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MILLORA DE LA FREQÜÈNCIA

Nous horaris i més cobertura

Més informació: molinsderei.cat/mobus
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No us pensàveu pas que us deixaria 
amb la mel als llavis a l’últim article, 
oi? “Tanta història amb les coses 

que va fer Sony i quan toca parlar de la 
consola… ens quedem amb un pam de 
nas.” Aquesta és la crítica més constructiva 
que m’ha arribat, però en la meva defensa 
he de dir que s’ha de saber d’on venia Sony 
per reconèixer la magnitud de la seva proe-
sa en el món dels videojocs. Ara veureu…

Com dèiem, l’any 1986, Sony rep una 
trucada de Nintendo, que en aquells 
moments era l’empresa (juntament amb 
SEGA) que tallava el bacallà en el negoci 
de les videoconsoles, i la seva trucada 
resultava, si més no, inquietant. La 
companyia que va veure néixer Mario Bros 
els va proposar fer una consola híbrida, 
que compaginés els cartutxos i els CDs. 
Nintendo ja en sabia, de fer cartutxos, però 
els de Sony eren els cocreadors del nou 
format (el CD) i, a més, els havien fabricat 
un xip de so per a la seva consola Super 
Nintendo del qual van quedar gratament 
satisfets.

Les negociacions van anar prou 
bé; fins i tot se’n van crear diversos 
prototips, però a l’hora de repartir 
drets i beneficis, el president general de 
Nintendo, Hiroshi Yamauchi, no hi va 
estar gens d’acord. Heu de saber que 
Yamauchi va ser un excel·lent home de 
negocis, però una persona… terrible! I 
fent gala de la seva mala fama, va trair 
Sony i va fer un tracte similar (però més 
beneficiós) amb els seus màxims rivals: 
Philips.

Aclaparats per la traïció, Sony 
gairebé abandona el negoci de les 
videoconsoles, fins que un enginyer 
va fer entendre a la companyia que 
eren capaços d’obrir-se pas en aquell 
mercat “duopolitzat”. Aquesta decisió 
va fer néixer la primera PlayStation, 
també coneguda com PSX, que va 
vendre més de 100 milions de consoles 
i va comptar amb un catàleg de 2.400 
videojocs. A dia d’avui, amb la seva 
PlayStation 5, són un dels pilars de la 
indústria.

Però, com ho van fer? Nintendo i 
Sega controlaven amb mà de ferro 
les condicions de TOTS els videojocs 
publicats i exigien una engreixada 
taxa per fabricar els cartutxos que 
alimentarien les seves màquines. En 
canvi, Sony va donar via lliure a tots 
els desenvolupadors i distribuïdors 
que volguessin crear videojocs per a la 
seva nova consola, tot apostant per la 
creativitat, la llibertat de gestió i oferint-
se a fabricar els CDs que necessitessin 
cobrant una comissió molt assequible, 
i a una velocitat molt superior a la 
fabricació de qualsevol cartutx.

Ah! i no us ho perdeu: el tracte que van 
fer Nintendo i Philips va fer aigües de 
seguida. Nintendo es va quedar sense 
consola i els videojocs que es van treure 
per la Philips CD i amb les franquícies 
de Nintendo són tan dolents que encara 
a dia d’avui són carn de mem. 

El karma és així.3

opinió

D’on surt la PlayStation?            2a Part

Xavi PSX /       r2pradio

TOT ÉS FREAK
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L’any passat ja vàrem comentar 
alguns significats de la festa de la 
Candelera i enguany em limitaré 

a recordar punts que per a mi em van 
ser prou importants. Deixaré a part la 
consideració del creixement de la llum 
diürna, perquè en el meu record prima 
aquell any ¿1956? en què anàvem a 
passar llacets* (llavors es passaven per 
recaptar i ajudar a organitzar la festa) 
amb una noia (s’hi anava en parelles) i 
les mans se’ns van quasi glaçar. Recordo 
que d’uns pontets de vint centímetres 
d’ample, que per sobre del canal trans-
portaven aigua, hi penjaven estalactites 
de glaç.

Mai podien faltar els “xerraires”, que 
damunt de piles de caixes cridaven “No 
una, ni dos, sinó tres al precio de una y 
va otra de regalo!” i coses per l’estil. Tot 
això, en un carrer Major ple de gom a 
gom.

De l’Ajuntament a cal Martí del Rec era 
la fira dels garrins, que es compraven per 

criar-los a casa per a la matança anual 
del porc. Al garatge del Pajares (antigues 
quadres), l’exposició de cavalls i, no 
gaire lluny, guarniments per als cavalls i 
els carros, sense oblidar cal Garbellador 
(Bofill), amb les maces penjant damunt 
dels vianants a l’acera de muntanya de la 
carretera, amb les tendes tipus militar on 
venien joguines; al carrer Verdaguer, els 
arbres i, a prop, alls i cebes.

A la plaça de l’Església no hi havia 
mercat de flors, ja que encara no existia 
la plaça, però sí que, dintre, el dia de la 
Candelera es donaven candeles primes 
de colors que es beneïen i guardaven per 
encendre-les si un dia hi havia tempesta.
El 1951, al soterrani del Mercat tingué 
lloc la primera exposició “Galerías 
Comerciales”, amb gran èxit  per la 
cuidada representació i perquè permetia 
refugiar-se del fred, omnipresent a 
l’època. El  1952 se celebrà un primer 
Concurs Regional de Sardanes en 
el desaparegut camp de futbol de la 
Joventut Catòlica.

Ja ocasionalment, la fira s’havia celebrat 
en cap de setmana, però els canvis de 
costums i cada vegada més visitants no 
pagesos van provocar desplaçar-la des 
del 1959, incloent-hi el primer dissabte i 
diumenge posterior al 2 de febrer.
Ara no hi ha dubte: el 2 és la Candelera, 
però les parades hi són el divendres 
(almenys, a la tarda), dissabte i 
diumenge, i cada vegada s’hi ajunten 
més dies de celebracions sota l’exitós 
paraigua de LA CANDELERA.3

*passar llacets: abans, per ajudar a les 
despeses d’organitzar La Fira o l’Aplec 
de Santa Creu, uns voluntaris feien uns 
llacets de colors que amb agulla de cap es 
clavaven al vestit del públic que donava 
uns cèntims.

opinió

La Candelera
Tomeu Martí i Parellada /       #TomeuMartíiParellada

HISTÒRIES DE MOLINS DE REI



*consulta condicions a la nostra web.
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US DESITGEM UNA BONA FIRA 

DE LA CANDELERA

#ImpulsemMolinsdeRei

4
Aquest mes em permetreu que 
canviï de tema? Sí, aquest mes no 
us recomanaré cap llibre.

Sí, ja sé que la meva recomanació no és 
un llibre. La Fira de la Candelera és, en 
realitat, la nostra Festa Major d’Hivern: 
dies freds (o no tant, amb això del canvi 
climàtic), vent, pluja, anoracs, guants, 
bufandes; olor de botifarra torrada i pa 
acabat de fer; vespres de tast de vins; 
forasters que arriben en cotxe, en tren, 
en autobús... Sí, la Fira és tot això i 
molt més.

Estic segura que molts de vosaltres 
espereu la Fira amb impaciència —igual 
que un mes abans els nens esperaven 
l’arribada dels Reis d’Orient—, però 
també n’estic que alguns altres patiu 
només de pensar en els tres dies que 
ens esperen. Si poguéssiu, marxaríeu. 
Quanta incomoditat! No podem 
treure el cotxe del pàrquing, no podem 
caminar pel carrer, no podem dormir 
a la nit perquè la Fira Gastronòmica 

s’allarga més enllà de les hores 
convenients...

Sí, la Fira de la Candelera s’ha convertit 
en un dels meus clàssics, encara que no 
sigui un llibre. Perquè no només els llibres 
ho són. També ho és un Barça-Madrid, 
una rosa per Sant Jordi, un tortell per 
Reis i un Tió per Nadal. Aquests també 
són els meus clàssics. Els espero tot l’any i 
quan arriben em produeixen un sentiment 
difícil de definir, d’explicar amb paraules. 

Amb la Fira, d’una banda, em sento feliç 
de veure el moviment que genera, l’alegria 
dels joves, la il·lusió que provoca en 
algunes persones anar a comprar planter, 
tastar vins i formatges, descobrir una 
cervesa artesana, comprar-se una bossa o 
aprofitar els preus de fira per canviar-se 
el cotxe. M’agrada descobrir el cartell de 
l’any, tot i que de vegades no m’acabi de 
fer el pes. Gaudeixo dels tastos de menjar 
i beguda, però he de reconèixer que no 
m’acosto gaire al planter. No tinc gaire 
gràcia amb les plantes, ho reconec.

Per una altra banda, quan penso que em 
costarà caminar pel carrer, que patiré 
molèsties nocturnes, que em caldrà 
fer molta volta per anar d’un lloc a 
un altre de Molins —si vull evitar les 
aglomeracions, és clar—, que sempre 
estic exposada a rebre la visita inesperada 
d’algun no molinenc que, com que jo visc 
a Molins, li ha semblat bona idea venir a 
veure’m justament un dels dies de Fira, 
m’envaeix el desig que acabi abans que 
hagi començat.

M’imagino que a molts de vosaltres us 
passa com a mi, d’altres sou uns fans 
incondicionals de la Fira i alguns us 
voldríeu fondre des que comença fins que 
acaba. 

En qualsevol cas, la nostra Festa Major 
d’Hivern és inigualable: si no existís, 
caldria inventar-la.

Bona Fira!3

opinió

La Fira de la Candelera
Isabel Bargalló /       xavelli

ELS MEUS CLÀSSICS
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Aquestes darreres setmanes 
he vist per les xarxes algunes 
queixes de com novament als 

carrers de la vila, façanes, persianes 
i portes, tant de particulars com de 
botigues, s’han incrementat les pintades 
anomenades tag o tager (etiqueta), 
que pràcticament és una signatura o 
acrònim d’una persona o un grup de 
persones. És una manera d’expressar un 
propi estil mitjançant un “aka” (àlies), 
ja que a moltes parts del món l’art de 
carrer és il·legal, i en molts casos no 
s’arriba a concretar un grafitti en la seva 
totalitat. És allà quan entra en utilitat 
el tag, una forma ràpida i poc perillosa 
d’expressar un propi estil en el moment 
de grafitejar. És així com s’identifica 
un grafitter i es diu grafitti (paraula 
plural presa de l’italià graffiti, graffire) o 
pintada a diverses formes d’inscripció 
o pintura, generalment sobre mobiliari 
urbà. Es diu també grafit a les 
inscripcions que han quedat a parets des 
dels temps de l’Imperi Romà, i és un 
dels quatre elements bàsics de la cultura 

hip hop, on s’anomena graf o grafit a 
un tipus específic. En aquest sentit, una 
pintada política no seria un grafit.

L’any 2018 la regidoria de Cultura 
va posar en marxa un projecte que 
s’anomenava “Murs de Colors” i que 
va tenir un gran impacte positiu a la 
vila, tant per la ciutadania que el patia 
com pels artistes, que necessitaven 
espais per crear el seu art de carrer. En 
total es van posar a disposició de l’art 
lliure 7 murs que encara perduren, 
però hi havia 25 espais més que es van 
identificar amb mides i fotografies i que 
havien de ser adjudicats per concurs. 
Només calia presentar un projecte 
previ del que es volia fer i una comissió 
d’artistes locals donava l’autorització 
si el projecte presentat encaixava a 
l’espai i la dinàmica de l’entorn on es 
volia fer. L’objectiu, a part de regular i 
controlar les pintades en espais públics, 
era desestigmatitzar els grafits i donar 
espais per poder-los fer de manera legal 

i controlada. En definitiva, era una 
manera de legalitzar una pràctica que 
ja es feia i ara continua fent-se. I és que 
l’art al carrer no és un problema si es 
donen respostes a les demandes. Molts 
municipis han convertit l’art del carrer 
en turisme per les seves obres d’art. 
El que em sap més greu de la política 
és que, entri qui entri, acostumen a 
eliminar projectes que són molt bons 
pel simple fet que els van fer altres 
governs o partits, i això és un gran error 
perquè, al cap i a la fi, qui guanya o 
perd no són ells, sinó la ciutadania.

