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D’on surt la PlayStation?

TOT ÉS FREAK

Xavi PSX /        r2pradio

ESCOLA PÀDEL

INFANTIL
I ADULTS

4
La PlayStation va néixer d’una 
trucada feta al 1986, però abans 
van haver de passar moltes coses…

Al 1945 AkiroMorita i MasaruIbuka van 
fundar TokyoTsushinKogyo, empresa  
dedicada al manteniment i fabricació de 
ràdios amb transistor. Recent acabada 
la Segona Guerra Mundial, la població 
japonesa volia saber les notícies que 
circulaven arreu del món, i tots dos 
volien satisfer la necessitat dels seus 
compatriotes. A més, Japó estava 
derruïda pels bombardejos provocats 
per la guerra i volien formar part de la 
reconstrucció social i econòmica del país.
 
Durant aquells temps la tecnologia 
japonesa no era gaire respectada: 
pràcticament tots els electrodomèstics 
que es venien al país del sol naixent 
provenien dels Estats Units, o en 
alguns casos, Japó era la mà d’obra 
barata de les empreses tecnològiques 
estadounidenques. Morita i Ibuka van 

ser els primers en invertir en I+D, creant 
obres tecnològicament destacables com la 
gravadora de so, la ràdio de butxaca o el 
primer magnetòfon.

De seguida es van adonar que la clau 
de l’èxit estava en expandir-se arreu del 
món i, durant els seus viatges a EUA, 
veien que el nom de l’empresa era de 
difícil pronunciació pels potencials 
consumidors americans, així que van 
decidir canviar el nom a Sony, fent 
referència a Sonus ( “So” en llatí) i a 
l’expressió Sonny Boy, que es feia servir 
al Japó per anomenar a les persones 
vanguardistes i lliures d’esperit. 

Al 1979 la popularitat de Sony es va 
disparar amb el Walkman que, a més de 
convertir-se en una icona de la cultura 
pop, va potenciar la utilització de la cinta 
de cassette com a format per escoltar i 
gravar música en detriment dels discs 
de vinil. Això sí, 40 anys després són els 
vinils els que tornen a omplir les botigues 
de música, i de cintes de cassettes no 

es veuen ni a les benzineres…(ni les de 
Camela!)

Una altra de les més grans fites de 
l’empresa va ser la col·laboració puntual 
amb la companyia europea Phillips 
per crear una nova revolució, i no sols 
musical: el CD.  

Els més veterans de la casa recordarem les 
cintes de  vídeo BetaMax que, tot i ser de 
millor qualitat, van ser desbancades pels 
sistema VHS de la també japonesa JVC. 
Que a la vegada es van quedar obsoletes 
quan el DVD va entrar al mercat, també 
de la mà de Sony, entre altres.

Al món de la informàtica també hi van 
ficar cullerada: els disquets de 3½  van ser 
cosa seva també. 

Llavors,quan va arribar la PlayStation? 
Doncs, com dèiem, al 1986 Sony rep una 
trucada…de Nintendo.3
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“Mai no som infinitament lluny 
d’aquells qui odiem”
Albert Sánchez Piñol

L’any 2002, l’editorial La Campana va 
publicar un dels llibres més inquietants i 
interessants que he llegit: La pell freda.

Estic segura que tots coneixeu l’obra de 
l’Albert Sánchez Piñol i, per tant, no cal 
que us digui que és una de les nostres 
plomes més importants tant en el seu 
vessant d’assagista com en el de narrador.

Però la seva primera novel·la, La 
pell freda, és possiblement una de 
les obres que més èxit han tingut 
internacionalment, ja que ha estat 
traduïda a 37 llengües. Pensem que de 
l’edició en català se’n van vendre més de 
150.000 exemplars! A més, el 2017 se’n 
va fer una versió cinematogràfica que es 
va rodar a Islàndia.

Tot comença quan el protagonista de la 
novel·la desembarca a la platja d’una illa 

perduda en mig de l’oceà Atlàntic perquè 
hi ha acceptat una feina com a oficial 
atmosfèric durant un any. L’únic visitant 
de l’illa no surt a rebre’l i sembla que la 
relació que hi establirà no serà d’amistat.

Per si amb això no n’hi hagués prou, de 
seguida s’adona que cada nit apareixen 
molts visitants que tampoc s’acaben de 
mostrar amistosos, per la qual cosa, i 
malgrat la mala relació amb en Batís 
Caffó (aquest és el nom de l’habitant 
de l’illa), n’haurà de compartir el far. La 
seva cabana de fusta no li garanteix la 
seguretat.

Tot i que La pell freda és, sens dubte, 
una novel·la del gènere fantàstic, 
amb molt pocs personatges i on el 
protagonista explica la seva història en 
primera persona, l’autor va més enllà 
en aquesta obra que s’acosta a l’anàlisi 
antropològica. Ens acompanya durant 
tota la lectura pels sentiments més 
primaris de l’ésser humà: la crueltat, 
l’odi, l’amor, la por, el desig, l’esperança.

Ens trobem davant d’un llibre que 
analitza la relació entre les persones, 
les conseqüències de la solitud, 
d’una solitud que gairebé sempre 
està relacionada amb la manca de 
comunicació i amb l’enfrontament entre 
els “diferents”.

La por del protagonista, que s’arriba 
a convertir en terror, fa que el 
temps transcorri amb una lentitud 
insuportable, que només es preocupi per 
aconseguir sobreviure, per la necessitat 
de descansar després de lluitar nit rere nit 
contra els visitants.

Però, al final, senzillament, el 
protagonista s’acostuma a viure d’aquesta 
manera, indiferent al perill i amb 
l’obsessió d’acabar amb els “cicautes”, els 
visitants nocturns.3

La pell freda

Isabel Bargalló /        xavelli



6
TOTMOLINS #29 · Magazine d’Informació i Oci

Tomeu Martí i Parellada /          TomeuMartiiParellada

opinió

4
Per manca de documents que ho 
acreditin, com és habitual, ja que es 
tracta d’una època documentalment 

fosca, no coneixem els orígens de Sant Mar-
çal. Sabem de l‘existència de l’ermita el segle 
XIII gràcies a un document de l’any 1295, 
però res no justifica quan es creà.

Se sap que, en aquells temps, eren freqüents 
els eremites i que n’hi havia que ni tan sols 
disposaven de capella, sinó que vivien en 
coves on feien penitència. Altres vegades, 
una ermita era atesa per un d’ells, ja que hi 
vivia a prop.

Sigui com sigui, el que fou Sant Marçal no 
disposà de benifet que assegurés unes rendes 
per a un clergue o prevere per tenir-ne cura i 
celebrar-hi culte fins al segle XIV.

L’advocació a Sant Marçal no era habitual 
a la comarca i pensem que possiblement 
va arribar de la mà d’algun benefactor, més 
tardanament.

Sí que es coneix que l’ermita, al segle XIV 
estava vinculada a la casa o fortalesa de 

Ciuró pel benifet testamentari de Constança 
de Noguera, vídua de Francesc Ferriol i 
propietària de Ciuró.

Fou des que es va fundar el benifet quan 
hi va haver un capellà o un clergue que 
s’hi dedicava exercint el culte.  Sembla ser 
que el 30 de juny, festa de Sant Marçal, es 
feia una processó que, com es pot suposar, 
transcorria cap al Castellciuró. Precisament, 
la processó era causa de controvèrsies, 
perquè el 29 de juny hi havia la de Sant Pere 
Romaní i Sant Marçal queia l’endemà.

En aquella època, el sosteniment radicava 
en la gent benestant i, precisament, els 
testaments i el nomenat benifet podia 
provocar tensions, en aquest cas amb el 
rector de Santa Creu d’Olorda. Hem de 
pensar que el suport depenia dels feligresos 
i, molt important, les masies de l’entorn, 
entre les quals se citen: Ça Torra, Maimó, 
Pólvora, Colses, Rey i Bofi.

El 12 de març de 1367, Francesc de Caslari 
va vendre Sant Marçal dins les propietats 
de Castellciuró a Berenguer de Relat, de 

manera que passaren a formar part del seu 
Termenat.

Però, a l’ermita, ja fa més de tres-cents anys 
que es va perdre el culte i s’anà abandonant.

Segons la nova demarcació parroquial, l’any 
1884 pertanyia a la  parròquia de Santa 
Creu d’Olorda i des del 29 de març de 1980  
va passar a la parròquia de Sant Miquel de 
Molins de Rei.

Ara gairebé ni podem fer una mirada a 
les seves ruïnes protegides de possibles 
desaprensius. Intentem fer una descripció 
del que en resta.

Es tracta d’una nau, orientada de sud 
a nord, d’uns 18 metres de llarg per 10 
d’ample, una mica trapezoidal, amb porta 
adovellada en la part oest i, al sud, una 
petita habitació que qui sap si seria sagristia.

Cal destacar uns murs en opus spicatum, els 
quals, juntament amb la forma del conjunt, 
ens podrien remuntar al preromànic.3

L’ermita de Sant Marçal

HISTÒRIES DE MOLINS DE REI



El TOT Molins té molta història
i en aquesta edició volem reprendre

una secció que havíem oblidat

En un dels anuncis d’aquesta edició de la revista,
hi ha una paraula al revés.

