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Una per governar-les a totes

TOT ÉS FREAK

Xavi PSX /        r2pradio

Aquest estiu
gaudeix el doble 

T. 93 008 85 96 / opticaelcanal@gmail.com

C/ Ferran Agulló, 7, Molins de Rei

2x1

4
John Ronald Reuel Tolkien va 
ser un respectat filòleg, poeta 
i professor. Catedràtic a dues 

universitats diferents durant 35 anys 
i nomenat comandant de l’Ordre de 
l’Imperi Britànic per la incombustible 
i eterna Isabel II al 1972. Però ningú 
el recorda per això: en Tolkien serà 
sempre recordat per explicar, cada nit, 
un conte als seus fills.

Dracs, mags, una colla de nans i un 
tresor increïble es creuen en la vida 
d’un ciutadà de la comarca. El conte es 
coneixerà com El Hobbit.

El manuscrit d’aquesta història va 
passar de mà en mà, de manera 
informal, a amics i coneguts de Tolkien, 
fins que va arribar a mans d’una editora 
que li va suplicar publicar l’obra, i el 
va engrescar a  escriure una seqüela, El 
Senyor dels Anells, convertint-se així en 
el pare i màxim influenciador de l’Alta 
Fantasia.

Cinc anys abans de morir, al 
1967, l’autor  va vendre els drets 
cinematogràfics, teatrals i de marketing 
de les seves dues obres per 100 mil 
lliures. Comptant la inflació es 
podria percebre com una quantitat 
més que digne, 1,7 milions de lliures 
aproximadament. Però després de 
les dues trilogies portades al cinema, 
dirigides pel director Peter Jackson, 
aquests drets han arribat a un valor de 
2 mil milions de dòlars.

Tot i ser els dos únics llibres que 
Tolkien va publicar en vida,  no van ser 
pas els únics que havia escrit. Després 
de la seva mort, el seu tercer fill, 
Christopher Tolkien, va publicar gran 
varietat d’obres, entre les que trobem 
poemes, contes, idiomes inventats, 
assajos i textos de ficció que el gran 
mestre havia escrit però mai havia 
mostrat. Totes aquestes paraules estaven 
dedicades a donar forma a la terra de 
fantasia Arda, més concretament a un 
dels seus continents, la Terra Mitja.  

Aquest conjunt d’obres les coneixem 
com el Legendarium i les seves llicències 
estan controlades per Tolkien State, 
empresa presidida històricament pels 
hereus del seu creador.

Tolkien State ha estat lluitant molt 
de temps per recuperar els drets de 
les obres que li falten de les mans de 
la Zaentz Co. i  la Warner Bros., però 
sembla missió  impossible…Fins que 
han trobat una escletxa  legal per poder 
negociar amb la propietat intel·lectual 
de El Hobbit i El Senyor dels Anells. 
El secret? Fer una sèrie televisiva 
de més de 8 capítols: aquesta era la 
limitació dels amfitrions anteriors. 
Qui s’ha aventurat en aquest projecte, 
i podrà optar a l’obra completa de 
Legendarium? Amazon Prime Vídeo, 
amb la sèrie Els Anells de Poder (per 
estrenar el proper setembre).

Serà aquesta obra la que governi tota la 
resta?3
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Tomeu Martí i Parellada /          TomeuMartiiParellada
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En l’article de març, “Nobles i ho-
mes de la gleva”, vàrem referir-nos 
al primer document en què se’ns 

parla d’aquest lloc.

Va ser el 1001 quan Baldofred i la seva 
esposa firmen un document pel que 
cedeixen la seva propietat a Sant Pere de 
Roma:

“ (...) És per això que jo, Baldofred, prevere, 
i Chillió, dona, a honra de Déu omnipotent, 
conscients i moguts per l’amor, ens plau que 
quelcom de les nostres coses a Vós, és a dir, 
Pere apòstol i la vostra romana Església, en 
féssim, tal com en fem, donació. Us donem, 
doncs, a Vós, una petita propietat nostra 
amb les terres i vinyes, amb les cases i horts i 
arbres, juntament amb l’oratori i columbari, 
conreat o bé erm...en el lloc anomenat 
Duodècim”. Es reservaren, però, l’usdefruit 
per a ells i la seva descendència. L’oratori 
correspondria a l’església, i el columbari, 
a l’època, solia ser una torre quadrada, 
probablement fonament de l’actual.

El continent de dita propietat és evident 
que no sorgí de repent i,conseqüentment, 
considerem que ja existia en el segle 
anterior, més encara, com és el cas, si 
afirmen que l’havien comprat. És la 
raó per la qual, parlant dels visigots, 
sospitàvem que existiria aquest nucli 
comprès en l’actual Molins de Rei i 
adquirit, parcialment, per Jaume I.

Una data important és la del 1032, quan 
trobem el primer document en què 
s’esmenta la parròquia de Santa Creu 
d’Olorda, en un testament que fou jurat 
damunt de l’altar d’aquesta església de 
Sant Pere.

Superant la voluntat dels donants, el 
segle XII entra en joc Arbert d’Apierola, 
important senyor d’aquestes terres, qui 
en fa donació al monestir de Sant Cugat, 
i és a finals del segle XIII quan trobem el 
paratge de Sant Pere pertanyent al Mas 
Penedès, ara Can Capellans.

Posteriorment, l’ermita es troba adossada 
en tres costats a un mas, que passa de 
mà en mà prenent els noms de Matalí, i 
també Matalina la seva torre, i Moriscot, 
per acabar formant part del mas Bonet de 
Reguers (us sona Riera de Bonet?). El mas 
Bonet passà a Isabel Joan de Soler, mare 
de Dimas de Requesens, qui heretà el mas 
prenent la finca el nom de Torra Dimasa. 
Can Moriscot, ja enrunat, fou derruït a 
mitjans del segle XX i des de llavors veiem 
l’ermita tota sola dalt del turó.

Abandonada llarg temps, finalment fou 
restaurada el 1956 per l’Ajuntament i es 
tornà al culte però, solitària, va caure en 
mans del gamberrisme incult i destructor. 
Fa només un decenni que l’Ajuntament 
tornà a intervenir posant-hi reixes, in-
tentant preservar-la de danys majors. 
Els incívics tornaren, buscant la manera 
d’arrencar reixes i ignorant que es tracta 
d’una de les històriques i valuoses esglésies 
romàniques del nostre país.3

Sanctus Petrus Romaniar

HISTÒRIES DE MOLINS DE REI
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Ja us he comentat algun cop que 
un dels meus escriptors favorits 
és Jules Verne (Nantes,1828 

– Amiens, 1905), pare d’un gènere 
literari nascut el segle XIX amb el nom 
de novel·la científica i geogràfica. Tots 
recordareu llibres com Vint mil llegües de 
viatge submarí, L’illa misteriosa, La volta 
al món en vuitanta dies, De la Terra a la 
Lluna, Viatge al centre de la Terra o Cinc 
setmanes en globus, que van convertir-lo 
en un dels autors més llegits d’Europa i 
en un dels més traduïts de tots els temps.

De jove, tot i que el seu pare el va 
enviar a estudiar Dret a París, dedicava 
més temps a l’escriptura i al teatre que 
a la universitat. A més, va començar a 
interessar-se per la ciència, cosa que el 
va portar a llegir obres de divulgació 
científica que acabarien sent la base de 
moltes de les seves novel·les. Malgrat 
no ser un científic, estava al dia dels 
avenços que es produïen i els seus llibres 
ho demostren. Una de les seves obres 

menys conegudes, però no per això 
menys interessant, és París al segle XX, 
on descriu els cotxes, la televisió, l’aire 
condicionat i, fins i tot, Internet.

Va escriure una extensa obra literària, 
de la qual cal destacar la col·lecció de 
novel·les coneguda com Els viatges 
extraordinaris, i n’he triat una per 
presentar-vos-la aquí: Els fills del 
capità Grant, publicada l’any 1867 i que 
narra l’aventura d’una expedició de rescat 
que porta els protagonistes des de les 
Illes Britàniques fins a Austràlia i Nova 
Zelanda, passant per Amèrica del Sud, 
circumnavegant el paral·lel 37° sud.

El viatge comença amb un missatge dins 
d’una ampolla. Un aristòcrata escocès 
el troba durant una sortida de pesca 
amb el seu iot, el Duncan. El missatge 
està molt malmès, però s’hi pot llegir la 
petició de socors del capità del Britannia, 
Harry Grant, que havia naufragat dos 
anys abans. Lord Glenarvan, acompanyat 

de la seva dona i els fills del capità, 
decideix anar a rescatar-lo. A l’expedició 
s’hi afegirà Jacques Paganel, un savi 
francès, una mica despistat.

El llibre està ple de peripècies, perills, 
personatges intrèpids i savis despistats, 
en un viatge que duu els protagonistes 
a fer la volta al món i, sobretot, n’inicia 
alguns en l’edat adulta, amb tot el que 
implica de responsabilitat, de capacitat 
per vèncer els obstacles que ens presenta 
la vida, d’ètica i, fins i tot – i això no 
és habitual a les obres de Verne – del 
despertar a l’amor.

El llibre respon a uns objectius que van 
més enllà de l’entreteniment: educar els 
joves en uns principis morals i socials i 
contribuir a la seva formació científica. 
En definitiva, Els fills de Capità Grant és 
una bona lectura d’estiu i, recordeu això, 
ho és per a totes les edats.3

Els fills del capità Grant

ELS MEUS CLÀSSICSopinió

Isabel Bargalló /        xavelli
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Per què en política, sobretot 
en política local, acceptem que 
qualsevol persona, sense estudis o 

experiència en el sector, hagi de dirigir 
una regidoria o servei del qual no en té 
ni idea? Si no acceptaríem mai que un 
arquitecte entrés a un quiròfan a operar 
un familiar, perquè acceptem que certs 
polítics portin regidories quan no estan 
capacitats per porta-les? 

