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Pinball: una història de joc, màfia i guerra

TOT ÉS FREAK

Xavi PSX /        r2pradio

4
Si vau fer vida social als anys 80 
o 90, i encara que no en fóssiu 
gaire fans, segur que us vau 

permetre una partideta al Pinball. Ja 
sabeu, aquelles màquines inclinades, 
que et reptaven a mantenir activa 
una bola d’acer, dins un circuit ple 
de motlles i activadors, mentre tu 
intentaves esquivar la part inferior a cop 
de palanques o flippers, com els deien els 
americans.

L’any 1934, però, als Estats Units, 
l’única mecànica d’aquest producte 
d’entreteniment era llançar la bola 
i, sense flippers, pregar perquè la 
bola caigués en un dels (pocs) espais 
considerats de la victòria i esquivés els 
(molts) espais de pèrdua de bola. Si 
la fortuna et somreia, aconseguies el 
doble dels diners que havies invertit a la 
partida... 5 cèntims.

En aquells temps, Nova York travessava 
la Gran Depressió i la Màfia tenia 
controlades totes les màquines 

escurabutxaques i d’apostes de la ciutat. 
Els pinballs permetien apostes petites, 
però apostes si més no.

En Frank Costello, cap de la família 
Genovesse, conegut com el “Primer 
Ministre de l’Inframón”, va convertir la 
Cosa Nostra en una empresa del crim. 
Fent gala de les seves influències en el 
món de la política i els sindicats, va 
blanquejar milions de dòlars en negocis 
legals com les màquines payout o, en 
aquest cas, els pinballs.

En Fiorello La Guardia va ser nomenat 
alcalde de Nova York l’any 1936 i 
la seva lluita contra el crim va ser 
ferotge, ja que és va marcar com una 
qüestió personal destruir totes aquestes 
màquines. Objectiu que es va fer realitat 
6 anys després quan un tribunal del 
Bronx li va donar la raó i va dictaminar 
que els pinballs eren il·legals, de 
manera que s’inicià una prohibició que 
s’allargaria fins al 1976. Per celebrar-
ho, La Guardia va enviar la policia a 

confiscar milers de màquines per tota la 
ciutat i va convocar rodes de premsa a la 
vora del riu on destruïa, a cop de mall, 
diverses màquines abans de llançar-
les al riu (Llançar-les al riu!!! La cura 
mediambiental no era una prioritat, 
està clar).

Tota la ferralla que van provocar 
aquestes confiscacions, unes 3 tones 
d’acer, es van convertir en armes i 
blindatge per a l’exèrcit dels EUA que, 
l’any 1942, feia front a l’Alemanya nazi. 
La meitat d’aquest acer eren boles de 
pinball.

Per cert, durant molts anys, a casa 
nostra, vam anomenar aquest joc pel 
nom d’una marca registrada, tal com 
passa amb la Coca Cola, Kleenex, 
Bambes, Aspirina, Chupa Chups o 
Jacuzzi. En aquest cas, CMC, una 
empresa saragossana, va distribuir l’any 
1953 la primera màquina de Pinball a 
territori espanyol. Es deia El Millón.3
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...Us desitgem una bona Festa Major!

Tomeu Martí i Parellada /          TomeuMartiiParellada

opinió

4
Quan s’edificà la primera església 
ja fou sota la invocació del gran 
arcàngel. Aleshores, els primers 

molinencs  devien pensar que els calia 
molta protecció i, per fer-ho, qui millor 
que el capità dels exèrcits celestials?

El significat de Miquel ve de l’hebreu 
Micha’el, que vol dir ‘qui com Déu’, i 
se’l  considera protector de l’església 
universal, virrei del cel i vencedor 
del dimoni. És per aquest motiu que 
Santiago Padrós el representà a la nostra 
església com un guerrer fornit.

Des de temps pretèrits, els pobles 
celebraven la diada del seu patró amb els 
mitjans de què disposaven: es reunien 
les famílies, es ballava i es cantava i es 
treia el ventre de penes, i mai podia 
faltar la processó en honor del sant.

Se’m recorda que el segle passat hi havia 
ball de matí amb toies per a la noia 
elegida, jocs florals, estrena, si es podia, 

de vestit (era molt habitual aprofitar el 
que ja es tenia, fent-li arreglos). I, ben 
pentinats, cap a la missa solemne! per a 
la qual es contractava a un predicador 
de prestigi que, diuen, cobrava segons 
les vegades que anomenava el nom del 
sant.

De vinyes i cereals, en el territori ja n’hi 
havia en temps dels ibers i romans, però 
no crec que aquest fos el motiu d’elegir 
el nostre patró; més aviat sí que podria 
influir el fet que la Festa Major de Sant 
Miquel fos acollida amb il·lusió al caure 
en una època de certa tranquil·litat 
i bonança econòmica perquè venia 
després de la collita dels cereals i 
avançada la verema.

Seguint els canvis dels temps, han 
desaparegut actes i n’han sortit de 
nous. Com a quasi tots els pobles, es 
ballaven danses populars que s’han 
anat arraconant a favor de les sardanes 
i es diu que un any, per la Festa Major, 

per esporuguir a les noies i a foranes es 
muntà una bèstia fantasmagòrica amb 
una calavera d’ase al que per ignorància 
anomenaren Camell. I fou tan espantós 
el resultat que va romandre en el nostre 
pensament fins a convertir-se en el 
Camell actual.

Però a Molins de Rei no hem d’oblidar 
que també teníem la Festa Major 
Petita: la del diumenge de Corpus, 
amb catifes de flors, fulles i tot el 
que pogués donar color. I per què el 
diumenge, quan Corpus cau sempre 
en dijous? Doncs ens hem de remuntar 
a l’inici de l’església de Sant Miquel 
com a sufragània de la de Santa Creu 
d’Olorda. El rector de la parròquia 
de Santa Creu, exercint els seus drets, 
el Dijous de Corpus feia la processó 
el dia oficial i Sant Miquel acceptava 
ser relegat al diumenge, acte que era 
presidit  pel titular de la muntanya.3

El nostre Sant Miquel ara compleix els 813 anys. 
Felicitats i per molts anys!!!

HISTÒRIES DE MOLINS DE REI
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4
Si esteu al cas de les notícies, 
haureu notat que últimament 
es parla molt del MidCat, el 

gasoducte transfronterer que el lobby 
del gas, el Govern de Madrid i el 
president de la Generalitat  creuen que 
ha d’unir Hostalric (Països Catalans) 
amb Barbairan (Occitània), 120 km dins 
la República Francesa i 107 km dins el 
Regne d’Espanya. 

Segons l’informe Los mitos del MidCat, 
publicat el maig de 2018 per Friends of 
the Earth Europe, el MidCat és del tot 
innecessari. L’argumentari està dividit en 
8 punts molt ben explicats. No sembla 
que el nostre president, Pere Aragonès, 
l’hagi llegit i si ho ha fet, el deu haver 
esborrat de la seva memòria de tecnòcrata 
a tot gas.

La qüestió del MidCat és molt important 
no pas pel que ha de transportar, sinó 
per la infraestructura. Seria una mica 
com la Taula de Diàleg: tant és el que 
s’hi debati… Per exemple, el color dels 

mitjons d’en Félix Bolaños. La qüestió és 
seguir marejant la perdiu, que és com un 
faisà, però amb menys plomes. 

Construir el MidCat implica, per a 
empreses com Enagás, l’accés immediat a 
subvencions públiques molt suculentes, 
però la Comissió Europea ja ha dit que 
això de finançar energies fòssils no està 
de moda per més hidrogen verd o amb 
tots els colors de l’arc de Sant Martí que 
més endavant hi vulguin insuflar.

Segons el president francès, els 
gasoductes no estan pensats per fer-hi 
circular hidrogen i els espanyols, amb la 
seva chulería prepotent, contesten que 
Macron està mal assessorat. Segurament, 
igual de mal assessorat que el flipat d’en 
Bolaños, que sembla ignorar que, entre 
Barcelona i Liorna, la profunditat marina 
mitjana és de 2.000 m. El gran “pla 
B” del PSOE de Sánchez: 40 vegades 
més que la profunditat mitjana del 
mar Bàltic, on hi ha el gasoducte Nord 
Stream.

Tothom sap de qui és la culpa que no 
es faci el MidCat; no és pas cosa d’en 
Macron. La culpa és de Felip IV, que 
va regalar el Rosselló a França, segons 
el Tractat dels Pirineus (1659). Amb 
un Rosselló castizo, segur que, per una 
qüestió de només 40 km francesos fins a 
Barbairan, ja tindríem el MidCat. Visca 
la tómbola!

Com a curiositat: el Tractat dels Pirineus 
es va signar a l’illa dels Faisans, dins el riu 
Bidasoa. França va guanyar el partit sense 
baixar del carruatge. Més o menys com 
ara, amb la mateixa subtilesa del president 
Macron, que va viatjar a Algèria per “fer 
les paus”, però, en realitat, és possible que 
hi anés per vendre tecnologia francesa 
per fer centrals nuclears a canvi de gas, 
que, evidentment, durà cap a la Gàl·lia 
en vaixells.

Amb o sense el Rosselló, qui vol un 
MidCat en una possible Catalunya 
independent que controli l’aixeta del 
gas?3

Fot-li gas, tu!

Albert Artés Serra /        _arteserra_

opinió EL CALIDOSCOPI

VIU-LO
naturehorsebarcelona19

MOLINS DE REI
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4
“Joan Fuster és la mesura de totes 
les coses.”

Parlar de Fuster és parlar del poeta, 
sí. Però també és parlar de l’assagista, 
del columnista, de l’historiador de la 
llengua, del crític literari, del professor 
universitari, de l’activista compromès i, 
sobretot, d’un dels més grans intel·lectuals 
de la cultura catalana del segle XX. Així 
que, com en altres casos, no és només 
un dels “meus clàssics”, és un clàssic. I, 
tal com va escriure ell mateix en un dels 
seus textos plens d’ironia, “Joan Fuster 
és la mesura de totes les coses”. O, si més 
no, hi afegiria jo, de totes les coses al País 
Valencià i d’una gran quantitat de coses al 
conjunt dels Països Catalans.

I per això no és casual que gairebé tothom 
en conegui el best seller Nosaltres, els 
valencians. Si no l’heu llegit, feu-ho. Si 
ja l’heu llegit, rellegiu-lo, perquè a cent 
anys del naixement de l’autor i a 60 de 
la seva primera edició, el llibre encara és 

d’actualitat i ha esdevingut una de les 
aportacions més interessants a l’estudi de 
la història, la política i la societat del País 
Valencià, alhora que ajuda a entendre’l 
més que qualsevol altra lectura.

Doncs sí, tal com he avançat unes línies 
més amunt, el 23 de novembre ja farà 
cent anys que aquest “homenot” va néixer 
a Sueca, capital de la Ribera Baixa, ciutat 
on va viure tota la vida i que conserva el 
seu llegat en la que fou casa seva: 25.000 
llibres, documents personals i literaris, 
obres de Miró, Tàpies, Alfaro i d’altres 
artistes. I per això, perquè fa un segle 
que va néixer, el 2022 és l’Any Fuster. 
No cal dir que aquesta commemoració 
ha estat l’excusa perfecta per rellegir-ne 
l’obra; per tornar a fullejar Diccionari 
per a ociosos i Aforismes; per somriure de 
nou amb algunes de les falses definicions, 
de vegades de dues línies, de vegades 
de tres pàgines, sempre intel·ligents, 
reflexives, amenes, iròniques i, fins i tot, 
sarcàstiques.

No cal dir que tant el seu tarannà com la 
seva trajectòria intel·lectual i d’activista 
polític li van passar factura. En un país 
de postguerra sense ambient cultural, 
va patir la censura del règim, una 
gran hostilitat per part del franquisme 
estructural (allò que ara en diríem banal), 
el silenci dels mitjans de comunicació i, 
finalment, l’11 de setembre de 1981, un 
atemptat amb bomba a casa seva que no 
aconsegueix posar fi a la seva vida, però 
que destrossa la biblioteca i l’arxiu de 
l’autor.

El que els terroristes no van ser capaços 
de destruir va ser la capacitat d’ironia 
de Joan Fuster, ironia de què sempre en 
feu bandera i que podem trobar escrita a 
Consells, proverbis i insolències:

“Contra el bé i contra el mal – contra les 
pretensions de l’un i de l’altre – només 
tenim una defensa: la ironia”.3

Joan Fuster i Orells, l’erudicció irònica

ELS MEUS CLÀSSICSopinió

Isabel Bargalló /        xavelli
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I RELAXAR-ME
LLEGINT EL DIARI

MOLINS DE REI  l  Plaça Catalunya, 14  l  Tel. 93 668 17 77
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Segons les primeres referències 
que tenim de les festes majors, 
aquestes eren organitzades per 

entitats socials com el Foment, la Peni 
i la Federació Obrera. Cadascuna 
celebrava la seva programació de forma 
individual, fins que l’Ajuntament va 
decidir que era moment de centralitzar-
ho, amb la voluntat d’unificar una 
Festa Major conjunta de poble i de 
forma universal. 

Enguany es recupera aquesta 
idea d’un pregó que preveu un 
espectacle divertit, emotiu i, com no, 
d’homenatge. Un pregó que anirà a 
càrrec de les 3 entitats que formen 
part dels 3 edificis centenaris que 
tenim a la vila: el Foment Cultural 
i Artístic, el Teatre de La Peni i la 
Federació Obrera. Certament és una 
gran idea poder oferir el reconeixement 
que es mereixen a aquestes entitats, 
sobretot per haver mantingut vius uns 
equipaments amb tanta història al seu 

darrere. Sempre és bo posar en relleu i 
valorar la seva tasca. 

Tot i això, cal destacar que tant la 
Peni com el Foment han tingut el 
seu moment de glòria i la Federació 
Obrera, que és l’únic equipament 
gestionat per l’Ajuntament, sembla que 
no el tindrà de forma individual.

Com ja he reiterat en diverses 
ocasions, sembla que no és prioritari 
posar en relleu el seu valor, tot i les 
constants queixes que es fan. Potser si 
es destinessin els 65.000€ que cobra 
l’Assessor Cultural de l’Ajuntament 
en la gestió de l’equipament i 
en programar activitats això no 
passaria, però és clar, ha d’organitzar 
exposicions que són més importants 
per sortir a la foto de tant en tant. 
L’únic que reflecteix aquesta decisió 
és la ignorància política en liderar una 
regidoria com la de cultura, quan és 
justament això el que els manca.

Com a soci de l’Associació Obrera, 
besavis fundadors, avis socis i veïns 
de l’edifici on va viure la meva família 
durant molts anys, el meu humil 
agraïment a totes les generacions de 
persones que van fer possible aquesta 
associació i aquest edifici. Un edifici 
on recau tanta història i que algun dia 
recuperarà el lideratge que es mereix 
com a centre cultural de la vila.

Hi ha una dita popular que diu: “val 
més una festa que dos diumenges!”. 
Així que... bona Festa Major!3

Raül Carretero Campderrós /        rccampderros

VIVUM CULTURA

Arriba la Festa Major

De dilluns a divendres de 9 a 13h i de 15 a 20h. Dissabtes de 9 a 13h.