Nicolau Maquiavel va dir: “en general, 
els homes jutgen més pels ulls que per 
la intel·ligència, ja que tothom pot 
veure, però pocs comprenen el que 
veuen”.3

opinió

Murs de colors
Raül Carretero Campderrós /       rccampderros

VIVUM CULTURA
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LA VIDA ÉS UN 
CARNAVAL ! Carnaval

2023

4
El passat 27 de gener el pregoner 
de la 172a Fira de la Candelera, 
el molinenc Pep Salas, enginyer 

agrícola especialitzat en medi rural per 
la Universitat de Lleida, va inaugurar 
la nostra festa d’hivern a l’escenari del 
teatre del Foment Cultural i Artístic, on 
va explicar què és la sostenibilitat i la 
importància que hauria de tenir sempre 
en el desenvolupament humà de qualse-
vol societat.

Es diu que la Candelera “és feinera, 
jornalera i tomaquera,” ja que en aquest 
moment de l’any la naturalesa surt de 
l’ensopiment i la letargia hivernal, i els 
éssers vius s’activen i es renoven. Llavors 
els pagesos han de tornar a potenciar 
feines de bestiar, de corral i, sobretot, 
dels camps i dels horts.

Us imagineu per un moment que els 
representants públics dels ajuntaments, 
dels consells comarcals, de l’AMB, 
de les quatre diputacions, del Govern 
autonòmic i del Govern central fossin els 

amos i les mestresses d’una masia, dels 
seus camps i boscos? Seria un desastre 
majúscul: no tocarien ni quarts ni 
hores, es barallarien per qualsevol fotesa, 
destrossarien la collita, matarien de fam 
el bestiar i el sotabosc i les herbotes 
s’estendrien per tot arreu. Aquest seria 
un resum del caos agrari, i a final de mes 
encara voldrien obtenir guanys per no 
haver fet brot. 

Estic segur que als diferents plens i 
al conjunt de direccions generals de 
Catalunya hi ha gent pencaire i que 
s’escarrassa i fa tot el que pot perquè el 
seu municipi prosperi; però la imatge 
que m’arriba necessitaria hores de retocs 
perquè la fotografia pugui mirar-se sense 
caure de cul.

Salas va posar èmfasi en fer les coses 
bé, tan bé com puguem. Es referia a 
cadascun de nosaltres, i va anomenar 
algunes de les tasques que s’haurien 
de fer com a expert perquè la transició 
energètica sigui un èxit.

M’agradaria fer una crida a tota la gent 
que formarà part de les llistes electorals: 
envolteu-vos de gent experta com el 
nostre pregoner. Deixeu enrere lluites 
de poder estèrils, egoismes, traïcions i 
enveges. Ordeneu i aprofiteu les bones 
idees i el talent de les persones que de 
manera altruista tenen com a finalitat 
el benestar general dels conciutadans. 
No feu creure que una bona proposta 
prosperarà i després l’enterreu amb mala 
fe. Apreneu a comunicar-vos i a escoltar. 
Feu com si de les vostres accions en 
depengués la vostra subsistència agrària. 
Feu, en definitiva, com la pagesia de 
Catalunya que, com la Candelera, és 
feinera.

Molt bona Fira!3

opinió

Va de gent feinera
Albert Artés Serra /       albertartes_

EL CALIDOSCOPI



TOTS ELS DIES

9́5€

8
LOCAL I RECOLLIR

Oferta vàlida per comandes al local i recollides en botigues adherides. Mitjanes (fina o clàssica) fins a 3 ingredients. 
Consulta suplement de preu en botiga per Telepizza Gourmet i QuadRoller. No acumulable a altres ofertes. Impostos inclosos.

C/ DEL PONT DE LES QUINZE ARCADES, 5

MOLINS DE REI

936 682 610

Oferta vàlida fins al 31/08/2023

FINS A

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

C/ Major 93 Local · Molins de Rei       @mimatiyjo

ENTREPANS,  TAPES ,  AMANIDES ,  POSTRES  CASOLANS I  MENÚ SETMANAL

NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL
 
MOLINS DE REI

S’ha aprovat el III Pla Municipal 
de Gènere de Molins de Rei?

4Molins de Rei és un municipi 
compromès amb les polítiques 
feministes i d’igualtat des de fa 
molts anys. El 2006 es va aprovar el 
primer Pla i amb la redacció de cada 
nou pla s’avalua l’anterior per a una 
millor elaboració del següent. Aquest 
document recull accions estratègiques 
i eines perquè l’Ajuntament planifiqui 
i desenvolupi polítiques feministes i 
d’igualtat pel conjunt de la ciutadania 
i per a les persones que treballen a 
l’administració local. El Pla que s’ha 
aprovat enguany serà vigent fins al 2026 

i recull 6 àmbits d’actuació: Compromís 
institucional, Drets i qualitat de vida, 
Violència masclista, Participació 
sociopolítica, Treball i ús del temps i 
Discriminacions múltiples.3

L’escola Madorell s’ha aliat amb la 
Universitat de Barcelona?

Aquest curs 2022-23, l’Escola 
Madorell i els Centres Científics i 
Tecnològics de la Universitat de 
Barcelona (CCiTUB) han iniciat 
una aliança en el marc del programa 
“Magnet”, en què els coneixements 
científics i tecnològics seran els eixos 
de l’aprenentatge. L’escola Madorell 
és el tercer centre Magnet al Baix 
Llobregat juntament amb l’Escola La 
Guàrdia (Sant Vicenç dels Horts) en 
aliança amb la UPC Baix Llobregat 
i l’Escola Margalló (Castelldefels) en 
aliança amb el Liceu.3

L’AMB i Molins de Rei augmenten 
la producció metropolitana 
d’energia fotovoltaica amb una 
nova coberta solar?

4Està a punt d’entrar en 
funcionament una nova instal·lació 
fotovoltaica a la coberta del 
poliesportiu municipal, dins del pla 
metropolità Ajuntaments 100 % 
renovables. La Instal·lació donarà 
servei, a banda del mateix poliesportiu, 
als edificis de Sostenibilitat i Territori 
de l’Ajuntament, a la llar d’infants El 
Rodó i a l’espai Sociosanitari Josep M. 
Salas. Aquesta acció complementa la 
fotolinera pública V2G bidireccional, 

primera del seu tipus a l’Estat espanyol. 
Així, aquests edificis públics tindran 
la capacitat de consumir el 65 % de 
l’energia renovable produïda.3

Es revisarà el document únic de 
protecció civil municipal (DUPROCIM)?

4La Protecció Civil a Catalunya integra 
diversos plans especials i territorials que 
contenen la previsió d’emergències i la 
protecció dels riscos als que estan sotmesos 
els territoris. Molins de Rei és una població 
de més de 20.000 habitants i, segons 
aquest marc legal,  està obligat a elaborar el 
Document únic de protecció civil municipal 
(DUPROCIM). L’abast temporal del Pla és 
de 4 anys i el darrer document data de l’any 
2017.3

L’Ajuntament ha signat el compromís de 
compravenda de Sant Pere de Romaní?

4L’Ajuntament comprarà el conjunt 
patrimonial de Sant Pere de Romaní – 
format per l’ermita i la torre – i el terreny 
adjacent per  35.000€ amb l’objectiu de 
restaurar-lo. La intenció del consistori és 
convertir-lo en un espai d’interpretació i 
divulgació cultural, en concret de l’època de 
l’art romànic en el territori del municipi de 
Molins de Rei. El conjunt està considerat Bé 
Cultural d’Interès Nacional (BCIN).3

sabies que?
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Es fa una nova promoció 
d’habitatges públics al barri de Les 
Guardioles?

4Aquesta promoció compta amb 
61 habitatges en règim de lloguer, 
dels quals 2 habitatges seran adaptats 
amb dos dormitoris, 10 habitatges 
d’un dormitori, 33 habitatges de 
dos dormitoris i 16 habitatges de 3 
dormitoris. D’aquests, 30 habitatges 
estan destinats a contingent general i la 
resta estan dirigits a col·lectius específics: 
2 per persones amb mobilitat reduïda, 
10 per joves menors de 30 anys, 9 per 
gent gran a partir de 65 anys, 5 per 
famílies monoparentals o monomarentals 

i 5 per persones amb discapacitat a partir 
del 33%. Per tal de poder optar a aquests 
habitatges cal tramitar la sol·licitud 
d’inscripció al Registre de Sol·licitants de 
Protecció Oficial de Catalunya, abans del 
3 de febrer.3

Els Premis Clic! de fotografia 
arriben a la 24a edició?

4Enguany, s’han rebut 314 propostes. 
Pel que fa a les categories, n’hi 
havia quatre: “Molins de Rei” (59 
fotografies), “Esports de muntanya i 
d’aventura” (64 fotografies), “100 anys 
de l’edifici del Teatre de La Peni”, amb 
motiu del seu centenari (30 fotografies) 
i “temàtica lliure” (161 fotografies). 
Fins al 12 de febrer s’exposaran 60 
fotografies (les guanyadores i una 
selecció de les presentades) a la seu del 
Centre Excursionista de Molins de Rei 
(CEM), al carrer de Roger de Llúria, 3. 
Es podrà visitar de dilluns a divendres, 

de 19 a 21h; dissabtes, de 18 a 21h; 
diumenges, d’11 a 14h; i el cap de 
setmana de la Fira de la Candelera - 4 
i 5 de febrer -,  s’obrirà amb un horari 
especial, de 10 a 14h, i de 16 a 21h.3

Ja és oberta la botiga d’intercanvi de 
roba dels alumnes del PPT d’auxiliar 
de Comerç?

4Un any més, els alumnes del PTT 
d’auxiliar de Comerç i atenció al públic 
engeguen aquest projecte on els alumnes 
treballen els continguts específics del 
comerç: marxandatge, atenció al públic, 
magatzem, logística, etc. Amb aquesta 
iniciativa, els alumnes obren “la botiga” 
com si es tractés del seu propi negoci: 
escullen el nom de l’establiment, el 
logotip, la imatge corporativa, els 
productes que s’hi ofereixen (en format 
intercanvi), etc. Els alumnes també fan 
difusió del seu projecte. Cada dimecres, 

d’11:30 a 13:30h i de 17 a 19h a l’Av. 
València, 21-23.3

S’ofereixen més de 290 places en 
programes de formació ocupacional?

4L’Ajuntament de Molins de Rei, a través 
del Centre Joan N. Garcia Nieto, oferirà 291 
places en accions formatives professionals per 
a l’ocupació durant l’any 2023. Les accions 
formatives s’adrecen prioritàriament a persones 
treballadores en atur, ara bé, també hi poden 
participar persones treballadores en actiu. En 
aquests moments hi ha quatre programes de 
formació actius amb una vintena de cursos 
amb la inscripció oberta. Podeu consultar tota 
l’oferta formativa disponible i el calendari 
d’inscripció a: https://www.molinsderei.cat/
volsformarte/.3

El Llaç i Fòrum XXI es renovaran i 
compartiran seu?