El que necessita la política local és gent 
que vulgui creure en el seu poble i els 
seus habitants, el sentiment de servei 
al poble per sobre de sigles i partits 
nacionals que no ens representen (a 
ningú, ni dretes, ni esquerres ni centres). 
Necessitem partits nous que no pensin 
en clau partidista, ni en disciplines de 
vots condicionades a les supranacionals. 

El que necessita un poble és gent que 
vulgui canviar el sistema i la corrupció 
política. Gent honesta, transparent, que 
el que digui es transformi en fets, no 

amb discursos i retòriques que cansen i 
esgoten, com tenim i vivim en l’actual 
política. El pitjor de tot és que no 
s’adonen del ridícul que fan quan pensen 
que parlen bé però no diuen res, i a sobre 
hem d’escoltar discursos per duplicat 
amb governs de pacte. 

Per què acceptem que certes persones 
decideixin el futur de la cultura, l’esport, 
els serveis... quan no tenen ni idea del 
que fan? Quan l’única experiència és la 
política de mantenir la cadira a costa del 
que faci falta, de comprar barris, premsa, 
vots i persones, de silenciar l’opinió 
pública, de mentir, falsejar i fer-nos 
creure el que no és? Per què deixem 
que governi gent que no contractaríem 
mai per fer la mateixa feina al món 
professional? Per què deixem que visquin 
de la política durant dècades? Per què no 
lluitem per limitar els mandats a 8 anys 
per evitar aquesta prostitució política 
en la qual vivim? En tot cas, no dic 
que sigui fàcil trobar gent qualificada, 

formada i disposada a assumir problemes 
(alguns sí que ho estan, i molt, però són 
els que no acaben governant). 

Gestionar un municipi està clar que és 
complex i que implica un gran sacrifici 
personal. Potser per això es presenta qui 
es presenta per omplir les llistes i acaben 
fent el que bonament poden. Posats a 
imaginar, tant de bo aconseguim algun 
dia un partit local amb gent professional 
i coneixements de cada sector que pugui 
encapçalar una alternativa real. 

Perquè com a mínim, si falla, que no 
sigui perquè son uns incompetents (adj. 
que no té les aptituds, els coneixements 
o la preparació per fer una tasca 
determinada), sinó per la “burrucràsia” 
creada pels antecessors polítics que els 
limitarà poder canviar i avançar cap a un 
nou model de política preparada per un 
nou paradigma social i cultural.3

Raül Carretero Campderrós /        rccampderros

VIVUM CULTURA

Per què ho permetem?

“La política és l’art de buscar

problemes, trobar-los, fer-ne un

diagnòstic fals i aplicar després els

remeis equivocats”

Groucho Marx(1890-1977)

Actor nord-americà
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El filòsof Lluís Maria Xirinacs i Da-
mians deia que “la dependència és 
indigne”, referint-se a la dels Països 

Catalans vers Espanya. De dependències 
n’hi ha de molts tipus: emocional, econò-
mica, a les drogues, a l’alcohol, etc. 

Socialment, a nivell mundial la 
dependència energètica fòssil és la mare 
dels ous per entendre d’on venim i intuir 
cap a on anirem. I parlant d’ous, els del 
Parlament d’Europa, que amb la guillotina 
per bandera va aprovar que la nuclear i el 
gas fossin considerades energies verdes. 
Això de fet seria com elevar a la categoria 
de sant al Papa Borja (Alexandre VI).

Sembla ser que l’hidrogen (H2) està 
cridat a ser el nou petroli, sobretot a 
l’hora de moure maquinària pesada pel 
transport de mercaderies o per fer anar 
grues i excavadores. Però també per fer 
anar cotxes i drons. A través de les piles de 
combustible, la combinació de l’H2 amb 
l’oxigen de l’aire produeix electrons que 
poden carregar una bateria i com a residu 

“només” emet aigua (H2O) en forma de 
vapor i també en forma líquida. És tan 
important que fins i tot els espanyols han 
creat l’“Instituto Nacional del Hidrógeno” 
(ideal per endollar-hi al gendre o al nebot).

El dilema de la dependència ressorgeix 
amb l’H2 perquè només les grans 
companyies energètiques tenen la 
capacitat de produir i distribuir l’H2. 
Està, doncs, a les antípodes d’una possible 
democratització com l’energia solar i 
l’eòlica per produir electricitat. 

Deia que les piles de combustible “només” 
emeten vapor d’aigua. Però cal tenir en 
compte que aquest és un gas d’efecte 
hivernacle com el metà (CH4) i el diòxid 
de carboni (CO2).

Quin impacte atmosfèric tindria l’emissió 
de vapor d’aigua a gran escala en un 
cicle obert? “El Servei Meteorològic de 
Catalunya no té la capacitat per estudiar 
com ens afectaria, perquè fer-ho és molt 
car i està fora del nostre pressupost”. 

Anem alerta amb l’H2 perquè ni les 
enginyeres de l’automòbil no són expertes 
en climatologia ni els climatòlegs saben 
com dissenyar un automòbil. 

Mentrestant, per prudència, jo consideraria 
el vapor d’aigua que surt de les piles de 
combustible com un residu que cal tractar 
de manera adequada. Per exemple, amb un 
condensador, per evitar que aquesta aigua 
pugui evaporar-se incorporant-se al delicat 
sistema atmosfèric.

Ni en els somnis més humits de Rudolf 
Diesel (1858 –1913) hauria pogut 
imaginar que els seus motors pesants, bruts 
i sorollosos assoliríen al cap dels anys un 
refinament i una popularitat tan grans, 
amb la tecnologia TDI, presentada per 
Volkswagen el 1989.

La producció i distribució de l’H2 en mans 
de pocs i el consum en mans de molts: 
la història es repeteix i la dependència 
també.3

Va de la dependència del petroli a la de l’H2

Albert Artés Serra /        _arteserra_
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S’eliminarà l’activitat de la 
gravera?
4El Ple ha donat llum verda a l’avanç 
de la modificació puntual del PGM a 
l’Àmbit de la Riera del Molí, l’actual 
zona de la gravera. Es finalitzarà amb 
l’activitat de tractament d’àrids, que 
genera molèsties als vilatans i a les 
empreses de l’entorn. Això comportarà 
a més una modificació important de 
la zona a llarg termini, amb la millora 
de la porta nord d’entrada al municipi, 
la finalització del passeig del Terraplè 
amb la connexió d’aquesta zona amb 
la vila, la creació de nous espais verds 

i la integració del sistema ecològic 
de la riera de Vallvidrera, així com la 
recuperació del Rec del Molí.3

28 alumnes han rebut el 
reconeixement d’excel·lència 
educativa?
4Com cada any, l’Ajuntament ha 
reconegut els esforços i els bons resultats 
acadèmics als i les joves estudiants 
que han finalitzat els seus estudis de 
Batxillerat o Grau Superior a Molins 
de Rei. L’acció té com a objectius 
reconèixer l’esforç i la dedicació dels 
i les joves; valorar la seva trajectòria 
personal (ja sigui en l’àmbit familiar, 
escolar, social, del lleure, etc), amb 
el desig de motivar-los a prosseguir 
els seus estudis en aquells nivells 

d’ensenyament que decideixin escollir; i 
conèixer com el món empresarial aplica 
els criteris de qualitat i excel·lència en la 
gestió de persones. 3

S’ha creat el servei públic 
municipal de Museus Molins?
4S’ha aprovat per ple el seu reglament 
i la forma de gestió, que serà a través 
de l’empresa municipal Molivers. Amb 
aquesta aprovació, el futur Museu 
del Renaixement i l’actual Museu 
Municipal tindran una gestió única i 
integrada que ha de permetre fer un salt 
qualitatiu a tots dos centres museístics. 
En la mateixa línia, també s’ha aprovat 
la modificació del pressupost de l’any 
2022 amb un crèdit extraordinari 
per valor de 34.135€ per tal de poder 
encarregar-ne la gestió a Molivers. 

El Museu Municipal es troba ubicat 
a Ca n’Ametller i el futur Museu del 
Renaixement ocuparà el Palau de 
Requesens. 3

Per fi s’ha aprovat inicialment el PGM pel 
barri de la Riera Bonet?

4Quan la modificació puntual estigui 
aprovada definitivament, resoldrà una 
reivindicació històrica per part dels veïns i 
veïnes de la zona, que fa més de 40 anys que 
demanen solucions. No es podrà edificar 
més sostre del que ja existeix i els veïns i 
veïnes podran tramitar llicències d’obres als 
seus habitatges, adequacions i una sèrie de 
millores que actualment no poden fer. Una 
proposta que ha estat consensuada amb els 
veïns i veïnes.3

S’ha coordinat un Dispositiu de Prevenció 
d’Incendis per aquest estiu?