BASES
1. Troba la paraula al revés en aquesta
edició del Tot Molins.
2. Fes una fotografia a l’anunci i publica-la 
als teus stories d’IG amb el hashtag:
#paraulaalreves, etiquetant a @totmolins 
 i a l’amic  amb qui compartiràs el sopar.

PREMI
Entre tots els participants se sortejarà 
un sopar per a dues persones al restaurant:
Moreneta Burguer Gourmet Bar.
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No ve de nou que el 
govern actual del PSC 
faci “recomanacions” a les 

entitats segons li convingui política i 
electoralment parlant, doncs ja es va 
viure en el seu moment amb les entitats 
esportives. Ara li toca el torn a les 
entitats culturals, decidint per elles la 
seva programació.

Els exemples ja els hem vist amb 
activitats proposades, canvis de lloc, 
de dies i fins i tot cancel·lades al·legant 
ridículs terminis que en altres moltes 
ocasions tampoc es compleixen i 
s’accepten, o entitats que han estat 
“obligades” a participar en activitats 
de barris, o fins i tot a modificar 
recorreguts i activitats perquè passin 
pel bell mig del barri del Canal, 
perjudicant l’organització i, el més 
greu, fent servir els talonaris i les 
subvencions com a mesura de pressió. 
Amb això no vull dir que no s’hagi 
d’anar al barri del Canal. Qüestiono la 
forma com demanar-ho.

I és que cal reconèixer que tenen un 
do per fer política. Des de fa anys 
les Associacions de Veïns i Veïnes de 
diferents barris han estat liderades 
per persones afins als socialistes, i més 
d’un ha acabat a llistes o, fins i tot, de 
regidors, fent un camí lleuger per arribar 
a la ciutadania. L’altre és veure com 
les entitats, que abans eren uns lobbies 
envers la política, ara han aconseguit 
fer un gir i és la política la que acaba 
decidint la cultura local, i fins i tot 
influenciar en les programacions de les 
entitats i fer canviar les seves decisions 
com a entitats jurídiques independents 
que són, o haurien de ser. Però esclar, 
si hi ha certes “recomanacions” fent 
esment a possibles subvencions i ajudes, 
doncs al final les entitats acaben cedint i 
són oblidades a callar.

És molt trist veure com hem acabat 
dominats per un govern socialista 
sense escrúpols tenint una majoria 
independent. Ells sí volen governar, 
ho facin bé o malament. Van saber 

agafar el timó mentre els altres grups 
de l’oposició es barallen o prefereixen 
seguir fent una ridícula oposició mentre 
s’aproven esmenes a les mocions que 
presenten. Ens esperen 4 anys més de 
socialistes al govern, no en tingueu 
cap dubte, i a més per majoria, doncs 
no només governen, sinó que des 
del primer moment han estat fent 
campanya i afavorint més vots gràcies 
a una estratègia gairebé maquiavèlica. 
És del tot lícit fer-la, però sota el meu 
punt de vista és, si més no, poc ètica i 
no democràtica cap a les entitats i, en 
general, cap a la ciutadania, que no sap 
el que es mou darrere de cada moviment 
estretament dirigit a uns interessos 
partidistes.

“Quan vegin el “servidor” pensar més 
en els seus propis interessos que en els de 
vostès, i que interiorment busca els seus 
propis beneficis en totes les coses, aquest 
home mai no serà un bon servent, ni 
mai no hi podran confiar”, Nicolás 
Maquiavelo (1469-1527)3

Raül Carretero Campderrós /       rccampderros

VIVUM CULTURA

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

                                CAPIL·LAR

D'ÀCID HIALURÒNIC

D'EFECTE

IMMEDIAT

TRACTAMENT

Tot inclòs

35€

Manipulació política a les entitats
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Als pressupostos participatius 
2022 l’opció més votada al 
barri Riera Bonet  ( i, per 

tant, en els propers mesos s’hauria 
de fer) ha estat la construcció d’un 
Pumptrack o “Circuit d’inèrcies”. Al 
CC Sons &Bikes, com a impulsors 
d’aquesta proposta guanyadora, ens 
agradaria explicar-vos què és i perquè 
no ens ha de fer por. 

El Pumptrack prové del mot anglès 
“Pump” o “bombejar,” i vindria a ser 
un moviment tècnic que realitzem els 
bikers movent el manillar per a fer 
pressió a suspensió i roda davantera, 
de forma similar a com bombejaríem 
un inflador de taller per a les rodes. 
Amb aquest moviment, aplicat en 
els moments adients, aconseguiríem 
fer avançar fàcilment la bicicleta 
d’un obstacle al següent, fins a poder 
completar el cercle tantes vegades 
com vulguem.... o puguem! I és 
per això que s’anomena “Circuit 
d’inèrcies” al Pumptrack, donat que 

és un recorregut tancat, circular, sense 
desnivell, al qual podem donar voltes 
sense parar ni fer cap pedalada, tot 
aprofitant els diferents suports als 
revolts i obstacles que anirem trobant 
al llarg del recorregut. És a dir, que la 
inèrcia de baixar d’una irregularitat 
proporciona la suficient inèrcia per 
a poder superar la següent, i així 
successivament. 

Aquest tipus de circuits està pensat 
per a totes les edats: tant ens podem 
trobar a infants de 4 o 5 anys 
aprenent a aguantar l’equilibri sobre 
2 rodes, com a joves voladors cercant 
l’emoció i el risc controlat entre els 
obstacles, o ciclistes de mitjana edat 
que milloren la tècnica tot resseguint 
l’orografia del traçat. 

L’experiència d’altres localitats que 
en gaudeixen ja fa anys (i fins i tot la 
dels nous tot just estrenats al 2022) 
és que sempre hi ha gent rodant, 
de qualsevol edat o nivell tècnic i 

convivint amb altres usuaris com 
patinets, skates o patins en línia, però 
aquestes circumstàncies es donen 
principalment quan el circuït té un 
bon acabat final i està realitzat per 
una empresa especialitzada i no per 
l’inexpert constructor de torn, amic 
del polític de torn, que es guanya un 
favor... I a tots els circuïts ja estan 
cercant formes d’ampliar l’espai 
actual. I és que una inversió inicial 
petita pot suposar haver-ne de sumar 
posteriors per a cobrir la demanda 
dels usuaris.

Esperem poder-lo gaudir molt aviat i 
trobar rodant per allà a molts ciclistes 
que descobriran un ciclisme més segur 
i divertit! 
 
Salut i pedals!3

Molins tindrà un Pumptrack

Alfons Bayonas /     TandemDH

MB3
MILLORA DE LA FREQÜÈNCIA

Nous horaris i més cobertura

Més informació: molinsderei.cat/mobus
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Han començat els treballs de la 
primera fase de senyalització de la 
xarxa ciclable de Molins de Rei? 
4Els treballs han començat a les 
vies principals i progressivament es 
senyalitzaran els carrers secundaris de 
la vila. Les primeres actuacions seran al 
passeig del Terraplè, des de l’escola la 
Sínia fins a l’avinguda de València, i al 
carrer Verdaguer, des de l’avinguda de 
Collserola fins al passeig del Terraplè. 
Es tracta d’unes intervencions 
mínimes que no afectaran el trànsit i 
s’establirà un pas alternatiu en cas que 
sigui necessari. La nova senyalització 

indicarà la nova xarxa ciclable i 
també els nous límits de velocitat en 
vies urbanes i travesses segons el que 
estableix la norma.3

L’Ajuntament ha renovat el conveni 
amb les associacions d’empresaris i 
propietaris dels P.I. Riera del Molí 
i El Pla? 
4Han renovat el conveni de 
col·laboració fins a l’octubre del 2023. 
El primer conveni es va signar el 3 de 
juny de 2021 i  ha estat vigent fins al 30 
de juny de 2022. En aquest segon, es 
mantenen els objectius proposats en el 
primer; i com a novetats, s’acorda crear 
un pla específic de treball i impulsar la 
creació de comunitats energètiques i la 
certificació de qualitat dels polígons. En 
el marc del primer conveni  es va destinar 

una  subvenció per part de l’Ajuntament 
a cadascuna de les associacions  de  
14.500 €; enguany s’augmenta 
l’aportació fins a 15.225 €, per tant, un 
total de 30.500 €.3

S’han contractat sis agents cívics 
educatius i ambientals per aquest 
2023?
4La contractació forma part dels 
Plans d’ocupació per a persones 
en situació d’atur, impulsats per 
l’AMB. En aquesta ocasió, s’han 
contractat sis persones a jornada 
completa, amb un contracte que 
finalitza el 30 de novembre del 2023. 
Respecte a les edicions anteriors, es 
milloren les condicions dels agents, 
que passen d’una jornada del 75% 
a una jornada del 100% i amb més 
mesos de durada. Com a novetat, 

una de les 6 persones contractades 
tindrà la responsabilitat de coordinar 
l’equip i serà l’encarregada de gestionar 
les tasques dels agents cívics i de 
coordinar-se també amb la Guàrdia 
Urbana.3

Entra en funcionament el nou vial del 
barri de Les Guardioles?