4La junta de l’associació cultural Fòrum 
XXI, editora de la revista El Llaç, s’ha 
renovat i a partir d’ara tindrà al capdavant 
com a president  a Ricard Pascual, també 
president de l’Associació Audiovisual Molins 
TV. Fòrum XXI seguirà publicant la revista, 
però a partir del mes de febrer deixarà la seva 
seu del carrer Major per traslladar-se al local 
de Molins TV, al carrer Torres i Bages, en la 
què serà la seva nova seu.3

NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL
 

MOLINS DE REI sabies que?
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NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL
 
VALLIRANA

Està en exposició pública el 
projecte de la zona de pícnic i 
barbacoes?

4La Junta de Govern Local ha 
aprovat el projecte de zona de pícnic 
i barbacoes, una de les propostes 
guanyadores d’edicions anteriors 
dels Pressupostos Participatius. La 
zona de pícnic i barbacoes s’ubicarà 
finalment al Parc de la Casa Nova, 
al Carrer Partida Can Campderrós 
de Vallirana, a prop de l’Institut Vall 
d’Arús i en un terreny d’uns 1.200 m2 
de superfície. Les actuacions a realitzar 
comprenen treballs d’adequació del 
terreny, habilitació de la zona de 

barbacoes, plantació d’arbrat i matolls 
i col·locació de mobiliari i equipament 
urbà. El projecte estarà en exposició 
pública fins al 3 de març.3

S’ha tractat la vegetació a les lleres 
urbanes de les rieres de Vallirana i 
de Campderrós?

4L’actuació s’ha fet en 15 trams, 12 
a la riera de Vallirana i 3 a la riera 
de Campderrós, amb un total de 
3.776 metres de longitud entre tots 
els trams, amb una estimació de 3,77 
hectàrees actuades. Els treballs s’han 
basat en l’estassada a l’amplària de 
llera de la vegetació que hi ha a la 
riera. En aquests llocs hi apareixen 
plantes invasores, especialment canya, 
esbarzers, rebrots d’ailant i herbassars 
diversos. També s’han eliminat 
aquells elements que podien generar 

embussaments i actualment resta 
només recollir per part de la Brigada 
d’Obres els residus trobats durant les 
feines, bàsicament envasos.3

S’han subvencionat 225 títols de 
transport del 2022?

4Ja es pot consultar la llista dels 
ajuts atorgats en la subvenció pel 
Foment del Transport Públic del 2022. 
Han estat un total de 57 sol·licituds 
presentades, de les quals s’han aprovat 
53, que representen un total de 225 
títols de transport amb un import 
final de 3.952,05 €. Cal recordar que 
aquests ajuts pel Foment del Transport 
Públic són per compensar la diferència 
tarifària entre les zones 1 i 2, ja que 
Vallirana continua dins la zona 2, 
quan les localitats veïnes com Cervelló, 
tenen zona 1.3

S’han repartit 57.000 € en ajuts per a 
llibres, material escolar i extraescolars 
2022-2023?

4Des dels Serveis Socials de l’Ajuntament 
s’ha publicat la llista de les sol·licituds 
favorables de la convocatòria d’ajuts 
per a llibres, material escolar i activitats 
extraescolars 2022-2023, que representaran 
un total de 57.131,10€ repartits en 207 
sol·licituds. En total se’n van presentar 
249, quedant 42 denegades per diferents 
motius.3

S’ha ampliat i renovat la flota de 
vehicles de la Policia Local?

4Les darreres novetats de la flota de vehicles 
de la Policia són un vehicle patrulla i dues 
motocicletes, aquestes aptes per circular 
per camins forestals. Actualment, s’està en 
procés de renovació d’alguns dels vehicles 
de la policia local, però també d’ampliació 
de recursos amb nous vehicles i les motos, a 
l’espera pròximament d’una furgoneta nova. 
La disponibilitat de les noves motos donen 
resposta a diverses demandes relacionades 
amb la vigilància a zones forestals per part 
de la policia local.3

sabies que?
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NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL
 
CERVELLÓ

S’ha obert el període de 
comunicació de crema de restes 
vegetals?

4Fins al 14 de març les persones 
que vulguin fer cremes de restes 
vegetals per activitats agrícoles han 
de comunicar-ho a l’Ajuntament. La 
comunicació s’ha de fer presencialment 
a l’Ajuntament, aportant el DNI 
i facilitant un número de telèfon 
mòbil. Cal concretar al màxim la data 
i hores que s’efectuarà la crema de 
restes vegetals. La normativa estatal 
publicada l’any 2022 imposa noves 
restriccions a l’activitat de cremes. 
Recordem que estableix la prohibició 

de fer qualsevol crema quan sigui 
previst en el mapa diari de perill 
d’incendi forestal, amb nivells de perill 
molt alt o extrem.3

Cervelló s’ha preparat per 
l’arribada del fred?

4Davant les previsions de baixada 
de les temperatures, el consistori ha 
col·locat un total de 17 petits dipòsits 
de potassa a les entrades i sortides 
de totes les urbanitzacions, per tal 
que la ciutadania pugui abastir-se 
per a ús propi en els domicilis en 
cas de gelades. Paral·lelament, es 
continua oferint el servei per part de 
la brigada municipal a la via pública, 
amb el suport de la Policia Local per 
controlar les zones que acostumen a 
generar problemes en cas que hi hagi 
glaçades. Les autoritats han demanat 

a la població que faci una utilització 
responsable d’aquest material, ja que és 
d’ús comú i compartit.3

Es treballa per aprovar el nou Pla 
d’Igualtat?

4L’Ajuntament va convocar la 
ciutadania a participar en l’elaboració 
del II Pla d’Igualtat de Gènere en 
una trobada oberta a tothom. El 
consistori ha volgut comptar amb 
la participació d’aquests agents per 
elaborar el document que defineix 
el conjunt integrat de polítiques 
i mesures que han de fer possible 
eradicar la discriminació de gènere.  Es 
tracta d’establir les directrius que 
complementin les accions que ja es 
duen a terme a Cervelló en matèria 
d’igualtat de gènere, de manera 

transversal, és a dir, abastant tots els 
àmbits de la vida pública.3

Se segueix lluitant contra la pobresa 
energètica?

4Cervelló ha rebut 10.000€ del Programa 
de cohesió social de l’AMB per al pagament 
de factures de subministrament per al 2023. 
La subvenció correspon al projecte “Llum a 
casa” i servirà per a poder fer front al pagament 
de factures de subministraments energètics 
i d’aigua per a les famílies amb manca de 
recursos i col·lectius vulnerables, i lluitar així 
contra la pobresa energètica evitant possibles 
talls de subministrament de serveis bàsics.3

S’han fet obres per millorar la mobilitat 
dels vianants a la N-340?

4El nou pas de vianants permet la mobilitat 
de les persones que han de creuar caminant 
la carretera amb més seguretat. El pas s’ha 
construït a l’alçada de la benzinera i provocarà 
la reubicació de les actuals parades d’autobús de 
la carretera per acostar-les al nou pas en els dos 
sentits de circulació. L’actuació també preveu 
la construcció d’una vorera que connectarà la 
parada del trajecte en sentit Barcelona amb el 
pas de vianants, per salvar el tros de vial que 
separarà ambdós elements.3

sabies que?
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Es fan nous cursos per persones en 
situació d’atur?

4L’Ajuntament de Pallejà ha publicat 
la programació de cursos del programa 
municipal “Eines per al teu futur” 
pels mesos de gener, febrer i març. 
Entre les propostes, es poden obtenir 
dues titulacions oficials: atenció 
sociosanitària a persones dependents 
en institucions socials i auxiliars de 
magatzem. Prioritàriament, les sessions 
formatives s’adrecen a persones en 
situació d’atur i, a part dels certificats 
de professionalitat abans mencionats, 
es divideixen en els àmbits de 
l’orientació laboral; comerç, empresa 

i emprenedoria; seguretat alimentària; 
eines digitals; tecnologia aplicada 
a la gestió empresarial i treballs de 
jardineria.3

Els plens municipals es 
retransmetran en directe?

4Tota la ciutadania podrà 
visualitzar, a temps real i a distància, 
els plens de l’Ajuntament de 
Pallejà. La mesura s’aplicarà amb 
la col·laboració de l’Associació 
Catalana de Municipis a través 
d’un sistema segur i efectiu, 
amb l’objectiu d’arribar a totes 
les llars del poble i reforçar la 
transparència de l’administració 
local. D’aquesta manera, la població 
podrà seguir les sessions plenàries 
des de casa connectant-se al canal 
de YouTube de l’Ajuntament, des 

d’on també es podran consultar 
totes les convocatòries que s’hagin 
enregistrat.3

S’han obert les inscripcions per 
participar a Carnestoltes?

4De nou, Pallejà es prepara per 
celebrar l’arribada de Carnestoltes, 
una celebració que enguany es 
desenvoluparà entre el 16 i el 22 
de febrer. Amb aquest motiu, 
l’Ajuntament ha anunciat que 
obre el formulari per presentar les 
sol·licituds, tant per participar en la 
tradicional Rua com per inscriure’s al 
sorteig d’equips de so i generador. Les 
sol·licituds es poden presentar fins al 4 
de febrer. El 14 de febrer, a les 19.30h 
es farà una reunió informativa per a 
totes les comparses inscrites a la Rua 

i es lliuraran les posicions (assistència 
obligatòria).3

Hi ha noves incorporacions a la Brigada 
Municipal?

4L’Ajuntament de Pallejà ha pogut 
contractar durant onze mesos dues 
persones en situació d’atur, a través d’una 
subvenció dels Plans d’Ocupació de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB). Les 
dues persones contractades estaven en 
situació d’atur, inscrites al Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) com demandants de 
feina i rebran formació durant els mesos en 
què col·laborin amb el consistori.3

Les escoles han anunciat el calendari de 
portes obertes?

4Els centres d’infantil, primària i 
secundària rebran les famílies entre les dues 
darreres setmanes de febrer i principis de 
març. D’aquesta manera, les escoles Jacint 
Verdaguer, la Garalda, Àngel Guimerà, 
l’Oreig i l’Institut de Pallejà conviden a 
les famílies a conèixer de primera mà les 
instal·lacions i el projecte educatiu de cada 
col·legi pel curs 2023/24.3

NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL
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Comitè de 
l’Antifaç

“Els tiquets de la Nit de la Bota, el Sopar 
de (ci)Gala i el Ball de l’Antifaç són 
bàsics per fer viable econòmicament la 
festa (...). Enguany també surt a la venda 
la figura en ninot de goma de l’Esteve 
Vilapubilla, Secretari Reial”.

Organitzadors del Carnaval

entrevista

Una de les singularitats del Carnaval molinenc és l’existència de dos bàndols: l’Aristocràcia (els rics, 
els burgesos) i els Esparriots (les classes treballadores del camp, el poble). També hi ha la Reialesa, 
encapçalada pel Rei Carnestoltes i liderada pel Secretari Reial, Esteve Vilapubilla i Tortell de Cabell 
d’Àngel (que és l’ambaixador de Sa Majestat) i tot un seguit de personatges esbojarrats, estrafolaris 
i carnavalescos que conformen el sèquit reial: la Fru-Fru, el Doctor Mandonguilla, l’Auberta de 
Cammes, el Palillo, la Flora... Si a tots hi sumem la colla dels Malparlats (la nova noblesa repudiada 
per la tradicional Aristocràcia molinenca) i la bèstia el Camell...és fàcil imaginar-se la vila capgirada 
durant uns quants dies.