Rafael Casanova 52 - 08750 Molins de Rei - Tel. 936 80 21 16         600 31 19 78

TRACTAMENT CAPIL·LAR

D'ÀCID HIALURÒNIC

D'EFECTE

IMMEDIAT

Tot inclòs

35€



www.totmolins.com
13

La cursa popular de Sant Miquel 
recupera el format habitual?
4Un any més, i ja en són 43, arriba 
la Cursa Popular de Sant Miquel, que 
serà el proper 25 de setembre. Enguany 
la sortida i l’arribada es faran des del 
passeig del Terraplè, entre el carrer del 
Molí i el carrer Rubió i Ors, i tota la 
infraestructura de la cursa estarà al pati 
de l’escola El Palau. Després de tres 
anys, la prova atlètica recupera el seu 
format habitual d’abans de la pandèmia. 
El mateix dia de la prova no hi haurà 
l’opció d’inscripció i aquelles persones 
que no tinguin dorsal no podran 

córrer. Com a cloenda de la jornada hi 
haurà una festa de l’escuma al pati de 
l’escola El Palau oberta a tothom, per a 
corredors i acompanyants.3

La recuperació de l’edifici del Molí 
encara la recta final?
Les obres de rehabilitació de la planta 
baixa i la primera planta de l’edifici 
El Molí es preveu que tinguin una 
durada de nou mesos. El projecte 
contempla la rehabilitació de l’interior 
de les dues plantes no ocupades per 
les dependències de la biblioteca. A 
la planta baixa es proposa la creació 
d’un espai diàfan d’uns 550 m2 amb la 
possibilitat d’acollir diverses activitats 
firals, culturals i expositives, mentre 
que a la primera  planta la idea és 
crear un Centre integral d’Innovació 

tecnològica, amb la finalitat de 
contribuir a la transformació digital de 
les empreses, de la comunitat educativa 
i de la ciutadania. 3

Ja estan en marxa les obres de la 
plaça de l’U d’octubre?
Està previst que tinguin una durada 
de 5 mesos. Per tant, a principis del 
2023 es podrà veure el resultat final 
d’aquest projecte que es va presentar 
el passat mes de gener en el marc de 
les xerrades organitzades al voltant de 
l’exposició “Molins de 10”. Un dels 
principals objectius del projecte és 
l’increment de la cobertura vegetal de 
l’àrea; aquesta renaturalització de la 
plaça solucionarà l’actual situació d’illa 
de calor i la deficiència d’ombra de la 
plaça, que vindrà reforçada amb una 

pèrgola central vegetada. La proposta 
pretén configurar la plaça com un 
espai de trobada i d’acollida d’activitats 
a l’aire lliure.3

El preu del títol M10 del transport urbà 
s’ha reduït un 30%?

4La targeta multiviatges del servei del bus 
urbà M10 compta amb una reducció del 
30% en l’import de l’abonament. Es tracta 
d’una mesura que serà efectiva fins al 31 de 
desembre. Els abonaments es poden adquirir 
a l’Estanc Mª Rosa (Avinguda de Barcelona, 
33), l’Estanc Margarit (Passeig Pi i Margall, 
4-6), Foto Estanc (Plaça Catalunya, 2) i a 
l’Estanc Miret (Carrer Sant Isidre, 15).3

La vila s’ha sumat a la celebració de la 
Setmana del llibre en català?

Per segon any consecutiu, Molins de Rei 
s’ha sumat a la celebració de la Setmana 
del Llibre en català del 9 al 20 de setembre 
gràcies al suport de l’Associació d’Editors 
en Llengua Catalana i a la participació de 
la Biblioteca El Molí, la Llibreria Amèlia, 
la Llibreria Barba i la Llibreria Arola. 
Les llibreries de la vila han vestit els seus 
aparadors per a l’ocasió i han organitzat 
diferents presentacions de llibres amb 
presència dels autors que, al finalitzar, han 
signat les seves obres al públic assistent. 3

sabies que?
NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL

 
MOLINS DE REI



14
TOTMOLINS #25 · Magazine d’Informació i Oci

JUDO

I

DEFENSA

PERSONAL

6 8 5 1 9 0 1 6 2   

C L U B J U D O M O L I N S D E R E I @ G M A I L . C O M

# C L U B J U D O M O L I N S D E R E I

CREIX AMB
NOSALTRES

 CREU EN TU

SIGUES TU MATEIX

El curs escolar 2022-23 s’ha reprès 
amb normalitat?
4Molins de Rei té 4.153 infants 
i joves, de 0 a 16 anys, inscrits per 
aquest curs, una xifra inferior als 4.367 
inscrits del curs passat a causa de la 
baixada de natalitat. Per una banda, a 
infantil i primària hi ha 2.354 alumnes 
inscrits (1.734 en centres públics i 
620 en centres concertats i privats). 
Per altra banda, a secundària hi ha 
1.571 alumnes inscrits en els 4 centres 
del municipi – públics, concertats i 
privats – (627 al Bernat el Ferrer, 590 
al Lluís de Requesens, 236 al col·legi 

Manyanet i 118 al col·legi Virolai). 
En últim lloc, les tres Escoles Bressol 
Municipals tenen un total de 228 
infants inscrits.3

Han finalitzat les obres del tram 4 
de la carretera?
4L’AMB ha finalitzat la 
reurbanització del tram 4 de 
l’antiga N-340 a Molins de Rei 
amb l’estratègia de convertir 
aquesta carretera en una avinguda 
metropolitana. Les principals 
actuacions que s’han portat a terme 
són la pavimentació i ampliació de les 
voreres, la construcció d’una franja 
de servei a la calçada, la col·locació de 
llocs d’estada per als vianants, nova 
plantació d’arbrat de fulla caduca i 
la instal·lació de nou mobiliari urbà 

(papereres, bancs, jardineres-banc, 
font, enllumenat…) i reubicació 
de mobiliari existent (contenidors i 
parquímetre). El pas final per enllestir 
aquesta transformació integral de l’eix 
urbà és la realització del tram 5.3

S’han augmentat les places de les 
escoles bressol? 
4L’Ajuntament ha treballat per trobar 
solucions a la manca de places a les 
escoles bressol de la vila. Finalment, 
s’ha aconseguit augmentar la ràtio amb 
24 places més i això ha permès que 
es redueixin notablement els infants 
sense plaça, de 56 a 13 (recordar que 
a les Escoles Bressol privades sí que 
hi ha vacants). Que l’I2 sigui gratuït 
per a les famílies aquest curs no vol 
dir que ho sigui per l’Ajuntament. 
De moment, el consistori ha hagut de 
fer un avançament de 70.400 € per 

aquests canvis. Per altra banda, s’han 
augmentat el nombre d’educadores per 
garantir la qualitat del servei amb els 
augments de ràtio. 3

L’autora del cartell de la Festa Major és 
una jove molinenca?

4L’obra escollida pel jurat ha estat la de la 
molinenca Ona Roca, que s’identifica amb 
el lema ‘Els colors de la Festa’. En aquesta 
edició, el concurs de cartells de Festa 
Major ha comptat amb més participació 
que l’any anterior: s’han presentat un total 
de 16 dissenys. Per primera vegada el jurat 
ha estat format només per dones: Aida 
Atencia, Gisela Domínguez, Irene Mateo 
i Andrea Guerrero, juntament amb la 
regidora de cultura.3

Sons & Bikes va homenatjar dos 
ciclistes de Rubí morts a la carretera?

422 Ciclistes del club Sons & Bikes van 
participar en l’homenatge als dos ciclistes 
del Club Ciclista Rubí atropellats a 
Castellbisbal el 21 d’agost pel conductor 
d’un vehicle que va fugir. Després de 
recórrer els 11 km que separen Molins de 
Rei i Rubí, el grup es va unir als milers de 
ciclistes que havien acudit provinents de 
diversos llocs de Catalunya i van recórrer 
junts i en silenci els carrers de la ciutat 
entre aplaudiments i mostres d’afecte.3

NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL
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Les fases de la lluna al cultiu de l’olivera son essencials, en la 
poda, abonament, control de plagues, rec, fins arribar a agafar 
l’oliva per a la producció d’un oli de qualitat Verge Extra.

NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL
 

CERVELLÓ sabies que?
S’organitzen nous tallers formatius 
i de recerca de feina per a gent jove?
4Adreçats a gent jove d’entre 16 i 29 
anys, tenen com a objectiu informar, 
orientar i acompanyar el jovent en la 
recerca de feina. Es tracta de quatre 
sessions que es desenvoluparan des 
del setembre fins al desembre, amb 
una durada aproximada de 90 minuts 
cadascuna. Es podrà assistir a sessions 
puntuals i també al circuit formatiu 
complet, segons els interessos de cada 
persona que faci la inscripció. Les 
persones interessades s’han d’adreçar 
al Servei d’Ocupació de l’Ajuntament, 

presencialment o de forma telemàtica 
a través del correu crvl.ocupacio@
cervello.cat. 3

Durant el primer semestre de l’any 
s’han recollit més de 13 tones de 
residu tèxtil ?
El material recollit aquests mesos als 
contenidors d’Humana Fundación 
Pueblo para Pueblo equival a 55.300 
peces de roba, segons dades facilitades 
per l’entitat. El 90% d’aquest material 
tindrà una segona vida gràcies a 
la reutilització i el reciclatge, dos 
elements claus per a l’economia 
circular i la creació i manteniment de 
llocs de treball de qualitat (ocupació 
verda). A més, aquesta gestió del 
residu tèxtil ha evitat l’emissió de 83 

tones de CO2 a l’atmosfera. Les peces 
de roba recuperades a Cervelló es 
classifiquen a la planta de preparació 
per a la reutilització que Humana té a 
l’Ametlla del Vallès.3

Les colònies de gats tenen nous 
menjadors?
4Aquest estiu s’han instal·lat  a 
Granja Garcia, Torre Vileta i 
al carrer Santa Anna els nous 
menjadors, més nets i segurs 
per a colònies de gats. Els nous 
sistemes d’alimentació per als gats 
de les colònies s’han dissenyat en 
col·laboració amb l’associació Asgat, 
una associació cervellonina amb 
més de vint anys de trajectòria en la 
cura i sensibilització vers als animals 
i que porta a terme un servei únic i 
imprescindible a la nostra població. 

Els menjadors s’han fet amb material 
i contenidors reciclats i són més 
segurs pels gats i també més nets i 
agradables.3

Hi ha restriccions d’accés a 
l’aparcament del Camí de les Rovires?

4Les afectacions es produiran del 12 
al 23 de setembre. A causa de les obres 
del col·lector de les Rovires, l’accés a 
l’aparcament del Camí de les Rovires es 
veurà afectat de la següent manera: a la Zona 
superior està prohibit aparcar del 12 al 23 
de setembre i a la Zona inferior està prohibit 
aparcar del 19 al 23 de setembre. Els veïns i 
veïnes de la zona afectada han rebut un avís 
informatiu a les seves bústies.3

Torna la festa i l’aplec de Santa Maria?

4I ho fa amb tot un seguit d’activitats. 
Correfoc, música, actes religiosos, paella 
popular i un munt d’actes més. Enguany 
es tracta d’un any molt especial, ja que se 
celebra el centenari de la reconstrucció de 
l’Església de Santa Maria, a mans de Puig 
i Cadafalch. I per facilitar l’accés a l’Aplec, 
l’Ajuntament ha posat a disposició de la 
ciutadania un trenet que cobreix el trajecte 
des del nucli urbà fins a Can Sala de Baix.3
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VALLIRANAsabies que?

Encara pots demanar ajuts per a 
l’ocupació i l’activitat econòmica? 
4Un any més, l’Ajuntament de 
Vallirana convoca l’edició dels ajuts 
Foment de l’Ocupació i de l’Activitat 
Econòmica per a la reactivació social 
i econòmica del municipi. Les bases 
reguladores d’aquestes subvencions es 
van aprovar inicialment en el ple del 
28 d’abril. Uns ajuts que prioritzen 
les actuacions per al foment de la 
contractació de persones desocupades, 
i especialment determinats perfils més 
vulnerables, així com el foment de 
la pròpia autoocupació i el suport al 

teixit associatiu i econòmic local. Hi 
ha 3 línies d’accions subvencionables, i 
aquestes s’han d’haver produït entre l’1 
d’octubre del 2021 i el 30 de setembre 
del 2022.3

La biblioteca torna amb el mes de 
les famílies?
4Les inscripcions per a les activitats 
familiars es van obrir el passat 1 
de setembre. Les properes es faran 
divendres 23, a les 17.30 h. (Canta i 
balla el conte, per a públic familiar. 
Activitat que es farà al Parc Central 
i en aquest cas, no cal inscripció 
prèvia) i divendres 30, a les 17.30 h 
(Hora del conte per a nadons “Mans 
manetes”, per a nadons de 0 a 3 
anys amb 1 acompanyant). A partir 
del 12 de setembre, la Biblioteca 
recupera el seu horari d’hivern i, 

per tant, obrirà els matins de dijous 
i dissabte de 9.30 a 13.30 h, i les 
tardes de dilluns a divendres de 15 
a 20 h.3

Aquest estiu s’han deixat els centres 
escolars a punt?
4Durant les vacances escolars s’han 
fet diverses obres de millora i feines 
de neteja i jardineria. Destaca la 
substitució del paviment del pati de 
La Talaia, que s’ha substituït per un 
amb cautxú, així com altres millores 
a la façana, a les tanques del pati i 
a l’interior del centre. A l’escola La 
Ginesta s’ha canviat tot el paviment del 
pati exterior, s’han pintat les línies de 
la pista i s’han incorporat equipaments 
esportius com les porteries. Al Pompeu 
Fabra s’ha reparat l’estructura i els 

fonaments de la planta baixa i s’ha 
habilitat una sala polivalent i d’actes 
a partir de la retirada d’un envà. I a 
l’escola Campderrós s’han repintat les 
línies de marcatge del pati.3

L’Ajuntament ha difós diverses ofertes de 
feina?

4El Departament de Recursos Humans 
de l’Ajuntament de Vallirana ha informat 
de dues ofertes de treball amb incorporació 
immediata: d’una banda, la d’Oficial de 
1a Electricista i, de l’altra, la d’Oficial de 
1a Paleta. El termini de presentació de 
sol·licituds ja està obert i finalitza el 23 de 
setembre. Per a més informació, podeu 
contactar amb el Servei d’Orientació Laboral 
(SOL) de Vallirana, ubicat a la Casa Mestre, a 
través del telèfon 93 683 22 62. 3

Pots renovar el teu DNI sense sortir del 
poble?

4La Policia Nacional es desplaçarà a 
Vallirana per a oferir el servei d’expedició/
renovació del DNI el 20 de setembre de 
9 a 12 h. Cal demanar cita prèviament a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (93 683 08 
10). Les places són limitades i es prioritzen 
les persones grans i les persones amb 
mobilitat reduïda. L’import de renovació 
és de 12 €, i cal portar l’import exacte. No 
s’atendrà a qui no ho porti.3
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“Totes les cerveses que es trobaran a la TCAM 
són de proximitat. També trobarem gastronomia 
i actuacions. Creiem que la cervesa artesana és 
cultura i s’ha de poder gaudir en família, en un 
ambient amable i segur”

Els dies 24 i 25 de setembre se celebrarà a la vila l’onzena edició de la TCAM (Trobada 
de Cervesers Artesans de Molins de Rei). Hi haurà 11 cervesers, oferta gastronòmica, 
tastos especialitzats i actuacions. A més, la trobada comptarà per primera vegada amb una 
cervesera internacional convidada. Ens apropem a Zulogaarden, co-organitzadors de la 
trobada juntament amb Metal Defenders.

Associació Zulogaarden Cervesers Artesans

Qui hi ha darrera de Zulogaarden?
Ara mateix, Zulogaarden soc jo! Abans 
havíem estat més gent ,però ara mateix 
porto el projecte bastant en solitari, de 
manera unipersonal.