4El nou vial es conforma com un vial de 
vora de la ciutat i defineix el límit amb 
el Parc de Collserola. La calçada té doble 
sentit de circulació amb línia contínua per 
seguretat i la velocitat màxima permesa 
és de 30Km/h. També cal destacar que al 
llarg de vial es creen un total de 67 places 
d’aparcament: 55 places d’aparcament per 
la part de dalt (16 d’aquestes al carrer Forn 
del Vidre) i 12 per la part de baix, a Riera 
Bonet.3

Es posa en marxa el nou protocol per 
actuar davant les violències sexuals a les 
activitats esportives?

4El protocol preveu la detecció, prevenció 
i actuació davant les violències sexuals a les 
activitats esportives als centres esportius 
municipals, siguin dutes a terme pels 
diferents clubs esportius i entitats esportives 
o bé pels serveis esportius municipals. 
L’objectiu és vetllar perquè la pràctica 
esportiva sigui segura per a tothom, infants, 
joves i adults. És per això que es vol dotar als 
professionals de mecanismes i metodologies 
per saber com actuar en aquests casos i 
reduir així els riscos.3
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ENTREPANS,  TAPES ,  AMANIDES  I  MENÚ SETMANAL

S’ha ampliat el servei de la línia 
MB3 de bus urbà?
4Dona servei als barris de muntanya 
del municipi i està gestionat per 
l’AMB i integrat dins del servei de Bus 
Metropolità. A partir d’ara, la línia de 
bus urbà MB3 tindrà una freqüència 
de pas de 60 minuts, s’amplia dues 
hores més el servei (acabarà a les 21h) 
i s’amplia també el recorregut (arribarà 
al nou barri de les Guardioles, amb 
tres parades noves). A més, s’adapten 
els horaris per millorar les connexions 
amb FCG i les necessitats detectades a 
primera hora del matí. Els nous horaris 

permeten una millor connectivitat 
dels barris de muntanya amb el nucli 
de Molins i les estacions de tren de 
Molins (Rodalies) i la Floresta (FGC 
Metro del Vallès).3

Les aules mantenen aquest mes 
de gener els horaris ampliats?
4Com cada any, durant el període 
d’exàmens d’hivern –mesos de 
desembre i gener- l’Ajuntament 
ofereix aules d’estudi a la Federació 
Obrera i a la Biblioteca El Molí 
perquè els estudiants puguin 
preparar els exàmens. La Federació 
Obrera posa a disposició les aules 
d’estudi fins al divendres 27 de 
gener. L’horari serà de dilluns a 
divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 
22 h. La Biblioteca El Molí oferirà 
l’horari especial fins al diumenge 

29 de gener; en horari dels dilluns, 
dimecres i divendres, de 9 a 14 h; 
dissabtes, de 16 a 22 h i diumenges, 
de 16 a 22 h.3

Ha nascut BaixAR-T, la nova 
proposta cultural de la comarca?
4Es tracta d’un projecte estratègic 
de comarca que busca generar circuits 
de programació entre els diferents 
municipis que en formen part. 
Actualment, el grup impulsor del 
projecte el formen 5 municipis: Molins 
de Rei, Sant Boi de Llobregat, Sant 
Joan Despí, Sant Andreu de la Barca 
i Sant Just Desvern. Els i les artistes 
de la vila que vulguin promocionar-se 
poden enviar les seves propostes, que 
seran avaluades pel grup promotor del 
BAIXAR-T, a cultura@molinsderei.cat. 

Per poder inscriure’s és necessari que el 
50% dels integrants del grup tinguin 
residència a Molins de Rei i que hagin 
actuat a la vila en programacions 
municipals.3

Les obres de El Molí finalitzaran abans 
de l’estiu?

4Les obres de la planta baixa i primera 
planta de l’edifici de El Molí, antiga fàbrica 
de filatures Ferrer i Mora, es van iniciar a 
principis d’agost i avancen a bon ritme. De 
fet, la previsió és acabar-les durant el mes 
de juny de 2023. A més, es treballa amb 
l’objectiu de poder disposar de la planta 
baixa (un espai diàfan d’uns 550 m² amb 
possibilitat d’acollir diverses activitats firals, 
culturals o expositives) per ús ciutadà durant 
el mes d’abril. 3

L’Ajuntament ha complementat les 
beques menjador a 135 infants?

4Aquest curs 2022-23, l’Ajuntament ha 
atorgat 135 ajuts complementaris a les 
beques de menjador del Consell Comarcal. 
L’objectiu és garantir un àpat saludable al 
menjador escolar per aquests infants. En 
el cas d’infants en situació de risc social 
greu, l’ajut cobreix la totalitat del cost del 
menjador. Es tracta d’alumnat de segon 
cicle d’educació infantil, de primària i de 
secundària de Molins de Rei, matriculats 
en un centre educatiu públic. De les 335 
sol·licituds rebudes, 135 complien els criteris 
per rebre l’ajut.3

NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL
 

MOLINS DE REI sabies que?
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La reivindicació ha arribat a la 
senyalització de Pallejà?
4L’Ajuntament està implementant la 
reivindicació als espais públics pel que 
fa a la igualtat i als drets de les persones 
LGTBI+. Per això als passos de vianants 
de la zona esportiva i al de davant de 
l’Ajuntament (a l’avinguda Prat de la 
Riba) es pintarà una franja lila en cada 
extrem amb el text «Pas a la igualtat». A 
més, sota els STOPS de diversos carrers 
es col·locarà la paraula «violències». 
Els senyals estan situats a la Garalda, 
Verdaguer, Àngel Guimerà, a l’Oreig, a 
l’entrada al camp de futbol, davant la Sala 

Pal·làdius i al voltant de l’Ajuntament. 
També es preveu pintar una franja 
LGTBI+ als passos de vianants del carrer 
Església amb Molins Parera i a l’avinguda 
Prat de la Riba amb el Castell i amb 
l’Església.3

S’han fet millores a la via 
pública i als equipaments 
municipals?
L’Ajuntament ha desenvolupat 
diverses actuacions a la via pública i 
als equipaments del municipi. A la 
zona de Via Bellavista, la intervenció 
s’ha desplegat entre els números 55 
i 69. D’altra banda, l’equip tècnic 
municipal encapçala una millora 
del paviment lateral de l’edifici del 
Castell, una acció dirigida a millorar 
la seguretat a la plaça del Castell i 
garantir l’ús d’aquest espai públic 
per part de tota la ciutadania. A 

més, l’Ajuntament ha dut a terme 
accions orientades a la conservació 
de la façana de la Zona Esportiva, a 
on, a més, s’han renovat els seients 
del Camp de Futbol Municipal.3

S’organitza un curs de formació 
subvencionada d’atenció a 
persones dependents?
El pròxim mes de febrer Pallejà 
acollirà una nova edició del curs 
d’atenció sociosanitària a persones 
dependents en institucions socials, 
que comptarà amb un total de 450 
hores de formació. Les sessions estan 
encaminades a obtenir el certificat 
de professionalitat en aquest 
àmbit i compten amb pràctiques 
en empresa. Prioritàriament, la 
iniciativa està adreçada a persones 
en situació de desocupació. Per a 

més informació, adreceu-vos a la 
Molinada, trucant al 936 631 540 
o enviant un correu a adel.palleja@
palleja.cat.3

S’assessora la gent gran per fer servir el 
telèfon mòbil?

4El Casal de la Gent Gran ofereix un nou 
servei personalitzat enfocat a assessorar 
la gent gran sobre l’ús de la tecnologia 
mòbil. La iniciativa està oberta a totes les 
persones usuàries del Casal, que podran 
aclarir dubtes sobre qüestions com la 
cerca d’informació a través d’Internet, 
la configuració del telèfon intel·ligent, 
realitzar tràmits administratius en línia o 
enviar correus electrònics.3

S’han instal·lat plaques fotovoltaiques 
al Centre Cívic de Fontpineda?

4L’Ajuntament està executant i posant en 
marxa una instal·lació solar fotovoltaica per 
autoconsum situada a la coberta del Centre 
Cívic de Fontpineda. Es tracta de dispositius 
de 6,4 kW de potència que disposen de 
microinversors, els quals permetran la 
possibilitat d’ampliar la instal·lació en el 
futur. Amb aquesta intervenció, el consistori 
i la Comissió Municipal de Fontpineda 
continuen desplegant les actuacions de 
mitigació del canvi climàtic.3

NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL
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Nutrició Antiparasitaris

Complements

Perruqueria amb cita prèvia

Autorentat amb cita prèvia Servei a Domicili “gratuït”

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

*

*Aplicarem un 50% de descompte en el 6è servei.
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Molt aviat
al Carrer Major

S’ha aprovat el pressupost 
municipal del 2023?
4Els comptes de l’Ajuntament 
del 2023 incrementen la despesa 
social, amb projectes importants 
com la gestió integral del projecte 
socioeducatiu la Nau per infants amb 
risc d’exclusió social i l’increment 
d’ajudes per a les famílies més 
vulnerables. Les entitats locals també 
veuran ampliades les subvencions 
que rebran per al seu funcionament 
ordinari, així com els establiments 
comercials. La despesa destinada a 
serveis i subministraments, com la 

neteja viària o l’enllumenat públic, 
s’incrementa per donar millor 
cobertura a les necessitats de la 
població. 3