4 L’objectiu principal d’aquest dispositiu 
és tenir una presència permanent d’unitats 
de vigilància i conscienciar a la ciutadania. 
També es volen evitar conductes poc 
respectuoses amb l’entorn natural, com 
pot ser l’abandonament de deixalles o 
l’encesa de foc, sobretot en les zones de més 
freqüentació del Parc Natural de Collserola. 
Aquest  és un estiu que es preveu amb un 
alt risc d’incendi. Per tant, es demana la 
màxima prudència. 3

NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL
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Veïns de La Rierada demanen 
l’anul·lació de l’urbanització?
438 propietaris i propietàries van 
encarregar un informe tècnic a arquitectes 
ambientalistes per tal d’analitzar el 
projecte, el que els va permetre detectar 
diferents irregularitats que, segons 
diuen, l’invaliden. Els veïns asseguren 
que han presentat nombroses instàncies 
registrades a l’OAC i més d’una dotzena 
de correus electrònics adreçats a alcaldia 
en el transcurs d’aquest mandat, i que 
no han obtingut cap resposta a la seva 
voluntat d’obrir una via de diàleg tècnic. 
Després de gairebé cinc anys de la 

seva aprovació, han donat compte dels 
fonaments jurídics i els motius pels quals 
els propietaris i propietàries demanen la 
seva anul·lació.3

Dasha és la nova agent canina?
4Després de la mort el passat mes 
d’octubre del Django , el primer agent 
caní que va tenir la Guàrdia Urbana, 
ara és la Dasha qui des del juny ocupa 
el seu lloc a la unitat canina K9. La 
pastor alemany, que s’encarrega de la 
detecció de substàncies estupefaents, 
s’ha incorporat al cos juntament 
amb l’agent Míriam, amb la qual 
conviu. La gossa ha estat ensinistrada 
a diferents formacions de guies canins 
de Catalunya i a l’Escola Nacional 
de Madrid. La unitat canina de la 
Guàrdia Urbana es va formar l’any 

2015, i des de l’inici va comptar amb 
el Django, que el 2017 va detectar en 
un vehicle 50kg d’haixix.3

S’ha engegat una nova campanya 
per prendre consciència del 
reciclatge?
4La campanya, que porta per lema 
“Separes bé els residus?”,  té l’objectiu 
de fomentar el reciclatge de forma 
correcte i potenciar el seu impacte 
positiu al planeta Terra. Per això s’ha 
instal·lat una carpa itinerant que es pot 
trobar de 10 a 14h en diferents punts 
de la vila segons el dia. Els dilluns la 
trobareu a la plaça del Mercat i a la 
plaça Vicenç Fernández; els dimecres, 
a la plaça de la Bàscula i a Ca n’Iborra 
i els divendres a la plaça de la Creu i 

a El Molí. Recordem que a la vila no 
disposem de contenidor groc per a 
envasos i que aquests van al contenidor 
gris amb tapa verda.3

Ja està en marxa el cicle d’activitats 
“Viu l’estiu als parcs”?

4El Pati de Ca n’Ametller, el Parc de la Sèquia, 
el Parc de la Mariona, el Parc del Pont de la 
Cadena, la plaça Antoni Méndez i la plaça 
Joan Vallès seran els propers mesos de juliol i 
agost els escenaris escollits per realitzar tot un 
seguit d’activitats a l’aire lliure. Cinema sota 
les estrelles, dansa contemporània, festa de 
l’escuma, ball per a la gent gran i jocs d’aigua 
són les activitats gratuïtes proposades i pensades 
per a diferents tipus de públic. 3

Tornen els patis oberts a tothom?

4Aquest mes de juliol, l’Ajuntament de 
Molins de Rei ofereix a les famílies, als 
infants i als adolescents la possibilitat de 
gaudir del pati de l’escola El Palau i del 
camp de futbol Ricard Ginebreda. Es 
tracta d’una iniciativa que busca donar 
una alternativa de lleure a infants i joves en 
un entorn segur, conegut i de proximitat, 
i, alhora, fomentar la dinamització de les 
relacions dels menors de la vila durant 
l’època estival. 3

sabies que?
NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL
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CERVELLÓ sabies que?
Es recupera la Festa Major?
4Se celebrarà del 27 de juliol al 3 
d’agost. Sota el lema “La natura viu 
a Cervelló” el municipi recupera 
després de dos anys la seva Festa Major 
amb tots els actes habituals d’abans 
de la pandèmia i sense cap mena de 
restricció. La festa vol ser un reflex 
i alhora un homenatge a l’entorn 
natural del municipi, barrejant-lo 
amb la cultura popular i les tradicions 
locals. El programa recull una trentena 
d’actes oberts a tota la població, 
gratuïts i pensats per trobar opcions 
que encaixin en totes les edats. El 

tret de sortida oficial serà el pregó, 
enguany a càrrec de l’actor i animador 
local Moi Aznar. 3

Tornen el contes al bosc i més 
cinema a la fresca?
4El cicle “Explica’m un conte al bosc” 
s’allargarà fins al 30 de juliol amb un 
conte diferent cada setmana adreçat 
a públic familiar i que es representarà 
en escenaris naturals del municipi. 
La programació ha estat dissenyada 
per la companyia Jomeloguisjomelo.
com i  l’escola de teatre el Teatrí. 
Aquest any es convoca a les famílies 
a llocs com la plaça de l’Església de 
Santa Maria de Cervelló, Can Sala de 
Baix i el parc de la Timba amb petites 
representacions teatrals basades en 

contes infantils. A més dels contes 
també hi haurà una sessió de cinema a 
l’aire lliure cada setmana fins al 22 de 
juliol. 3

S’ha donat llum verda per ampliar 
els usos de les masies i cases rurals 
catalogades?
4Els usos admesos són: habitatge 
familiar, establiment de turisme 
rural, activitats de lleure, restauració, 
hostaleria, activitats artístiques i 
artesania en el medi rural, entre d’altres. 
El Catàleg incorpora 24 elements 
classificats pel tipus d’edificació i els usos 
admesos, amb una fitxa cadascú que 
incorpora localització, dades cadastrals, 
règim urbanístic,  proteccions vigents i 
estat de conservació. Dos d’ells, l’Església 
de Santa Maria i el Monestir de Sant 

Ponç, es consideren Bé Cultural d’interès 
Nacional, mentre que 17 són Béns 
Culturals d’Interès Local i dos més són 
Béns de Protecció Urbanística. 3

S’ha iniciat el projecte Natura Urban?

4L’objectiu del projecte és portar a zones 
del nucli urbà elements de la natura i del 
patrimoni a través d’expressions artístiques. 
L’experiència s’ha posat en marxa pintant amb 
paisatges de muntanya i de llocs emblemàtics 
els New Jersey que delimiten les terrasses 
dels bars. La grafitera local Ana Gabriela 
Vidaurrazaga està personalitzant aquestes 
peces que es van col·locar per delimitar l’espai 
i incrementar la seguretat del carrer Major.3 

S’han organitzat un munt d’activitats 
per aquest juliol?

4“Viu el juliol a Cervelló” inclou el cicle 
“Explica’m un conte al poble”, el “Cinema a 
la fresca” al parc de la Timba, i la resta dels 
concerts de música del Festiu d’estiu de Segle 
Nou, a més d’espectacles musicals i teatrals. 
També hi haurà la celebració de la 3a Fira 
de la Cervesa artesanal, la Festa Jove i la 
Festa dels anys 80. En l’àmbit esportiu s’ha 
organitzat el Torneig Gol d’Or, les simultànies 
d’escacs i el Torneig de petanca.3

hola@tdtmedia.es
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VALLIRANAsabies que?

El Centre de Formació d’Adults ha 
tancat el curs amb nota? 
4El Centre de Formació d’Adults 
de Vallirana tanca el curs amb molt 
bons resultats. El 50% dels alumnes 
que s’han presentat a les proves lliures 
de Graduat en Educació Secundària 
han aprovat amb una nota mitjana de 
6,7. Els que s’han presentat a proves 
d’accés a cicles formatius han aprovat 
tant a grau mitjà com a grau superior, 
un 87,5% amb una nota mitjana de 
7,83 i 7,08 respectivament. El centre 
tanca les portes fins al setembre i 
tornarà a obrir-les l’1 de setembre. 

El dia 5 s’iniciarà la matriculació 
per al curs 2022-23. Queden places 
disponibles a tots els nivells que 
s’imparteixen. 3

Ja està en marxa l’Estiu Viu 2022?
4El programa inclou activitats ja 
habituals el mes de juliol, com les 
nits de sardanes, el cinema d’estiu, 
el jazz a la fresca, el torneig Àrea de 
Gol o el ball dels diumenges a la 
tarda, entre altres. Cal afegir noves 
propostes com l’exposició de pintura, 
el Valliroute, els tallers proposats 
des de l’Oficina de Turisme, 
competicions esportives de futbol 
sala i taekwondo, crossfit per a joves, 
la shopping night eivissenca, la festa 
eivissenca Youngsters 18, o un concert 
d’estiu amb versions dels anys 80 i 

90. Activitats culturals, esportives, 
juvenils, de patrimoni i del comerç 
per a tots els gustos i edats. 3

S’obrirà un servei de suport 
intensiu per a l’escolarització 
inclusiva a l’Institut Vall d’Arús?
4Després de molts anys de reclamacions 
a la Generalitat de Catalunya perquè 
Vallirana pugui disposar dels recursos 
necessaris per donar suport als alumnes 
de secundària amb necessitats educatives 
especials i a les seves famílies, el 
Parlament ha aprovat una resolució 
per l’obertura d’un servei de Suport 
Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva 
(SIEI) a l’Institut Vall d’Arús per al curs 
2022-2023. Els SIEI són dotacions 
extraordinàries de professionals que s’hi 

incorporen a la plantilla de l’institut 
com a recursos intensius per atendre 
als alumnes amb necessitats educatives 
especials. 3

L’Ajuntament ha emès un BAN de 
restriccions en l’ús de l’aigua potable?

4Degut a la situació d’extrema escassetat 
d’aigua als aqüífers pel baix volum de pluges del 
darrer any, la situació generalitzada dels aqüífers 
de Vallirana ha descendit fins a situar-se a 
nivells d’excepcionalitat. Això obliga a mantenir 
les restriccions, amb l’objectiu de mantenir 
les reserves d’aigua al màxim nivell possible. 
L’incompliment de les mesures incloses en el 
Ban pot donar lloc a l’establiment de possibles 
sancions. 3

La piscina coberta estarà tancada els 
caps de setmana de juliol?