Alguns han començat fent birres amb 
els col·legues per als col·legues. És el 
vostre cas?
Sí, però era per a nosaltres, més que 
per als col·legues. Vam començar 
aproximadament fa 17 anys fent cervesa 
a casa per una qüestió de curiositat, 
d’experimentar i de saber com es feia la 
cervesa. Era un tema que ens interessava 
molt. Vam veure que a altres països hi 
havia cerveses molt diferents a les que hi 
havia en el nostre context. Investigant una 
mica ens vam ficar de ple, i fins avui.

Parla’ns una mica de les vostres 
referències...
Quan vam començar, les cerveses que ens 
agraden, que són les més llupolades, més 
amargues i més potents, es trobaven a 

EUA. El moviment craft d’EUA va ser el 
que va revolucionar una mica el panorama 
de la cervesa artesana actual, inventant-
se nous tipus de cervesa, creant nous 
ingredients i noves varietats de llúpol, 
posant l’accent sobretot en els aromes, els 
sabors amargs... Aquests són els estils en 
els quals nosaltres ens vam basar per poder 
desenvolupar les primeres receptes. Era un 
estil que no estava gens arrelat a Catalunya 
i a Espanya, així que vam veure que aquí  
hi havia una oportunitat. 

Sang de Gossa s’ha convertit en poc 
temps en una cervesa artesanal de culte. 
Com heu aconseguit formar aquesta 
legió de fans?
Doncs està una mica connectat amb això 
que et deia. Quan vam sortir amb “Sang 
de gossa”, no hi havia al mercat aquest 
tipus de cervesa. Hi havia més cerveses 
“per a tots els públics”. Aquest tipus de 
cervesa forta, amarga, aromàtica... no 
estava estesa dins de l’imaginari públic 
del que era una cervesa bona. Nosaltres 

entrevista
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vam arriscar en treur-la. Tothom ens va 
dir que ens la fotríem, perquè aquesta 
cervesa no agradaria a ningú. I amb 
aquest nom! L’etiqueta, a més, era molt 
explícita: tothom posava muntanyes, 
boscos...nosaltres, sang de gossa. Vam 
intentar cridar l’atenció amb una filosofia 
trencadora. I mira, fins avui. Fa 15 anys 
que aquest concepte va agradar a un 
determinat tipus d’aficionat a la cervesa 
que volia canviar, volia tenir noves 
tendències. Hi ha molta gent que recorda 
aquell moment i que li té un carinyo 
especial. Quan traiem lots, veiem que qui 
compra molta “Sang de gossa” és sobretot 
aquella gent que estava allà quan va sortir 
el circuit de cervesa artesana. No en tenim 
sempre i, quan surt, aquesta gent es fa 
amb 4 o 5 referències.

Com veus actualment la indústria 
cervesera artesanal?
Jo la veig súper pròspera! Costava molt 
trobar cervesa artesana abans: havies 
de desplaçar-te, havies de fer les teves 
investigacions... Ara, a tot arreu, a 
qualsevol bar o supermercat en pots 
trobar. T’agradarà més o menys la que 
trobaràs, però sempre hi ha alguna 
referència de cervesa artesana. Hi ha 
molts tipus de fabricants i de cerveses 
i la qualitat està pujant de manera 
exponencial. La gent té millors equips, té 
accés a matèries primeres, viatja, coneix 
com ho fan cervesers d’altres països, 
participa a concursos, va a festivals, 
socialitzen informació... És cert que hi 
ha molta marca cervesera que per poder 
suportar el seu volum de negoci ha d’anar 
a mercats de fora, perquè el d’aquí s’ha 
quedat petit, però encara queda molt 
recorregut per fer. El volum de vendes 
de tot el que és cervesa artesana, si no 
m’equivoco, no arriba al 5% de la quota 
de mercat total. Fa 15 anys era un zero i 
escaig! 

Un dels principals obstacles segueix sent 
la distribució?
Sí. Abans la dificultat era trobar algú que 
sabés fer cervesa, perquè era un tema 

incipient i calia que la cervesa fos bona. 
Ara gairebé tothom fa cervesa que està 
molt bona i el punt de diferenciació és 
la capacitat que tingui el teu sistema de 
distribució. El que costa de trobar és el 
cap de compres o de vendes! És una figura 
crítica i difícil de trobar.

Quin perfil acostuma a tenir el 
consumidor d’aquest tipus de cervesa?
Actualment és molt divers. Normalment 
et ve al cap un home jove, amb barba, 
tatuatges, hípster...però no és així. Hi ha 
persones de totes les edats i condicions 
que s’estan acostant a la cervesa artesana. 
I ho veiem a trobades com la TCAM, 
on venen famílies, persones grans, de 
mitjana edat,  joves... Aquest tipus de 
producte s’associa a entorns festius (on 
es troba sobretot la gent jove), però 
com ja ha arribat a supermercats, hi ha 
molta gent diversa que a la seva nevera 
o al seu rebost té una cervesa artesana. 
El perfil de consumidor s’està ampliant i 
diversificant. 

Hi ha gent que no està acostumada 
a la cervesa artesana... per on li 
recomanaries començar?
És gairebé universal que la porta 
d’entrada a la cervesa artesana ha estat 
per molta gent les cerveses de blat. N’hi 
ha de diversos tipus. La majoritària és 
tipus alemanya, però també n’hi ha de 
tipus belga, blanqueta, més suau...Li 
despertarà la curiositat perquè veurà que 
té una textura, aroma i gust diferent. Qui 
sigui curiós acabarà estirant del fil. 

Sou co-organitzadors de la TCAM. 
Després de 10 edicions, ja podem 
parlar d’una trobada consolidada, oi?
Jo crec que sí. Està molt consolidada 
també perquè vam començar de manera 
autogestionada, amb recursos propis i 
fent el que podíem . A poc a poc hem 
anat guanyant-nos la confiança de 
l’Ajuntament, que ha apostat pel projecte 
amb intenció, recursos i suport tècnic. 
I cada any anem creixent, millorant i 
aportant noves idees. Crec que aquest 

hauria de ser l’any de l’eclosió total, 
sense pandèmies ni coses rares. Som 
optimistes... si el temps acompanya, 
creiem que serà una trobada molt 
exitosa.

Explica’ns què hi trobarem en aquesta 
11a edició i quines són les novetats.
La novetat més destacada és la figura de 
la cervesera internacional convidada. 
En aquest sentit, hem seleccionat una 
cervesera belga, Hoft Ten Dormaal, que 
no només fa cervesa, sinó que darrera 
té uns valors. Són uns grangers que 
van decidir fer cervesa. Ells mateixos 
conreen les matèries primeres i fan tots 
els processos els per tal de reduir la 
petjada de CO2. A més, són cerveses 
molt autèntiques, innovadores... La 
segona novetat és que farem una única 
barra, estil anglès, de 30m on es posaran 
els productors que hem convidat. 
Totes les cerveses que es trobaran són 
de proximitat, catalanes, i estan molt 
seleccionades per la seva qualitat o el seu 
concepte. També trobarem gastronomia 
i actuacions. Creiem que la cervesa 
artesana és cultura i s’ha de poder gaudir 
en família, en un ambient amable i segur. 
I durant la setmana prèvia, hi hauran 
tastos! 3

      Associació Zulogaarden Cervesers Artesans
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L’Escorça
“Les deficiències que presenta l’Administració a l’hora 
d’assegurar les condicions bàsiques ens serveixen per 
posar de manifest la incompatibilitat entre el sistema 
capitalista i la vida digna de les persones”

Als baixos de l’Avinguda València número 15 hi ha un espai ple de vida. Fins ara el local 
havia estat ocupat per diverses sucursals bancàries, fins que un dia va quedar buit. Des del 
passat mes d’abril, diferents col·lectius de la vila s’hi han instal·lat per fer créixer plegats un 
projecte que volen posar al servei del poble. Un projecte que té un clar objectiu: respondre 
a les necessitats bàsiques de la classe popular. 

Espai popular l’Escorça

Qui hi ha al capdavant de l’Escorça?
L’espai popular l’Escorça està formada 
per diferents col·lectius i projectes. 
El Sindicat d’Habitatge Molins, 
l’Escoleta Popular, l’entitat GEA (Grup 
Excursionista Assembleari), el grup 
feminista Les Heures, el grup LGTBI 
Orgull Anticapitalista Molins i la 
plataforma SOS La Rierada són els 
col·lectius que conformen l’Escorça. 

Com i quan va sorgir la idea de crear 
aquest espai? 
La creació d’aquest espai ha estat 
impulsada pel Sindicat d’Habitatge. El 
Sindicat som un conjunt de veïnes que 
ens hem organitzat col·lectivament per 
afrontar la problemàtica de l’habitatge 
de forma col·lectiva. Intentem fer visible, 
precisament, aquesta problemàtica 
a la nostra vila (ja que sovint passa 
desapercebuda), en assessorar amb 
temes judicials que tinguin a veure 
amb el dret a l’habitatge, a pressionar 

a les institucions per tal que posin 
més recursos en matèria d’habitatge 
a disposició de la població i en crear 
una xarxa de suport mutu. Així doncs, 
a inicis d’aquest any vam pensar que 
l’articulació d’un espai com el de 
l’Escorça podria potenciar la nostra 
tasca, sobretot a l’hora d’enfortir el 
teixit social i associatiu de Molins. 
Les comunitats fortes -siguin barris, 
pobles o ciutats- són les que tenen més 
capacitat per organitzar-se i afrontar les 
problemàtiques comunes. 

Quines necessitats vol cobrir? 
Sí que és veritat que en certa manera 
cobrim algunes mancances que tenen 
les institucions pel que fa als serveis a la 
població, però no és el nostre objectiu. 
L’Escorça ha nascut com un projecte de 
lluita anticapitalista. Pretenem generar 
consciència de classe entre les persones 
treballadores, enfortint el teixit social 
i associatiu de Molins. Les deficiències 

que presenta l’Administració a l’hora 
d’assegurar les condicions bàsiques 
ens serveixen per posar de manifest 
la incompatibilitat entre el sistema 
capitalista i la vida digna de les persones. 

Okupar un espai formava part de 
l’embrió del projecte? 
És així. Per nosaltres l’ocupació de 
propietats de bancs, fons voltors i grans 
propietaris és una eina més per lluitar per 
un canvi social. Vivim en un Estat on 
hi ha al voltant d’unes 40.000 persones 
vivint al carrer, mentre hi ha 3.400.000 
propietats buides. Cada vegada som 
més la gent que se’ns fa impossible 
pagar un lloguer a Molins, especialment 
aquelles que pertanyem a grups 
vulnerables com els joves, les dones, 
les migrants, les persones del col·lectiu 
LGTBI… Les institucions incompleixen 
sistemàticament el dret a l’habitatge, 
un dret reconegut en textos legals 
com la Declaració de Drets Humans, 

entrevista
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la Constitució Espanyola o l’Estatut 
d’Autonomia. 

Hi ha formacions polítiques que han 
aplaudit la iniciativa, però d’altres 
la rebutgen. Els podeu arribar a 
convèncer? 
És normal que no hi estiguin d’acord. 
El Xavi Paz i el tinent d’alcalde van 
posar el crit al cel quan vam anunciar 
l’existència de l’Escorça perquè saben 
que ens dediquem a assenyalar les 
vulneracions de drets que es duen a 
terme per part de l’Ajuntament. És per 
això que els dos van sortir per la ràdio 
dient que farien tot el possible per 
fer-nos fora de l’Escorça. Un exemple 
d’aquestes vulneracions és el cas de 
l’Estefany i la seva filla de 3 anys, que ja 
fa un any que estan sense aigua a casa. 
Tal com assenyala la llei 24/2015 de 

pobresa energètica, quan una família 
amb informe d’exclusió residencial no 
pot pagar els subministraments bàsics, 
és l’Ajuntament qui ha d’assegurar 
aquest accés, però no fan més que donar 
llargues. Una altra vulneració que s’ha 
esdevingut en repetides ocasions és la de 
negar el padró sense domicili fix. Estem 
parlant d’il·legalitats que encara no hem 
denunciat per la via judicial, però que 
estem mirant de fer-ho. 

A la vila, fins ara, no existia un espai, 
ni públic ni privat, amb aquesta 
oferta. Sou la resposta a aquest buit? 
Molins és una vila amb moviment 
associatiu fort, o almenys ho ha estat 
fins ara. Tanmateix, hi trobem a faltar 
espais on relacionar-se fora de l’oci 
del consum. Per exemple, Molins no 
té casal de joves. Aquest buit sempre 
ha estat suplit per projectes de joves 
autogestionats com La Mola i La 13. 

Com s’organitza l’Escorça? Aquest 
mes de setembre vau celebrar la 1a 
Assemblea Oberta… 
L’Escorça s’organitza de forma 
horitzontal. Hi ha una assemblea gestora 
on pot participar tothom. Es realitza de 
forma mensual, el primer dijous de cada 
mes a les 19h. Com deies, fa poc vam 
celebrar la primera assemblea. Va ser un 
moment molt gratificant, ja que des de 
finals d’abril hem estat treballant molt per 
aconseguir un espai adequat i agradable, 
i l’altre dia a l’assemblea van venir moltes 
cares noves i de totes les edats. Per 
nosaltres és un molt bon senyal. 

A dia d’avui, quins serveis oferiu? 
A part de la possibilitat de participar en 
les activitats que ofereix cada col·lectiu, 
també hi ha un seguit d’activitats o 
projectes que es duen a terme en aquest 
espai i són impulsats per persones 
individuals o petits grups. Serien les 
classes de català i castellà per a persones 
nouvingudes, les parelles lingüístiques 
de català, els cicles de cinema, la 
biblioteca, el taller de costura i el taller de 
manteniment i reparació. També hi ha el 

racó per a infants, el racó musical i una 
zona de reunió. 

Quina acollida heu tingut al barri i a 
la vila? 
El dia que vam fer pública l’ocupació 
de l’Escorça, els veïns estaven una mica 
preocupats. Malgrat que els intentàvem 
explicar què hi volíem fer en aquell 
espai, molts ni et volien escoltar. Fins 
i tot alguna veïna venia i cridava que 
ens poséssim a treballar, fet una mica 
còmic, ja que la major part de gent que 
ho vam iniciar som joves que estudiem 
i treballem a la vegada, i a més a més 
dediquem temps a aquest projecte de 
forma no remunerada. Suposem que són 
els efectes dels rumors que impulsen els 
mitjans de comunicació... De seguida hi 
va haver un canvi en l’actitud del veïnat 
quan vam començar a netejar la brutícia 
i les pintades dels vidres del local, així 
com quan vam començar a adaptar 
l’espai de forma visualment agradable 
o quan es van iniciar les activitats. El 
gir en el posicionament ha estat tan 
gran que fins i tot alguns participen 
d’activitats de l’Escorça i diuen que si un 
dia ve la policia a fer-nos fora, ells seran 
els primers que estaran allà al davant, 
donant la cara. 

Com es pot col·laborar amb aquest 
espai popular? 
De diferents maneres. Podeu venir a les 
assemblees (primer dijous de cada mes a 
les 19h), podeu participar de qualsevol 
de les activitats, o simplement podeu 
passar qualsevol tarda i gaudir d’una 
lectura a la biblioteca, del racó per a 
infants, podeu reunir-vos amb amics, 
companys d’estudi o de feina… Un 
altre punt on necessitem col·laboració és 
amb el tema del finançament. Som un 
projecte autogestionat. Hem construït 
l’Escorça amb molt pocs recursos. Tot 
el que hi ha a l’Escorça, des dels mobles 
fins als llibres, ens ho han donat veïns i 
veïnes de la vila. De totes maneres, per 
conservar l’espai en bones condicions 
necessitem diners. Qualsevol aportació 
serà ben rebuda. 3

Espai popular l’Escorça
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naturalocal

      Font de Can Farrés

 Centre Excursionista Molins de Rei

CONEIXEM LES FONTS

de Molins de Rei amb el CEM

4
Localització: situats al 
Castell Ciuró, enfilem 
pista amunt en direcció 

Santa Creu d’Olorda. Aviat 
deixem a l’esquerra la masia 
de can Vilagut i continuem 
endavant fins a arribar a una 
cruïlla de pistes; allà, seguim 
recte amunt fins que poc 
després ens trobem una altra 
cruïlla just on hi ha l’entrada 
de la masia de can Ribes. 
Ara hem de girar a la dreta, 
en direcció can Farrés, on 
arribarem 5 minuts després. 
La deixarem enrere per un 
camí més estret fins a una 
bifurcació que agafarem a 
l’esquerra. De seguida veurem, 
a la banda dreta del camí, una 
bassa gran d’aigua i, 10 metres 
més enllà, la font.