S’ha organitzat una gimcana per 
millorar la mobilitat?
4L’entitat Cervemakers, l’Ajuntament 
i les AFA dels centres educatius van 
organitzar a finals d’any una gimcana 
lúdica per millorar la mobilitat en 
el municipi. Es va fer a través d’una 
aplicació mòbil que serveix per 
identificar les possibles millores a fer 
per continuar impulsant la mobilitat 
sostenible. Per exemple, una vorera 
estreta, un carrer sense senyalitzar, un 
obstacle que dificulta l’accessibilitat, 
etc. L’eina ha estat creada per la 
Universitat Politècnica de Catalunya i 

permet penjar una foto del punt amb 
una dificultat a identificar, amb un 
comentari i la geolocalització en un 
mapa amb l’adreça exacta. 3

Aquest any Cervelló serà un 
municipi 100% cardioprotegit?
4Els 17 desfibril·ladors estaran 
ubicats de manera que la distància 
entre ells sigui de només 5 minuts, 
reduint el temps d’actuació i 
augmentant la capacitat de resposta 
davant d’una emergència. La xarxa 
s’amplia a 12 aparells (11 municipals i 
un del complex esportiu Ceraqua) i el 
primer trimestre de 2023 s’arribarà als 
17. Tots els aparells estaran connectats 
al telèfon 061 d’emergències 
mèdiques. Creu Roja del Baix 
Llobregat oferirà també formació 

sobre l’ús dels aparells en 17 cursos 
que seran referents en la comarca com 
aposta per protegir la ciutadania de 
les malalties cardiovasculars.3

Pots tenir tota la informació de 
Cervelló al palmell de la mà?

4L’Ajuntament ha posat en marxa el 
CerveWhap!. Per accedir-hi, només cal 
guardar als contactes de l’agenda del 
dispositiu el número 644 09 51 03, obrir 
un xat de WhatsApp amb ell i escriure 
“hola”. A partir d’aquí, haureu de seguir els 
passos que va indicant. Una manera ràpida 
i senzilla de tenir accés a les notícies, 
avisos i agenda del municipi, a més de 
la possibilitat d’enviar suggeriments i 
preguntes des del teu WhatsApp.3

Ja és obert el termini d’inscripció 
al cens electoral per a persones 
estrangeres?

4El 28 de maig de 2023 se celebraran 
eleccions municipals i les persones 
estrangeres que hi vulguin votar 
s’han d’inscriure al cens electoral. És 
imprescindible que les persones estrangeres 
s›hi donin d›alta per poder exercir el dret 
de vot. Aquest tràmit es pot fer a través 
del web de l’Institut Nacional d’Estadística 
i també a través de l’OAC. El termini per 
poder presentar la sol·licitud d’alta al cens 
varia en funció de la nacionalitat de la 
persona en qüestió.3

NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL
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S’ha dedicat el calendari 2023 a 
la ciutadania?
4Més de 600 fotografies de 
ciutadans i ciutadanes omplen el 
calendari que edita l’Ajuntament 
i que fa arribar a totes les llars del 
municipi. Es vol així posar èmfasi 
en la importància de les persones 
en el dia a dia de Vallirana. El 
calendari s’inclou en la campanya 
“Queda’t a Vallirana” i així, en cada 
mes, es fa esment d’un dels motius 
pels quals els habitants del municipi 
i els que el visiten s’hi vulguin 
quedar. Alhora reforça, mitjançant 

hastatgs, conceptes que identifiquen 
Vallirana: la cultura, l’esport, la 
igualtat, la tradició, la cooperació, 
el feminisme, l’educació, la 
participació...3

S’ha incrementat la licitació de les 
pantalles acústiques de La Llibra?
4El Ministeri de Transport, Mobilitat 
i Agenda Urbana ha informat que 
finalment licita per 437.886 euros 
(IVA inclòs) el contracte d’obres per 
implantar les mesures correctores 
acústiques a la sortida est dels túnels de 
la variant de Vallirana. Un increment 
de 100.000 € respecte a la licitació 
prevista fa uns mesos. Recordem que 
les actuacions se centren en el tram de 
l’autopista B-24 al seu pas pel barri de 
La Llibra Casanova, situat al marge 
dret de la carretera, i consisteixen en 

la instal·lació de pantalles acústiques 
per reduir l’impacte acústic pels veïns 
i veïnes d’aquest barri provocat pel 
pas de vehicles que circulen per la 
variant.3

S’han fet nous descobriments 
sobre la Cova Bonica?
4Un estudi liderat per Carlos 
Salazar, investigador de la Universitat 
de València (UV), constata que 
els pobladors de la Cova Bonica al 
Neolític tenien una alimentació basada 
en espècies domesticades de cereals 
i animals, i sense presència de peix. 
En el treball també han participat la 
Universitat de Barcelona i la University 
College Dublín. La Cova Bonica de 
Vallirana és un arxiu arqueològic on es 
conserven restes arqueològiques dels 
últims 7.400 anys. És un dels pocs 
jaciments amb restes humanes d’aquest 

moment i permet conèixer com eren, 
com vivien i què menjaven aquestes 
primeres poblacions.3

Sant Sebastià 2023 ja té cartell?

4Adrià Martínez ha guanyat el premi del 
concurs de cartells de Sant Sebastià i, per 
tant, el seu disseny serà la imatge de les 
festes del gener. Cal recordar que el concurs 
de cartells es va convocar des de Joventut. 
El jurat ha comptat amb la presència 
de diverses entitats locals, així com una 
representació de l’Ajuntament. Tenim 
ja, per tant, cartell del programa i de les 
banderoles de Sant Sebastià, i aviat es farà 
públic el programa d’activitats.3

S’estan fent millores al paviment del 
parc d’skate?

4A partir de les propostes dels usuaris 
del parc d’skate situat a la plaça de 
la Xocolata, s’està fent una nova 
pavimentació del terra que s’adapta més a 
l’ús de l’espai. En concret es posa un terra 
que vagi millor per patinar amb skate, 
i també per a altres modalitats que es 
practiquen en aquest parc, principalment 
per un públic jove. Tan aviat s’acabin les 
feines, es podrà tornar a utilitzar el parc 
que aquests dies ha tingut una part de les 
instal·lacions tancades.3

NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL
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Puiggarí

“Històricament sempre s’ha fet la 
vinculació de “quants més cotxes, més 
comerç”, i la realitat demostra que no és 
així. Un exemple és la plaça del Palau. 
Hi havia una setantena de places que es 
van reconvertir en altres llocs i aquella 
zona, en comptes de morir, va explotar 
comercialment”.

entrevista
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Què es fa des de la regidoria per 
incentivar les compres al comerç local?
L’objectiu principal que tenim a la 
regidoria és tenir un comerç fort i viu, 
perquè aquests dos conceptes o qualitats 
ens donen transversalitat en molts altres 
aspectes de la vila. Tenir un comerç 
fort i viu és sinònim de tenir una vila 
viva i segura, de tenir un bon teixit 
social, un bon progrés econòmic, un 
bon número de treballadors...Intentem 
ser una entitat facilitadora de totes 
les necessitats que tingui el comerç, 
des de les més estructurals (circulació, 
aparcaments, transports, mobilitat urbana 
i interurbana...) a les del propi comerç, 
ajudant a què evolucioni i tingui eines per 
anar creixent i competint contra el que 
ofereix una ciutat com Barcelona, que la 
tenim molt pròxima...

Com és la relació de l’ajuntament amb 
Molins Comerç?
La veritat és que molt bona. Ha patit 
una renovació de junta que, com tota 
renovació, implica canvis. Venim d’una 
època de pandèmia on el contacte ha 
estat molt estret i molt alarmant en 
certes situacions, i això segurament ha 
ajudat a tenir una sensació de cooperació, 
d’entesa...Tot i que puguem divergir en 
certs aspectes, quan dos entitats com 
són l’Ajuntament i Molins Comerç 
al final tenen un objectiu igual, que 
és tenir un comerç local potent, viu, 
amable i actualitzat... és molt senzill 
treballar amb ells, acompanyar-los en 
les seves iniciatives, influenciar-los en el 

què puguem i entendre també les seves 
necessitats. És una relació molt correcta, 
molt professional . Jo estic encantat amb 
la junta actual. Els èxits estan aquí. Els 
projectes es van fent, com és el cas de la 
targeta de fidelització, que l’hem presentat 
durant aquesta campanya de Nadal, i que 
ha sigut liderat per Molins Comerç. 

Una de les seves principals 
reivindicacions és l’augment de places 
d’aparcament i estacionament...s’està 
treballant en aquest sentit (illes 
emergents, zones càrrega/descàrrega, 
etc)?
Molins Comerç té preocupacions de 
present i de futur. Creuen que hi ha una 
manca d’aparcament en el municipi i 
necessiten una certa mobilitat que els 
ajudi a desenvolupar els seus negocis. Des 
de la regidoria el que fem és escoltar les 
seves necessitats, intentar entendre-les, 
treballar-les per veure si aquestes són 
reals o no... L’Ajuntament sempre ha dit 
que està treballant per crear un altre gran 
aparcament al centre de la vila, que en 
aquest cas serà a sota de la plaça Llibertat, 
i també treballem per buscar noves 
fórmules de mobilitat o d’aparcament 
que puguin ajudar a donar suport al 
comerç. Històricament sempre s’ha fet 
la vinculació de “quants més cotxes, més 
comerç”, i la realitat demostra que no és 
així. Un exemple és la plaça del Palau. 
Hi havia una setantena de places que es 
van reconvertir en altres llocs i aquella 
zona, en comptes de morir, va explotar 
comercialment. O sigui, eliminant places 

d’aparcament s’ha explotat comercialment 
una zona. 

