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Entrevista a

JOSEP LLUÍS BONET_
FUNDADOR I EDITOR DEL 
MOLLET A MÀ FINS AL 2019

"Veure la revista impresa era 
cada setmana com un part"
—pàg.  a 

IL·LUSTRACIÓ: PAU FARELL

 anys 
de la mà

Mollet a mà celebra el è aniversari 
amb una edició especial sobre la 

transformació de la comunicació lligada 
als canvis viscuts a la ciutat.



2
Març 

PERSPECTIVA —

C
ap a les 5 de la tarda ens 
trobem amb la Montserrat 
Tura en un dels camins 

d'accés als Pinetons, un indret 
que li porta records d'infantesa 
–com anar a enterrar la sardina– 
i que, representa a més, segons 
ella mateixa, el model del Mollet 
meitat urbà i meitat rural que va 
defensar. Qui fou alcaldessa entre 
1987 i 2004 va viure en primera 
persona l'últim gran desenvolu-
pament urbanístic del municipi, 
que podia imaginar guaitant des 
d'aquell punt d'entrada a Gallecs. 
"Els Pinetons és un mirador pri-
vilegiat i, sovint, quan projectà-
vem algun canvi a la ciutat pujava 
aquí per visualitzar-ne l'impac-
te", explica Tura. 

L'any del mil·lenari
El 1993, el municipi celebrava el 
mil·lenari de la primera referència 
escrita de Mollet com a poble. En 
aquells inicis de la dècada dels 90, 
Mollet vivia la ressaca postolím-
pica, després d'haver estat subseu 
dels Jocs Olímpics de Barcelona 

el 1992, un esdeveniment que va 
permetre cobrir algunes de les 
necessitats essencials que tenia la 
població, que patia "una infrado-
tació de serveis essencials". Però 
és a partir del 1993 que es comen-
ça a dibuixar el planejament futur 
de la ciutat. "Mollet estava molt 

desmembrat i és a partir d'ales-
hores que es va començar a arti-
cular.Hi havia moltes coses per 
fer", recorda Tura. 
El desenvolupament urbanístic 
d'aquells anys 90 va comportar un 
creixement demogràfic que anys 
més tard convertiria Mollet ofi-
cialment en ciutat. Fins a apro-
ximadament l'any 2000 es van 

Mollet

1993

Mollet

2023

30
Revista i ciutat,

creixent plegades
Fa tres dècades veia la llum el primer número de la revista Mollet 
a Mà, que ha esdevingut un dels mitjans més populars de la ciutat. 
Amb aquesta edició especial, repassem els canvis viscuts aquests 
30 anys pel que fa a la ciutat, a la feina dels mitjans, la publicitat... 
Un exercici de memòria coŀ lectiva i un xic de nostàlgia, que, en 
aquest primer reportatge, fem de la mà de les tres persones que 
han ostentat l'Alcaldia entre 1993 i 2023 i que han escollit un indret 
representatiu de cadascun dels seus mandats.    

anys

“
Durant els anys 
90 es viurà 
l'últim gran salt 
demogràfic que 

transformarà Mollet 
de poble a ciutat
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aixecar a la ciutat uns 4.300 habi-
tatges, gràcies a diverses actua-
cions: les construccions de Can 
Borrell i Santa Rosa, amb habi-
tatges promoguts per l'Institut 
Català del Sòl, Riera Seca, a càrrec 
de la promotora Vallehermoso, i 
l'Illa de Can Mulà, iniciativa de 
l'empresa municipal Promosol. 
Així, dels poc més de 41.000 habi-
tants del 1993, deu anys després 
–el 2003– la població ja va supe-
rar els 50.000 habitants, una xifra 
que feia que Mollet passés a ser 
oficialment ciutat. 
La xarxa de parcs i centres cívics 
també comença a reeixir. "Jo 
m'he mirat sempre la ciutat com 
un projecte únic, no es podia 
desenvolupar una zona si 
les altres no es desenvolu-
pen, i el meu objectiu va ser 
cohesionar Mollet", assegu-
ra Tura. Són d'aquella èpo-
ca espais tan emblemàtics 
com el Parc dels Colors, el 
Museu Abelló o l'edifici del 
nou Ajuntament, que cul-
minava el desenvolupament 
de l'Illa de Can Mulà.
El  2003, Tura deixava l'Alcal-
dia "amb molta pena" per anar 
al Govern de la Generalitat. 
D'aquells deu anys, defensa que  
"va ser una època en què es va 
transformar la ciutat amb grans 
consensos, que no dic unanimi-
tat. La dècada dels 90 i el tom-
bant de segle la ciutat vivia aquest 
sentiment d'estar evolucionant 
cap a millor i ens en sentíem tots 
orgullosos".