La font de can Farrés és la 
de més alçada del nostre 
terme, a 290 m, i forma part 
de la capçalera de la riera de 
Bonet, que està situada als 
peus de l’antiga explotació 
de roca calcària de la pedrera 
de la Sanson. La font és una 
construcció senzilla, formada 
per una petita bassa de pedra 

vista, d’uns 100x50x20 cm, 
amb un sobreeixidor a un 
costat.   Com la major part 
de fonts del nostre rodal, 
aquesta també es veu molt 
abandonada.   Uns metres més 
avall de la font hi ha un gran 
dipòsit on, en època de pluges 
abundoses, va a parar l’aigua.

La masia de can Farrés és una 
bona construcció a prova 
dels anys, fins i tot de les 
barrinades de la pedrera de 
ciment, que la sotraguejaren 
molt. Arquitectònicament, el 
mas té unes línies senzilles que 
no han evolucionat a causa 
de reformes i obeeixen a un 
antic concepte de masia. Tot i 
l’escarpat terreny, l’aigua de la 
font enriquia alguns conreus i 
hi abeuraven els bens i cabres 
de la propietat. En Ramon 
Farrés i Serra va ser l’últim 
batlle de l’extingit municipi 
de Santa Creu d’Olorda el 
gener del 1916. Encara ara 
molts vilatans se’n recorden 
de la Pepeta de Can Farrés 
quan, més endavant, cap als 
anys seixanta, baixava a la 
vila a fer la compra i deixava 

lligat el burret, el seu mitjà 
de transport, a la reixa que hi 
ha a la bifurcació dels carrers 
Balmes i Alfons II d’Aragó, 
actual carrer Major.

Al voltant de la font i de la 
masia de can Farrés, el terreny 
de conreu ha estat sempre de 
secà i pedregós, no gaire bo. 
Amb l’abandó de les feines 
agrícoles, en els camps erms 
s’hi han anat instal·lant, 
al llarg dels anys, tot un 
munt de plantes oloroses i 
remeieres que creixen bé a la 
solana i que s’han adaptat bé 
a l’aridesa d’aquest indret. 
Moltes ens són molt familiars, 
com la farigola, el romaní, 
el cap d’ase o la sempreviva. 
Una passejada primaveral per 
aquesta zona de segur que ens 
serà molt gratificant.

Com també ho seran, 
de gratificants, les bones 
panoràmiques que es divisen 
des del caminet que va de la 
masia a la font. Ens trobem 
al davant d’unes àmplies 
vistes sobre la vall baixa del 
Llobregat i les muntanyes 

més properes que fan de 
contraforts al massís del 
Garraf i l’Ordal com ara les de 
Sant Ramon, Sant Antoni, el 
puig Vicenç, Eramprunyà o 
les muntanyes de Begues. Sens 
dubte, aquí, el paisatge agafa 
protagonisme i val la pena de 
dedicar-li un cert temps per 
tal de fer un exercici geogràfic 
de descoberta del nostre 
entorn més proper. Un mapa 
del Baix Llobregat ens aniria 
molt bé en aquesta ocasió. 3

Tant que he treballat 
i ara m’han jubilat. 
Ara ja no rajo, però d’aquí 
ha sortit molta aigua 
per donar beure a persones i 
animals.

Font
de Can Farrés
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Després d’unes 
merescudes vacances, 
proposem fer una ruta 

bàsica per tornar a prendre el 
contacte amb la bici, o per a 
principiants, ja que el nivell 
de dificultat tècnica és molt 
baix i el camí és tot per pista 
ampla al costat del riu. També 
es pot agafar com a referència 
per un entrenament suau sense 
desnivell, suggerim un circuit 
de 22,5 km al voltant del riu 
i que es pot adaptar a tots, 
pràcticament sense desnivell.

Sortim per agafar el camí del 
riu en direcció S. Feliu, amb 
desnivell negatiu per escalfar les 
cames sense fer massa esforç, en 
arribar al gual inundable (km. 
3,5 del track) ho creuarem cap a 
l’altra banda del riu.

Aquí la ruta es podria ampliar 
10 km, si continuéssim fins a la 
passarel·la  inundable del Parc 
Fluvial de Sant Boi i tornéssim 
per la banda de S. Vicenç. 

Una vegada estem al Parc 
Fluvial de S. Vicens, el camí 
està arrengat, amb una calçada 
de terra de tres metres i una 
passarel·la d’un metre amb 
ciment, que permet el passeig de 
persones amb cadira de rodes. 
També hi ha miradors i espais 
de pícnic amb taules i bancs, 
les vistes sobre Molins molt 
interessants. A més a més podem 
gaudir de la fauna, si tenim sort 
veurem cormorans estenent les 
ales, gavines, martinets, garses 
reials, tortugues, i altres animals.

La nostra ruta continua direcció 
riu amunt, passarem per sota 
del pont de l’ N-340 (km. 6 del 
track). A continuació veurem 
l’exclosa (km. 6,6) que calma 
les aigües que baixen pel riu. 
En aquest punt anem paral·lels 
a l’Autovia A-2 i a les vies de 
l’AVE, que tenim a la nostra 
esquerra, fins que al km. 8,1 
passem per sota de les vies de 

l’AVE. A partir d’aquest punt 
estem al parc riu de Pallejà el 
camí està arrengat amb miradors 
i una passarel·la de ciment amb 
un recorregut circular de 1,5 km. 
per persones amb discapacitat de 
mobilitat.

Pedalegem pel camí, direcció 
Sant Andreu de la Barca, veurem 
postes de senyalització de la Ruta 
Mediterrània al seu tram 3, des 
de Sant Adrià del Besòs fins a 
Martorell.  La A-2 transcorre 
paral·lela al nostre esquerre, 
fins al pont de connexió de 
la A-2 amb l’AP-7 (km. 10). 
Després de rodar un kilòmetre 
veurem a l’esquerra una de les 
sortides cap a Sant Andreu, on 
s’informa fins a quatre circuits 
saludables per fer caminant, 
corrent o amb bicicleta, de 3 
4, 6 o 7 km. Circulem i una 
mica més endavant passem per 
sota de la passarel·la groga, a 
continuació arriben a un altre 
pont il·luminat d’entrada al 
parc fluvial (km 12,1), amb 
informació dels recorreguts.

Continuarem dos kilòmetres 
pel mateix camí fins a la 

passarel·la brava (km.14), per on 
travesaren el riu fins a la banda 
de Castellbisbal, passarem per un 
petit camí franquejat per xiprers 
i ja ens incorporem al camí de 
baixada pel riu. Anirem paral·lels 
al polígon industrial Sant Vicenç 
i creuarem la riera de Rubí 
(km 18,8). Després anirem pel 
camí dels horts del Papiol fins a 
Molins de Rei.3

naturalocal

Entrenament entre ponts del riu – MdR - S. Feliu – S. Vicenç – Pallejà – S. Andreu – Castellbisbal – El Papiol - MdR

Narcís Aracil                              https://ca.wikiloc.com/rutes-btt/ruta17-entrenament-entre-ponts-del-riu-113650222

Ruta 17

RUTES I SORTIDES

des de Molins de Rei
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Distància

Fàcil

Dificultat

118 m
Desnivell

Anada

Tipus de Ruta





ANC Molins de Rei per la independència: 
10 anys de lluita
4

L’ANC de Molins de Rei ha 
crescut i el secretariat local 
manté la flama encesa. Durant 

aquests anys s’han fet actes i campanyes 
de missatges al carrer, s’ha convidat 
representants del Secretariat Nacional, 
la presidenta Elisenda Paluzié, i el 
vicepresident, David Fernández. 
S’han organitzat xerrades amb molta 
participació, amb l’Albano Dante, 
en Vicent Partal, en Gonzalo Boye, 
en Josep Costa, el Molt Honorable 
President Quim Torra i, com a membres 
del Debat Constituent, la Gabriela 
Serra i l’actual presidenta de l’ANC, 
Dolors Feliu. Es va fer un acte de suport 
als més de 3.000 represaliats, amb en 
Jordi Pesarrodona, en Marcel Vivet i 
l’Eva Pous; s’han fet presentacions de 
llibres que interessen la causa de la 
independència. S’han fet paradetes, 
s’han restituït les estelades de la plaça 
de la Vila i de la plaça de l’U d’octubre, 
així com les plaques commemoratives 
de la Via Catalana de la carretera. 
S’ha fet un concurs per a la creació 
d’un monument commemoratiu a la 
plaça 1-O, i s’han organitzat autocars 
per assistir a actes nacionals, com ara 

actes de suport a represaliats a Figueres 
i la commemoració de l’1 d’octubre 
de 2017 a Illa, a la Catalunya Nord,  
concentracions d’estelades al pont 
de l’autopista, participació a la Via 
Pirinenca, i tantes i tantes altres tasques, 
per tal de mantenir vius l’esperit i la 
lluita.

L’Assemblea Nacional Catalana és ben 
viva. El passat 11 de setembre vàrem 
cridar a omplir els carrers per exigir 
als partits polítics que compleixin els 
objectius per als quals els va votar el 
52% de l’electorat: fer la independència. 
Per això, aquell dia a Molins de Rei 
vam penjar la pancarta “NO ÉS AIXÒ, 
COMPANYS, NO ÉS AIXÒ!” a la plaça 
del Palau, perquè l’acte institucional ha 
perdut tot sentit des que alguns dels que 
hi foren, el 1714 estarien defensant, com 
ho fan ara, els Borbons i no les llibertats 
del nostre poble: “No és això, companys, 
no és això el que vàrem votar!”

L’ANC no divideix com alguns ara volen 
fer creure. Continua dient allò que altres 
han proclamat amb anterioritat i que 
ara sembla que ja no els convé. Lluitem 
per la independència de Catalunya. Fem 
deu anys en defensa de la independència. 
Tant de bo no haguem de celebrar cap 
més aniversari, senyal que ja seríem 
independents! 3
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Leandre
Pahissa

“Per l’amor de Déu! Això ho van aixecar amb 
les seves mans els nostres pares i els nostres avis, 
plovent i passant fred! No podia  anar a terra, 
de cap de les maneres!”

La Federació Obrera compleix 100 anys. I el Leandre, el seu president des dels anys 80, és 
història viva de Molins de Rei. La seva mare, amb només 10 anys, va començar a guanyar-
se les garrofes a El Molí. A Can Coll demanaven gent jove per treballar, i a l’edat de 14 va 
respondre a la crida: allà va aprendre a teixir. El pare era paleta, ofici que va aprendre a la Fede. 
Només 11 anys, i ja era manobre. Es va especialitzar en fer cuines, banys...i escales (no les 
sabia fer tothom!). El Leandre, en canvi,  ha estat tota la vida un cul inquiet. Va néixer al carrer 
Barraquer, 7. Té 89 anys (d’aquí a 5 mesos en farà 90), i fa set anys que va enviudar. 

President de la Federació Obrera

Has tingut una vida laboral força 
agitada...

Tota la vida he anat canviant de 
feina! Treballava a la fàbrica de Can 
Malvehy, repartint amb el camió 
la mercaderia per Barcelona. Vaig 
estar 13 anys, 6 d’ells marxant al sud 
d’Espanya cada 3 mesos, des de Sant 
Miquel fins a la primera setmana 
de desembre. Després vaig anar a la 
cervesera San Miguel de transportista. 
Vaig passar de cobrar 5.000 a cobrar 
25.000 pessetes al mes! La dona em va 
preguntar si havia anat a robar! Li vaig 
dir que no, que les peles les havia fet 
venent caixes. Marxava de casa a les  
7 de la tarda i tornava a quarts de dues 
de la nit... Vaig preguntar-li al meu 

cap si tenien propaganda. Eren unes 
plaques verdes on sortia una copa i 
posava el nom “Cerveza San Miguel”. 
Les vaig clavar amb quatre claus, i 
vaig anar fent publicitat durant les 
rutes! Anava com els butaneros, casa 
per casa, oferint caixes de cervesa. 
Aquí hi vaig estar 10 anys. De tot el 
recorregut que jo feia en van sortir 
42 rutes! Em van portar a la central, 
a Lleida, i em van dir que em farien 
promotor perquè m’ho mereixia. I 
això que a mi no m’agrada la cervesa! 
Em van destinar dos anys al barri 
xino, a ensenyar a altres transportistes. 
Allà vaig veure com van venir els 
soldats de Corea, al carrer Robadors. 
Cada soldat tenia entre 19 i 25 anys i 
portava 300 dòlars per gastar-los en 

senyoretes. Em vaig assabentar que els 
altres transportistes cobraven molt 
més que jo, i vaig marxar. Me’n vaig 
anar a Rubí durant 5 anys. Allà hi 
havia una senyora gallega, amb molt 
mala llet. Tenia bar, botiga de pa i 
colmado...Van fer el polígon industrial 
al davant i vam decidir fer dinars. 
Un exitàs! Després vaig estar amb els 
germans Gil i després de comercial 
a la San Miguel, a Gallina Blanca. 
Més tard vaig marxar a Parets del 
Vallès amb el cap que tenia a la San 
Miguel. I al final vaig acabar a la 
Fira de Mostres, a Barcelona, fent de 
sereno (vigilant nocturn). Treballava 
de divendres nit  a diumenge nit. Tres 
dies... i 47.000 pessetes a la setmana! 
Però van venir els JJOO i em van 

Entrevista
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jubilar amb 62 perquè no era dels 
fixes. 

Què és per a tu la Federació Obrera?

Ui, em faràs plorar...(silenci). Jo vivia 
quatre cases més amunt, i des dels 12 
anys, això era casa meva. Estava tancat 
i barrat, això sí, però nosaltres saltàvem 
per la riera. El meu pare no em deia 
mai res. La meva mare, sí. Em deia: 
“ves al tanto, que allò és de la Falange!”

En deus haver viscut moltes, amb els 
falangistes...