Comencem per algunes particularitats 
del Carnaval de la nostra vila... 
al cartell, per què sempre sortiu 
despullats?
Creiem plenament en la normalització 
del cos nu, tant de la dona com 
de l’home. És una nuesa natural, 
respectuosa i artística, sense 
connotacions sexuals. El cartell 
despullats ja és marca de la casa.

Diuen que s’alterna el rei amb la 
reina...
Ostres, agraïm de primera mà que ens 
informeu que la saga de monarques 

Carnestoltes alternen reis i reines. 
Nosaltres desconeixem si són dona, 
home o cosa fins que apareixen a 
l’Arribo. D’on dieu que heu tret, aquesta 
informació? 

Una de les sorpreses d’enguany és la 
incorporació al programa del Ball de 
Carnaval... 
Des de l’arribada del Comitè, el tan 
rememorat Ball, d’èpoques tan glorioses 
i èpoques quelcom menys glorioses, era 
un acte paral·lel que no s’organitzava des 
del Carnaval. Enguany, juntament amb 
les entitats que ja ho anaven fent, el Ball 

s’incorpora de ple a l’organització i en 
línia de la festa com a Ball de l’Antifaç. 
Un cop acabada la Gran Rua, podrem 
recuperar forces al Sopar de (ci)Gala a la 
plaça de la Vila (una altra de les novetats 
d’enguany) per, tot seguit, a les 22:30h, 
gaudir del Ball de l’Antifaç, també a la 
plaça de la Vila, amb el grup de versions 
Rocktàmbuls i, posteriorment, dj. 

Parlem del Pregó i el Samaniat...ens 
podeu avançar alguns dels temes que 
es tractaran? 
Pel pregó hauríeu de parlar amb Sa 
Majestat Carnestoltes XLII, mentre que 
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el Samaniat, com bé sabeu, si s’arriba a 
donar, és un petit intercanvi d’opinions 
i airejada de draps bruts entre Sa 
Majestat i aquella bèstia aixafafestes 
anomenada Camell. El Comitè de 
l’Antifaç no és responsable de res de 
tot això.

Quines seran les novetats de la Gran 
Rua?
Principalment el retorn a la normalitat 
quant a nombre de participants. Creiem 
que després de no fer-se al 2021 i que al 
2022 la participació, per raons òbvies, 
va ser molt menor, enguany tornarem a 
xifres pre-pandèmia quant a comparsers 
i comparseres. Pel que fa a la resta, 
simplement es consolidarà el model 
assolit l’any passat amb la integració de 
Poble i Aristocràcia dins la Gran Rua.

També hi haurà canvis al Carnaval 
Menut?
El Carnaval Menut passa a celebrar-se el 
divendres a la tarda, donant continuïtat a 
les festes de Carnaval que s’organitzen a 
les diferents escoles de la vila. Tindrà lloc 
a la plaça del Palau a les 17.30 hores.

Quines iniciatives intentaran fer 
el Carnaval econòmicament més 
sostenible? 
Torna la Molt Gran i Gloriosa Panera 
del Carnaval, que va ser un èxit l’any 
passat. Per altra banda, els tiquets de la 
Nit de la Bota, el Sopar de (ci)Gala i el 
Ball de l’Antifaç són bàsics per fer viable 
econòmicament la festa. Finalment, 
saber que enguany surt a la venda la 
figura en ninot de goma de l’Esteve 
Vilapubilla, Secretari Reial.3

Bona Fira de la Candelera

entrevista  continuació...
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Maria 
de les 

Virtuts
“Soc Senyora de Sant Bartomeu de la 
Quadra, bé hauríeu de saber que Senyor o 
Senyora és títol nobiliari! Cert que el més baix 
de tots... però títol, a fi de comptes. Per tant, 
som Aristocràcia de ple dret”

Van ser una de les novetats del Carnaval de l’any passat. Parlem dels nou personatges que integren la Colla 
de Malparlats. Representen els cosins llunyans i repudiats dels nobles. S’expressen en un llenguatge explícit i 
barroer i, si no reben la invitació, estan disposats un any més a fer el que sigui per assistir al Ball de Màscares 
de l’Aristocràcia. Només una parella gaudirà del privilegi de participar del ball dels rics. Un cop Sa Majestat 
es pronunciï i, si escau, decideixi quina és la parella privilegiada, burgesos i reialesa signaran el pacte amb un 
ufanós brindis. Hem tingut el “privilegi” de xerrar amb una de les cosines...

Senyora de Sant Bartomeu de La Quadra. Colla de Malparlats

Com s’hi viu a Sant Bartomeu de la 
Quadra?
Sense cap mena de dubte molt millor 
que a la vila. Allà tenim millors aires! I 
tenim major alçada!

Diuen les males llengües que és un 
barri de segona...
Tros de quòniam! Sant Bartomeu, per 
començar, no va pertànyer a Molins de 
Rei fins al 1916, així que, de barri, res! 
I bé que, de sempre, els de la vila hi heu 
volgut venir a viure, primer com a lloc 
d’estiueig i després com a lloc de qualitat 
de vida...Així que, de barri, res, som un 
poble com cal! I no ens toqueu el que no 
sona, que muntem ràpid un referèndum 
d’independència!

Parlant de males llengües... per què és 
vostè tan malparlada?
Mira bleda assolellada, la Senyora de 
Sant Bartomeu de la Quadra té més 
educació i saber estar que qualsevol curt 
de gambals de la vila! De malparlada, 

res! Soc tota una dama de l’aristocràcia, 
així que ves amb compte amb aquesta 
llengota si no et vols endur un jec 
d’hòsties... i no com les que reparteix el 
mossèn.

Sembla que la classe benestant està en 
crisi...cada vegada som més rics (o més 
pobres!)...
Bèstia, de crisi, cap! Cert és que les 
arques dels Senyors de Sant Bartomeu 
ja no són les d’unes generacions enrere, 
però com em diu el meu germà, el 
títol ho val tot i ho paga tot. Un 
bon “braguetassu” tampoc ens aniria 
malament...coneixeu un bon partit per 
una dama com jo?

Per què aquest afany de pertànyer 
a una classe que, d’origen, no us 
pertoca?
Perdona? Que n’arribeu a ser, d’ignorant! 
Soc Senyora de Sant Bartomeu de la 
Quadra, bé hauríeu de saber que Senyor 
o Senyora és títol nobiliari! Cert que 

el més baix de tots... però títol, a fi de 
comptes. Per tant, som Aristocràcia de 
ple dret.

A quin membre de l’aristocràcia 
envegeu més?
A cap, nosaltres som Aristocràcia 
molinenca! Els Senyors de Sant 
Bartomeu tenim tot el dret de poder 
ballar el Ball del Camell com aquella 
colla de pallussos que no ens hi volen 
perquè no tenim pela llarga com ells! 
Botiflers panxacontentes! Baliga-balagues 
de pa sucat amb oli barato!

L’any passat l’objectiu era participar 
en el ball del Camell. Seguiu entestats 
en això, o teniu altres dèries?
Vatua l’olla, reclamem el que és nostre 
per dret de llinatge! Si enguany no rebem 
la refotuda invitació al Ball, bé que hi 
insistirem a Carnestoltes XLII quan 
arribi!3

entrevista
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naturalocal

Can Rabella - Les Escletxes - Vallpineda - La Sibèria - Sta. Creu- Can Tintorer

Narcís Aracil                                                                                                                                     Podeu descarregar la ruta al QR

Ruta Comiat 2022

RUTES I SORTIDES

des de Molins de Rei

4 
Proposem una ruta 
circular i propera per als 
aficionats a la bicicleta 

de muntanya. Va ser la ruta 
escollida per SONS&BIKES 
per acomiadar l’any 2022 i 
per acabar esmorzant a Can 
Tintorer. La primera part de 
l’itinerari transcorre per Papiol 
i St. Cugat, la serra de Can 
Julià fins a Vallpineda, després 
pugem cap a Santa Creu per 
la Sibèria i, de baixada, per la 
Sánson i can Ribas fins a Can 
Tintorer. La ruta té 26 km i 
un desnivell positiu acumulat 
de 629 m, amb una dificultat 
mitjana perquè transcorre 
majoritàriament per pistes 
amples.

Des del passeig del Terraplè 
sortim per la riera de Vallvidrera 
en direcció a can Rabella (km 
2,3 del track). Anem per la 
part del pàrquing i pugem pel 
primer camí a l’esquerra, on 
hi ha la cadena, en direcció al 
Papiol. La pista està en bon 

estat i s’hi pot pedalejar bé. 
En arribar a dalt, girarem a la 
dreta per agafar un sender que, 
després de 500 m, s’incorpora a 
la cruïlla de camins. Prosseguim 
l’itinerari per la pista en direcció 
a l’hípica Cal Senyoret (km. 4) 
i pel camí de can Puig. Després 
de la font de les Escletxes, a les 
pistes noves de pàdel, girem a la 
dreta per la pista G02 de Can 
Monmany; després de pedalejar 
uns 100 m, agafem el camí 
de l’esquerra, que és tècnic, i 
després d’1 km veurem una 
bifurcació. Allà continuarem 
per la dreta i el camí ens porta, 
després de 600 m, a la mateixa 
pista de Can Monmany (km 
6). Seguim cap amunt i, 1 km 
després, arribem a la cruïlla de 
camins, on girarem a la dreta, 
per la pista G01, cap a la serra 
d’en Julià, fins a la Colònia 
Montserrat i Vallpineda (km 
9,3).

Continuem per l’av. Verge de 
Montserrat i passem pel costat 

del local de l’Associació de Veïns 
de Vallpineda, fins a la Casa 
Blava (km 10,3). Allà girem a la 
dreta per l’av. de Modolell (pista 
D01) i baixem cap a la Rierada. 
Al final del camí creuem el pont 
de la riera de Vallvidrera  (km 
12) i engeguem la pujada de 
la Sibèria, pista D06, de 2,7 
km, amb un desnivell del 5,7% 
i una elevació de 160 m. Des 
d’allà sortim a la ctra. BV-1468 
(km 14,6), per on circularem 
fins a arribar a Santa Creu (km 
17).

Des de l’esplanada de Santa 
Creu agafarem la ctra. de la 

Sánson i ens deixarem caure per 
1,3 km. Un cop allà, agafarem 
un camí a la dreta, amagat 
darrere d’una roca, que ens 
portarà fins a Can Ribas, on 
creuarem la drecera i baixarem 
pel camí i la pista F06, que ens 
porta a Can Tintorer.

Ara podem descansar i prendre 
l’esmorzar ciclista, en un 
ambient relaxat, per acabar la 
ruta de forma fàcil baixant fins a 
Molins de Rei per la pista F03. 
També tenim la possibilitat de 
pujar per Can Ribas i baixar pel 
Castellciuró.3

Circular

Tipus de Ruta

629 m
Desnivell positiu

26,51 km
Distància

Fàcil

Dificultat tècnica
629 m
Desnivell negatiu
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Trailrank

514 m
Altitud màxima

7 m
Altitud mínima

41 m
Altitud màxima
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naturalocal

      Font de Can Preciós

 Centre Excursionista Molins de Rei

CONEIXEM LES FONTS

de Molins de Rei amb el CEM

4
Localització: situats 
al barri de muntanya 
de la Rierada i just al 
davant de la masia de 

can Santoi, agafem de baixada 
pel llarg carrer de la Sibèria fins 
a arribar a l’última casa, amb 
un petit pont. Un cop l’hem 
passada, 100 m més endavant 
surt un caminet a la dreta que en 
10 m de baixada ens deixarà en la 
llera de la riera de Vallvidrera, on 
és la font.