Hi ha un tram del carrer Major que 
comercialment funciona molt bé. En 
canvi, el tram que arriba a la plaça de la 
Vila sembla que no convenç. Per què?
Si tu els mires, només hi ha una 
diferència molt clara i que hi és des 
de fa anys, i és que una està 100% 
peatonalitzada i l’altra no. Que hi ha un 
vincle directe? Bé, les raons segurament 
són moltes... És multifactorial, com tot. 
Una zona on no hi ha cotxes, on no s’hi 
pot arribar en cotxe davant de la botiga, 
té més èxit comercial que no pas una 
altra que està parcialment peatonalitzada, 
perquè és una zona molt més pacificada i 
tranquil·la que s’ha anat adaptant amb el 
temps a aquesta situació. 

Quina valoració fas de la campanya de 
Nadal d’enguany? 
Jo faig una valoració d’estat d’ànim i de 
proposta cultural i comercial. La valoro 
positivament perquè hem sabut mantenir 
totes aquelles activitats que funcionen 
i que ja són tradicionals a Molins de 
Rei. Parlo del trenet, dels tions (hem 
mantingut l’aposta de descentralitzar 
la iniciativa), de l’enllumenat (que 
reconverteix la imatge de la vila fent-
la més atractiva, segura i visible). Però 
alhora  hem incorporat novetats de la mà 
de Molins Comerç. L’exemple seria la 
Fira de Nadal, amb el trasllat de la plaça 
de la Creu a la seva nova ubicació, a la 
plaça de l’Església. Això va donar una 

Proximitat, especialització, qualitat i experiència. Són quatre de les característiques més 
rellevants del comerç local. A les botigues de la vila el tracte és proper i càlid i els consumidors 
i consumidores guanyen una atenció més personalitzada, un assessorament més proper i més 
garanties, confiança i seguretat. Els experts, a més, avisen que el consum de proximitat afavoreix 
l’economia, l’ocupació i l’emprenedoria local. Si a això hi afegim que els petits comerços 
contribueixen a la vida dels barris i repercuteixen en el benefici de la comunitat, l’aposta pel 
comerç de proximitat és clara. El Pep Puiggarí és regidor de comerç i mercats i, segons ens 
explica, un fan del comerç local.

Regidor de Comerç i Mercats
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nova dimensió a la Fira i un nou incentiu 
a la gent que ve a comprar a la nostra 
vila. Recordem que van ser més de 50 
activitats al llarg d’una vintena de dies. 
Per tant, molta diversificació per a tots els 
públics. 

Al Mercat Municipal segueixen havent 
-hi parades tancades. Quin creus què és 
el motiu pel qual no s’ocupen?
El Mercat municipal és un repte. No 
només el de Molins de Rei, sinó els 
mercats municipals d’arreu del territori 
català. Jo, personalment, soc un gran 
amant dels mercats. Visito tots els que 
puc a totes les poblacions que vaig, i 
el primer que puc dir és que Molins 
de Rei gaudeix d’una posició molt 
bona. També som víctimes d’aquesta 
renovació de paradistes i d’aquesta falta 
d’emprenedoria en aquests mercats. 
Estem treballant des de fa anys en 
aquesta problemàtica. Vam fer un canvi 
de normativa per afavorir que algú que 
estigués interessat en gestionar una parada 
ho pogués fer, però amb això no hi ha 
hagut prou. També estem fent un estudi 
de l’estat dels paradistes del mercat, de 
la gent que es pot jubilar en els propers 
10 anys, per crear un pla efectiu i amb 
mètode i fases perquè el mercat estigui al 
complet i mantingui aquesta centralitat 
de la vila que tots volem. Hem d’estar 
atents al que fan a altres ciutats, perquè 
en aquest cas és un mal comú.

El mercat ambulant sembla que 
ha mostrat nombroses vegades el 
seu desacord amb la seva ubicació. 
S’estudia una reordenació que sigui 
relativament definitiva?
Jo no hi estic d’acord en què el 
mercat ambulant hagi mostrat una 
disconformitat amb la seva ubicació. Pot 
haver-hi hagut alguna discrepància en 
algunes ubicacions temporals que han 
tingut, perquè ens hem hagut d’adaptar 
a les mesures de seguretat sanitària que 
ens marcaven durant la pandèmia. Hem 
intentat ser el més flexibles possible per 
garantir que tothom es pogués seguir 

guanyant la vida, però els condicionants 
eren els que eren. Una cosa important 
que hem fet és reordenar el mercat 
ambulant, eliminant el doble sentit en 
el carrer Rubió i Ors i en el tram que 
donava entrada a l’aparcament del mercat 
municipal. Això era un nyap que tothom 
vivia cada divendres i que era molt 
perillós. Ho hem fet de mutu acord amb 
el mercat ambulant. Per tant, no estic 
d’acord en què hi hagi un problema amb 
la seva ubicació permanent.

Què té el comerç de la vila que el fa 
tan atractiu per veïns i veïnes d’altres 
poblacions de la comarca?
És un mèrit de molta gent i d’haver fet 
les coses molt bé durant anys. Primer, del 
propi comerç, que ha mantingut una línia 
qualitativa, diversa i de sempre estar al 
peu del canó i amb una voluntat de servei 
molt gran. Perquè sense això, que és la 
base... per molt bé que ho haguéssim fet 
la resta d’actors, no existiria. Després hi 
ha hagut polítiques, idees, treball constant 
de molts regidors, alcaldes i governs 
que han pres decisions difícils en el seu 
moment, com va ser no muntar un centre 
comercial o cinemes a la vila quan els 
pobles del voltant ho feien. Van mantenir 
el model de comerç  local, de botiga de 

proximitat, de qualitat... i això és el que 
està sent un valor afegit per ciutadans 
d’altres pobles que troben varietat, 
qualitat, un comerç viu, fort i únic. 

Si alguna cosa et satisfà d’haver estat al 
capdavant de la regidoria, aquesta és...
Jo soc un fan del comerç local, dels 
mercats municipals...M’agrada molt 
ser regidor de comerç, ho visc...i si 
d’alguna cosa estic especialment content 
és d’haver ajudat al comerç local a ser 
més competitiu, eficient i flexible. I 
també d’ajudar a que l’estructura i 
la infraestructura de Molins de Rei 
sigui més amable pel comprador i pel 
consumidor. 

Què t’agradaria poder dur a terme 
abans d’acabar l’actual mandat?
Em queden bàsicament dos objectius a 
treballar. Un és incorporar la targeta de 
fidelització al Mercat Municipal per fer 
una proposta única de valor que ajudi 
a millorar el valor del Mercat per nous 
segments de població. La segona seria 
ajudar a augmentar la sensació d’unitat de 
tot el comerç de Molins de Rei, unificar 
més encara la proposta de valor com a vila 
sumant els esforços de cada un dels petits 
comerços i serveis que hi ha. 3

entrevista  continuació...
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És possible que part de la quota sigui a resultats.
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Sergi 
Armentano 

i Marc 
Monné

“S’ha escampat la veu de la feina que hem 
fet i està venint molta gent nova que no 
formen part de Pastorets; fins i tot alguns 
familiars s’han quedat fora perquè ja estava 
tot ple!”

entrevista
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Quan va iniciar-se el vostre vincle amb 
Els Pastorets de Molins de Rei?
El Marc i jo portem tota la vida formant 
part de Pastorets! Sobretot el Marc, que 
fins i tot va fer de nen Jesús! Jo vaig entrar 
una mica més tard, però des de que tinc 
memòria hem estat allà.

Com va arribar la proposta de co-dirigir 
l’obra?
Portàvem un parell d’anys bastant fluixos 
(amb la Covid pel mig) i la gent estava 
molt desmotivada. Molta gent ho volia 
deixar i no podíem permetre que això 
passés! Així que vam decidir agafar el 
lideratge de l’obra amb la intenció de 
reanimar a tot l’equip i tornar a fer créixer 
el sentiment de Pastorets! (I creiem que ha 
funcionat prou bé!)

Fins ara havíeu fet d’actors... com us 
heu sentit en el paper de directors?
Fer de directors ha estat un enorme 
repte que ens espantava i ens motivava 
al mateix temps. Hem tingut la sort de 
tenir un equip fantàstic que ens va acollir 
de seguida i ens van posar les coses molt 
fàcils! Ha estat un viatge molt bonic i ho 
hem gaudit molt.

Quins canvis heu introduït en les 
representacions?
Uf... Moltíssims canvis!!! Hem fet una 
nova proposta tècnica, tant de llums com 

de so; hem recuperat escenes, i les escenes 
de sempre les hem capgirat de dalt a baix; 
hem fet vestuari i atrezzo nou... Però, 
sobretot, hem fet un gran treball actoral! 
Hem fet una nova construcció dels 
personatges i hem treballat i reforçat els 
vincles i relacions que tenen. Però el canvi 
més gran ha estat recuperar la motivació 
de tot l’equip, i això es transmet molt a 
les escenes.