4La resta de dies del mes mantindrà 
el seu servei habitual, així com el mes 
d’agost, que ja no contempla l’obertura de 
la piscina coberta per les feines que es fan 
de manteniment. Els caps de setmana de 
juliol no es podrà obrir per la manca de 
socorristes en aquest espai. Pel que fa a les 
piscines d’estiu, es mantindrà el servei amb 
total normalitat. Durant els caps de setmana 
de juliol s’habilitaran dos carrils a la piscina 
exterior per a qui vulgui nedar. 3



Xavi Paz
Penche

“En època de crisi s’ha d’incentivar 
la inversió pública, i d’aquelles àrees 
de les quals tenim competència. Sens 
dubte, la recuperació del Palau de 
Requesens és la nostra competència”

entrevista
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Com va començar la teva inquietud 
política?
Amb un curs de Cooperació i 
Desenvolupament a la Universitat 
Menéndez i Pelayo l’any 1997. Des de 
llavors em vaig apuntar a un màster de 
cooperació al desenvolupament de Món-
3, a la Facultat d’Econòmiques de l’UB. 
Tenia ganes de fer coses, i vaig contactar 
amb l’agrupació socialista a Molins de 
Rei l’any 2002.

Llicenciat en Fisioteràpia. En algun 
moment t’has plantejat deixar la 
política per reprendre la professió?
De moment no m’ho he plantejat. 
Sempre s’ha de ser conscient que a la 

política s’hi està de passada, fins que la 
ciutadania et fa fora o es perd la il·lusió. 
En el meu cas, ara per ara no es compleix 
cap d’aquestes dues condicions. Per això 
continuo aquí a Molins de Rei.

Estem a les acaballes del mandat...
quins projectes caldria que quedessin 
lligats abans d’acabar-lo?
Ha estat un mandat extraordinari. Ni 
al 2019 ni a principis del 2020 érem 
capaços d’imaginar el que hauríem 
de viure el 2020 i inclús el 2022. 
Confinaments provocats per una 
pandèmia mundial que ens afecta durant 
2 anys, una guerra que ens impacta des 
d’un punt de vista econòmic... Malgrat 

això, la immensa majoria de projectes 
arribaran lligats a finals d’aquest 
mandat. Vull destacar la recuperació del 
patrimoni com no s’havia fet mai, amb 
la finalització de les obres i la recuperació 
de l’edifici Ferrer i Mora (Molí) amb 
el Museu del Renaixement al Palau de 
Requesens. I tot el que és via pública: 
les dues fases de les Av. Barcelona i 
València, el Passeig Pi i Margall en 
la seva totalitat o la renaturalització i 
recuperació de parcs urbans com la plaça 
l’U d’Octubre o el parc de les Palmeres. 
Tots aquests projectes s’han de veure, 
han d’estar ja lligats o en fase d’execució. 
Després han sobrevingut d’altres gràcies 
a les oportunitats que hem tingut. Vull 
destacar, en aquest sentit, la recuperació 
de la riera de Vallvidrera  des de Can 
Rabella fins al riu, més enllà del propi 
pla parcial de Les Licorelles. També hi 
ha altres projectes que no són tan visuals 
que s’han concretat, com l’ampliació 
del servei de bus municipal, l’ampliació 
del servei de teleassistència a tots els 
majors de 80 anys, posar en marxa el 
servei de suport psicoemocional als 
infants i adolescents, l’ampliació del 
Trencaclosques o l’increment molt 
significatiu dels habitatges d’emergència 
social. 

Si la PARM no colla, el govern afluixa 
amb la residència?
Doncs no, i ara et sorprendré! (riu). 
Acabem de fer una reunió amb la 
comissió de la llar d’avis en la qual el 
govern ha explicat quin ha de ser el camí 
per assolir aquest projecte, que també 
ha de quedar lligat en aquest mandat. 
El govern municipal ha explorat totes 
les vies que tenia al seu abast , i l’única 
porta que es manté oberta és la que es 

A deu mesos de les eleccions municipals, el socialista Xavi Paz és un dels pocs candidats 
a l’alcaldia que s’ha postulat públicament. Si les primàries del PSC així ho avalen, 
l’actual alcalde de Molins de Rei ho provarà de nou per cinquena vegada. A les 
acaballes de l’actual mandat, busquem la seva visió sobre alguns dels temes que han 
generat més controvèrsia en els darrers anys.

Xavi Paz Penche, alcalde
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va proposar a la comissió política de 
seguiment. La resta de portes s’han anat 
tancant: ni la Generalitat ha escollit 
Molins de Rei per fer la seva residència, 
ni l’Ajuntament pot assumir de forma 
directa la inversió de la residència, ni 
tampoc es pot assolir la inversió via 
Consorci Social i Sanitari per mitjà 
propi. El que ens queda realment és una 
única via, que consisteix en la licitació 
per la construcció i la gestió de la 
residència.  

Calen moltes inversions a Molins 
de Rei. Un centre cultural del 
Renaixement és realment tan 
prioritari?
M’agrada que em facis aquesta pregunta, 
perquè aquest serà el mandat en el qual 
més inversió hi haurà hagut a Molins 
de Rei. I precisament si hi ha hagut 
més inversió que mai no és perquè les 
altres Administracions ho hagin estès 
als municipis, sinó perquè hem estat 
capaços de tenir projectes que han rebut 
finançament específic. Un d’ells és el 
Museu del Renaixement: en aquest 
projecte, a hores d’ara, s’han assolit 
2,7 M d’€ d’inversió que no tindríem 

si no arriba a ser per tractar-se de la 
recuperació del Palau de Requesens per 
establir-hi el Museu. Igual ha passat 
amb el mòdul C del Molí: per un valor 
d’1,7M d’€ han vingut 700.000€. 
Nosaltres hem estat sempre molt clars: 
en època de crisi s’ha d’incentivar la 
inversió pública, i d’aquelles àrees de les 
quals tenim competència. Sens dubte, 
la recuperació del Palau de Requesens 
és la nostra competència i ubicar-hi un 
equipament cultural únic, de primer 
nivell, amb la capacitat de significar-
se i projectar-se més enllà del Baix 
Llobregat, Catalunya i Espanya, ocupant 
un espai (el del Renaixement) que no 
ocupa ningú, aprofitant la història de 
Molins de Rei... creiem que és una bona 
oportunitat de futur.  

Nombrosos càrrecs polítics s’han fet 
fotos davant la imminent reforma de 
l’estació. A dia d’avui, com ho tenim?
És veritat que hi va haver un anunci. Van 
venir la directora de Rodalies Catalunya 
i la Delegada del Govern a Catalunya el 
setembre de 2019 perquè s’estava licitant 
l’obra. Però en el moment de començar 
l’obra (al març de 2020) l’adjudicatària 

va renunciar a fer-la. Durant dos anys el 
que RENFE ha hagut de fer és trobar un 
nou adjudicatari, una nova empresa que 
assumís aquest projecte. Al març del 2022 
es va resoldre i això és el que ha permès 
que a l’abril comencessin aquestes obres. 
Certament, no es visualitzen, perquè 
han començat a l’interior de l’edifici de 
l’estació. Aquest estiu les obres agafaran 
ritme ocupant part de l’andana i de la 
platja de vies. Les obres tenen un temps 
d’execució de 15 mesos i representen 
la inversió de l’Estat més gran que hi 
ha hagut a Molins de Rei en els últims 
30 anys (6,2M d’€). Estem demanant 
a RENFE que esmorteeixi al màxim les 
molèsties als veïns i veïnes. Les persones 
usuàries de transport públic també 
patiran els efectes d’aquestes obres a una 
R4 que ja acumula moltes obres (túnel 
de Castellbisbal, soterrament de les vies 
a l’alçada de Sant Feliu...). Les obres 
suposaran una millora en l‘accessibilitat 
a l’estació de rodalies de Molins de Rei i 
una millora en la capacitat de transport. 
Recordem que a Molins de Rei s’adapten 
les andanes i s’allarguen, de manera que 
podrem rebre convois de 200m amb més 
capacitat de transport. 

entrevista  ...continuació
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Per què 50 famílies s’han quedat sense 
plaça a les escoles bressol?
El taulell s’ha mogut. Per tant, en 
un acord històric que teníem de 
finançament (els ajuntaments aportàvem 
un terç, la Generalitat un altre terç i les 
famílies el terç restant), la Generalitat, 
des del punt de vista que defensen totes 
les entitats municipalistes, sense un 
diàleg previ amb els Ajuntaments, ha 
modificat l’escenari per a les famílies. 
Ha ofert una mesura que pot ser molt 
positiva, que és la gratuïtat, inicialment, 
de l’I-2. I això el que ha fet és disparar la 
demanda, en un moment en què l’oferta 
no s’havia preparat, ni a la nostra vila ni 
en el conjunt d’ajuntaments del país. En 
una situació en què la natalitat disminuïa 
(i la demanda, per tant, disminuïa), 
en una situació en què pràcticament 
portàvem 8 anys sense llista d’espera 
i en un any pel curs 2022-23 en què 
aquesta llista d’espera s’ha incrementat 
tant en l’I-2 com en l’I-1.... A partir 

d’aquí, diàleg amb les famílies afectades 
i proposta de solucions a la Generalitat 
de Catalunya. Actualment, hem proposat 
un parell de solucions (un increment de 
l’oferta, un grup d’I-2 i un grup d’I-1 
repartits entre dues de les llars d’infants 
que tenim), i de moment l’única resposta 
que hem rebut és la negativa. Espero que 
hi hagi un  compromís de la Generalitat 
i que sigui real, que afegeixi solucions 
a la situació que ha generat. Perquè 
s’ajunta a una manca de planificació 
important del departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya. Se sabia 
que la màxima demanda de secundària 
i Batxillerat arribaria el proper curs. 
Se’ns va dir que l’IES Lluís de Requesens 
seria un institut amb la capacitat de 
tenir ampliació d’espais i, malgrat tots 
aquests compromisos, en aquesta fase 
educativa se’ns diu ara que la proposta 
que posen sobre la taula és utilitzar 
aules d’un centre d’educació infantil 
per recollir els grups de Secundària o de 

Batxillerat . L’any que ve és l’any que 
més grups hi haurà en el conjunt dels 
quatre anys d’ESO i dos de Batxillerat. 
I, a dia d’avui, un institut està fent servir 
l’espai de la biblioteca com a aula i l’altre 
la cantina.