La font de can Preciós 
antigament rajava abundosament 
i era força visitada pels 
excursionistes, a més de ser força 
concorreguda pels qui anaven 
a omplir dipòsits d’aigua, ja 
que era de les poques del nostre 
terme municipal on es podia 
arribar fàcilment en cotxe. Està 
situada a l’obaga, en un ambient 
frescal a tocar de la llera de la 
riera de Vallvidrera i voltada 
d’una exuberant vegetació de 
ribera amb plantes com la cua 
de cavall, les falgueres, les heures 

o els joncs. La font és una 
construcció senzilla formada per 
dues parets petites en angle recte 
encastades en un marge d’on 
surt el broc que aboca l’aigua 
a una petita bassa, la qual no 
queda a la vista per la quantitat 
de sediment que s’ha anat 
acumulant al llarg dels anys i per 
les ocasionals avingudes d’aigua 
de la riera. Malgrat tot, l’octubre 
del 2022, l’associació barcelonina 
Fes Fonts Fent Fonting, que té 
cura de les fonts de la serra de 
Collserola, van fer una tasca de 
condicionament de la font.

Uns metres més amunt de la 
font s›alça el modest mas de can 
Preciós, molt abandonat i sense 
gaire atractiu arquitectònic, el 
qual fins a l›any 1920 havia estat 
només una masoveria regentada 
pels avantpassats del vilatà Tomàs 
Torné, que eren els encarregats 
de cuidar la gran torre senyorial 
d›obra vista coneguda com la 
torre Modolell. Aquesta torre-
palauet ja fa molts anys que té 

les portes tancades i està situada 
molt a prop del mas, en la pista 
que de pujada porta a la Floresta 
i Vallpineda. Els Modolell, que 
en aquell moment eren una 
família molt important de Sant 
Just Desvern, també van fer 
construir l’actual pont de pedra 
que travessa la riera  amb la 
intenció de connectar la vall de 
la Rierada amb la carretera que 
porta a Santa Creu d’Olorda, que 
feia poc que s’havia inaugurat.   

Des de la petita esplanada, i sense 
creuar el pont de pedra, surt un 
estret senderó que ens endinsa 
en una àrea de protecció especial 
de la riera de Vallvidrera. És un 
indret fresc i ombrívol que ens 
permet veure com es desenvolupa 
el bosc de ribera en cabals d’aigua 
d›aportacions modestes, amb el 

vern com l’arbre botànicament 
més interessant. Ran de riera 
també trobem altres espècies 
d’arbres típiques d›aquests 
ambients fluvials, com  l’àlber, 
el pollancre, el freixe, l’om o 
l’avellaner. A més, tot aquest 
indret és un important corredor 
biològic per a nombroses espècies 
d’animals que, encara que no 
hi visquin permanentment, 
sí que van a beure o menjar i 
que interactuen entre ells i el 
bosc de ribera, de manera que 
constitueixen un ecosistema. És 
per això que fora bo que, en les 
nostres passejades per aquests 
indrets fluvials tan fràgils, ens hi 
acostéssim amb una intenció de 
gaudi més contemplativa per tal 
de distorsionar al mínim possible 
les diferents espècies d’animals 
que hi habiten.3

Font
de Can Preciós

Font de can Preciós, / ets de qui t’ha estimat,
el poble a qui vas acollir, / -d’aigua generosa-.

oferint-li la teva amistat.
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Benzinera Autonetoil Molins
El combustible de més qualitat al millor preu

Segon aniversari de l’obertura de la 
benzinera Autonetoil Molins
L’estació de servei Autonetoil de 

Molins de Rei està d’aniversari. El dia 
5 de febrer celebrem els dos anys de 
la seva obertura i en aquest temps s’ha 
convertit en tot un referent a la zona per 
la qualitat del combustible al millor preu, 
emplaçament ideal tot just a la rotonda 
d’entrada al Polígon Industrial El Pla de 
Molins, servei obert les 24 hores i amb 
personal d’atenció al client en horari 
diürn.  A tot això cal afegir la recent 
inauguració de la nova estació de servei 
Molins 2 (carrer del Pla 3, molt a prop 
del Parc de La Mariona) que incorpora 
el centre de rentat de vehicles Elefante 
Azul, amb sis pistes de rentat d’alta pressió 
i zona àmplia per aspirar l’interior dels 
vehicles. 

Qualitat del carburant assegurada
A les instal·lacions d’Autonetoil la qualitat 
del carburant està assegurada, proveint-
se de les principals empreses del país, 
passant per la seva tecnologia de filtratge 
i complementant-los amb additius per 
millorar el rendiment del vehicle. A més, 
passen per un rigorós sistema d’auditoria 
que s’encarrega d’analitzar l’estat dels 
tancs de combustible i la qualitat dels 
productes subministrats periòdicament. 
De la mateixa forma, l’atenció al client és 
una de les altres prioritats. Disposem de 
personal d’atenció a l’usuari que cobreix 
la major part de l’horari diürn. Iguament, 
els centres compten amb sistemes de 
pagament d’autoservei disponibles les 24 
hores del dia, tots els dies de la setmana.

Elefante Azul, el pioner en centres de 
rentat a alta pressió
L’any 2015, Grupo Moure va adquirir 
la filial espanyola Elefante Azul de la 
multinacional francesa Hypromat, passant 
a gestionar la marca líder de rentat de 
vehicles a alta pressió a tot el territori. 
Amb més de trenta anys d’experiència a 
Espanya, aquesta empresa és pionera a 
Europa en el què a centres de rentat de 
cotxes a alta pressió fa referència, amb més 

de 811 centres a tota la Unió Europea. 
Elefante Azul garanteix el màxim respecte 
per la carrosseria del vehicle i el medi 
ambient, innovant constantment en 
tecnologia i servei. El sistema d’autorentat 
Elefante Azul es basa principalment 
en l’ús d’aigua calenta, sabons i altres 
productes de neteja exclusius i l’ús d’aigua 
osmotitzada, que elimina impureses i altres 
residus i permet un acabat extraordinari 
sense necessitat d’assecar el vehicle.

Preus més econòmics
En temps inflacionistes com els actuals, 
qualsevol estalvi és sempre ben rebut. En 
el cas concret del combustible, suposa una 
de les despeses més altes i recurrents de 
moltes famílies. Reduir aquesta despesa 
no és una tasca senzilla, donat que les 
solucions que proposen els experts no 
són aplicables per a molts de nosaltres: 
augmentar l’ús del transport públic, 
promoure la mobilitat compartida, 
substituir els vehicles convencionals per 
vehicles elèctrics... En definitiva, mesures 
que no estan a l’abast de tots, perquè no 
tots els ciutadans poden arribar al seu lloc 
de treball amb tren o autobús o permetre’s 
el sobrecost que suposa adquirir un nou 
cotxe.

Actualment, Autonetoil s’ha establert com 
la companyia líder al sector i número u pel 
que fa a preus econòmics, erigint-se en la 

cadena de benzineres més barata a diverses 
comunitats autònomes. Des de l’arribada 
a Molins de Rei fa dos anys, Autonetoil 
ha estat conscient de les necessitats de 
mobilitat que tenen tots els ciutadans 
de Molins i poblacions properes, i és per 
aquest motiu que la seva estratègia es 
basa a oferir els preus més competitius. 
Actualment, comptem amb la confiança 
de més de 1.500 clients actius de Molins, 
Sant Feliu, Sant Just, Vallirana, Pallejà, 
Sant Vicenç dels Horts i altres poblacions 
properes.  

Grupo Moure, un referent nacional
Les marques Autonetoil i Elefante Azul 
formen part del Grupo Moure, un 
important hòlding nacional amb presència 
al sector energètic i carwash, entre altres, i 
que engloba sota el seu paraigua no només 
a Elefante Azul i Autonetoil, sinó també a 
Petronet i Washnet Factory.3

comerç

Podeu trobar les benzineres 
Autonetoil de Molins de Rei a:
Autonetoil Molins 1:  
Carrer del Pla, 53
Autonetoil – Elefante Azul:  
Carrer del Pla, 3  
(molt a prop del Parc de la Mariona)
www.autonetoil.com
www.elefanteazul.com
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4
La història del nostre 
personatge és una història 
de superació, de creixement 

personal, de reinventar-se...perquè 
en Jon Hernández  té tot el tarannà 
que s’atribueix als tòpics dels grans 
personatges: aventurer, inconformista, 
inquiet, tenaç i persistent... i amb un 
punt de visionari. En Jon (o Joni, com 
li deien fa uns anys la família i els amics 
de la vila) fa uns anys va decidir donar 
un tomb a la seva vida i va marxar, 
potser per trobar-se a sí mateix. 

A l’Índia li van robar el seu primer 
equip de fotografia, obligant-lo a 
començar de zero, lluny de casa. Però 
en comptes de tornar i abandonar el 
seu viatge, va decidir seguir. La seva 
tenacitat i inconformisme, acompanyat 
per les circumstàncies, el van portar a 
començar a dedicar-se a la fotografia. 
Formant-se i treballant dur, a poc a 
poc es va anar fent un lloc en aquesta 
professió. 

Avui dia en Jon és un fotògraf de 
Molins de Rei establert  a Barcelona. 
Durant els darrers deu anys ha treballat 
produint belles imatges per a marques 
com Samsung, Powerade, Women’s 
Health, Land Rover, Chelsea FC, 
entre d’altres. A més del seu treball 
comercial, Jon és conegut per ser 
docent de fotografia, amb milers de 
seguidors a les xarxes socials. La manera 
com Jon ensenya fotografia també 
ha estat valorada per marques com 
Profoto, Hasselblad, Olympus, BenQ 
i moltes altres, que confien en ell per 
explicar als fotògrafs d’arreu del món 
com obtenir excel·lents resultats en els 
seus esdeveniments públics. 

La seva fotografia es defineix com un 
enfocament tècnic a la creativitat. Les 
seves imatges no són només atractives, 
sinó també molt elaborades, amb 
tècniques fotogràfiques d’alta gamma. El 
Jon és un apassionat de la llum artificial 
i la seva comprensió li permet recrear 
qualsevol cosa que se li passi pel cap. 

Però, a més de la seva professió, la 
fotografia és la seva passió. Cada any 
en Jon es pren uns mesos per viatjar 
a les zones més remotes del món 
per crear bells retrats de persones de 
tribus i cultures que estan a punt de 
desaparèixer. En aquest treball personal 
és on el Jon realment es converteix en 
un artesà de la imatge, creant imatges 
icòniques que els propers anys parlaran 
del que era el món. 

La imatge que us presentem és obra de 
Peter Hurley (@peter_hurley), un dels 
grans fotògrafs de retrats corporatius.3 

Us deixem aquest QR que us portarà a 
veure el seu Portfoli:  

Jon Hernández

elpersonatge
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Regidor
de Fira

“El món del planter té un problema de relleu generacional. Si un 
dia el planter ens falla...ens podem permetre perdre els orígens de la 
Fira? Podem transformar els orígens del planter en un plat, com a 
evolució natural de l’agricultura?”