Estic viu, i el meu pare va estar viu...de 
miracle! Ara t’he n’explicaré una que 
no l’he explicada a gaire gent! Aquí a 
sota van posar una sala gran de boxa 
amb trapezis, manilles...i a nosaltres 

ens deixaven jugar allà. Jo tenia 
aleshores 12 anys... A un racó de la sala 
hi havia unes caixes. Un dia va arribar 
un dels falangistes, el Canalíes, i va 
donar un cop de puny a les caixes. De 
sobte, va ordenar: “Pónganse todos en 
fila”, i va obrir les caixes. Vaig veure els 
pantalons marrons, la camisa blava... 
els guarniments i la gorra vermella. 
Vaig sortir i li vaig cridar “Canalíes!.” 
Ell em va corregir: “Camarada 
Canalíes”. I jo, corrent fins a la porta 
del cafè, m’hi vaig tornar: “Camarada 
Canalíes, això t’ho poses tu!”. A la 
mitja hora d’arribar a casa, ens van 
venir a buscar. Vam haver d’anar a la 
Federació. Allà ens esperava el Joan 
Llopart Tort, el cap de la Falange a 
Molins de Rei, també cap comarcal 
del Sindicato Vertical i tinent de la 
Guàrdia de Franco. Al seu despatx 

l’acompanyaven 8 homes uniformats 
que em miraven fixament. Jo en cap 
moment vaig abaixar la vista!. “El que 
ha fet el teu fill, és molt gros!”, li va 
dir. “Demà a les 7 de la tarda us vull 
aquí”. El meu pare em va preguntar 
què havia fet, però mai li ho vaig voler 
dir. L’endemà hi vam tornar. El Llopart 
es va adreçar primer a mi:  “Per què 
has llançat la roba de la Falange pel 
terra? Saps el que has fet?”. I després, 
al pare: “Si arribo a escoltar a tots els 
que tenia darrera, avui tu series a La 
Corunya o a Cadis, i d’allà no torna 
ningú. I tu, nano, estaries dins d’un 
correccional i sortiries als 25 o 30 
anys”. A casa em van prohibir tornar 
a la Fede durant un temps, però jo hi 
seguia anant d’amagat. I quan sentia la 
veu del Llopart, fugia d’allà. Anys més 
tard, quan vaig tornar de fer la mili, 

Leandre Pahissa, President de la Federació Obrera

...entrevista
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els falangistes van demanar referències 
meves al que va ser el meu capità. 
Fins i tot, molts anys després, em vaig 
trobar amb un conegut d’aquí Molins 
amb vincles familiars amb la Falange 
que em va aturar pel carrer i em va 
confessar que m’havien estat vigilant 
fins que em vaig casar! 

La Fede va ser pionera en molts 
aspectes...

Quan jo tenia 13 anys va venir un 
senyor de Sant Boi, que és el que va 
portar els patins, i allò ja va ser una 
bogeria! Tota la canalla i el jovent 
estava aquí, dissabtes i diumenges. 
Quan tenia 15 anys vam començar 
amb l’hoquei, i també van començar 
a fer ball, i això últim va ser un 
èxit espaterrant! Pensa que el Josep 
Guardiola va començar en aquesta 
pista, com a trompetista i com a 
cantant... Recordo els falangistes quan 
sortien uniformats, amb la camisa 
blava i la corbata negre...Se’ls veia 
satisfets, mirant la gent com ballava i 
com reia...

Si t’haguessis de quedar amb alguna 
imatge, quina seria?

Quan vam avisar que tornàvem 
a tenir la Fede.  Un diumenge al 
matí, a baix al cafè, no s’hi cabia. 
Gent gran, plorant... feia tants anys 
que no entraven a la Fede... Va ser 
extraordinari! I no es van fer fotos! 
Molts van apuntar als seus fills...vam 
arribar a fer 700 socis!

Quin tipus de públic tenia la Fede?

Aquí tot eren treballadors. I hi havia 
molts castellans!  De fet, als Estatuts 
hi havia un paràgraf que deia que no 
podia haver-hi cap amo. I, si dels socis 
que hi havia, algú es convertia en 
amo, havia de marxar. I això només va 
passar amb un!

Leandre Pahissa, President de la Federació Obrera

Nutrició Antiparasitaris

Complements

Perruqueria amb cita prèvia

Autorentat amb cita prèvia Servei a Domicili “gratuït”

93 639 91 38 - 661 346 233

        Plaça de la Bàscula, 4, 08750, Molins de Rei, Barcelona 

...entrevista
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Què en penses del que es va fer amb 
l’edifici?

Aquest edifici encara està viu per 
mi! Ens van cridar al despatx de 
l’Ajuntament. Allà hi havia diversos 
arquitectes, cadascú amb la seva 
proposta de reforma. Érem 9 en total. 
La secretària va ser la primera que va 
saltar, dient que havia d’anar a terra. 
Per l’amor de Déu! Això ho van aixecar 
amb les seves mans els nostres pares 
i els nostres avis, plovent i fent fred! 
No podia  anar a terra, de cap de les 
maneres! No ens posàvem d’acord, 
i es va decidir fer una votació amb 
paperetes. Va haver-hi un empat: 4 a 4. 
I el meu va ser el bo, el del desempat!

Com va passar a les vostres mans?

El marit de la Castellana va anar a 
Madrid i va trobar els papers que 
nosaltres feia temps que buscàvem...
Saps o eren? On menys ens pensàvem! 
A Hisenda! Resulta que la Federació 
devia 100.000 pessetes a La Caixa. 
Primer se’n va fer càrrec l’exèrcit, i la 
Falange va dir que aquell edifici era 
per a ells. Van pagar el deute, i es van 
quedar la Fede, fins que l’Ajuntament 
la va recuperar i ens la va cedir.

Quants socis té la Fede actualment?

Ui, pocs en queden, ja, sobretot després 
de la pandèmia...Tenim gairebé 80 
socis. La majoria són besnéts i nets dels 
que la van aixecar. 

Quan tu no hi siguis, què t’agradaria 
que esdevingués?

Uffff...mira... als estatuts vells posa 
“una residència per a gent gran o el que 
hi ha ara“. Jo hagués fet una residència, 
sense dubtar-ho! 3

Leandre Pahissa, President de la Federació Obrera

X X 
aniversari

Infantil Primària ESO Batxillerat

www.virolaimolins.cat

...entrevista
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C/ Rafael Casanova, 41

Dilluns a divendres 9:00 -14:00  / 17:00 -20:00

Dissabtes 9:00 -14:00

· Carn
· Embotits ibèrics
· Menjar per emportar

93 668 84 08

Divendres 23 de setembre

REPIC DE CAMPANES PER 
ANUNCIAR LA FESTA

Hora: 20.15 h

PREGÓ DE FESTA MAJOR 

Lloc: pl. de Catalunya

Hora: 20.30 h

A càrrec dels edificis centenaris del Foment 

Cultural i Artístic, Teatre de La Peni i Federació 

Obrera. En cas de pluja, el pregó tindrà lloc al 

Teatre de La Peni.

SOPAR DE CARMANYOLA DELS 
VEÏNS I VEÏNES DEL CARRER 
D’IGNASI IGLESIAS

Lloc: pl. de l’Església

Hora: 21 h

Aquest any hi tornem, amb música i sopar de 

carmanyola. A partir de les 19 h hi haurà un 

espectacle infantil.

Organitza: c. d’Ignasi Iglesias

HAVANERES AMB EL GRUP ANCLA

Lloc:  c. de Bonavista

Hora: 21.30 h

Organitza: A.V. de Bonavista-El Mas

IMPRODERADAS CLUB

Lloc: pl. de la Pau

Hora: 22 h

Mai has tingut tant la paella pel mànec com 

aquesta vegada: tu decideixes i nosaltres creem. 

Som un grup de dones que t’explicarem històries 

amb enginy... i et demanem disculpes per endavant 

si se’t trenca alguna costella amb el fart de riure! 

Hi col·labora: A.V. del Barri de l’Àngel

Dissabte 24 de setembre

EL CUC SURT DE MARXA

Lloc: Parc del Pont de la Cadena

Hora: de 10 a 13 h

Cada any, la gent del Cuc ens sorprèn amb les seves 

activitats. Ves a passar un bon matí amb ells!

Organitza: Grup del Drac de Molins de Rei el Cuc

DIABLE PER UN DIA

Lloc: Parc del Pont de la Cadena

Horari: de 10 a 13 h

Prepara’t per al correfoc infantil i pinta el teu 

mocador. També podràs pintar la teva forca i fer 

una rajola amb el logo dels Diables. Juga amb 

nosaltres amb les activitats que tenim preparades 

per als més petits.

Organitza: Colla Infantil de Diables de Molins de 

Rei l’Agrupa

ENGRESCA’T AMB L’ENTXUSCAT

Lloc: Parc del Pont de la Cadena

Horari: de 10 a 13 h

Vine a gaudir i a formar part de la colla de 

l’Entxuscat. Apadrina una carretilla dels diables, 

pinta cares i moltes més sorpreses.

Organitza: Grup de Foc Festinamus l’Entxuscat

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

Programa d’activitats
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Els i les socialistes
de Molins de Rei us
desitgem una bona
Festa Major!

Dissabte 24 de setembre

FES EL DIMONI!
Lloc: Parc del Pont de la Cadena

Horari: de 10 a 13 h

Vine i gaudeix amb els Dimonis: maquilla’t de 
manera endimoniada, fes fotos maques amb els 
Dracs de Molins de Rei –Llum, Foc i Tro–, pinta 
els dracs i fes una màscara!

I si vols ser Dimoni, demana’ns com fer-ho!

Organitza: Colla Infantil Dimonis de Molins de Rei

DESPERTEM EL CAMELL! 

Lloc: pati de Ca n’Ametller

Horari: de 10 a 13.30 h

Conjunt d’activitats dirigides als més menuts de la 
vila amb el Camell com a centre d’interès. Durant 
tot el matí els infants despertaran el Camell al seu 
cau amb jocs i activitats al seu voltant. 

Organitza: Amics del Camell

TALLER STEAM: CONSTRUEIX 
LA TEVA MÀ ROBÒTICA

Lloc: Biblioteca el Molí. Sala 2

Hora: 11 h

En aquest taller, a càrrec de Labclub, posarem 
a prova les nostres habilitats com a enginyeres i 
enginyers mecànics per construir, amb materials 
d’ús comú, una sorprenent mà articulada molt 
realista... Activitat per a nens i nenes a partir de 
10 anys. Per tal de garantir l’equitat de gènere, 
la meitat de les places queda reservada per a 
noies. Places limitades. Inscripcions obertes. La 
inscripció només serà vàlida un cop hagi estat 
confirmada per la Biblioteca el Molí.

PROJECCIÓ DE CINEMA 
INFANTIL: LABAN I LABOLINA

Lloc: Biblioteca el Molí. Sala d’actes

Hora: 11 h

En Laban i la Labolina són dos germanets fantas-
ma que viuen al Castell del Sol Diürn amb la seva 
família. En Laban té por de la foscor i la Labolina en 
sap un munt de fer ombres xineses. Una obra d Alicja 
Jaworski i Alicia Björk. Activitat per a famílies amb 
nenes i nenes a partir de 2 anys. Places limitades. Ins-
cripcions obertes. La inscripció només serà vàlida un 
cop hagi estat confirmada per la Biblioteca el Molí.

Hi col·labora: Cineclub Hal 2002

TCAM - TROBADA DE 
CERVESERS ARTESANS

Lloc: pl. de la Llibertat

Hora: d’11 a 23 h

Onzena edició d’una de les trobades cerveseres 
més deganes de Catalunya.  
Troba tota la informació a les xarxes socials: @

tcam_molins i @firacandelera

Organitza: Metal Defenders i Zulogaarden

ESCALA BIRRES  

Lloc: pl. de l’Església

Hora: a partir de les 16 h

Si et motiven els reptes, t’enfiles allà on pots i  el teu desig 
és el de sempre anar ben amunt... Vine i demostra la teva 
habilitat a l’Escala Birres que organitzem! Hi haurà servei 
de barra. Inscripció a les 16 h per només 2 €*.  L’activitat 
s’inicia a les 17 h.

** Activitat per a més grans de 16 anys (menors de 18 
anys amb autorització)

Organitza: Gea Molins

Programa d’activitats
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Dissabte 24 de setembre

URBAN BATTLE CUP

Lloc: Carpa Mariona

Hora: a partir de les 17 h

Un esdeveniment a l’entorn del rap durant el qual 

es faran batalles de diferents temàtiques dins del 

món del freestyle amb premi per als 3 guanyadors.

A partir de les 23 h, DJ, artistes locals i artistes 

provinent de La Cantera.

Organitza: Molinside

20 ANYS AIXECANT CASTELLS 
A LA FESTA MAJOR

Lloc: inici al Parc del Pont de la Cadena

Hora: 17.30 h

Acompanya la Colla Castellera Matossers de 

Molins de Rei en un cercavila que recorrerà els 

diferents espais on han aixecat castells al llarg dels 

últims 20 anys.

Organitza: Colla Castellera Matossers de Molins de Rei

HOLI FEST HOLI CUC 

Lloc: Parc del Pont de la Cadena 

Hora: 18 h 

Holi Cuc... i flipa en colors! 

Organitza: Grup del Drac el Cuc 

40 ANYS DE ”BLADE RUNNER”

Lloc: Teatre de La Peni 

Hora: 19 h

Cineclub Hal 2002 celebra els 40 anys de la 

pel·lícula i ho recorda també amb un concert 

previ de The Moonrivers amb bandes sonores de 

Vangelis, que ens va deixar aquest any.

Organitza: Cineclub Hal 2002

CORREFOC INFANTIL

Inici: pl. de Catalunya 

Hora: 20.30 h

Els carrers de Molins de Rei s’ompliran de foc, 

espurnes i ritmes de tabals amb les colles infantils 

de la vila i les colles convidades.

Organitzen: Colla Infantil de Diables de Molins de 
Rei l’Agrupa,  Colla Infantil Dimonis de Molins de 
Rei i Entxuscat de Molins de Rei

SOPAR DE CARMANYOLA + DJ JON KIEV
Lloc: c. de Bonavista 

Hora: 21 h

Organitza: A.V. de Bonavista

FESTA MAJOR AL FOMENT: 
GRAN RESERVA

Lloc: Foment Cultural i Artístic 

Hora: 21.30 h

GRAN RESERVA és un caldo especial, amb 
cos, mescla de tot tipus de varietats autòctones 
i un bouquet amb les millors bromes i molt ben 
desequilibrat. I, és clar, amb la millor denominació 
d’origen: Rhum & Cia! 
Tota la informació i venda d’entrades a:  

www.fomentmolins.cat/programacio

Organitza: Foment Cultural i Artístic

CONCERT BEATNEEKS + PD ANIMAL
Lloc: pista de la Peni 

Hora: 22 h

Concert amb el grup de grup de hip hop, soul i 
música electrònica que enguany ha guanyat els 
concursos de l’Engresca’t i el Maresmusic

i, després, segueix la festa amb PD ANIMAL.

Organitza: Teatre de La Peni

Diumenge 25 de setembre

43A CURSA POPULAR DE SANT MIQUEL
Lloc: pg. del Terraplè (entre c. de Rubió i Ors i 
c. del Molí) Hora: a partir de les 8.30 h

La sortida i l’arribada seran al pg. del Terraplè, 
entre el c. del Molí i el c. de Rubió i Ors. El 
lliurament de dorsals i premis serà al pati de 
l’Escola el Palau. Recorreguts, de 10 km, 3,5 km, 
1,5 km i 1 km. Més informació i inscripcions a: 
www.cursasantmiquel.cat o, presencialment, al 
Poliesportiu Municipal.

A les 12.30 h, FESTA DE L’ESCUMA al pati de 
l’Escola el Palau

TCAM - TROBADA DE 
CERVESERS ARTESANS

Lloc: pl. de la Llibertat Hora: d’11 a 23 h

Onzena edició d’una de les trobades cerveseres 
més deganes de Catalunya.  
Troba tota la informació a les xarxes socials: @

tcam_molins i @firacandelera

Organitzen: Metal Defenders i Zulogaarden

Programa d’activitats
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Diumenge 25 de setembre

TALLER DE HENNA

Lloc: antic camp de futbol (barri de Sant 

Bartomeu) 

Hora: 12 h

Organitza: A.V. de Sant Bartomeu

JORNADA MUSICAL AMB EL MULEI

Lloc: ptge. de la Sardana 

Hora: de 13 a 21 h

Tornem als carrers. Vermut i música tradicional 
(tot el dia), concurs de truites: qui farà la truita més 
bona i la més original? Caldrà presentar les truites 
a les 13 h, el lliurament de premis serà a les 13.30 
h. Paella per dinar. Jocs per a la canalla.

