61 84
administracion@ferreriabogados.com

Passeig Pi i Margall, 14 · Molins de Rei

“NOS OCUPAMOS DE ENCONTRAR
LA MEJOR SOLUCIÓN A CADA PROBLEMA”

Ferreri
ABOGADOS Y CONSULTORES

LLIURAMENT A DOMICILI

Rafel Casanova, 22 - 24 · Plaça de Catalunya, 16
Molins de Rei - T. 936 687 151

Santiago Rusiñol, 6 · Molins de Rei
T. 936 84 08 18 · M. 651 71 72 02

molinsderei@kidsandus.cat

ENGLISH FROM 1 TO 18 YEARS OLD
AT SCHOOL · AT HOME

Santiago Rusiñol, 6 · Molins de Rei

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

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

PROJECTE I FINCA AGROECOLÒGICA

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

Comandes per WhatsApp 667 786 796
comandescanfisas@gmail.com

679 26 11 32
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS

www.alcazarconstrucciones.com

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

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
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HOMEBOX MOLINS DE REI

T. 936 800 656
www.diazaluminis.com · info@diazaluminis.com

Av. de València, 72 · Molins de Rei

TANCAMENTS D’ALUMINI · MALLORQUINES
MOSQUITERES · PERSIANES I AUTOMATISMES

MAMPARES DE BANY

www.puertasblindadas.cat

       632 41 47 07

Puertas Blindadas

Lex®

ESTILISTES · PERRUQUERS

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

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

www.skatespot10.com

PUNT DE VENDA OFICIAL

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

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

 RESTAURACIÓ  FORMACIÓ  SALUT

 ASSESSORIA LLAR

 TECNOLOGIA

 MOTOR

 BELLESA

 MODA

 MASCOTES

 OCIALIMENTACIO



TOYOTA STAR BAIX 
www.starbaix.toyota.es

Avda. Barcelona, 211 • Molins de Rei 

Telf: 935 174 098

SANT BOI - GAVÀ - L'HOSPITALET

GAMMA TOYOTA
ELECTRIC HYBRID

Emissions CO₂ (g/km): 109 – 120 (WLTP). Consum mitjà (l/100 km): 4,8 – 5,3 (WLTP).

EL TEU COMPANY DE VIATGE
AMB 10 ANYS DE GARANTIA
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