Com han canviat els assajos?
El Sergi porta tota la seva vida estudiant 
teatre i treballant en el sector, així que 
hem pogut incorporar mètodes de treball 
que fan servir els actors professionals. 
Sempre començàvem amb un bon 
escalfament i després ens posàvem a 
treballar. Vam fer una primera part de 
treball de relació i de personatge; i un cop 
això estava consolidat vam començar a 
treballar les escenes. Aquest any hem fet 
un ritme d’assajos que feia temps que no 
vèiem, des de principis de setembre fins a 
l’estrena hem estat assajant cada dia!

Fa uns anys el repte era apropar la gent 
jove. Ara potser és engrescar a la gent 
gran perquè hi participi...
Tenim la sort que som una gran família 
que no entén d’edats!
Tenim des de nens petits fins a gent gran 
participant! Tothom se sent ben acollit a 
Pastorets! Estem molt contents de tenir un 

espai on conviure amb gent de diferents 
edats, però tots remant cap a la mateixa 
direcció! És un regal.

Diuen que, en general, el públic de Els 
Pastorets són amics i família. És cert, o 
està canviant?
A l’equip de Pastorets som més de 150 
persones, així que òbviament gran part 
del públic són amics i familiars (només 
amb aquests ja omplim el teatre!). Però 
aquest any està canviant! S’ha escampat la 
veu de la feina que hem fet i està venint 
molta gent nova que no formen part de 
Pastorets; fins i tot alguns familiars s’han 
quedat fora perquè ja estava tot ple!

A banda de ser una de les poques 
versions que es poden veure de Pitarra... 
què tenen a envejar Els Pastorets de 
Molins?
Sense cap mena de dubte, l’estima i el 
sentiment que tenim cap a Els Pastorets. 
No es tracta d’una simple obra de teatre; 
és un sentiment, una família i una tradició 
que tothom estima! Els tractem amb tant 
d’amor i tanta passió que es transmet al 
públic, i això fa que Els Pastorets siguin 
màgics! Visca Pastorets! 3

La trama de Els Pastorets es construeix a partir de tres històries: la primera, el casament de 
Josep i Maria, la parella en cerca de posada i el naixement; la segona, la lluita entre àngels i 
dimonis i la tercera, centrada en els pastors, és de caràcter còmic i costumista. De fet, és aquesta 
darrera la que té més pes. I els personatges centrals gairebé sempre són una parella de pastors 
que representen els dos grans arquetips del teatre universal: l’espavilat i el curt de gambals. La 
versió que es representa a la nostra vila és la de Frederic Soler “Pitarra” i enguany estrena nova 
direcció. Ens expliquen aquesta nova experiència el Sergi Armentano i el Marc Monné, co-
directors de l’obra.

Directors dels Pastorets
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Comissió
Cavalcada

de Reis

“L’altre problema amb el qual ens hem 
trobat, en iniciar un projecte d’inclusió a 
les nostres activitats, ha estat que l’espai 
actual no és accessible i permet molt poc 
marge per a adaptacions. Esperem aviat 
disposar d’un nou espai on continuar creant 
somnis i que en pugui gaudir tothom. Tots 
tenim dret a somiar.”

entrevista
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Quines novetats s’han incorporat 
enguany a la Fàbrica dels Somnis?
Enguany a la Fàbrica dels Somnis 
Ses Majestats han volgut renovar la 
màquina de control per a fer més eficient 
la recollida i selecció de les joguines 
i somnis de cada carta. També han 
encarregat un vestuari més còmode pels 
patges que ajuden al fet que la fàbrica 
dels somnis funcioni correctament. 
Els patges treballen moltes hores i 
necessitaven estar ben còmodes per 
arribar a tenir tots els somnis preparats 
pel dia de Reis. Gràcies a un projecte 
d’inclusió impulsat per la comissió s’han 
pogut incorporar pictogrames per tal 
de fer un primer pas cap a la fàbrica 
inclusiva.

Les primeres persones guies de 
la fàbrica van ser membres de la 
Comissió... què us va decidir a fer 
partícips infants i joves?
Els joves participants han volgut anar 
involucrant-se en el projecte i això 
ha fet créixer el ventall d’edats que hi 
participen. Actualment hi participen 
joves i adults, i això fa que les visites 
siguin molt diverses i poc monòtones. 
L’associacionisme ens uneix a tots/es i fa 
que creixem junts.

S’han dissenyat màquines noves dins 
la fàbrica...
La màquina de control necessitava una 
renovació per tal de fer front a totes 
les demandes dels infants. La màquina 
anterior era velleta i no donava l’abast 
amb tants somnis.

Sembla que l’espai que ocupa a 
Ca n’Ametller està quedant petit... 
l’objectiu és trobar una ubicació més 
gran?
Gràcies a tots els voluntaris/es, el 
projecte de la fàbrica dels somnis ha 
anat creixent i això ha fet que el públic 
també creixés exponencialment. La sala 
d’exposicions de Ca N’ametller s’ha 
quedat petita i està mal organitzada 
per tal de rebre tantes visites. L’altre 
problema amb el qual ens hem trobat, en 
iniciar un projecte d’inclusió a les nostres 
activitats, ha estat que l’espai actual no és 
accessible i permet molt poc marge per a 
adaptacions. Esperem aviat disposar d’un 
nou espai on continuar creant somnis 
i que en pugui gaudir tothom. “Tots 
tenim dret a somiar.”

La cavalcada d’enguany també ha 
presentat novetats...
Si, des de fa uns anys vam començar a 
buscar un canvi en la cavalcada, sobretot 
tenint en compte que les carrosses 
feia anys que no canviaven el seu estil. 
També es buscava la manera que Molins 
de Rei tingués la seva pròpia carrossa, 
inspirada en la Fàbrica dels Somnis i que 
l’encapçalés la Fada dels Somnis.

S’ha incorporat el trenet de Molins 
Comerç i s’ha eliminat la carrossa de 
les joguines... per què?
Sí, un dels canvis en la seguretat crèiem 
que havia de ser concentrar els caramels 
en una sola carrossa, ja que la perillositat 
de tenir caramels en totes les carrosses 

Gaspar, Melcior i Baltasar són els tres Reis Mags d’Orient, i cada cinc de gener, a la nit, viatgen 
de casa en casa per portar regals als infants. Intenten portar els jocs i les joguines que els han 
demanat a la carta i, de vegades, també deixen carbó. És un dia màgic per als infants, que viuen 
els dies previs amb tones d’il·lusió i un xic de nervis. A la fàbrica dels somnis poden conèixer 
a la fada dels somnis i seguir el procés de comanda, fabricació i entrega dels desitjos que han 
demanat. A la cavalcada tenen l’oportunitat de viure de prop la rebuda al patge Amelí i als Reis 
Mags d’Orient. Parlem amb la Comissió que fa possible tot plegat.

Comissió Cavalcada de Reis
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era massa gran. Gràcies a Molins Comerç 
hem aconseguit tenir el trenet que 
tanta il·lusió porta durant les festes, per 
convertir-lo en el trenet dels regals i dels 
caramels. Aquest propòsit també seguia 
la línia de fa uns anys, de que els reis 
no tiressin caramels perquè poguessin 
adreçar-se millor als infants. Cal destacar 
que la quantitat de caramels llançats ha 
sigut la mateixa que els anys anteriors.

Per què s’ha decidit ampliar la mida de 
les carrosses?
El canvi de carrosses que acompanyessin 
a Ses Majestats en la seva arribada ha 
sigut un projecte molt llarg i amb molta 
feina per poder obtenir un canvi d’estil. 
Però quan vam contemplar el canvi no 
vam pensar en les mides. Quan l’empresa 
subministradora ens va visitar va veure 
que els carrers per on passàvem podíem 
incorporar mides més grans, i això va 
fer que decidíssim ampliar les mides per 
donar més màgia i interacció amb el 
públic. Suposem que tothom s’ha fixat 
amb què Ses Majestats han anat a peu 
dret durant el recorregut, obtenint un 
contacte més proper amb els infants. 
Per exemple, la carrossa del Patge Amelí 
li permetia baixar a la plataforma i 
apropar-se als infants.

La cavalcada ha allargat el seu 
recorregut, incorporant el barri del 
Canal. La intenció és mantenir-ho?
A partir d’avui cal valorar els aspectes 
condicionants, però l’ampliació ha 
sigut únicament de 450m. El canvi més 
destacable ha sigut que Ses Majestats 
han arribat a les 17:30h, i afegint 

l’eliminació de la parada tècnica ha fet 
que fos una cavalcada més dinàmica i 
que l’espectacle de rebuda fos a les 20h, 
una hora apropiada perquè molts infants 
la poguessin veure i assistir a entregar 
la carta. Veure la plaça de l’Església 
plena de gom a gom ens fa veure que 
l’avançament horari ha fet que molts més 
molinencs i molinenques en poguessin 
gaudir.

Des d’aquí volem aprofitar per agrair 
la feina dels més de 50 voluntaris/es 
d’organització, també els més de 400 
participants i les entitats i comerços 
que han col•laborat per aconseguir una 
Cavalcada de Reis i una Fàbrica dels 
Somnis com la d’enguany! Sense tots 
vosaltres res d’això seria possible! 3

entrevista  continuació...
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naturalocal

      Font del Rajolí

 Centre Excursionista Molins de Rei

CONEIXEM LES FONTS

de Molins de Rei amb el CEM

4
Localització: situats 
al barri de la Riera 
Bonet agafem pel 
carrer del mateix 

nom i tirem amunt en direcció 
muntanya. Al final del carrer 
seguirem ara per un tram de 
ciment que, 50m després i a la 
banda esquerra, ens deixarà just 
al davant de la font.