“Els canvis de la Fira de la Candelera dels darrers anys s’han articulat al voltant de tres grans elements: una 
voluntat política de fer-los, un pla estratègic per definir-los i prioritzar-los, i, per descomptat, una pandèmia 
que ha obligat a adaptar-los a una realitat complexa i inesperada. I aquests tres eixos, combinats, han ajudat 
a fer de la Fira un esdeveniment diferent a tots els altres, més obert, més dinàmic i més permeable a les 
novetats”. Són paraules de benvinguda de Ramon Sánchez que figuren al programa de la 172a edició de la Fira 
de la Candelera. Una edició que aquest any té la sostenibilitat com a eix motor de les seves activitats. L’actual 
regidor de Fira ens explica algunes de les novetats.

entrevista a Ramon Sánchez

Quines novetats presenta la Fira 
d’enguany?
Tenen molt a veure amb la distribució 
dels espais. El fet que la plaça de l’U 
d’octubre estigui ocupada ens ha 
obligat a pensar en noves ubicacions 
i, de les diferents opcions que teníem 
sobre la taula, la millor en un procés 
de continuïtat era avançar cap al barri 

de La Granja. Som conscients que a la 
plaça Llibertat, que ara està ocupada 
per la Fira de Vins, en els propers anys 
apareixeran els dos blocs de pisos nous, 
i això comportarà canvis. Hem pensat 
en un espai en què puguem créixer en 
un futur. L’altra novetat, des del punt 
de vista organitzatiu, és que només hi 
hauran parades a una banda del carrer. 

La mesura va ser molt ben valorada, 
tant pels expositors com pels visitants. 
Concentrar la mirada només a una 
banda permetia visualitzar clarament 
l’expositor que tenies al davant. Això 
comporta que hi hagi menys paradistes, 
però també va en la línia del que ens 
marca el pla estratègic d’anar endreçant 
la Fira i anar buscant la qualitat per 
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sobre de la quantitat. Passem dels 900 
expositors aproximadament als 650 
efectius. Tenim menys ingressos, però 
també menys despeses...i això ens 
permet treure o reduir la presència 
de segons quins tipus de parades que 
oferien els mateixos productes o serveis. 
També ens permet créixer en altres tipus 
d’expositors, com els d’artesania.
 
Una altra de les novetats és el conte de 
la Candelera...
Un conte adreçat als nous públics, als 
menuts de la casa. És una punta de 
llança també perquè molta gent del país 
conegui la nostra Fira. Per això, quan 
l’any passat parlàvem del cartell amb la 
Roser Calafell, parlàvem d’un projecte 
de futur...

Quin balanç fas de la proposta de 
descentralització de la Fira?
És un balanç positiu. El projecte va 
néixer al voltant de la dansa, a la Festa 
Major del 2021, arrel d’unes mancances 
que hi va haver a l’espectacle que 
l’escola Pas a Pas feia a la Peni: la platea 
era inclinada i absolutament irregular. 
Vam proposar-los fer un espectacle al 
pati de Ca n’Ametller, i vam respondre 
a les seves necessitats. El resultat va 
ser excel·lent: van assistir més de 600 
persones. La descentralització passa per 
crear esdeveniments importants pel 
municipi, portant sempre la marca de 
La Candelera i aprofitant així la seva 
potencialitat i els seus seguidors. Amb 
la Taska Truska, per exemple, estem 
intentant fer un projecte que em fa 
molta il·lusió i que seria “La Candelera 
Jazz Club”, un certamen de jazz a la 
vila. “Molins Terra de Bruixes” també 
és un projecte que neix de la ciutadania, 
que té el seu públic i que aquest any 
creixerà de manera significativa. Es 
tracta d’anar consolidant en el temps 
aquests projectes, sent conscients que 
fins que no tinguem la planta baixa 
del Molí hem de celebrar aquests 

esdeveniments al carrer. Crec que 
tenim una gran oportunitat per crear 
fires sectorials importants en aquest 
espai. Es tracta de potenciar els àmbits 
que tenim. Per exemple, un dels meus 
somnis seria fer una fira de robòtica, 
un sector que va a l’alça adreçada 
especialment als joves que estan 
decidint el seu futur professional. 

Qui forma part del Comitè Executiu 
de Fira i quina és la seva funció?
Estan representats tots els sectors del 
municipi (l’empresariat, la pagesia, 
el comerç...) i també Expogestió i 
representants dels grups polítics. Ara, 
pensant-hi, potser podríem incorporar 
algú del món de la cultura, i algú més 
vinculat a la ciutat. 

Un cop acaba la Fira s’elabora una 
memòria. Què se’n fa, d’aquest 
document?
Acabada la Fira, comença la valoració. 
Cada any ho intentem fer millor, però 
cada any hi ha coses que et deixes. Som 
humans! L’anàlisi constant s’incorpora 
en el document i s’intenta potenciar. Per 
exemple, l’any passat el carrer Major va 
quedar molt “desangelat”. Què hem fet? 
Reunions amb els comerços per saber 
què va fallar. Aquest any posarem molta 
cultura popular a la plaça de la Creu i 
una cercavila que es vagi movent i que 
faci ambient. I hem pres una decisió:  
en el cas dels comerços que estan 
ubicats a l’altra banda i no poden sortir, 
si no tenen un altre comerç davant 
podran aprofitar aquest espai. Jo el que 
vull és que a La Candelera els comerços 
de la vila aprofitin aquest moment 
perquè puguin vendre la resta de l’any a 
gent que no sigui de Molins de Rei. 

Al maig se celebren les eleccions 
municipals. T’agradaria tornar a 
repetir com a regidor de Fira?
Si tingués la sort en el proper mandat 
de ser el regidor de Fira, o si hi fos al 

govern, jo em demanaria un altre cop 
la regidoria de Fira. Al 2019, en una 
exposició que vam fer a Ca N’Ametller, 
el Toni Moreno va fer una reflexió: des 
de fa molts anys, el regidor de cultura 
no ha repetit mandat. I això és un 
fracàs, perquè la política cultural varia 
cada quatre anys. Crec, en aquest sentit, 
que la Fira de la Candelera mereix 
continuïtat. 

Quina és l’empremta que deixes a la 
Fira?
Si finalment no hi soc, crec que la meva 
empremta és l’haver donat la volta a 
una Candelera que funcionava per 
inèrcia. La gent possiblement sent que 
la Fira sempre és la mateixa, però hem 
fet moltes accions que han valgut molt 
la pena i hem fet un pla estratègic que 
ens ha marcat molt les decisions que 
havíem de prendre per avançar. Una 
de les màximes que m’autoimposo és: 
com sorprendrem en aquesta edició al 
visitant perquè l’any següent repeteixi? 
Una altra de les empremtes és haver-
la endreçat: hem passat de 17 sectors 
firals a 5 ben categoritzats. També 
hem potenciat la gastronomia, un dels 
elements claus del municipi. El món 
del planter té un problema de relleu 
generacional. Si un dia el planter ens 
falla...ens podem permetre perdre els 
orígens de la Fira? Podem transformar 
els orígens del planter en un plat, com 
a evolució natural de l’agricultura? 
També hem estat capaços d’ampliar 
La Candelera en dos caps de setmana, 
de potenciar els tastos a la sala Gòtica, 
de capgirar el concurs de cartells (que 
ara s’encarreguen a artistes de renom 
del nostre país)...i d’haver facilitat la 
publicació d’aquest conte.... Per mi, és 
de les coses més maques que he pogut 
fer en aquest mandat.3
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PRO BUSINESS

Configuració del compte (obrir-lo si cal, bio, vinculació

amb facebook, link.tree, històries destacades). a a

Branding (imatge corporativa on-line). a a
Contingut Instagram 

(inclou text + imatges d’arxiu + imatges proveïdes pel client).
3 posts a la setmana 3 posts a la setmana

Stories Instagram 

(inclou text + imatges d’arxiu + imatges proveïdes pel client).
r 3 a la setmana

Facebook 

(inclou text + imatges d’arxiu + imatges proveïdes pel client).
Contingut = instagram

3 posts a la setmana

específics de Facebook

Conversa amb els usuaris (gestió dels comentaris). a a
Gestió de missatges directes 

(si cal informació específica demanarem el contingut al client).
r a

Avaluació I Anàlisi de resultats. a a
SEM (anuncis a Instagram/Facebook. 

El pressupost a dedicar en aquests anuncis no està inclòs). a a

Temps de dedicació. 15h/mes 19h/mes
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PLA PRO

Realitzem un estudi complet de la teva marca en l’entorn 
digital: fortaleses, debilitats, oportunitats i possibles amenaces. 
Analitzem la presència de l’empresa i la marca en xarxes socials, 
la seva posició davant de la competència, identifiquem possibles 
influencers i brand advocates, recomanem els canals i continguts 
a crear, i generem un pla d’acció amb durada i KPIs definits per 
aconseguir els objectius proposats a curt, mitjà i llarg termini. 

És possible que part de la quota sigui a resultats.

PLA BUSINESS

Gestionem la presència online de la teva marca, ens 
convertim en el teu Gestor de Continguts i Xarxes 
Socials amb l’objectiu de proposar, administrar i 
avaluar les estratègies de contingut, servei al client i 
gestió de reputació. 

És possible que part de la quota sigui a resultats.
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COMMUNITY MANAGER SERVICE
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COMMUNITY MANAGER?
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les teves Xarxes Socials.
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“Torna amb molta força tot el que és la relació 
de la nostra vila i de la nostra comarca amb 
els aliments, amb l’energia, amb els residus, 
amb el riu, amb la muntanya...i tot això segur 
que serà part de la Fira del futur”

Pep Salas, molinenc, enginyer i doctor per la UPC i conseller de la CNMC (Comissió 
Nacional dels Mercats i de la Competència) és el pregoner de la 172a Fira de la Candelera. 
Comparteix amb nosaltres els seus primers records de la Fira, el lligam de la vila amb la 
seva trajectòria professional i, sobretot, el seu parer sobre el present i el futur de la que 
considera “la gran festa de Molins”

Pregoner

Havies imaginat mai fer de pregoner a 
la Fira de la Candelera?
Doncs no, la veritat és que no havia 
imaginat mai poder ser el pregoner de la 
Fira, i em fa molta il·lusió!

Quin són els teus primers records de 
la Fira?
Tinc el record d’anar al que era el bar 
Esteve, a la carretera, a fer l’esmorzar 
amb el meu avi i el meu pare, veure els 
animals que estaven allà mateix, a les 
cotxeres... També tinc records de molt 
petit, de la part dels arbres, dels fruiters, 
dels tractors...recordo que m’agradaven 
molt! I també de la gent, però potser de 
manera més difusa. Sobretot recordo, 
com a primer record, els esmorzars a 
l’Esteve.
 
Fa uns anys que ets a Madrid. Quan 
arriben aquestes dates enyores la Fira, 
o tornes a la vila?
Sí, la veritat és que estic poc per Molins, 
tot i que evidentment continuo estant 

aquí, la meitat del temps, gairebé. Sí que 
trobes a faltar potser una miqueta el dia 
a dia, perquè abans tenies una implicació 
més gran amb el teixit associatiu del 
poble, però els nanos continuen anant 
a l’escola i, en qualsevol cas, a la Fira 
sempre intentes treure-hi el cap, ser-hi i 
gaudir-la... i retrobar-te amb tanta gent 
que durant l’any potser no veus. A la 
Fira sempre vas de ganxo a ganxo! Sí...
sens dubte sempre són dates que trobes a 
faltar i que vols aprofitar al poble.