Què se n’ha fet, dels pressupostos 
participatius de barris?
S’estan fent, el que passa és que va 
haver-hi un canvi en aquest mandat. 
Ja va haver-hi un canvi en el mandat 
anterior, quan vam començar amb dues 
experiències anuals (20016 i 2017) i 
després, per tal de tenir capacitat de tenir 
projectes més ambiciosos, es va passar 
a fer una periodicitat bianual.  En el 
mandat anterior la tercera experiència 
ja va ser bianual (2018-19). El que 
vam proposar als representants de les 
AAVV en aquest mandat era una única 
experiència: continuaríem invertint 1M 
d’€ i decidint què fem en els nostres 
barris fent un únic procés de proposta, 
votació i decisió. De fet, de les últimes 
reunions que vam fer abans de la Covid, 
una va ser la de Moviments Veïnals, 
quan vam consensuar aquesta única 
experiència de quatre anys. Ja hem 
recollit totes les propostes, i a la tardor 
d’aquest any els molinencs i molinenques 
ja podran decidir entre les diferents 
opcions.  

Es van treure les plaques fotovoltaiques, 
i aquell espai continua desert...
Fins ara. Aquest juliol començaran les 
obres per ubicar-hi un parc urbà en 
forma de bosquina que millorarà la nova 
centralitat que representarà l’edifici d’El 
Molí i tot l’espai de la plaça Llibertat 
i la plaça l’U d’octubre. No volem un 
solar: volem adaptar-nos als ODS amb 
la naturalització del nostre poble. A 
tota obra a la via pública que podem hi 
afegim arbres: ho hem fet a l’avinguda 
València i al passeig Pi i Margall. I és el 
que farem a altres espais, com la plaça 
l’U d’Octubre o el Parc de les Palmeres. 
La primera ja ha estat adjudicada, i 
les obres començaran aquest estiu i 
s’allargaran durant 6 o 7 mesos. 

entrevista  ...continuació

ESCOLA PÀDEL

INFANTIL
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peluquería y estética

Hi ha qui reclama una piscina d’estiu, 
però l’Ajuntament segueix rescatant la 
piscina municipal...
Seguim rescatant la piscina municipal 
perquè és una obligació contractual de la 
concessió que tenim de la instal·lació de 
la piscina municipal a una entitat sense 
ànim de lucre com és el Club Natació 
Molins de Rei. Cal recordar que abans 
de la Covid havíem restablert l’equilibri 
econòmico-financer de l’Ajuntament 
amb la piscina. El 2011 hi havia un 
dèficit de 375.000€ que va ser un deute 
que tenia l’Ajuntament amb el Club 
Natació Molins de Rei i que es va eixugar 
al 2019. El que ningú esperava és que 
al 2020 vingués el que va venir, que va 
representar una disminució d’abonats 
aproximadament de l’ordre del 40% 
(de 2.400 abonats a 1.500). Això va 

afectar seriosament a la capacitat d’ingrés 
del Club com a gestor de la piscina 
municipal.  I això és el que hem hagut 
d’equilibrar. Igual que hem fet amb les 
llars d’infants o fem amb Veòlia quan 
gestiona la biomassa al barri de La Granja. 
O igual que fem amb altres serveis quan el 
plec de condicions i el contracte estableix 
que s’ha de fer un equilibri econòmic-
financer. Molins de Rei no té una piscina 
considerada d’estiu, però hem de ser molt 
conscients de l’espai que té la nostra vila. 
Cada cop estem exhaurint el seu espai per 
ubicar-hi equipaments i habitatge. 

La CUP diu que mentiu quan parleu de 
politiques d’habitatge...
És constatable el compromís que hem 
assolit de 150 habitatges de protecció 
oficial lliurats en aquest mandat (36 de 

la primera promoció quan es va signar el 
conveni amb la cooperativa Llar d’Unió, 
els 56 que ja s’han lliurat de la primera 
fase de l’Impsol de Les Guardioles 
i els 62 que es lliuraran el primer 
semestre de 2023). I no només això, 
sinó que ja hem signat dos convenis 
més amb l’Impsol per dues parcel·les 
més de Les Guardioles garantint que 
el 100% d’aquests habitatges siguin 
de lloguer, igual que els 62 que et deia 
de la segona fase de Les Guardioles. 
Hi ha altres partits polítics que la seva 
voluntat o decisió passa per altres 
vies. Aquest govern municipal va ser 
molt clar: havíem d’incrementar el 
parc d’habitatge públic, que és el que 
estem fent. Hi ha grups municipals 
que deien que no s’havia d’urbanitzar 
Les Guardioles, i ara és l’esperança de 

entrevista  ...continuació
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moltes famílies a Molins de Rei. Estem 
fent habitatge públic, hem donat més 
ajudes que mai en la rehabilitació dels 
habitatges existents, hem multiplicat 
per 4 convocatòries anuals que eren de 
40.000€ i les hem passat a 160.000€ 
i ens hem dotat d’un parc d’habitatge 
d’emergència social més gran que 
mai: en aquest mandat hem passat 
de tenir 3 habitatges a tenir-ne 8 
amb una capacitat d’acollir fins a 56 
persones. Crec que el salt qualitatiu en 
les polítiques d’habitatge, que mai és 
suficient, ha estat molt significatiu.

Els preus dels pisos de protecció 
oficial no són gaire assequibles...
passarà el mateix amb el lloguer?
Amb el lloguer públic no, perquè 
està taxat i el preu de lloguer d’un 
habitatge públic de 60-70m2 estarà a 
l’entorn dels 450 i els 600€ en funció 
de les dimensions. Malauradament, ja 
m’agradaria que aquest fos el preu al 
mercat lliure, però la gent ja sap que 
quan busca, aquest no és el preu que 
troba...

El Polígon de Les Licorelles va aixecar 
molta polseguera...els ànims s’han 
calmat?
Aquesta és una pregunta que haurien 
de respondre els que van mostrar el 
seu descontentament amb el projecte. 
Nosaltres el que vam viure és un projecte 
que va començar a fer-se amb un govern, 
i que es va acabar amb aquest govern. 
El PSC va estar-hi d’acord, tant estant 
a l’oposició com estant a govern. El 
projecte sanejava un àmbit del qual 
rebíem denúncies del SEPRONA 
el 2011, que acumulava una sèrie 
d’activitats irregulars i una sèrie de riscos 
mediambientals molt importants. S’ha 
urbanitzat amb un operador solvent 
que afegeix riquesa al municipi. Ens ha 
donat també l’oportunitat de recuperar 
mediambientalment la zona. Puc entendre 
que la gent digui que la construcció té un 
impacte visual, això és evident. Ara bé, 
el que no puc compartir és quan, o per 
desconeixement o per mala intenció, es 
menteix. El polígon de Les Licorelles s’ha 
urbanitzat en un sòl considerat industrial 
des de l’any 1976. En cap cas s’ha agredit 

al Parc de Collserola. Jo mateix seria el 
primer que, com a vice-president executiu 
del Parc de Collserola, no hagués permès 
aquesta situació. Precisament és la millora 
que el projecte (per cert, amb informes 
favorables del Parc de Collserola) aporta 
a l’entorn i a la connectivitat del Parc de 
Collserola amb aquesta  recuperació de la 
riera de Vallvidrera el que ens ha fet creure 
molt més en ell.

El crematori s’ha descartat?
S’ha descartat al tanatori, perquè 
finalment el 2020 es va aprovar un nou 
projecte que regulava les llicències per 
aquest tipus d’instal·lacions, que fa molt 
difícil l’ubicació d’un crematori a Molins 
de Rei, perquè situa a 250 metres la 
distància mínima a qualsevol habitatge. 
Pràcticament deixa una parcel·la del 
polígon de El Pla com l’única opció viable.

Com afectarà el procés d’estabilització 
de places a la plantilla de l’Ajuntament?
Crec que hem avançat en recursos 
humans. En els últims anys hem estat 
capaços de, en termes metafòrics, tapar 
la ferida i sanar-la...i ara comença 
la recuperació. L’Ajuntament estava 
malament per moltes causes, però 
principalment per l’RSAL, que va causar 
molt de mal a les Administracions locals, 
perquè el que precisament buscava 
era l’aprimament de l’Administració 
Pública, a la qual se l’acusava de la crisi 
econòmica del 2011, que tenia altres 
motius. La resposta ara ha estat molt 
diferent. Hem estat capaços de començar 
a recuperar musculatura tècnica. Hem 
dotat la Guàrdia Urbana com mai, hem 
dotat àrees que estaven infradotades 
(educació, mobilitat, participació...), 
hem tret processos d’administratius, 
d’auxiliars administratius i de cel·ladors... 
i hem aconseguit pactar amb els sindicats 
el decret d’estabilització de la plantilla, 
que afecta a l’entorn de 80 treballadors i 
treballadores de la casa. És un decret de 
l’Estat que ens afecta, que ens obliga en 
aquest 2022, i l’Ajuntament de Molins de 
Rei, com la resta de consistoris, farà la seva 
feina.3

entrevista  ...continuació



Equip de
La Riota

“El que estem fent (amb La Riota) 
ho fem des de la virginitat, aprenent 
cada dia. Estem portant convidats 
molt famosos gràcies a la feinada 
que hem fet”

Quina relació teníeu entre vosaltres 
abans de col·laborar a la ràdio?
Hem estat amics de tota la vida, des de 
la infantesa. La relació és de fa molts, 

molts anys... i per això també tenim 
aquesta química. Ens entenem a l’hora 
de fer humor. I també a l’hora de 
punxar-nos!