El broc de l’antiga font del 
Rajolí fa mes de quaranta anys 
que va ser tapiat i no hi raja 
aigua, tot i que l’estructura 
del frontal i la pila per recollir 
l’aigua conserven la forma 
original. Està situada en un 
frescal i bonic racó, envoltada 
per canyes de bambú i 
acompanyada a banda i banda 
per un ufanós plataner i una 
mimosa. Al seu davant hi ha 
una gran casa de camp i els 
seus estadants tenen bona cura 
de les hortalisses que conreen 
en un hort situat uns metres 
més avall. El torrent de la 
Riera Bonet discorre en el seu 
tram final darrere la casa, ara 
canalitzat després de l’última 

gran avinguda d’aigua, que va 
provocar molts desperfectes en 
moltes cases del barri. A pocs 
metres de la font hi ha dos 
afloraments d’aigua, un dels 
quals amb una petita porta 
de fusta que permet accedir a 
l’interior d’una cavitat rocosa 
des d›on sempre raja un minso 
fil d’aigua, que surt a l’exterior. 
Els veïns de la zona no saben 
exactament l’orígen de la canal 
d’aigua.

La font del Rajolí és al barri 
de la Riera Bonet, el nucli 
inicial del qual es va començar 
a construir a principis dels 
anys cinquanta amb cases 
d’una sola planta o de planta 
baixa i primer pis, moltes 
autoconstruïdes i en paral·lel al 
tram final del torrent, amb el 
perill que l’aigua se les emportés 
quan plovia molt. La majoria 
eren de persones immigrades 
que venien de fora. Un barri 
que fins l’any 1971 no va tenir 
subministrament elèctric i que 
es va anar forjant a base de la 
unió i la lluita reivindicativa dels 

seus veïns, com també va passar 
en els barris de Can Graner o 
de l’Àngel. A tocar del barri se 
n’està construint un de nou, el 
barri de les Guardioles, amb 
terrenys cedits per l’Ajuntament 
a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona per edificar habitatges 
en règim de lloguer públic, 
de manera que contrasta amb 
l’antic de la Riera Bonet. 

La zona compresa entre el 
Castellciuró, l›ermita de Sant 
Pere del Romaní i el barri de la 
Riera Bonet canvia radicalment 
la seva fisonomia boscana 
amb l›aparició de la plaga de 
la fil·loxera a França el 1860. 
Els boscos d›aquests indrets 
reculen, ja que tothom s›apunta 
i es guanya la vida amb el 
conreu de la vinya, fins que, 
entre els anys 1883 i 1886, 

aquesta plaga que afecta els 
ceps també arriba a Catalunya 
i Collserola. És el moment 
en què els terrenys s›han de 
reinventar de nou i es passen al 
conreu de diferents fruiters de 
secà, sobretot ametllers, oliveres 
i garrofers. Posteriorment, amb 
l›impuls industrial de la vila 
i els preus baixos de la fruita, 
a finals dels anys seixanta 
del segle passat es produeix 
l›abandonament progressiu 
dels conreus d›aquests fruiters 
i això provoca la recuperació 
d›extenses àrees boscoses, que 
és el que veiem actualment. 
Encara ara, quan caminem per 
les pinedes i alzinars del nostre 
terme municipal podem trobar 
la presència d›alguna barraca 
de pedra seca amagada en el 
sotabosc i feixes dels antics 
conreus.3

Font
del Rajolí

Sentia la delícia de les fonts nàixer en 
mon si, regal de les congestes; i en

l›ampla quietud dels horitzons 
hi sentia el repòs de les tempestes



2727
www.totmolins.com

naturalocal

Sant Feliu – Tibidabo – Carretera de les Aigües - MdR 

Narcís Aracil                                                                                                                                     Podeu descarregar la ruta al QR

Ruta BTT nocturna
SONS & BIKES
@sonsandbikes

RUTES I SORTIDES

des de Molins de Rei

4 
Nit de lluna plena, 
ideal per fer una 
sortida nocturna per 

Collserola i gaudir de bona 
companyia amb els Sons. La 
primera part és pel riu, per 
escalfar cames. A Sant Feliu 
fem la pujada a Vallvidrera 
amb arribada al Tibidabo i 
després baixada pels Jardins 
de Can Borni i carretera de 
les Aigües fins a Sant Feliu i 
Molins. El recorregut és de 
42 km i un desnivell de 898 
m, majoritàriament per pistes 
amples. 

Abans de sortir revisem 
les bicis i el material que 
portem, sobretot els llums 
davanters i del darrere, ja que 
és important per a la nostra 

seguretat. Sortim de Molins 
pel Parc Fluvial i agafem 
el camí del riu en direcció 
a Sant Feliu, on arribem 
després de 6 km. Entrem  
per la riera de la Salut i 
continuem pel cementiri, de 
pujada, per la pista de la vall 
de Sant Feliu fins al coll Tres 
Torres (km 12,9 del track), 
amb un desnivell de 330 m, 
passant per l’ermita de la 
Salut, la torre del Bisbe i la 
torre de Santa Margarida. 
La nit fa la pujada de 6 km 
molt interessant i misteriosa; 
no se sent res més que els 
engranatges de les bicicletes. 

Des del coll de les Torres 
circulem per la carretera BV-
1468 a Barcelona i, després 

de  850 m, girem a l’esquerra 
pel camí Santa Creu Olorda-
Vallvidrera. Aquesta pista 
ampla ens porta al carrer del 
Mont d’Orsà i a la plaça de 
Vallvidrera (km 16).

Continuem en direcció al 
Tibidabo pel carrer de les 
Alberes, passem al costat 
de l’estació del Funicular 
i seguim fins a agafar, a 
l’esquerra, el carrer del Parc 
de la Budellera, on trobem 
la figura del monge i una 
cadena (km 16,5). Vint 
metres més enllà agafem 
el camí de la dreta que 
puja fins a la Torre de 
Collserola (km 17) i la 
passem pel carrer empedrat 
que hi ha darrere fins al 
pàrquing, on, per l’asfalt, 
fem l’última pujada al 
mirador del Tibidabo (km. 
17,6) on podrem gaudir 
d’unes magnífiques vistes 
de Barcelona a la llum de la 
lluna plena. Allà val la pena 
descansar i fer la foto del 
grupet.

Després d’una estona, 
reprenem la marxa baixant per 
la carretera de l’Hotel Florida 
fins a la BV-1418 i, després 
de 600 m, girem a la dreta, 
per agafar el camí de can 
Borni, que ens baixarà fins 
a la carretera de les Aigües 
(km 21,2). Ara podrem 
circular durant set kilòmetres 
en pla  envoltats de la foscor 
de la nit, però el camí està 
ben il·luminat gràcies a la 
claror que fan els llums led. 
Seguim el camí cap a Sant 
Pere Màrtir.

Després d’arribar a la plaça 
Mireia (km 29,30), agafem 
el camí de can Biosca en 
direcció a Sant Just i passem 
per darrere del Poliesportiu 
la Bonaigua (km 32,5). Des 
d’allà continuem per la riera 
i can Gelabert, i arribem a 
Sant Feliu, on sortim al carril 
bici de la carretera N-340, per 
on arribarem a Molins. Allà 
podem fer una hamburguesa, 
que, després de l’esforç, la 
tenim ben merescuda.3

Circular

Tipus de Ruta

898 m
Desnivell positiu

42,38 km
Distància

Moderado

Dificultat tècnica
898 m
Desnivell negatiu
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Trailrank

514 m
Altitud màxima

9 m
Altitud mínima
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Grandes ideas para
pequeños negocios.
Servicios de marketing y comunicación adaptados a pequeños negocios.

Ofrecemos solo aquello que cada uno necesita. Más claros que el agua.

laolacomunicacion@gmail.com

Les estètiques 
de Molins de 
Rei amb més 
seguidors

3.154 followers

1.250 followers1.705 followers

1033 followers1186 followers

@esteticaboters @Bellbebellesa

@isabel_b_estetica_molins @medic_estetic_la_granja

@martasoto_beautysalon

Del 22 desembre al 5 de gener ha estat  

funcionat a la vila el Trenet de Nadal.  

Una tradició de Molins on els comerços del  

poble entreguen els tiquets perquè ho puguis 
gaudir amb els més petits de casa!