De professió, enginyer agrònom. Com 
a especialitat, la transició energètica. 
Sembla que tens un lligam amb la Fira 
actual força clar...
Sí, efectivament, i potser soc agrònom 
una mica per Molins, perquè jo recordo 
allà al barri del Canal, des del balcó 
de casa dels pares, com mirava tots els 
horts, i recordo passar molts dies i moltes 
tardes mirant com treballaven allà als 
camps. Sempre m’havia cridat l’atenció 
la maquinària agrícola de la Fira, i tota 

la part de bestiar... i sí, potser sí que vaig 
començar el meu interès per la natura 
i per la biologia i la bioquímica i totes 
aquests coses més naturals gràcies al 
que en aquell moment a Molins encara 
era molt important, que era un sector 
primari molt fort i que malauradament 
hem anat perdent. Al cap dels anys 
aquest origen de tenir interès en com 
el sol feia créixer els enciams va anar 
evolucionant cap a la utilització del sol 
per generar electricitat. I aquí recordo 
que un dels primers projectes en el qual 
vaig estar involucrat va ser a la deixalleria 
de Molins de Rei, la primera instal·lació 
fotovoltaica (la font solar autònoma), 
que girava seguint la posició del sol al 
llarg del dia. Això devia ser al tombant 
de l’any 99 o 2000. De nou, molta 
relació amb el poble, amb els recursos 
naturals, amb una visió avui que està en 
boca de tothom, però que evidentment 
en aquell moment era molt anticipadora. 
I gràcies no només a la formació que 
vaig rebre, sinó també a la influència 
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que vaig anar rebent després amb el 
Dr. Francesc Sureda, de Llagostera, i 
que em va permetre d’alguna manera 
encarar els estudis de doctorat, ja a 
Enginyeria Elèctrica i centrat totalment 
en la transició energètica. Tot aquest 
coneixement avui s’ha convertit en 
un tema de molta actualitat i tinc la 
sort d’haver-me encaminat cap a una 
direcció que potser no era gaire atractiva 
en aquell moment, però que era molt 
passional i em generava molta motivació. 
M’ha permès professionalment poder-
m’hi dedicar amb diferents barrets, 
des de la part més tècnica (enginyeria) 
fins a la regulació (empreses), i sempre 
al voltant de la qüestió de la transició 
energètica.

Et satisfà l’evolució que ha tingut la Fira 
en aquests 171 anys d’història?
És fa difícil de dir. El que està clar és que 
la Fira té un sentit social i econòmic, que 
és el de facilitar l’intercanvi de productes 
i de serveis entre qui els ofereix i qui 
els compra, i evidentment això ha anat 
retratant al cap d’aquests anys la realitat. 
Ens podem remuntar a fa 170 anys, quan 
amb prou feines hi havia una activitat 
agrària i primària molt bàsica, sense 
maquinària agrícola, etc. Després vindria 
tota la industrialització que vam viure a 
la comarca...Recordo molt la part més 
agrícola i ramadera de la Fira, que avui 
és pràcticament testimonial, i sí que des 
d’aquest punt de vista puc dir que l’he 
trobat a faltar. Però a la vegada també s’ha 

d’entendre que no podem viure del passat, 
sinó que hem de viure del present  i del 
futur. Hem de ser capaços de mantenir 
l’essència i els orígens fent una lectura dels 
temps que corren i sobretot anticipar els 
temps que venen. L’evolució jo diria que ha 
sigut la que els molinencs han volgut o han 
pogut, i això continua sent així. Per tant, 
ens interpel·la a veure que torna amb molta 
força tot el que és la relació de la nostra vila i 
de la nostra comarca amb els aliments, amb 
l’energia, amb els residus, amb el riu, amb la 
muntanya...i que tot això segur que serà part 
de la Fira del futur.

Què és el que més t’agrada de la 
Candelera?
Doncs potser allò que cada any compro 
a les mateixes parades. La mel al Fabià, 
les anxoves, alguna ampolla de vi, alguns 
formatges, el mató de Montserrat , l’oli 
de Ca la Madrona... coses que gestiono al 
llarg de l’any, esperant que arribi la fira per 
comprar-ho. També m’agrada l’olor que fa el 
carrer, la zona dels planters... també la part 
d’alimentació... i la zona de vins! Crec que 
és un espai on et retrobes amb molta gent 
del poble, en un entorn molt festiu i dona 
el toc a les passejades. També m’agrada el 
fred que fa (penso que és molt característic) 
i les activitats que des del Mulei s’han anat 
fent a la nit, que han permès donar-li una 
altra dimensió. En el seu conjunt és la gran 
festa de Molins, de la que més orgullós me’n 
sento.

Què hi trobes a faltar?
No ho sé...no tinc una visió global de tot, 
però crec que hauria de tendir a ser més de 
qualitat que de quantitat (és una cosa que 
s’ha de protegir i d’anar aprofundint). Trobo 
a faltar molta més realitat local en el sector 
primari (en la mesura que sigui possible, sé 
que costa...) i molta obertura a la innovació 
i a les tendències que ens venen i que la 
societat afronta. Estem en un context de 
canvi tecnològic, i la Fira com a tal hauria 
de ser molt permeable i molt capdavantera 
en acostar aquests models als vilatans. 3
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Mònica Usart
i Roser Calafell

“Amb la Roser Calafell ja hem fet 3 contes i sé 
que formem un bon tàndem. Treballar amb 
ella és un autèntic plaer i pensava que fer un 
projecte així, de la meva vila, amb ella, podia 
donar un molt bon resultat”

La Lia i en Bernat viuen a Molins de Rei. Amb el primer cap de setmana de febrer, es preparen per viure una 
de les millors festes de la vila: la Fira de la Candelera. Aquest any, la seva àvia els explica que, quan era joveneta, 
va amagar un tresor, i els convida a trobar-lo. Els germans el buscaran mentre recorren els carrers del poble 
plens de veïns i paradetes. Abans, però, hauran d’esbrinar què és. Aquesta és la història que explica “El tresor 
de la Candelera”, un conte escrit per la molinenca Mònica Usart amb il·lustracions de la Roser Calafell que es 
presenta com una de les novetats d’aquesta 172a Fira de la Candelera.

- MÒNICA: 
Com vius la Fira?
Amb il·lusió, emoció, passió... De fet, com 
totes les festes de la vila. Cadascuna d’elles 
té unes característiques especials. Durant 
la Fira m’encanta sortir de casa ben d’hora 
al matí i no tornar fins a la nit, esgotada 
de voltar per tots els carrers. Tendeixo 
a recórrer cada racó de la Fira, no em 
deixo cap carrer. I m’encanta fer el màxim 
d’àpats possibles fora de casa, per tastar tot 
allò que durant l’any no podem. M’agrada 
diumenge a la tarda comprar quatre coses 
per fer sopar de fira a casa i que les restes 
ens acompanyin durant tota la setmana 
amb la sensació que s’allarga una mica més. 
I m’agrada la fira perquè és un moment per 
retrobar-me amb les amigues. 

Quin és el teu eix sectorial preferit?
Com suposo que es deu haver notat en la 
meva primera resposta, la gastronomia. 
M’encanta anar a la paradeta de les olives, 

on se’m fa la boca aigua, agafar unes 
secallones, un pa d’olives, tastar el pop a 
la gallega que veus com estan bullint allà 
mateix, la coca de Perafita, els xurros, les 
creps, els vins... I així podria omplir tot 
aquest apartat. 

La teva relació amb la Candelera 
és molt especial...fins i tot has estat 
pregonera!
Uf... Poques vegades recordo haver passat 
tants nervis com aquell vespre. Quan em 
van dir de fer el pregó, em vaig sentir 
molt afortunada. Poder donar el tret 
de sortida a una de les festes de la teva 
vida, és brutal. M’ho vaig passar molt bé 
preparant-lo i, tot i els nervis, també vaig 
gaudir molt fent-lo. 

Com va sorgir “El tresor de la 
Candelera”? 
Des de la regidoria de Fira em van 
preguntar com podien tirar endavant 

un conte així. Mentre teníem aquella 
conversa, em vaig oferir per escriure’l. 
Amb la Roser Calafell ja hem fet 3 
contes i sé que formem un bon tàndem. 
Treballar amb ella és un autèntic plaer 
i pensava que fer un projecte així, de 
la meva vila, amb ella, podia donar un 
molt bon resultat. 

Qui són la Lia i el Bernat?
Són dos infants de Molins de Rei. Es 
diuen Bernat i Lia, igual que es podrien 
dir Elna, Berenguer, Nil, Júlia, Max, 
Martí o Clara. Ells serveixen per conduir 
una història que podrien viure dues 
persones, tant infants com adults, a la 
nostra vila durant la Candelera. Ells 
intenten transmetre les sensacions que 
un molinenc/a té durant el primer cap 
de setmana de febrer. Si ho llegeixes i 
ets de Molins, t’hi sentiràs identificat, i 
sinó, et podràs fer una idea d’allò que hi 
trobaràs.

Autores del conte “El tresor de la Candelera”
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- ROSER:
Coneixies la Fira de la Candelera?
Doncs no, jo no coneixia la Fira. N’havia 
sentit molt a parlar, però fins l’any passat 
que em van encarregar el cartell de la 171a 
Fira, que vaig venir... vam estar parlant 
a l’Ajuntament amb el regidor i em van 
explicar l’envergadura de la fira. Llavors 
vaig venir un dia, i vaig flipar! No en tenia 
ni idea de tot el que abastava aquesta fira. 
I em va encantar, evidentment!

Has il·lustrat més de 130 llibres... què 
en destacaries d’aquest?
Doncs sí! Però quan fas un llibre per una 
localitat, com és en aquest cas la vila de 
Molins de Rei, tens molta cura a l’hora 
de documentar-te. Perquè, en aquest cas, 
per exemple, parla d’un recorregut que 
fan els nens per la vila, i ha de ser bastant 
fiable. Jo sempre dic que són llibres 
molt mimadets, perquè procures que la 
gent, després quan els miri, identifiqui 
ràpidament quin és aquell carrer, aquella 
plaça.. A mi aquests llibres em culturitzen 

moltíssim! (riu), perquè entres fins al fons 
d’una vila i la coneixes molt més.

Què va ser abans? La història o els 
dibuixos?
Doncs va ser abans la història. 
Normalment en els contes sempre és 
abans la història. En aquest cas, la va 
escriure la Mònica, i la història em va 
encantar. Nosaltres (els i les il·lustradores) 
ens llegim la història, i a partir d’aquí, 
a veure què ens evoca. I ens posem a 
dibuixar!

Els dibuixos del conte ens recorden els 
traços de Roser Capdevila. Suposo que 
ha estat la teva gran mestra...
Doncs sí, vaig treballar 15 anys amb la 
Roser Capdevila. Jo venia de La Llotja 
de Barcelona, d’estudiar il·lustració, i 
vaig fer una prova per entrar a treballar 
a Cromosoma, que era la productora on 
feien els dibuixos de “Les tres bessones”. 
Sí, acabes sent com una deixeble de la 
Roser. Tot i així, passa el temps i tu, 
dins d’aquest traç, vas creant més el teu 
estil.3
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El TOT Molins té molta història
i 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 a la pizzeria:
Pizzeria Carpe Diem.



Eva Moreno

“A l’hora de posar les peces disponibles sobre 
la taula, la majoria tenien el bar com a teló 
de fons. Buscàvem també, com ens agrada 
a Impuls, que les peces, siguin drama o 
comèdia, tinguin un missatge, obrin debat 
o ens facin reflexionar”

Impuls Teatre torna als escenaris per la Fira de la Candelera. I ho fa amb “Barra lliure”, 
una proposta que beu directament del corrent anomenat “teatre de barra”. Textos breus, 
punyents, amb diàlegs directes i contundents. Cinc històries, cinc direccions, cinc actors, 
cinc actrius... i un espai comú: el bar. “Wolf in the bar”, “Love Dream” i “German” són 
escrites per la molinenca Eva Moreno; “Capítol I”, per Toni Sierra, de Mallorca; i “Romeu 
i Julieta”, per Marga Arrom, un clàssic dels Teatre de Barra a Palma. Tot un repte teatral, 
més coral que mai. Descobrim com s’ha gestat el projecte.