Com sorgeix la idea de fer aquest 
podcast?
Jo (el Carles) amb el Marc Llibre feia 
molts anys que tenia l’espina de voler 
plasmar en un micròfon moltes de les 
converses d’humor que teníem, així 
que vam crear aquest podcast. A partir 
d’aquí, es van anar sumant la resta de 
col·laboradors: l’Àlex (amic també de 
la infantesa) i el Pol i la Marta. Tots ells 

han acabat conformant aquest equip. El 
podcast sorgeix perquè sempre hem fet 
molta vida de carrer i sempre hem estat 
fent broma, fent humor... I dèiem: “hòstia, 
per què això no ho posem en pràctica amb 
una escaleta, amb un format radiofònic?” 
No és d’un dia per l’altra, però al final 
vam acabar donant-li forma. A l’actualitat 
tenim un format bastant elaborat i que 
està tenint molt d’èxit.

 Què aporta cadascun dels integrants 
de l’equip?
Com en tot equip, sense el conjunt 
que formem La Riota no podríem tirar 

entrevista
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Carles Capella, Marc Llibre, Àlex Agudo, Albert Romeu, Marta Robledo i Pol Sedó. O, el 
que és el mateix: La Riota. Els joves s’han fet un forat a la graella de Ràdio Molins de Rei 
amb un podcast satíric on, reconeixen, “parlen més del que toca i de ben segur que foten 
la pota”. Setmanalment reben a un convidat o convidada que es deixa portar fins al punt 
que ja no saps on comença i on acaba l’equip del programa. Amb l’actor Joel Joan, per 
exemple, s’han fet virals.

La Riota, programa radiofònic
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endavant el programa. És divertit perquè 
tenim un humor molt semblant....però 
som molt diferents a nivell de persona i 
inclús tenim vides bastant diferents. Jo 
(Carles), com a presentador,  intento ser 
una mica qui porta l’equilibri del seny 
i la rauxa per ni creure’ns que ho estem 
fent molt bé ni creure que tot és un 
desastre. El Marc és potser la persona de 
l’equip que més interioritzat té l’humor 
que volem executar. És la persona que 
està més ficada en el dia a dia. Les seves 
seccions són brillants, perquè sap donar-
li la volta a les situacions. L’Àlex, sense 
haver fet mai ràdio, aporta molta frescor 
i moltíssima improvisació . L’Albert (des 
del teclat) i el Pol (des de les càmeres) 
ens aporten coneixement. Sense ells no 
podríem fer el programa. I la Marta, que 
és la última incorporació (la vam fitxar 
a través de Twitter) ens aporta molta 
actualitat i una dosi d’humor amb un 
perfil una mica diferent del nostre. Tot 
plegat fa que quedi un bon producte.

Teníeu alguna experiència prèvia en el 
mitjà radiofònic?
No. Jo tenia un podcast de futbol fa 
molts anys. Però el que estem fent ara 
ho fem des de la virginitat, aprenent 
cada dia. Estem portant convidats molt 
famosos gràcies a la feinada que hem fet. 
Al final el programa dura entre 40 i 45 
minuts, però per aconseguir arribar al 
producte que estem fent ens hem trencat 
molt el cap. Moltíssimes hores pensant, 
molts retocs.... L’experiència és poca, 
molt poca.

Com es prepara cada programa?
Depèn si hi ha convidat o no. S’analitza 
l’actualitat, ordenem les seccions, 
cadascú agafa un tema...un es prepara 
l’entrevista al convidat, l’altre les 
preguntes de “caixa o faixa” ...

Deixeu espai per a la improvisació?
Sí, sens dubte! Tot i que tenim un 
esquema, una escaleta. Hi ha seccions 
que van una mica més guionitzades. 
Sempre comencem amb un debat inicial 
i, un cop es plantegen els temes, és pura 
improvisació. I després, arrel de les 
respostes del convidat o arrel de la secció 
d’un dels nostres, sempre improvisació 
amb aquest humor que anem teixint 
entre tots. Tenir una visió amb humor 
de la vida et fa ser més feliç. Si et prens 
les coses amb humor, si intentes deixar 
aquests anàlisis que estan tan de moda 
que fan autocrítica i que donen mil 
voltes a un titular, i li treus la part 
còmica, tens més números de ser feliç, i 
així ho intentem.

Com s’aconsegueix fer viral l’entrevista 
a l’actor Joel Joan?
Home, la resposta és ben senzilla! Per 
ser Joel Joan, no per nosaltres. Nosaltres 
pugem el producte, el teatre Goya ens 
facilita l’espai, però la cara és el Joel 
Joan, i això és el que crida. És com 
si demà ens vingués el Gerard Piqué. 
No seria per nosaltres, sinó perquè a 
la gent li interessa o li dona morbo 

les declaracions que pugui fer en el 
programa. El que ha estat més complicat 
ha estat viralitzar o fer créixer en 
visualitzacions programes només nostres 
o programes amb convidats menys 
coneguts. Això ens ha permès guanyar-
nos el dret a portar convidats més 
coneguts. Tenim 2.000 subscriptors al 
nostre canal de Youtube, a Twitter prop 
de 2.500 seguidors...i la veritat és que 
estem molt contents. Tenim programes 
amb 10 i 12.000 visualitzacions, cosa 
que no haguéssim imaginat mai!

Què en sabeu, dels i les vostres oïents?
Sabem molt i poc a la vegada. Ens hem 
posat en contacte amb molts d’ells 
perquè ens han demanat les samarretes 
que hem fet  i els hem enviat. Llavors 
hem pogut conèixer una petita mostra. 
Normalment el públic que tenim va a 
l’entorn dels 25-45 anys, una mitjana 
d’edat bastant adulta, cosa que ens ha 
sorprès gratament. Creiem que és molt 
interessant tenir aquesta franja d’edat 
més madura. 

Quins són els vostres referents 
radiofònics, especialment en el camp 
de l’humor?
Nosaltres ens hem orientat molt amb 
“La sotana” , el podcast d’humor de 
referència a Catalunya (tot i que ells 
parlen de futbol, i nosaltres gairebé 
mai). Escoltem al Joel, al Magí, al Marc 
Serrats...També hem seguit l’estela del 
Paco Rubianes...Podrien ser part dels 
nostres referents.

“La Riota. Diem el que ens rota”. Si 
l’humor té límits...esteu disposats a 
traspassar-los?
Contundentment, l’humor no té límits, 
i estem disposats a traspassar-los sempre 
que faci falta. Sempre que el context, la 
notícia o el col·lectiu ho requereixi o ho 
mereixi. Aquí anem tots molt a la una: 
tenim un humor negre i estem disposats 
a traspassar els límits.3



L’escola ensenya a llegir, però actualment a Catalunya un de cada set infants quan acaba la primària no té 

assolida la competència de comprensió lectora. Aprendre a llegir és també aprendre a triar i a descartar lectures. 

Els infants han de poder escollir els llibres que més els interessin, però la tasca dels adults també és la d’oferir, 

proposar i mostrar noves lectures per traçar itineraris que els obrin un ventall de possibilitats. L’estiu és un 

període ideal per a poder fer-ho! Us proposem quatre lectures i dos “divertimentos” per fomentar l’hàbit lector 

durant les vacances, però sobretot, per fer volar la imaginació i aprendre a través del joc.

‘Cendra. Història d’una nena i del seu monstre’
Jonathan Auxier. BLACKIE BOOKS

Podríem dir que aquesta és la història de la Nan Sparrow, però en veritat és 
la història de tots aquells infants orfes que al Londres victorià eren obligats a 
treballar en unes condicions infrahumanes. En tot cas, la Nan és la culpable que 
tota la família de petits escura-xemeneies prengui consciència que no poden 
seguir acceptant el maltractament dels seus caps. Per sort, no estaran sols en 
aquesta lluita. Comptaran amb la senyoreta Bloom i, sobretot, amb la força i la 
màgia del Charlie, una criatura màgica nascuda de la Cendra. 3

‘La llegenda del bosc. Déus del nord 1’
Jara Santamaría. B DE BLOK

Diu la llegenda que, a la vall del Baztán, els déus convivien en germanor i 
les criatures del dia i de la nit podien viure en harmonia. Però en Gaueko, el 
temible déu de la nit, va començar a atemorir els humans amb el seu seguici 
de llops, i la deessa de la Terra, Mari, va engendrar la Lluna i el Sol per 
il·luminar i protegir els humans de la foscor. No obstant això, les ànsies de 
poder d’en Gaueko el van portar a tramar un pla per raptar el Sol i instaurar 
així, d’una manera definitiva, el seu regnat de les ombres. Presa de la ira, Mari 
va dividir el món en dos i ja res ni ningú no van poder creuar mai la frontera 
entre tots dos mons. En Teo, l’Emma i l’Ada no s’agraden gens, però són 
cosins, i les circumstàncies han volgut que passin l’estiu junts al mas navarrès 
de la seva àvia. Quan un d’ells desapareix i els altres surten a buscar-lo, 
descobreixen un univers de bruixots i de déus, de gegants irascibles i de belles 
dones amb urpes de rapinyaire, en el qual el temible déu Gaueko ha imposat 
la foscor. Un món on només es podran salvar de les tenebres, si romanen units 
i descobreixen la seva pròpia màgia. 3

‘Nevermoor. Las pruebas de Morrigan Crow’
Jessica Towsend. DESTINO

La Morrigan Corb està maleïda. Va néixer a la Negranit, el dia més desafortunat 
perquè neixi una criatura, i és culpada de totes les desgràcies locals. I el pitjor de 
tot és que està condemnada a morir a la mitjanit del seu onzè aniversari. Però 
quan la Morrigan espera resignada el seu destí, apareix un estrany personatge 
anomenat Júpiter Nord. Perseguits per l’Exèrcit de Fum i Ombres, en Júpiter la 
condueix fins un indret màgic i secret anomenat Nevermoor... 3
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...lectures d’estiu  per aprendre i jugar
‘Heartstopper 1. Noi coneix noi’
Alice Oseman. FANBOOKS

En Charlie mai no va pensar que li podria agradar a en Nick, però resulta que 
ara són parella. Oficialment. I no només això, també creu que està preparat per 
dir-li dues paraules que li provoquen vertigen: t’estimo. 