Organitza: Ateneu Mulei

FESTA MAJOR AL FOMENT: 
EL POT PETIT

Lloc: Foment Cultural i Artístic 

Hora: 18 h

EL POT PETIT arribarà a Molins de Rei per 
celebrar amb tots nosaltres la Festa Major. Ho farà 
dins la gira 2022 amb l’espectacle “Vull cantar i Vull 
ballar”, un espectacle estrenat el passat 2021 amb 
un nou repertori que volem seguir compartint amb 
vosaltres.  Tota una declaració d’intencions del 
que ara gairebé no ens deixen fer enlloc, CANTAR 
i BALLAR! Nosaltres necessitem fer-ho per ser 
feliços i així ho volem reivindicar. 

Tota la informació i venda d’entrades a:  

www.fomentmolins.cat/programacio

Organitza: Foment Cultural i Artístic

GOSPEL SOUL

Lloc: Teatre de La Peni 

Hora: 18 h

Una autèntica festa per a la qual la participació i la 
implicació del públic són del tot imprescindibles!

Organitza: Església Evangèlica de Molins de Rei

LA RIOTA

Lloc: pista de La Peni 

Hora: 19 h

Tret de sortida amb públic de la tercera temporada 
d’aquest programa radiofònic.

Organitza: Teatre de La Peni i La Riota

TARDA DE FLAMENC

Lloc: pl. de l’A.V. el Canal

Hora: a partir de les 19 h

Amb l’actuació de TONI RODRÍGUEZ PLAZA.

Organitza: A.V. el Canal

DALTABAIX PRESENTA 
THE OTIS REDDING SHOW

Lloc: Parc de la Séquia 

Hora: 20 h

Una mica més que un homenatge al més gran 
soulman de tots els temps. Una vigorosa revisió 
del seu llegat en un espectacle de soul amb un 
repertori acuradament escollit que evita caure en la 
nostàlgia, però amb tot el pes del llegat del “King of 
Soul”.  The Otis Redding Show és una hora i mitja 
de soul sense pausa capaç d’elevar l’esperit i fer 
moure els peus sense parar.

Organitza: Daltabaix

Programa d’activitats
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Dilluns 26 de setembre
CONTACTONTES 

Lloc: pl. d’Antoni Marca 

Hora: 18 h

Organitza: A.V. Les Conserves

SESSIÓ DE CINEMA: INSTANTS 
I COMO UN ADIOS

Lloc: pati de Ca n’Ametller 

Hora: 20.30 h

Sessió de cinema amb la projecció de Como un 
adiós, de Pere Vila, amb motiu dels 40 anys de la 

pel·lícula. També es projectarà el curtmetratge 

Instants, de Joan Guitart. Activitat del cicle 

“Molinenques Molinencs”.

Dimarts 27 de setembre

CONTACONTES AMB LA BOIA TEATRE

Lloc: pati de la Federació Obrera 

Hora: 17.30 h

Una tarda amb dos contes, La família de les 
germanes Algab i La veritat de les princeses.

Dimecres 28 de setembre

MONÒLEG JO I LA MEVA FUTURA JO

Lloc: pati de la Federació Obrera

 Hora: 20 h

A càrrec de Núria Clotet. Després de 15 anys dalt 

els escenaris, la pandèmia va canviar la meva 

manera de pensar: ¿Que passaria si fos l’últim dia? 

Els meus espectacles son monòlegs on m’expresso 

entre cançons i reflexions per compartir una 

proposta vitalista, divertida i plena de moments 

autobiogràfics que emfatitzen amb situacions 

costumistes.

TRIBUT A QUEEN AMB PLAY THE GAME

Lloc: pl. de la Llibertat 

Hora: 23 h

Un dels tributs més fidels a la mitica banda 
britànica. La banda dona vida a Freddy Mercury 
fent un repàs al que va ser la gran carrera de 
QUEEN. Prepara´t per cantar i ballar els himnes 
que conformen la banda sonora de diverses 
generacions.

A continuació:

FESTA BE DISCO ESPECIAL FM

Amb la DJ ANNA GISBERT.

Dijous 29 de setembre  

CERCAVILA DE PREMATINES

Inici a la pl. de la Llibertat. 

Hora: 5 h

Els Timbalers del Camell faran un recorregut 

circular amb timbals i traques valencianes per 

anunciar l’arribada de les Matines i despertar la vila 

amb motiu de la diada de Sant Miquel.

Organitza: Amics del Camell

MATINES DEL CAMELL

Inici a la pl. de la Llibertat

Hora: 6 h

El Camell es lleva d’hora el dia de Sant Miquel! 

Segueix-lo, corre amb ell o mira’l de lluny, però no 

t’ho perdis.

Organitza: Amics del Camell

FESTA DELS MIQUELS 

Lloc: c. de Sant Miquel

Horari: a partir de les 9 h

A les 9 h, esmorzar dels Miquels (tiquets a l’Estanc 

Margarit). A les 13 h, Festa dels Miquels, amb les 

nominacions dels Miquels de l’Any –el més gran i 

el més petit– i el pregó del Miquel de l’Any passat.  

A continuació, vermut popular dels Miquels per a 

tothom.

Organitza: Els Miquels de Molins de Rei

TRONADA PER ANAR A CERCAR 
EL RAM DE LA GEGANTA

Lloc: inici al pati de Ca n’Ametller

Hora: 9.30 h

Enmig de traques, trons i músiques de Clau de 

Mar, grallers de Vilanova, la geganta Montserrat 

anirà fins al carrer de Sant Miquel a recollir el ram 

de flors naturals obsequi dels Miquels de Molins 

de Rei.

Programa d’activitats
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Dijous 29 de setembre  

TRADICIONAL CERCAVILA 
DELS GEGANTS VELLS

Lloc: Inici a la pl. de Catalunya

Hora: a partir de les 10.30 h

Amb 109 anys a l’esquena, en Miquel i la 

Montserrat no deixen de fer l’acte més propi i 

tradicional de tots, en tot moment acompanyats de 

la música de Inxa Brass Band.

10.30 h ballada davant de l’alcalde,

10.45 h inici de la cercavila,

12.45 h ballada davant l’Església.

OFICI DE FESTA MAJOR  
EN HONOR A SANT MIQUEL

Lloc: església parroquial de Sant Miquel

Hora: 11 h

BALLADA DE SARDANES AMB  
LA PRINCIPAL DEL LLOBREGAT

Lloc: pl. de l’Església. Hora: 12 h

La sardana, com qualsevol altre dels trets de la 

nostra cultura tradicional, també té el seu lloc dins 

la nostra Festa Major.

Organitza: Agrupació Folklòrica Molins de Rei

CONCERT VERMUT AMB 
THE NEW SONG SEXTET

Lloc: pista de la Peni. Hora: 12 h

Concert-vermut amb jazz i The New Song Sextet. 

Amb el jazz com a punt de partida exploren 

cançons catalanes de la Nova Cançó, poemes i 

tonades populars.

Organitza: Teatre de La Peni

JOCS DIVERSOS A LA GRANJA
Lloc: Parc de la Séquia

Hora: a partir de les 17 h

ESPECTACLE ITINERANT: LA 

LLEBRE I LA TORTUGA

Lloc d’inici: pl. de Catalunya. Hora: 18 h

Arriba a Molins de Rei, Demetri Isop Martínez, 
jutge de pau i àrbitre mediador, per reviure la faula 
que va explicar el seu avantpassat llunyà. Vol que 
la llebre i la tortuga tornin a disputar una carrera 

per, d’una vegada per totes, entendre què va 
passar i reconciliar els dos personatges. Per fer-ho, 
comptarà amb l’ajuda i la col·laboració del públic, 
part activa de la història i membre indispensable 
per resoldre el conflicte.

A càrrec de Teatre Nu.

Organitza: Grup Xarxa Molins de Rei

GLOSA A LA TAVERNA DEL MULEI

Lloc: pl. de la Creu

Hora: 19 h

Tarda de glosa i música de taverna. Sopar i rajada 
del porró gegant!

Organitza: Ateneu Mulei

Divendres 30 de setembre

CERCAVILA DE GRALLERS I 
BASTONERES, I BERENAR POPULAR

Lloc: inici a la pl. de la Creu

Hora: 17.30 h

Els Grallers de Molins de Rei i les Bastoneres de 

Molins donen el tret de sortida del segon cap de 

setmana de les festes de Sant Miquel amb la seva 

tradicional cercavila i el berenar popular.

Organitzen: Grallers de Molins de Rei i Bastoneres 
de Molins

GRAN BINGO DE FESTA MAJOR

Lloc: Parc del Pont de la Cadena

Hora: 18.30 h

Ja és aquí el gran Bingo de Festa Major! Un bingo 
per a totes les edats on hi trobareu festa, diversió, 
premis i moltes sorpreses.

Organitza: Associació de Joves

CORREFOC DE DIABLES I BÈSTIES

Inici: pl. de Catalunya

Hora: 21 h

El foc de les colles locals i els dels convidats 

envairan els carrers de la vila.

Organitzen: Cuc de Molins de Rei, Diables de 
Molins de Rei l’Agrupa, Dimonis de Molins de Rei i 
Entxuscat de Molins de Rei

Programa d’activitats



45
www.totmolins.com

HOTEL COCHAMBRE

Lloc: pl. de la Llibertat

Hora: a partir de les 0 h

Un clàssic de la festa i de les festes que no acaba 
mai l’energia. I seguidament, DJ a càrrec del mateix 
Cochambre!

Dissabte 1 d’octubre

XXXVII FIRA DEL COL·LECCIONISME 
I BROCANTERS 

Lloc: pg. del Terraplè

Horari: de 9 a 14 h

Hi podreu trobar entre d’altres: bitllets, monedes, 
plaques de cava, accions, discos, llibres, pòsters, 
cromos, didals, cargols, eines, vintage, paper, 
postals, figures, etc.

Hi col·labora: Associació Filatèlica i Numismàtica de 
Molins de Rei

DONA EL XUMET AL CAMELL  

Lloc: pl. de la Llibertat

Hora: 11 h

Els més menuts de la vila podran donar el seu 
xumet al Camell i obtenir el diploma i altres 
obsequis que certifiquen que ja s’han fet grans. 

Organitza: Amics del Camell

JOCS GEGANTS

Lloc: Parc del Pont de la Cadena

Hora: 11.30 h

FESTA DE L’ESCUMA A BONAVISTA

Lloc: pati de l’Escola Alzina. Hora: 12 h

Organitza: A.V. de Bonavista-el Mas

LA REBUDA DELS GEGANTS 
CONVIDATS

Lloc: pl. de Catalunya

Hora: 12 h

En Bernat i la Candelera sortiran en cercavila 
per anar a buscar els convidats d’honor d’aquest 
2022, els Gegants de la Ciutat de València, que 
els esperaran a la plaça del Palau. Des d’allà es 
dirigiran a l’Ajuntament on seran rebuts de manera 

institucional.

Organitza: Colla Gegantera de Molins de Rei

CORRECUITA DEL PETIT CAMELL

Inici: pl. de Catalunya

Hora: 17 h

El Petit Camell tornarà a baixar pel carreró al ritme 
de l’Elèctrica Dharma per empaitar els culs dels 
molinencs i molinenques més menuts.

Organitza: Amics del Camell

PASSADA DELS GEGANTS NOUS

Inici: pl. de Catalunya

Hora: 17.45 h

Un moment perfecte per poder gaudir sense pres-
ses de l’espectacular conjunt de Gegants de la Ciutat 
de València. Els amfitrions de l’acte, en Bernat i la 
Candelera, ballaran al so de la música de MúsXXL.

Organitza: Colla Gegantera de Molins de Rei 

MOSTRA DE BALLS

Lloc: pl. de la Llibertat

Hora: a partir de les 18 h

Amb actuacions diverses de dansa. A les 19 h, 
actuació del Cuadro de Baile.

Programa d’activitats
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Dissabte 1 d’octubre

DUET MUSICAL
Lloc: petanca de Riera Bonet

Hora: 20 h

Organitza: A.V de Riera Bonet

CORRECUITA DEL CAMELL 
I SARAU D’ESPURNES

Inici: pl. de Catalunya

Hora: 20.30 h

El Camell tornarà a baixar pel carreró al ritme de 

l’Elèctrica Dharma, aquesta vegada en directe, per 

empaitar els culs dels molinencs i molinenques. 

Organitza: Amics del Camell

PONY PISADOR

Lloc: pl. de la Llibertat. Hora: a partir de les 0 h

Ells mateixos es defineixen: “el bon humor del 

Pony Pisador és contagiós: els nostres espectacles 

són variats i imprevisibles, perquè entre riures i 

bromes amb el públic, a cada concert passen coses 

que ningú esperava”.

I la festa seguirà amb DJ’S STAJJ.

Diumenge 2 d’octubre

35A TROBADA DE GEGANTS 
I CAPGROSSOS

Lloc: pl. de Catalunya. Hora: a partir de les 9 h

9 h - Plantada de gegants

11 h - Mostra de balls de gegants

11.30 h - Inici de la cercavila

13 h - Final a plaça amb Inxa Brass Band i MúsXXL.

Amb la participació dels Gegants de la Ciutat de 

València, d’Olivella, Palamós, Gavà, Carrer Viserta 

de Monistrol de Montserrat, Santa Coloma de 

Cervelló, Les Corts, Tona, Universitat Autònoma 

de Barcelona, Gegants de Sant Antoni i Gegantons 

del Mercat, de les Colònies Jordi Turull, Sant 

Pere de Ribes, Gràcia, Sallent, Santa Perpètua 

de Mogoda, Sabadell, Perpinyà, L’Hospitalet de 

l’Infant, Abrera, Cassà de la Selva, l’Hospitalet de 

Llobregat, Arbúcies, Moià, el Calçot de Valls i els 

Gegants de Molins de Rei, com a amfitrions.

Organitza: Colla Gegantera de Molins de Rei

TALLER INTERCULTURAL

Lloc:  c. de Bonavista

Hora: 10 h

Organitza: A.V. Barri de Bonavista El Mas

XERRADA “CONEGUEM ELS 
OCELLS MÉS COMUNS QUE 
HABITEN AL NOSTRE RODAL”

Lloc: Jardí Botànic a la masia de can Vilagut

Hora: 11 h

Quins són i com viuen. A càrrec de l’ornitòleg 

Carles Furquet. Activitat gratuïta.

Organitza: CEM

TALLERS ARTÍSTICS INFANTILS
Lloc: pg. del Terraplè

Hora: 11 h

Vina a fer els tallers artístics que ha preparat el 

Cercle Artístic i també participa al Concurs de 

Dibuix Lluís Fisas.

Organitza: Cercle Artístic Molins de Rei

Programa d’activitats
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MANUALITATS INTERCULTURALS

Lloc: Vallpineda. Hora: 12 h

Organitza: A.V. de Vallpineda

Diumenge 2 d’octubre

CAMPIONAT D’ESTIRAR LA CORDA

Lloc: pl. de l’Església

Hora: 17 h

Grups de 5 persones. Inscripcions a la Llibreria 
Barba, del 12 al 21 de setembre. Places limitades. 
Preu: 2 € per persona.

Organitza: Ateneu Mulei

VERSOTS DELS DIMONIS

Lloc: Parc de la Séquia

Hora: 18 h

Organitza: Dimonis de Molins de Rei

IMPRESSIONS

Lloc: pl. de la Llibertat

Hora: 19 h

Espectacle a càrrec de l’Esbart Dansaire de Molins 
de Rei amb la participació del Cos de Dansa i les 
seccions infantil i juvenil.