Membre i directora d’una de les peces de Barra Lliure, d’Impuls

Impuls Teatre ha optat enguany per 
cinc històries en comptes d’una...
Fa temps que volíem apostar pel 
microteatre i aquesta ha estat una bona 
ocasió. No teníem massa temps i el 
microteatre ens permet treballar per 
grups i poder enllestir còmodament 
cinc peces, gairebé totes en clau de 
comèdia, i amb cinc elencs diferents.

Totes elles tenen un denominador 
comú: succeeixen en un bar. Què més 
les uneix?
L’origen de les peces és el que justifica 
que passin en aquest denominador 
comú que és el bar. Tres d’elles 
sorgeixen de Teatre de Barra, una 
iniciativa balear on un dia a la setmana, 
i en un carrer concret de Palma, pots 
veure cinc obres diferents, una en cada 
bar, sempre d’una temàtica concreta 
i de manera simultània, alhora que et 

prens alguna cosa. És el cas de “Wolf 
in The bar”, “Capítol I” i “Romeu i 
Julieta”. Les altres dues, “Love Dream” 
i “German”, sorgeixen d’exercicis de 
dramatúrgia realitzats i representants 
en format lectura dramatitzada a la Sala 
Beckett, i s’han adaptat per a situar-les 
en el bar, escenari comú.

Com s’ha fet la tria de guions?
Calia, per facilitar l’escenografia i donar 
un fil conductor, un denominador 
comú. A l’hora de posar les peces 
disponibles sobre la taula, la majoria 
tenien el bar com a teló de fons. 
Buscàvem també, com ens agrada a 
Impuls, que les peces, siguin drama o 
comèdia, tinguin un missatge, obrin 
debat o ens facin reflexionar. Tres 
d’aquestes peces van sorgir del Teatre 
de Barra que tenia per motiu “una 
cambra pròpia”, és a dir, el feminisme 
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en l’aspecte més ampli del terme. El 
tema d’autoria també ha condicionat 
l’elecció: tant Wolf in the bar, com 
Love Dream i German són escrites 
per Eva Moreno; Capítol I per Toni 
Sierra, de Mallorca; i Romeu i Julieta, 
per Marga Arrom, ja és un clàssic dels 
Teatre de Barra a Palma.

I el càsting? Perquè trobem diversos 
directors/es i diferents actors i 
actrius... 
És difícil moure obres amb grans 
elencs, quadrar assajos, dies, hores... I al 
mateix temps, sempre ha sigut voluntat 
d’Impuls mostrar-nos com una entitat 
oberta, tant a diferents tipus de teatre 
com a actors i actrius. Per això ens 
ha semblat una ocasió immillorable 
per a obrir portes a noves cares a 
escena. Obres que permetin el major 
nombre d’intèrprets, direccions... i que 
permetin treballar en petit comitè. La 

majoria són de Molins de Rei. També 
hi tenim gent de Sant Feliu i de Sant 
Vicenç. També rere escena comptem 
amb nous col·laboradors, com són en 
Miquel Bergés i en Raül Carretero a 
sons, llum i escenografia.

Amb tanta gent ha estat complicat 
organitzar els assajos?
Aquesta diversificació ens ha ajudat 
molt a poder compaginar l’assaig en 
diferents dies i hores segons l’equip.

Quin moment està vivint Impuls?
Impuls, com diem, té una clara 
voluntat de seguir endavant després 
del sotrac de la pandèmia. I vol fer-
ho amb cares noves, amb teatre de 
text, microteatre i tot el que ens 
trempi. Estem contents d’haver fet un 
pas important en aquest sentit amb 
BARRA LLIURE.

Quin serà el proper projecte?
El proper projecte està per definir. 
Ara hem après a moure el monstre per 
parts, per equips, i això ajuda molt a 
l’hora de plantejar nous projectes.3
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Jordi Mateo Cerdán

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

Agència d’assegurances exclusiva 

ESCOLA PÀDEL

INFANTIL
I ADULTS
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T. 93 680 47 79
Pere Calders, 6 Local 3 · 08750 Molins de Rei

Tenim el teu Gin!!!
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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€
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93 668 93 33
630 011 735

info@escenica.cat
www.escenica.cat

Serveis per a esdeveniments, creacions 

pròpies i continguts culturals

forn de pa | pastisseria
degustació

us hi esperem!
panet montblanc

passeig del terraplè, 86  | 08760 molins de rei 

93 668 93 33
630 011 735

info@sonitrons.com
www.sonitrons.com

Serveis audiovisuals

93 668 93 33
630 011 735

info@llumsilletres.cat
www.llumsilletres.cat

LLETRES 

LLUMINOSES DE 

FUSTA I ELEMENTS 

DECORATIUS PER A 

ESDEVENIMENTS
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PICAM
(Prevenció Informació Càncer Molins)

4 El 4 de febrer es commemora el 
Dia Mundial contra el càncer, una 
celebració promoguda per la Unió 

Internacional Contra el Càncer (UICC) 
amb el suport de l’Organització Mundial 
de la Salut (OMS) i que té com a 
objectiu sensibilitzar la població mundial 
sobre la malaltia, amb una incidència 
especial en l’àmbit de la prevenció. A la 
nostra vila tenim la sort de comptar amb 
PICAM, una associació sense ànim de 
lucre que actualment està present a altres 
poblacions com Barcelona, Badalona i 
Sabadell. L’entitat, però, va néixer a la 
nostra vila, al Barri de la Riera Bonet, 
el maig de 2004, quan 5 dones, entre 
pacients oncològiques, ex-pacients i 
cuidadores, van decidir que havien 
d’informar sobre el càncer a la població 
que les envoltava. 

La seva missió és donar suport 
al pacient per ajudar-lo en tots 
aquests canvis i, a qui ja ha acabat el 
tractament, ajudar-lo a que pugui tornar 
a la normalitat. També pretén difondre la 
prevenció i la importància del diagnòstic 
precoç tant per qui no ha tingut càncer 
com perquè qui l’ha tingut no recaigui, 
així com informar sobre els avenços de 
la ciència en la malaltia. A més, formen 
a pacients experts perquè puguin donar 

suport a altres pacients. Ara fa uns anys el 
departament de Benestar Social i Família 
va conèixer el que feien i va obrir-los les 
portes dels casals cívics per poder donar 
suport a pacients d’altres municipis de 
Catalunya. Actualment la  informació de 
PICAM es pot trobar a les àrees 
d’hospitals de dia de diversos centres 
hospitalaris on les mateixes infermeres 
la faciliten als pacients oncològics i/o 
hematològics: centres de l’Institut Català 
d’Oncologia, Hospital Municipal de 
Badalona, Parc Taulí, Moisès Broggi, 
Hospital Clínic de Barcelona, H. de 
la Santa Creu i Sant Pau, Hospital del 
Mar, Hospital Vall d’Hebron... La seva 
trajectòria també va ser reconeguda en el 
3r Memorial Josep Maria Salas i Peiró, en 
virtut a la tasca social i solidària dels seus 
membres.  
PICAM ofereix serveis emmarcats 
en diferents programes. Un d’ells 
és el de “Prevenció del Càncer i 
informació” sobre la importància del 
diagnòstic precoç, per aprendre a 
auto cuidar-se i minimitzar el risc de 

recaiguda. El segon, anomenat “Bellesa 
i càncer”, disposa d’un banc gratuït de 
perruques i ofereix estètica oncològica 
adreçada a millorar l’autoestima del 
pacient, familiars i cuidadors. En el 
programa “El Fil de la Vida” s’organitzen 
diferents tallers, teràpies i xerrades 
adreçades a pacients, supervivents i 
voluntaris, i s’ofereix suport individual 
a través del voluntariat i/o professionals. 
Pel que fa al “Programa Camina”, es 
reforça l’exercici físic per al pacient i 
supervivent de càncer amb activitats 
com Ioga, Marxa Nòrdica i Dragon 
Boats (una modalitat de piragüisme 
recomanada per la rehabilitació del 
càncer de mama i la prevenció del 
linfedema). També compten amb un 
“Programa de Voluntariat” i la seva 
formació permanent. Cada dimarts pots 
escoltar a Ràdio Molins de Rei “Picama”, 
el programa de l’associació, conduït per 
Mercè Sellés, Pilar Ustrell i Anna Ribas. 
També pots contactar-hi per telèfon al 
672 021 403 o a picam@picam.eu.3
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Grandes ideas para
pequeños negocios.
Servicios de marketing y comunicación adaptados a pequeños negocios.

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

laolacomunicacion@gmail.com

Les cafeteries 
de Molins de 
Rei amb més 
seguidors.

4.009 seguidors

1.132 seguidors2.499 seguidors

231seguidors271 seguidors

@elcafedelpasseig @cafeteria_amelia

@setembremolins @lamantinguda

@arenasmolins

Compte enrere per la 

172a Fira de la Candelera. 

Des del 27 de gener fins 
al 5 de febrer, activitats per a tothom!

Destacat
del mes

Les nostres imatges preferides sota el hashtag #molinscomerç

vistalesxarxes
Top five
followers

@pebre_negre @carnisseriacaldavid @calmanyet

@joieriamonfort @llibreriaarola @escalasabates

@corset.molins @secrets_joies @xurreriaangelsdemolins



TOYOTA STARBAIX
www.starbaix.toyota.es

Avda. Barcelona, 211 · Molins de Rei

Telf: 935 174 098

SANT BOI · GAVÀ · L’HOSPITALET

Emissions CO₂ (g/km): 98 – 118. Consum mitjà (l/100 km): 4,3 – 5,2. 

*Preu corresponent a Yaris Cross Active Tech. Preu per finançar: 24.925€ (PVP al comptat sense serveis: 25.950€). Entrada: 7.699,70 €. TIN: 7,95%. TAE: 9,26%. 49 mesos: 48 quotes 
de 185€/mes i darrera quota: 14.034,42€. Comissió dobertura finançada (2,99%): 515,04€. Import total del crèdit: 17.740,34 €. Import total degut: 22.914,42€. Preu total a terminis: 
30.614,12 €. Cost total del crèdit: 5.689,12 €. Import dels interessos: 5.174,08 €. Sistema damortització francès. Oferta financera amb el producte Toyota Easy de Toyota Kreditbank 
GmbH sucursal a Espanya. Capital mínim per finançar 14.000€. IVA, transport, impost de matriculació, promoció, aportació del concessionari inclosos. Altres despeses de matriculació, 
pintura metal·litzada i equipament opcional no incloses. Inclòs paquet Toyota Easy Plus amb 4 anys de Garantia i 4 anys de manteniment (un manteniment cada 15.000km o un any, el 
que abans passi).
Inclou l’extensió de garantia Toyota Relax, un cop finalitzat el període de garantia original de fàbrica, el client podrà renovar cada any 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). Model visualitzat no correspon amb el model ofert. Oferta vàlida fins el 31/01/2023 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 consulteu condicions al vostre 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.

NOU TOYOTA YARIS CROSS
ELECTRIC HYBRID
DISSENYAT PER A TOT EL QUE ET PROPOSIS

INCLOU

4 ANYS DE GARANTIA

4 ANYS DE MANTENIMENT

48 quotes. Entrada: 7.699,70 €.  

Última quota: 14.034,42 €.  

T.I.N.: 7,95 %. *T.A.E.: 9,26 %.

PER

185 €AL MES