En Nick sent el mateix per en Charlie, però també té un munt de pensaments al 
cap: a més de plantejar-se dir al seu pare que té nòvio, creu que en Charlie té un 
trastorn de l’alimentació. Les setmanes passen i, en aquest nou curs escolar, en 
Charlie i en Nick estan a punt d’aprendre què significa l’amor. 3

‘Quadern Kids vol. 1’
Daniel López Valle. BLACKIE BOOKS

Per divertir-se aprenent i exercitant la ment. Amb aquest quadern escaparan 
de laberints, resoldran enigmes, aprendran curiositats increïbles sobre 
animals, posaran a prova els seus coneixements de cinema, dibuixos animats 
i superherois, completaran encreuats i anagrames, descobriran coses 
sorprenents sobre natura i astronomia, i sobretot…estaran entretinguts una 
bona estona! 3

‘Doble joc de preguntes i respostes’
Víctor Escandell. ZAHORÍ BOOKS

Un llibre que en són dos... i també un joc de taula! 
Doble joc de preguntes i respostes posarà a prova els teus coneixements sobre 
diversos temes, des d’història, literatura i ciència fins a esports o cinema. Un 
llibre que es divideix en dos: talla el llom, reuneix dos equips i a jugar! Dos 
llibres en un, units pel llom: un conté les preguntes senars i les respostes 
parells, i l’altre, a l’inrevés. 3
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4
Proposem fer una ruta 
per les muntanyes 
d’Ordal, fins a Sant 

Esteve Sesrovires, Costers 
d’Anoia, de 55km, amb 
un desnivell de 872m i un 
nivell de dificultat alt. Podeu 
descarregar la ruta al QR 
o a l’adreça: https://bit.ly/
Ruta16CastellvideRosanes

Sortim pel Passeig del Terraplè i 
agafem el camí del riu, direcció 
Martorell. Després d’1km 
arribem a l’altura de El Papiol: 
veurem la senyalització cap a 

Martorell. Seguim el track fins 
a arribar a la riera de Rubí (km 
4 del track). La creuarem. A 
continuació passem per sota 
dels nous enllaços de l’A2-AP7 
i continuem per la llera del riu, 
direcció Martorell. 

Rodarem uns 1,8km fins a 
passar per sota del pont groc 
de vianants (km 5,8), que 
agafarem. Travessarem el riu, 
i al final del pont, girem a 
l’esquerra i ens dirigim cap a 
la rotonda de la N-II, a Sant 
Andreu de la Barca.

Agafem el carrer F. Macià i 
continuem pel carrer del Raval 
de Corbera, fins a la pista que 
surt a la dreta, que porta fins a 
la carretera de S. Andreu de la 
Barca a Corbera. 

L’agafarem de pujada direcció 
Corbera. Després de pedalejar 
1km arribem a la pista de Can 
Xandri, que agafarem a la 
dreta (km. 13). Ara pujarem 
1,6km fins a Can Xandri, 
on seguim l’itinerari. Girem 
a la dreta per baixar cap a 
Castellví de Rosanes (km. 
20), on podem fer una parada 
i descansar al Polígon de 
Rosanes.

La ruta segueix cap a Gelida 
per carretera, i baixem cap a 
l’estació continuant pel carrer 
Pol. la Gelidense. Creuarem 
l’Anoia per l’Av. Sant Salvador 
de la Calçada (km 29). Ara 
ja per terres del Penedès, 
circularem per camins amples 

fins a l’ermita de Sant Joan 
Samora. Molt a prop hi ha 
la Cascada de Sant Joan de 
Samora. Continuarem per la 
pista fins a arribar a la B-224, 
que creuarem i seguirem pel 
corriol que continua a 50m. 
Aquest camí ens porta fins 
a Can Julià, i a continuació, 
a la BV-2293, a l’entrada de 
Sant Esteve de Sesrovires 
(km. 34), on podem reomplir 
d’aigua si fa molta calor.

Sortirem pel camí del 
cementeri, en una baixada 
amb molt de pendent que 
va a parar al torrent de Ca 
n’Estella, per tornar a pujar 
al mateix desnivell, direcció 
Martorell. Continua el track 
pel Torrent de Llops, un camí 
molt bonic ple d’ombres que 
acaba a Can Cases, i entrem 
a Martorell fins al Pont 
del Diable. A partir d’aquí 
resseguirem el camí del riu 
fins a Molins de Rei.3

naturalocal

Sant Andreu de la Barca - Can Xandri - Castellví de Rosanes - Gelida - Sant Esteve Sesrovires - Martorell- MdR

Narcís Aracil                                                                                           Wikiloc: https://bit.ly/Ruta16CastellvideRosanes

Ruta 16

RUTES I SORTIDES

des de Molins de Rei

55,49 km Difícil

872 m Circular
Tipus de RutaDesnivell

Distància Dificultat
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naturalocal

      Font del Torrent Fondo

 Centre Excursionista Molins de Rei

CONEIXEM LES FONTS

de Molins de Rei amb el CEM

4
Localització: situats 
al veïnat de la 
Rierada, davant 
del restaurant Can 

Castellví, enfilem 200m 
carretera amunt direcció 
Sant Bartomeu. Prenem a 
l’esquerra un camí ample 
amb pal indicador direcció 
el Torrent Fondo. Uns 100m 
més endavant hi ha una 
bifurcació: seguirem el camí 
de l’esquerra, que en 10’ ens 
deixarà en un petit replà, i 
baixarem per un corriol al 
fons del Torrent. La Font 
és situada just al davant del 
fondal del Torrent, arraulida 
als peus d’una magnífica 
alzina.

La Font és una petita 
construcció amb el frontal 
encastat al marge del 
terreny i una petita bassa 
per recollir l’aigua en la 
llera del Torrent. El tub està 
trencat: només queda un 
forat que encara és visible. 

El canal per on discorria 
l’aigua ja s’ha perdut, així 
que malauradament ja no en 
raja, d’aigua. Costa un xic de 
trobar-la, ja que amb el pas 
dels anys s’ha anat acumulant 
fullaraca i terra a sobre de 
la construcció. Malgrat tot, 
volem deixar constància 
en aquest escrit que la font 
existeix, tot i el seu deplorable 
estat de conservació. 

Antigament l’aigua d’aquesta 
font, força ferrosa, discorria 
per un canaló torrent avall i 
desembocava en un safareig 
que encara existeix i que 
servia per regar diferents 
horts de la pairalia de Can 
Santoi. Eren temps en què 
les masies del terme tenien 
camps plens d’hortalisses i 
verdures i es regaven a diari. 
Aleshores les fonts rajaven 
molt abundoses. Amb la 
progressiva desaparició de les 
feines bosqueroles i agrícoles, 
les fonts s’han ressentit i, 

en molts casos, han estat 
abandonades a la seva sort, 
com és el cas de la font del 
Torrent Fondo.

Avui dia el que trobem al 
voltant de la font és un espai 
ombrívol i humit, solitari; 
la pau i la fresca regnen en 
aquest indret tranquil i d’un 
aspecte selvàtic, on creixen 
en abundància el llorer, 
l’avellaner, les falgueres i 
l’heura, que encatifen de 
verd els talussos sota la llum 
filtrada entre els arbres. 
A la tardor els fruits dels 
arbusts són la principal 
base d’alimentació per a 
moltes espècies de la fauna 
forestal, especialment entre 
els ocells. Realment és un 
indret per gaudir de la 
passejada, contemplar i ésser 
conscients del patrimoni 
natural i cultural – com ara 
la conservació de les fonts - 
que tenim tan a prop de casa 
nostra.

El terreny on s’ubica la font 
del Torrent Fondo forma 
part de la vall central de la 
riera de Vallvidrera i pertany 
a la masia d’origen medieval 
de Can Santoi, que ja surt 
esmentada en un document 
de l’any 1345 amb el nom de 
mas Moragas. Avui dia, en els 
terrenys de la finca funciona 
el Centre d’Interpretació 
Agroecològica de Can Santoi, 
que aposta per un tipus 
d’agricultura tradicional, 
ecològica i sostenible.3

Sota l’ombra d’aquest roure 
els ulls plens del blau del cel, 

del blau del mar, 
al cor remor d’aigua fresca 
i el dolç cant d’aquell ocell 

que sembla crida: 
VINE! 

Viu com jo, 
en llibertat!