Organitza: Esbart Dansaire de Molins de Rei

CLOENDA DE LA FESTA MAJOR: 
ACCIONS 1A – LA FURA DELS BAUS

Lloc: Parc del Pont de la Cadena

Hora: 20.30 h

Un espai singular, un espectacle singular, una 
companyia singular com a cloenda de la Festa 
Major 2022.

+ Festa Major
Del 12 al 30 de setembre

MOSTRA DE GEGANTS CONVIDATS

Lloc: Federació Obrera
Vine a visitar alguns dels gegants que 
participaran a la Festa Major. Una mostra 
viva que anirà creixent mica en mica i acabarà 
omplint de figures gegants la Federació Obrera.

Organitza: Colla Gegantera de Molins de Rei

Del 9 de setembre fins al 2 d’octubre

EXPOSICIÓ “EL POBLE I LA SEVA GENT”

Lloc: sala d’exposicions de Ca n’Ametller
Exposició de l’artista Pubill emmarcada dins els 
cicle d’activitats “Molinenques Molinencs”.

Horaris de visita

Del 9 al 23 de setembre
Divendres i dissabtes de 17.30 h a 20.30 h
Diumenges de 10.30 h a 14 h

Del 24 de setembre al 2 d’octubre
De dilluns a divendres, de 17 h a 20.30 h
dissabtes i diumenges, de 10.30 h a 14 h  
i de 17 h a 20.30 h
dijous 29 de setembre, de 10.30 h a 14 h i de 17 
h a 20.30 h

Del 28 de setembre al 2 d’octubre

SERVEI ESPECIAL DEL BUS 
MUNICIPAL MONBUS

Durant la Festa Major, des del dimecres 28 de 
setembre de 2022 fins al diumenge 2 d’octubre 
de  2022, el servei de Bus municipal Monbus 
(MB1-MB2-MB3) funcionarà amb servei 
especial (SE), tant en horari com en recorregut. 

Programa d’activitats
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Busca la teva
millor opció

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

C/ Ferran Agulló, 7, Molins de Rei

2x1

Jordi Mateo Cerdán

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

Agència d’assegurances exclusiva 
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Magí
Canyelles

“La gralla és un instrument vàlid com qualsevol 
altre i tot depèn de la capacitat del músic que el 
toca. Es pot tocar de tot, i bé”

Gegants, castells i figures de tot ordre ballen, s’alcen i es mouen gràcies als grallers. La gralla hi 
és present a tots els racons del país. És el fil musical de nombrosos actes populars que treuen la 
gent al carrer, especialment per Festa Major. Ja fa 36 anys que el Grup de Grallers de Molins fa 
sonar l’instrument de vent pels carrers i places de la nostra vila. Us animeu a seguir-los?

Grallers de Molins de Rei

En el teu cas, per què la gralla?

Ja tocava altres instruments abans: la 
flauta de bec, el saxo...i vaig començar a 
tocar la gralla perquè m’agradava molt la 
música (de fet, m’hi he acabat dedicant) 
i tenia ganes d’involucrar-me en la 
cultura popular a través de diferents 
entitats.

Com va sorgir la idea de crear un grup 
de grallers a la vila, ara fa 36 anys?

Aquesta pregunta l’hauríem de fer 
als fundadors de l’entitat! (riu). Jo fa 
trenta sis anys no hi era. De fet, no 
havia ni nascut! Però sí que sé que 
el grup de grallers va néixer com un 
grup d’animació. Es deia “Nap buf, 
grup d’animació”, i no només hi havia 
grallers. Feia cercaviles itinerants i aquest 
tipus d’espectacles. 

Quina ha estat l’evolució del grup al 
llarg d’aquests anys?

Doncs al llarg d’aquests 35 anys 
d’existència per Grallers de Molins han 
passat més de tres generacions de grallers 
i timbalers. Això seria més d’un centenar 
de músics durant tot aquest temps. El 
que destacaria de l’evolució és que el 
nivell ha anat millorant sempre i l’entitat 
també ha anat vinculant-se a diferents 
entitats (gegants, castellers, bastoners...) 
de la vila o de fora. 

Teniu repertori de cançons propi, o 
preferiu tirar de clàssics de la música 
popular?

El repertori és molt variat. Hi ha des de 
temes tradicionals (cançons populars) 
fins a versions de música actual. També 
hi ha una part important de repertori 
d’autors vuitcentistes, del segle XIX 

i XX, que van escriure per grup de 
grallers. Són peces més virtuoses, més 
complicades de tocar, i també ens agrada 
treballar-les. La majoria de repertori no 
l’hem arranjat nosaltres, tot i que hi ha 
cançons pròpies del grup de grallers. 

Es reconeix el valor de la gralla?

La valoració que es faci de la gralla és una 
cosa molt personal, de cadascú. I també 
dels prejudicis que moltes vegades tenen 
les persones respecte a una música, unes 
tradicions i uns instruments. La gralla, 
com tots els instruments, es pot tocar 
bé i malament. Si sentíssim una persona 
que comença a tocar un violí, i jutgessim 
a partir d’això, pensaríem que el violí 
sempre sona malament. Per desgràcia, hi 
ha gent que sense saber-ne, surt a tocar 
la gralla al carrer. Però també hi ha molta 
gent que la toca bé, així que no s’ha de 
desprestigiar l’instrument. Cada vegada 

Entrevista
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CURSOS D'INICIACIÓ

SORTIDES REGULARS SETMANALS

SORTIDES MATINALS L'ÚLTIM DISSABTE DE CADA MES

T. 646 040 265 

energiapositivaesport@hotmail.com

POSA'T EN MARXA!! 

PRACTICA
LA MARXA NÒRDICA

MEDICINA GENERAL

RADIOGRAFIES · ECOGRAFIES

TRAUMATOLOGIA · ENDOSCÒPIA

T. 93 680 54 58
clinicaveterinarialagranja@hotmail.com

Rambla la Granja, 20, baixos · Molins de Rei

la granja clínica veterinària
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hi ha més músics que ho tenim molt 
clar i que traiem aquests instruments 
del seu context habitual. La gralla és un 
instrument vàlid com qualsevol altre i 
tot depèn de la capacitat del músic que el 
toca. Es pot tocar de tot, i bé.

Teniu una escola de grallers... Per què 
creus que a les aules s’aposta per la 
flauta?

Nosaltres vam impulsar l’escola de 
grallers l’any 2004 per tal de formar nous 
grallers i gralleres. També per contribuir 
en aquest concepte: que la gralla s’ha 
d’aprendre a tocar i es pot tocar bé. Jo 
al conservatori vaig estudiar flauta de 
bec i considero un error que s’hagi posat 
a les escoles. A les escoles la majoria 

de mestres no tenen ni les nocions 
bàsiques sobre flauta. Això fa que s’acabi 
considerant la flauta un instrument de 
segona, quan és un instrument barroc de 
primera amb un repertori impressionant. 
Segurament s’hi aposta perquè és un 
instrument econòmic i fàcil de portar.

La vostra música sempre va lligada 
al món dels gegants i dels castells...
Heu provat d’aconseguir altres espais 
propis?

Si bé en el seu origen la gralla està 
vinculada als castells (els gegants van 
venir més tard), és un instrument amb 
un recorregut tan gran com els músics 
li vulguin donar. Està lligat a la cultura 
popular, però pot ser independent. De 

fet,  antigament els grups de grallers a 
la Festa Major ho feien tot: la cercavila, 
el concert, el ball...Això no ho hem 
inventat ara!

Tot i ser un instrument lligat a la 
música popular, la gralla dona molt 
més joc... (grallioli, els desgrallats...) 

Sí, de fet un exemple del que comentava 
abans va ser Grallioli, un projecte de 
ball de gralles que ara està en un punt 
d’aturada. Era un concepte que aquí 
coneixem poc, però a altres zones de 
Catalunya és molt habitual. Consistia 
en fer versions de música actual amb 
el grup de grallers. Nosaltres a més hi 
vam sumar una part de base electrònica, 
un espectacle molt complet, am 
il·luminació... tot molt ben pensat. La 
veritat és que va ser una experiència molt 
interessant que va sortir del si del grup 
de grallers de Molins. 

Com us fareu sentir en aquesta Festa 
Major?

Hi participarem en dos actes. El primer, 
la cercavila de grallers. De fet, és 
l’activitat que fem com a entitat pròpia i 
des de fa molts anys dins la Festa Major. 
Enguany la compartirem, com vam fer 
l’any passat, amb les Esventades, les 
bastoneres de Molins. I acabarem, com 
sempre, amb un berenar popular. També 
acompanyarem al Camell petit a la seva 
sortida. Crec que el que ens caracteritza 
com a entitat és que col·laborem 
habitualment amb d’altres, com els 
diables, el Camell, l’esbart, els Matossers 
o el Comitè de l’Antifaç. 3

Magí Canyelles. Grallers de Molins de Rei

...entrevista
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PASSEIG DEL TERRAPLÈ, 57, 08750 MOLINS DE REI

936 68 98 74

TRACTAMENTS D'HIDRATACIÓ - ALLISATS
UNGLES PERMANENTS - ESPECIALISTES EN METXES

@poloperruquers

Rafael Casanovas 52 - Molins de Rei - Tel. 936 80 21 16         

Dilluns - divendres 9 a 13h i 15 a 20h. Dissabtes 9 a 13h.

600 31 19 78

C/MAJOR, 95 · MOLiNS DE REi

T. 93 114 49 00 · M. 674 13 41 43

peluquería y estética

Gavara

T'OFERIM
PREUS ESPECIALS

Consul ta 'ns sense compromís

93 668 44 44

DISSENY IMATGE DE CABELL

PERRUQUERIA UNISEX

PERRUQUERIA FASHION LOOK

Molins de Rei

Rafael Casanova, 77-79 - 1r 2a esc.B
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Júlia Aregall
i Cristian Barroso

“El nostre nom ve de la planta fluvial 
“matosa”, així com d’una presa que hi 
havia Llobregat amunt, anomenada la 
presa de la Matosa. El color és  el marró 
argila, com el desaparegut pont de les 
quinze arcades de la vila de Molins de Rei”. 

Els Matossers, la colla castellera de Molins de Rei, estan de celebració. I és que tot just fa 20 
anys que aixequen castells, a casa nostra i arreu del territori. Tornaran a ser presents a la Festa 
Major, però en aquesta ocasió ho faran de manera especial, amb una cercavila que s’iniciarà al 
parc Pont de la Cadena i que recorrerà els diferents espais de la vila on han aixecat castells al 
llarg de dues dècades. També ho celebraran amb una nova web. Ho veurem aviat!

Caps de colla dels Matossers

Com van començar els Matossers, ara 
fa 20 anys?

Dos joves molinencs van tenir la idea de 
muntar una colla castellera a Molins de 
Rei. Per començar van buscar gent de 
diferents entitats: a l’Agrupa, als Diables, 
etc. També es va encartellar tot el poble 
amb un anunci indicant què es volia fer 
i un número de contacte. A finals de 
novembre de l’any 2001, amb aquelles 
persones interessades que trucaven,  
es va convocar una reunió que es va 
fer a la sala d’actes de Ca n’Ametller. 
Va tenir molt d’èxit i es va formar un 
grup de gent per aprendre a fer castells. 
Posteriorment, van formar la primera 
junta tècnica. La resta de l’agenda es va 
passar a l’11 de gener, quan es va fer el 

primer assaig. A partir d’aquí, amb ajuda 
d’altres colles i amb la junta tècnica, la 
colla va aprendre a fer castells.

D’on prové el nom i el color de la 
indumentària?

El nom ve de la planta fluvial “matosa”, 
així com d’una presa que hi havia 
Llobregat amunt, anomenada la presa de 
la Matosa. El color és  el marró argila, 
com el desaparegut pont de les quinze 
arcades de la vila de Molins de Rei. 

Qui forma part de la colla?

Tot i ser la colla castellera de Molins de 
Rei, els Matossers ens nodrim de gent de 
les poblacions veïnes: El Papiol, Pallejà, 

Cervelló, Castellbisbal, Sant Feliu i  Sant 
Vicenç dels Horts, entre d’altres.

Un castell que hagi marcat un abans i 
un després a la colla?

És difícil quedar-se només amb un. 
Potser el 3 de 7 amb agulla de la Festa 
Major de 2015 i el primer Castell de 7 i 
mig de la colla i el 5 de 7 de la Diada de 
la Colla, al novembre del 2016.

Quin és el màxim castell que heu 
assolit?

Els castells de més puntuació que hem 
assolit al llarg d’aquests 20 anys són el 5 
de 7, el 3 de 7 amb agulla i el 4 de 7 amb 
agulla (carregat!).

Entrevista
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Quina és la sortida més memorable 
que heu fet fins ara?

Sens dubte, la diada dels castellers 
de Figueres. L’any 2015 vam poder 
descarregar el 3 de 7, el 3 de 7 amb 
agulla, el 4 de 7 i el pilar de 5.

Com esteu celebrant aquest vintè 
aniversari?

De moment, i degut a la situació 
econòmica de la colla després de la 
pandèmia, no hem pogut realitzar grans 
actes. Hem enfocat el 20è aniversari 
com un projecte d’un any sencer, entre 
el juliol del 2022 i el juliol del 2023. A 
nivell d’actes, durant el mes de juny es 
va realitzar una marató de 12h de ràdio. 
Esperem poder començar a celebrar 
alguns actes aquesta tardor i la primera 
meitat del curs vinent! També estem 
preparant una nova pàgina web...

20 anys donen per molt…teniu 
comptabilitzades totes les actuacions 
(sortides incloses) que heu fet?

La veritat és que sí. Des del 2002 i fins 
a la data (15 de setembre del 2022) els 
Matossers de Molins de Rei hem realitzat 
un total de 325 actuacions. A aquestes 
caldria sumar els pilars que realitzem en 
dates assenyalades (8M, 11S...), així com 
els que realitzem en coordinació amb 
altres entitats del poble

Quins objectius us marqueu en 
aquesta nova temporada?

D’una banda, consolidar els castells de 7 
i intentar algun castell de 7 i mig. També 
volem estrenar noves peces a plaça, i 
també ampliar la gent a plaça.

Què fa un cap de colla? 

Doncs preparar i planificar els assajos, 
preparar i dirigir els castells durant 
l’actuació i coordinar els diferents equips 

que conformen la “Junta Tècnica” de la 
colla (equip de pinyes, equip de troncs i 
equip de canalla).

Com es viu la Festa Major des de dins 
d’una colla?

Amb il·lusió per poder ensenyar a la 
gent de la vila el treball que es realitza als 
assajos! 3

Caps de colla dels Matossers

ASSESSORIA I FINQUES MATA I FILLS SL

Corredoria d’assegurances, S.L.

Assessoria fiscal, laboral i comptable

Administració de comunitats

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

T. 93 668 20 49 · M. 630 488 724 · info@matabala.com

...entrevista
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Joan
Fortuny

“El Camell és la festa de la cultura popular! 
És brutal, súper divertit... És l’infern. És una 
borratxera, en el bon sentit de la paraula, de 
foc i de música. És únic i no es pot perdre mai”

Joan Fortuny és la cara visible de la Companyia Elèctrica Dharma, grup de folk-rock català 
que aquest 2022, ‘Any Dharma’, celebra el seu 50è aniversari. Qui també està d’aniversari és el 
Camell, que enguany fa 40 anys. I què tenen en comú aquestes dues celebracions? Doncs molt 
més del que ens pensem! 

Membre de la Cia Elèctrica Dharma

D’on ve aquest vincle de la Dharma 
amb el Camell?

El Camell de Molins de Rei, pel que 
jo sé, és una tradició molt antiga, 
dels Carnestoltes de finals del segle 
XVIII i principis del XIX i que es va 
recuperar l’any 1981, després de l’època 
franquista. 