Destacat
del mes

Les nostres imatges preferides de felicitacions nadalenques 
dels comerços de Molins i Vallirana.

vistalesxarxes
Top five
followers

@elgramooriginal @dominiquesvallirana @artwellness_sensations

@kumonmolins @sukpa @barbaretxu

@carambolabentirada @davinia_torres_fotografia @espai_inspira



4
La mare tenia tots els discos 
de Serrat, i quan era petit, 
l’escoltava a casa, dia sí i dia 

també. D’adolescent tocava rock 
simfònic amb els amics, i amb catorze o 
quinze anys ja va decidir que la música 
seria la seva professió. El Joan va triar 
com a instrument el piano perquè 
era autosuficient. Sinó, hagués triat la 
bateria. Va passar per l’Escola Municipal 
de Música Julià Canals i va fer estudis 
clàssics al Conservatori de Barcelona. Els 
estudis els sentia llavors com una càrrega, 
perquè no era ben bé el que buscava... 
Fins que el profe de piano clàssic li va 
deixar uns discos d’Oscar Peterson... 
Des d’aleshores, el jazz el va atrapar per 
sempre. Va capbussar-se en aquest estil 
musical a l’escola Zeleste i al Taller de 
Músics i va rebre classes de pianistes com 
Tete Montoliu, Mulgrew Miller o Brad 
Mehldau. El Joan toca totes les tecles: 
compon, arranja, interpreta i ensenya 
música. Ha compost gran part dels temes 
que interpreta amb el Trio que lidera, i 
com a pianista ha tocat amb saxofonistes 
com Benny Golson, Jesse Davis i 

Dick Oatts, o guitarristes com Peter 
Bernstein. Ha estat professor a diversos 
conservatoris municipals i actualment 
ensenya a l’ESMUC i al Taller de 
Músics. Com a director musical, 
arranjador i/o pianista, ha col·laborat 
amb Perico Sambeat, la Jazz Band de 
Sant Andreu i amb Joan Chamorro i 
Andrea Motis. La llista continua amb 
Raimon, Nina, l’OBC, Dagoll Dagom... 
Ha interpretat en estils i formats molt 
heterogenis, però sembla que el que més 
el motiva és el format de trio (piano, 
contrabaix i bateria). També ha gaudit 
moltíssim acompanyant a grans cantants, 
com ara Carme Canela, a la producció 
de Nou Nonet, amb Sílvia Pérez Cruz, 
al seu trio amb el bateria David Xirgu 
i els diferents contrabaixistes que n’han 
format part. Ha estat guardonat amb 
diversos premis, com el de la Primera 
Mostra de Jazz per a Joves (1993); el de 
millor CD de l’any 1995 de l’AMJC 
(Associació de Músics de Jazz de 
Catalunya), amb “Son Song” de Joan 
Monné Trio; el de Disc Català de l’Any 
1996 de Ràdio 4, amb “Introducing” 

de Carme Canela; el de Disc Català Jove 
de l’Any 1997, amb U d’Alguímia; el 
de millor intèrpret de piano de l’any 
2000 de l’AMJC; i el de millor grup 
de l’any 2006, amb Joan Monné Nou 
Nonet. A la vila, la seva vinculació amb 
els Pastorets ve de lluny. Hi participava 
des de ben petit. I en el moment que en 
Pere Raich va voler recuperar la música 
en directe, el Joan es va incorporar a 
la producció i va fer els arranjaments a 
partir de la partitura del mestre Miquel 
Blanch. El podreu veure (i escoltar) 
assegut davant del piano a cada funció. 
I és que els Pastorets i la música són 
dues de les aficions que comparteix amb 
els seus fills. Per cert, el seu primer disc 
està dedicat al seu fill Marc (quan el va 
gravar encara no havien triat el nom de 
a criatura, i per això es titula Son Song) i 
l’àlbum Mireia, de Joan Monné Trio, a la 
seva filla (Mireia, és clar!). Per aixecar el 
seu estat d’ànim, pregunteu-li què fa el 
Barça. El Joan és, com tots els culers, ben 
patidor, però ara mateix deu frisar per 
guanyar la Lliga! 3

Joan Monné
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Metal Defenders: 
20 anys de “metall” i fraternitat

4 “Un fantasma –el fantasma del 
‘metal’– recorre el món. L’hora 
és arribada”. Amb aquesta picada 

d’ullet al Manifest Comunista comença 
el preàmbul dels estatuts fundacionals de 
Metal Defenders, l’associació molinenca 
dedicada a la promoció dels valors i la 
cultura al voltant de la música ‘metal’ 
que aquest any ha complert 20 anys. Des 
del 2002 i les seves primeres reunions al 
bar “El Cafetó”, tres generacions de joves 
i no tan joves amants d’aquest gènere 
musical han organitzat i gaudit d’una 
munió d’esdeveniments, contribuint a 
la vida sociocultural del poble. Des dels 
concerts inaugurals a la desapareguda 
”Can Iborra” amb les bandes locals 
Dragonslayer i Caustic, a la co-
organització de la Trobada de Cervesers 
Artesans de Molins de Rei (TCAM), 
Metal Defenders no ha descansat ni un 
moment, sempre creixent en membres i 
nombre d’activitats.

El concert de la Festa Major ha acollit 
bandes emblemàtiques a iniciativa de 
Metal Defenders fins a sis ocasions des 
del 2003, incloent formacions estatals 
(Barón Rojo, Su Ta Gar, Saratoga, 
Obús) i internacionals (Hell). Però el 
punt d’inflexió per a l’associació arriba 
el 2006, quan s’organitza el primer 
festival a l’aire lliure de ‘metal’ extrem 
amb el títol de “Move Your Fucking 
Brain Extreme Fest”. El “Move” –del 
qual enguany se celebrarà la dissetena 
edició– ha acabat sent el vaixell insígnia 
de l’entitat, així com un festival de 
referència mundial en l’àmbit del ‘metal’ 
extrem, el qual recull els subgèneres més 
agressius, com ara Black, Brutal Death o 
Grindcore, entre d’altres. Sorollós, però 
ubicat fora del nucli urbà, el seu caràcter 
gratuït el fa una raresa en el món dels 
festivals. Aquesta aventura va començar 

inicialment al Parc del Llobregat, en petit 
format. Conscients que el pa que s’hi 
dóna no és per a tothom, el festival es 
va mudar al més arrecerat  “Deathfield” 
(Avinguda de Collserola s/n), on 
centenars de metal·lers apassionats dels 
estils més alternatius es congreguen 
una nit de juliol a l’any. Fins i tot si el 
‘metal’ no us diu res, fer-hi un tomb i 
prendre’s una cervesa a primera hora de 
la tarda contribueix al sosteniment de 
l’entitat, a més de ser una experiència 
que us farà perdre-li la por al cuir negre, 
les tatxes i els cabells llargs. De fet, cada 
any es veuen més criatures entre el públic 
assistent –això sí, amb cascs cancel·ladors 
de so–.

El germà petit del “Move” és el Crash 
Dummies Metal Fest, un festival pels 
amants del ‘metal’ més clàssic (Heavy 
metal, Thrash, Power metal, etc), del 
qual se n’han celebrat fins a 6 edicions 
des de la primera, el 2008. A diferència 
del “Move”, l’entitat cobra una entrada 
modesta per a accedir a un recinte tancat, 
generalment ubicat a l’actual Be Disco. 
El “Crash” té un caràcter més local, amb 
bandes fonamentalment de l’escena 
catalana. I és que Metal Defenders 
es pren molt seriosament promoure 
grups de “quilòmetre zero”. De fet, els 
anys 2013 i 2014 van col·laborar amb 
el festival alemany Wacken Open Air, 
albergant les semifinals i finals estatals 
del seu concurs de bandes d’arreu del 
món. Com que l’experiència és un 
grau, Metal Defenders ha ajudat també 
entitats similars de localitats properes a 
organitzar els serveis de barres de diverses 
festes locals i concerts, com ara el festival 
“Kanya!!!” de Sant Climent i Gavà. I 
aquest any ha començat a col·laborar 
més estretament amb dues entitats de 
la vila: els Matossers –amb els quals 

comparteixen aniversari– i el Festival de 
Cine de Terror de Molins de Rei. Així, 
Metal Defenders encara la seva tercera 
dècada de vida amb l’orgull de defensar 
una música i un estil de vida que, 
afortunadament, segueixen sense estar de 
moda ni ser comercials. També amb el 
repte de garantir el relleu generacional. 
Si aquest text us ha encuriosit i voleu 
saber-ne més mentre no arriba el següent  
“Move your Fucking Brain Extreme 
Fest”, sintonitzeu Ràdio Molins de 
Rei, on un grup de Metal Defenders 
condueixen un programa setmanal 
(Zona Metall), cada divendres a mitjanit, 
punxant clàssics i novetats metàl·liques. 
Allà us podreu informar dels propers 
actes i reunions de l’entitat, on sereu 
molt benvinguts i benvingudes. El 
programa, de fet, té pràcticament un 
lustre més que l’entitat. Però aquesta 
és una altra història. Més informació a 
www.metaldefenders.com.3
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Un món on els cotxes només emetessin aigua. T’ho 
imagines? Un món on els vehicles pensessin en la 
nostra seguretat. On l’energia fluís gràcies a energies 
més netes com ara l’hidrogen. Un món pensat per 
viure en una societat millor per a tots. I on Toyota no 
deixés d’avançar per anar sempre més enllà.

TOYOTA, LET’S GO BEYOND ZERO

IMAGINA’T 
UN MÓN 
MILLOR
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TOYOTA STARBAIX
www.starbaix.toyota.es

Avda. Barcelona, 211 · Molins de Rei

Telf: 935 174 098

SANT BOI - GAVÀ - L’HOSPITALET
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Horari
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Dissabte queramic.com
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¿Per què val la pena
venir a les nostres
botigues?

tenim el que estàs buscant
ceràmica, parquet i bany
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