Font
del Torrent Fondo
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Sempre hi ha hagut un casc 
voltant per casa. I és que 
li apassionen les curses, les 

competicions i el motor. Ja de ben petit 
anava en moto: feia trial i fins i tot havia 
participat en el campionat d’Espanya. 
No es perdia ni un Dakar a la tele, 
però va haver d’esperar uns quants anys 
per fer realitat un dels seus somnis: 
participar-hi.  Amb tres amics va agafar 
de la feina, la pedrera on treballava, 
un camió gran (un Mercedes T4), li va 
treure la caixa i li va posar una molt més 
lleugera. De fet, encara ara aprofita les 
màquines i els amuntegaments de sorra 
que hi ha a la pedrera que dirigeix per 
fer alguna duna artificial, i provar així 
les suspensions. I és que no tothom pot 
disposar d’un circuit propi improvisat! 
Amb l’ajuda d’un patrocinador local, i 
amb molta més il·lusió que coneixement, 
es van llançar plegats a l’aventura del 
Dakar amb aquell camió muntat de 

forma rudimentària. Era l’any 1991, 
quan encara no existien ni els satèl·lits ni 
els GPSs, però sí els mapes, la brúixola 
i un llibre de ruta oficial de la cursa on 
els participants prenien a mà infinitat 
de notes. Aleshores corrien a l’Àfrica, 
i s’orientaven com podien, de vegades 
perduts en la immensitat del desert del 
Sàhara i a l’aguait dels atracaments i els 
segrestos. L’arquitecte molinenc porta 
ja 29 edicions disputades (des de la seva 
estrena només s’ha perdut la de 2021). 
Dels 29 Dakars que ha fet, n’ha acabat el 
85%. I 13 d’ells, de forma consecutiva. 
Sempre s’ho ha sabut manegar amb 
marques i patrocinadors per prendre la 
sortida del Dakar anualment, ja sigui 
com a assistència, copilot de camió, pilot 
de camió, copilot de cotxe o pilot de 
cotxe. El Xavi porta mitja vida al Dakar, 
literalment. Per això l’organització de 
la prova, l’ASO, va decidir atorgar-li el 
Dakar Legend. Una distinció que només 

tenen sis pilots: Nani Roma, Stéphane 
Peterhansel, Cyril Despres, Franco Picco 
i Yoshimasa Sugawara. Té nou podis 
i tres victòries a classe T2 (cotxes de 
producció). És, sense cap mena de dubte, 
una llegenda a la prova més dura del 
motor. Dakarià incombustible, enguany 
no només va decidir tornar després 
d’un any d’aturada, sinó que va deixar 
Toyota per participar a una categoria 
completament nova per a ell (els SSV, 
els petits cotxes de la cursa) amb un 
vehicle, l’Oryx T3, construït des de zero 
per ASM Motorsport i el seu copilot, 
l’argentí Nacho Santamaría. A la quarta 
etapa va haver d’abandonar el ral·li més 
dur del món, però això no el va pas 
desanimar. Al contrari: haver de desistir 
l’esperona a seguir endavant. I és que, 
mentre el cos i la ment ho permetin, 
allà hi serà, fent encara més gran la 
llegenda.3

  Xavi
Foj

elpersonatge
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Club d’Atletisme Molins
4

L’atletisme, primer esport de la 
història i base de gairebé tots els 
altres, és avui dia una gran escola 

de valors, de creixement personal i de 
relacions interpersonals. A la nostra vila 
ja fa dècades que es practica. Als anys 70, 
80, 90... L’atletisme, de fet, va formar 
part de la secció del Club Natació Molins 
durant molts anys, fins que el 1999 es 
va fundar l’AEM (l’Associació Esportiva 
Molins). Aleshores comptava amb dues 
seccions que estaven actives, el vòlei i 
l’atletisme. El setembre de 2016, però, 
van decidir volar per separat i es van 
formar dos grups: el Club Vòlei Molins i 
el Club d’Atletisme Molins. L’estructura 
interna i la junta es mantenia, i es van 
limitar a fer un canvi de nom i d’imatge. 
Actualment el Club d’Atletisme Molins 
es troba en una de les millors èpoques 
de la seva història. De fet, ja freguen 
els 180 socis i sòcies i compten amb12 
entrenadors i entrenadores. I, malgrat 
ser una entitat del poble, segueixen 
sense tenir un espai adient per fer la seva 
pràctica de forma complerta. Per això 
consideren que cal una pista d’atletisme 
a la vila amb un accés a les instal·lacions 
fàcil, el que evitaria que nens i nenes 
haguessin de desplaçar-se a pobles 
del costat. Provisionalment entrenen 
des de fa uns anys a l’Espai d’Entitats 
de Collserola. Aquí tenen una recta 
d’atletisme amb el tartan, que és el propi 
material amb el que està feta la pista, i 
una zona per fer salts... És un espai que 
els va bé sobretot per l’escola d’atletisme 
dels més petits, perquè és aquí a Molins, 

i també per fer segons quines activitats 
amb els grans. La seva intenció, però, és 
seguir reclamant un espai millor. 

A dia d’avui tenen una escola d’atletisme 
amb quatre grups (sub-8, sub-10, sub-
12 i sub-14). Tenen una vuitantena 
d’atletes que són d’aquestes categories, 
així que intenten coordinar-se per 
gestionar l’espai, fins al punt d’haver 
de posar places limitades l’any vinent. 
Tenen també un grup de sub-16, un de 
sub-18...i altres grups d’especificació 
i de tecnificació  (grup de salts, grup 
de tanques i proves combinades, grup 
de velocitat i grup de fons). Hi ha 
disciplines que no poden fer, com és el 
llançament de martell. No els interessa 
tant tenir atletes bons o dolents, sinó 
formar atletes que s’ho passin bé. Des 
de la base animen, però no obliguen 
ningú a competir, perquè consideren 
que forma part també de l’aprenentatge. 
Compten amb atletes destacats com el 
Ferran Martínez, la Clàudia Camacho, 
l’Aina Romagosa o el Xavi Grávalos. 
També tenen atletes que entrenen aquí, 
però que competeixen amb l’Hospitalet 
Atletisme, un grup de divisió d’honor, 
dels més importants d’Espanya. És el cas 
del Joan Moreno.També tenen atletes de 
fons d’alt nivell, com el Carles Blanco, 
o atletes que sobresurten en trail, com el 
Marc Pascual. Aquesta any han participat 
per primera vegada al Campionat de 
Catalunya de Clubs de pista coberta. 
Cada any participen també a la Lliga 
Catalana, on ara mateix es troben a 

la quarta divisió. Al llarg del curs fan 
altres activitats que complementen els 
entrenaments habituals, com La Milla 
de Molins, Memorial Xavier Artés, de la 
qual han celebrat la desena edició. També 
ofereixen un campus d’estiu adreçat 
a infants i adolescents entre I-5 i 1r 
d’ESO. De cara al setembre, oferiran un 
servei de preparació de les proves físiques 
d’oposicions als matins i migdies. 3

deprop
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NOU AYGO X CROSS
SEMPRE A L’ALTURA

TOYOTA STAR BAIX
www.starbaix.toyota.es

Avda. Barcelona, 211 · Mollins de Rei

Telf: 935 174 098
SANT BOI - GAVÀ - L’HOSPITALET

Emissions CO2 (g/km): 107 – 117 (WLTP). Consum mitjà (l/100 km): 4,7 – 5,2 (WLTP).

* Preu corresponent a Toyota AYGO X CROSS Play. Preu per finançar: 13.150 € (PVP al comptat sense serveis: 14.400 €). Entrada: 4.185,20 €. TIN: 8,40 %. TAE: 9,76 %. 49 mesos: 48 quotes 
de 99 €/mes i última quota: 7.330,91 €. Comissió d’obertura finançada (2,99 %): 268,05 €. Import total del crèdit: 9.232,85 €. Import total del deute: 12.082,91 €. Preu total a terminis: 
16.268,11 €. Cost total del crèdit: 3.118,11 €. Import dels interessos: 2.850,06 €. Sistema d’amortització francès. Oferta financera amb el producte Toyota Easy de Toyota Kreditbank GmbH 
sucursal a Espanya. Capital mínim per finançar 7.500 €. IVA, transport, impost de matriculació, promoció i aportació del concessionari inclosos. Altres despeses de matriculació, pintura 
metal·litzada i equipament opcional no inclosos. Inclou l’extensió de garantia Toyota Relax, una vegada finalitzat el període de garantia original de fàbrica el client podrà renovar cada 
any la seva extensió de garantia en el moment de fer la revisió a la xarxa de tallers oficials Toyota. Fins a 10 anys o 160.000 km (el que succeeixi primer). Demaneu més informació al vostre 
concessionari. El model visualitzat no correspon amb el model de l’oferta. Oferta vàlida fins al 31/08/2022 a la Península i Balears. Promoció no acumulable a altres ofertes o descomptes. 
Queden exclosos d’aquesta promoció els vehicles per a flotes. Oferta realitzada per Toyota España, S.L.U. (Avda. de Bruselas, 22. 28108 – Madrid) i la seva xarxa de concessionaris. Per a 
més informació, visiteu el vostre concessionari habitual o toyota.es. Els nivells de consum de combustible així com d’emissions de CO2 es mesuren en un entorn controlat, d’acord amb 
els requisits de la normativa europea. Per a més informació o si esteu interessats en els valors d’un vehicle amb diferent acabat, si us plau contacteu amb Toyota España, S.L.U. o el vostre 
concessionari Toyota. El tipus de conducció, juntament amb altres factors (condicions de la carretera i meteorològiques, trànsit, conducció del vehicle, equip instal·lat després de la 
matriculació, càrrega, nombre de passatgers, etc.) incideix en el consum de combustible i emissions de CO2.

48 quotes. Entrada: 4.185,20 €.  

Última quota: 7.330,91 €.  

T.I.N.: 8,40 %. *T.A.E.: 9,76%.PER 99 €
AL MES