Per a mi l’important és que la 
reivindicació d’aquesta bèstia, tan 
tradicional com imaginativa, és una 
reivindicació postfranquista del carrer. 
“La presó del rei de França” va sortir al 
disc”Catalluna,” l’any 1983. Això vol 
dir que al 83 mateix, només sortir la 
cançó, ja es va fer servir pel Camell de 
Molins de Rei i es va convertir en el seu 
himne.

De fet, no és l’únic tema de la 
Dharma que sona durant la festa, oi?

Doncs no, no és l’únic tema de la 
Dharma que sona! (riu). Hi ha altres 
cançons del grup que són importants 
dins del Camell. També sona “Stella 
splendens” amb els Diables, i la cançó 
“L’àngel de la dansa,” que és amb el 
Camell i els diables junts. 

Als corre-cuites i empaita culs també  
s’utilitzen sempre les versions del disc 
“20 anys de la Dharma” , gravades en 
directe al Palau Sant Jordi l’any 1994, 
com ara la cançó “La terra festejada.”

Un partit d’ultradreta us va agafar la 
cançó “Flamarada” sense permís per 
a un dels seus mítings...entenc que 

acompanyar al Camell i als diables és 
molt més gratificant...

Doncs sí, sí. Molt més gratificant que 
un míting de Vox! (riu). Un company 
nostre, tècnic, va veure unes imatges 
fent zapping a Intereconomía, i ens 
va avisar. Ens va dir: “hòstia, estic 
sentint una cançó vostra a un míting de 
Vox!”. Nosaltres de seguida vam fer un 
comunicat de premsa denunciant-ho i 
explicant que no se’ns havia demanat 
permís. Evidentment vam aconseguir 
que traiessin d’Internet tot el míting, 
perquè no es podia treure només la 
cançó. La cultura popular és la base del 
grup. Els correfocs, com el del Camell, 
són un exemple molt clar de la riquesa 
cultural i popular que hi ha al nostre 
país. I és un plaer i un orgull (i ho dic 
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I N S T I T U T  D E N T A L

Avda. València, 35 bxs.

08750 Molins de Rei

info@dentistesdemolins.com

www.dentistesdemolins.com

Descompte

10%
del 26 al 30

setembre

JACINT VERDAGUER 129

OBERT DE 8 A 22H  TOTS ELS DIES

17 KG
FINS

Més de 20 anys preparant menjars!

De  d imecres  a  d i vendrs  i  f est ius  de  9 : 30h  a  17 :30h

RO S T I S S E R I A E I X AMP L E

620 306 018Carrer  Major ,  98 622 176 826 93 668 14 74

ESCOLA PÀDEL

INFANTIL
I ADULTS
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seriosament) que això que tenim, les nostres 
cançons, es facin servir. Ens fa molta il·lusió 
perquè deixen de ser nostres i passen a ser de la 
gent, del poble. I això a un artista és el millor que 
li pot passar! 

Quantes vegades heu pujat al balcó de 
l’Ajuntament per acompanyar a la bèstia?

Que jo recordi, al balcó hem pujat una vegada. 
Hi vam pujar amb els instruments de vent i vam 
tocar a sobre del que sonava. El que sí que vam 
celebrar són els 25 anys del Camell amb una 
actuació en directe a la plaça. Els diables dels 
Comediants feien el seu espectacle, el Camell 
ballava i mentrestant nosaltres anàvem tocant 
les cançons que acompanyen la bèstia. Va ser 
maquíssim.

Com definiríeu tot el cerimonial al voltant del 
Camell a algú que no ho ha vist mai?

És difícil definir-ho, perquè és una cosa que s’ha 
de viure. S’ha de  participar, s’ha de ser-hi... 
perquè és la festa de la cultura popular! És brutal, 
súper divertit... És l’infern. És una borratxera, en 
el bon sentit de la paraula, de foc i de música. És 
únic i no es pot perdre mai. I crec molt encertat 
que es faci el petit Camell pels nens, perquè els 
infants puguin participar-hi i que de ben petits 
puguin gaudir d’aquesta meravella que és el 
Camell. Jo aconsellaria que vinguessin a veure-
ho, perquè és indescriptible amb paraules.

50 anys de la Dharma i 40 del Camell. Sereu de 
nou al balcó pel seu aniversari...podríem veure 
al Camell al concert del Sant Jordi?

Aquest any, l’1 d’octubre, serem tot el grup aquí 
tocant en directe a la plaça per acompanyar el 
Camell. El 22 d’abril de l’any vinent celebrarem 
el nostre 50è aniversari al Palau Sant Jordi i 
volem que la cultura popular del nostre país 
hi sigui representada en totes les seves facetes 
(bastoners, grallers, tabalers, cobla, sac de 
gemecs, gegants...). I també el bestiari! Hi ha la 
possibilitat (i a nosaltres ens agradaria molt) que 
el Camell entrés al Palau Sant Jordi. Seria preciós! 
A veure si ho podem aconseguir! 3

Joan Fortuny. Membre de la Cia Elèctrica Dharma

festalafesta.cat  -  696 154 398
Menéndez Pelayo, 30 - Molins de Rei
De dilluns a divendres de 10:30 a 13:00 i de 16:30 a 20:00

info.festalafesta@gmail.com

CHIQUIPARK, ANIVERSARIS I MÉS... INFORMA'T SENSE CAP COMPROMÍSCHIQUIPARK, ANIVERSARIS I MÉS... INFORMA'T SENSE CAP COMPROMÍS

+ informació 696 154 398

Tens algun
esdeveniment

i no saps on
celebrar-lo?
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“A mesura que anaven passant els anys vèiem 
com altres pobles ho organitzaven i les normes 
que feien servir majoritàriament eren les 
mateixes que fèiem servir nosaltres. El joc el va 
crear l’Ateneu Mulei, i és bonic veure com ha 
anat evolucionant”

La Festa Major de Sant Miquel s’apropa, i això vol dir que torna el joc de l’assassí de la 
pastanaga de l’Ateneu Mulei. Enguany arriba a l’onzena edició, i ho fa en plena forma. Ara 
vol ampliar el seu públic, arribar a més gent de la vila...així que a la lliga de la jovenalla s’hi 
afegirà la lliga dels “puretes”, pensada per una franja d’edat que fins ara no hi participava 
gaire. Prepareu les pastanagues, que comença el joc!

El joc de l’assasí de la pastanaga

Des de quan es juga al Joc de l’Assassí 
de la Pastanaga a la nostra vila?

El primer any que es va fer aquí a 
Molins de Rei va ser l’any 2010. Amb 
la pandèmia no es va poder fer i aquesta 
serà ja l’onzena edició!

Fins a quantes persones han arribat a 
participar?

El màxim de persones que han arribat a 
participar són 278. La cinquena edició 
va ser, sens dubte, la més participativa!

El joc s’ha fet molt popular. De fet, 
també s’organitza a altres pobles. 
Quines particularitats té el de Molins?

Exacte! El joc s’ha fet molt popular 
i realment es juga a molts pobles. 
Sorprenentment l’Ateneu Mulei pot dir 
que ha traspassat la frontera molinenca. 
El que té d’especial és precisament 
que va ser creat aquí. La dinàmica és 
del joc del killer (de l’assassí), que es 
pot jugar de moltes maneres, però 
específicament jugat amb pastanaga, amb 
els clauers, amb els gots de defensa...
on es va iniciar va ser aquí a la vila. 
Tan és així que a mesura que anaven 
passant els anys vèiem com altres pobles 
ho organitzaven i les normes que feien 
servir majoritàriament eren les mateixes 
que fèiem servir nosaltres, a excepció 

d’algunes puntuals. I és que cada poble 
té les seves característiques (una plaça 
concreta, una música de Festa Major...). 
En el nostre cas, per exemple, si està 
sonant “La presó del rei de França” no 
tens cap mena de defensa i et poden 
matar. El joc el va crear l’Ateneu Mulei, i 
és bonic veure com ha anat evolucionant.

En què consisteix el joc?

Doncs en anar matant les víctimes que 
es van donant i arribar a l’últim dia sent 
la persona amb més clauers de tot el joc. 
Al principi del joc es dona un clauer a 
cada participant amb el nom d’un altre 
participant: aquesta serà la seva víctima. 
Un cop la troba i la mata, li ha de donar 
el seu clauer. I ha d’anar matant així, 
infinitament, fins l’últim dia, que es fa 
recompte dels clauers.

Com et pots defensar?

T’explicarem les regles que s’han seguit 
sempre, perquè les d’aquesta edició 
encara no les podem desvetllar! El 
que serien les regles de la lliga de la 
jovenalla... una protecció seria dur dos 
gots típics de Festa Major, el de color 
groc i el de color verd, o el de “Adri, et 
volem a casa”. Però si portes el mòbil a la 
mà, tens el got ple, o una persona et posa 
el seu got dins el teu, llavors sí que et 
poden matar. Ah! I una altra manera de 

protegir-te és si estàs completament nu! 
Per matar el que has de fer és tenir una 
pastanaga a la mà i tocar la panxa del 
participant que està desprotegit (o que tu 
desprotegeixes, clar!). 

Enguany el joc presenta novetats?

M’atreviria a dir que sí! Aquest any 
presentem novetats, ja que hem vist 
que ens faltava una part de la població 
de la vila que no participava. Parlem de 
la franja compresa entre els 26 i els 35 
anys... Així que hem decidit crear dues 
lligues: una per la jovenalla i una altra 
pels “puretes”. A veure si aquest any 
s’anima més gent de totes les edats, i ho 
podem petar com en edicions anteriors! 

Algun consell per arribar al final?

Doncs, sincerament, és estar molt 
concentrat i molt pendent de jugar. És 
a dir, realment la gent que guanya i que 
acaba arribant al final és gent que ho 
ha viscut intensament i ha estat molt 
pendent de trobar les seves víctimes i 
de no perdre els gots de vista mentre 
els duia a les mans, perquè en aquest 
cas seria fàcil que et poguessin matar. 
Podríem dir que la gent que s’ho pren 
seriosament i guanya realment està amb 
força tensió durant la Festa Major! 3

Entrevista
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menjar
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c/ Major, 26 - Molins de Rei
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16:00h a 22:30h

Dimarts i Dimecres
08:00 a 22:30h
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08:00 a 23:30h
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09:00 a 15:00h

morenetamolins.cat931 649 836

Noves hamburgueses

i nous sandvitxos per Festa Major

Vine i tasta’ls!

662 921 357 

B A R  R E S T A U R A N T

C/ Major 93 Local · Molins de Rei       @mimatiyjo

ENTREPANS,  TAPES ,  AMANIDES  I  MENÚ SETMANAL

C/ Carril, 15 - Molins de Rei
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r e s t a u r a n t
LITTLE ITALYLITTLE ITALY
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US ESPEREM!
933        511494

 
restaurante@restaurantlittleitaly.com

Carrer Doctor Barraquer 26-28
MOLINS DE REI
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4
El Josep Maria és fill de Molins 
de Rei. Concretament, de l’antiga 
carretera, que és on va néixer. La 

seva generació es remunta als besavis, 
que ja vivien a la vila fa prop de 400 
anys. La mare treballava d’infermera 
amb un dentista. El pare ho feia a El 
Molí i era conegut com “el Toni dels 
rovellons” (anava sovint a collir bolets, 
i a sobre, tenia molta traça!). El Josep 
Maria l’acompanyava, però només li 
guardava el cistell, vigilant que ningú 
li prengués. De petit va anar al Liceu 
Escolar, al carrer Carril. Allà participava 
a tots els concursos interescolars, tant 
locals com comarcals, fent  diaris 
murals. Hi pintava figures com les de 
Franco o el papa Pius XII, les referències 
que aleshores sortien als periòdics. De 
vegades aconseguia mencions; d’altres, 
s’enduia el premi. Amb tan sols 13 anys 
va començar a treballar a la pastisseria 
Roca. Després va anar a la Impremta 
La Comercial i, d’allà, d’ordenança al 
Sindicat Vertical. Va estudiar Graduat 
Social i va treballar a empreses de la 
comarca com a assessor laboral, fent 

tasques com a cap de personal. Però 
no va ser fins que va arribar la seva 
jubilació que es va dedicar en cos i 
ànima al vessant artístic. El seu art el 
manté ocupat tot el dia: s’hi posa a les 
9 del matí i allarga sovint fins a les 2 
de la matinada. Abans ho feia al taller 
de la plaça de la Creu. Ara, s’atrinxera 
al taller que té al carrer Poeta Mateu i 
Janés. És la seva passió, i pràcticament 
la seva única afició. Al llarg de la seva 
trajectòria artística ha fet servir diferents 
tècniques: sobretot dibuix (tant a llapis 
com a ploma), però també gravats, 
olis i tècniques mixtes. Una de les 
que ha deixat empremta a la nostra 
vila és la del ciment cola, emprat a 
murals de grans dimensions com el de 
l’emblemàtic pont de les quinze arcades 
i el del poble de Santa Creu d’Olorda 
(a la plaça Llibertat). Però no només 
trobem obra seva a la nostra vila, com el 
mural artístic que reprodueix la imatge 
de l’antiga església romànica de Sant 
Bartomeu de la Quadra, ubicat a la 
parròquia del barri. També ha deixat 
petjada a altres localitats, com Benifallet 
(a les terres de l’Ebre) o Sanaüja (La 
Segarra). A aquest poble lleidetà, a la 
capella de l’església, hi trobareu una 
escultura de pedra, la d’una verge d’1’90 
metres d’alçada i 760 kg, feta en equip 
amb 5 paletes del poble jubilats. A la 
nostra vila ha estat co-fundador del 
Cercle Artístic de Molins, fundador 

de l’EFA (Entitats Federades d’Art)  i 
impulsor del Concurs de dibuix i 
pintura Lluís Fisas i Moreno, a més 
de membre actiu de la desapareguda 
oenegé de Desenvolupament a l’Àfrica 
Songtaaba. El Josep Maria no vol 
acumular obra seva: prefereix fer-ne 
una foto i desar-la a l’ordinador. Té una 
única carpeta atapeïda amb dibuixos 
fets a ploma o tinta xinesa. No necessita 
res més. Això...i els estris de dibuix, que 
sempre l’acompanyaran.3

     Josep 
Maria
 Pubill
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NOU TOYOTA C-HR
ELECTRIC HYBRID
L’EXTRAORDINARI ESDEVÉ UN REFERENT
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TOYOTA SMART CONNECT AMB PANTALLA MÉS GRAN, 
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TOYOTA STAR BAIX
www.starbaix.toyota.es

Avda. Barcelona, 211 • Molins de Rei

Telf: 935 174 098

SANT BOI - GAVÀ - L'HOSPITALET
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la seva extensió de garantia en fer la revisió a la xarxa de tallers oficials Toyota. Fins a 10 anys o 185.000 km (el que primer passi). Consulteu més informació al vostre concessionari. 
Model visualitzat no correspon amb el model ofert. Oferta vàlida fins el 30/09/2022 a Península i Balears. Promoció no acumulable a altres ofertes o descomptes. Queden exclosos 
d’aquesta promoció els vehicles per a flotes. Oferta oferta per Toyota España S.L.U. (Avda. Brussel·les, 22. 28108 – Madrid) i la seva xarxa de concessionaris. Per a més informació 
consulta al teu concessionari habitual oa 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, contacteu amb Toyota España, S.L.U. o el seu concessionari Toyota. 
El tipus de conducció juntament amb altres factors (condicions de carretera i meteorològiques, trànsit, conducció del vehicle, equip instal·lat després de la matriculació, càrrega, 
nombre de passatgers, etc.) juga un paper en el consum de combustible i emissions de CO2.