El naixement d'un mitjà
I quin paper va jugar el Mollet a 
Mà en aquell moment? "Va ser 
molt ben rebut, aquest format 
petit va crear un hàbit que és que 
els divendres, sobretot les dones 
grans que anaven a comprar, se'l 
posaven al cabàs, el porta-
ven a casa i va passar a for-
mar part de la quotidiani-
tat. El divendres s'esperava 
el Mollet a Mà, va ser un pro-
jecte d'èxit i molt positiu", 

TURA: "LA REVISTA VA SER MOLT 

BEN REBUDA I LA FRASE 'HO HE

LLEGIT AL MOLLET A MÀ' ES VA 

CONVERTIR EN UNA EXPRESSIÓ 

MOLT MOLLETANA"

MONRÀS: "HA ESTAT UN MITJÀ

MOLT ÚTIL. AMB UN COP D'ULL 

RÀPID, SABIES QUÈ HAVIA PASSAT

AQUELLA SETMANA A MOLLET"

El reportatge —
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− L'orgull de ciutat, d'un Mollet 
treballador que ha anat evolucionant cap a 
millor en aquests 30 anys és un sentiment 

compartit pels tres representants municipals  

assegura l'exalcaldessa.
Una opinió semblant sobre la 
publicació la té el seu successor 
al càrrec, Josep Monràs. "Ha estat 
un mitjà molt útil. Amb quatre 
titulars i una fullejada ràpida la 
gent veia què passava a la ciutat, 
sense ser un mitjà de reflexió o 
anàlisi", considera. "Concentrava 
informació molt útil i de servei 
i sempre estava bé tenir-lo a la 
taula del menjador".
Amb en Josep Monràs, alcalde 
entre 2004 i 2022, ens trobem 
en un altre parc, aquest, però, 
més cèntric. "M'identifico amb 
el model de les Pruneres, que  
representa aquell espai públic i 
verd, que la ciutadania pot viure 
i gaudir dins la ciutat".
L'arribada de Monràs a l'Alcal-
dia va ser conseqüència de la 
marxa de Tura al Govern de la 
Generalitat, una circumstància 
que el va empènyer a acceptar 
el repte. "La meva voluntat no 
era fer carrera política", diu qui, 
finalment, s'ha convertit en l'al-
calde més longeu del municipi.
Des de la seva perspectiva, a prin-
cipis dels 2000, Mollet sortia 
d'una etapa amb una alcaldessa 
molt consolidada i "la visió que es 
tenia era la d'una ciutat on s'ha-
vien impulsat obres faraòniques 
com el nou ajuntament o el parc 
dels Colors –un model amb què 
diu no sentir-se identificat– i en 
què s'havia trencat el diàleg", opi-
na el socialista.

Durant el mandat de Monràs 
es desenvoluparan nous equi-
paments com el Mercat Vell, el 
centre de serveis per a la gent 
gran El Lledoner, les esco-
les bressol municipals i també 
el nou Hospital a la ronda dels 
Pinetons. L'exalcalde també des-
taca el desenvolupament de l'es-

pai públic, amb el parc de 
les Pruneres o la rambla 
verda de Pompeu Fabra i 
l'últim gran creixement 
residencial que ha viscut 
la ciutat amb la construc-
ció del barri de la Vinyota.
Tot i les discrepàncies 
amb la seva antecesso-
ra, Monràs també defen-
sa com en la ciutat ha anat 
en creixement l'orgull de 
Mollet –un eslògan que 
ja va fer servir el govern 
socialista i que l'exalcal-
de defensa a capa i espa-
sa. "És una ciutat a qui no 
se li ha regalat res, no hi 
ha hagut una gran bur-
gesia que hagi tirat del 
carro com ha passat, per 
exemple, a Granollers", 
diu Monràs en contra-
posició amb la capital 
del Vallès Oriental. "Vam 
passar de ser la segona ciutat de 
la comarca a ser una ciutat de 
la comarca amb identitat prò-
pia. Partíem d'un desavantatge 
comercial, social i econòmic his-
tòric. Hem hagut de picar pedra i 
ens mereixem els reconeixements 
que rebem d'altres institucions", 
apunta.

L'era digital
És durant aquesta etapa en què la 
revista Mollet a mà fa el salt a les 
plataformes digitals amb la ver-
sió web i el desenvolupament de 

les xarxes socials. Un món prou 
conegut per l'actual alcaldessa, la 
també socialista Mireia Dionisio, 
molt activa a les xarxes i repre-
sentant d'un canvi generacional 
al capdavant de l'Ajuntament. 
Precisament, Dionisio tria fer-se 
la fotografia per a aquest especi-
al davant l'edifici institucional i 

amb l'A d'en Brossa de fons per-
què del seu curt mandat –porta 
vuit mesos com a alcaldessa–no 
en pot destacar cap actuació que 
remeti a un lloc concret i l'Ajun-
tament simbolitza la institució 
que representa.
Dionisio rep una ciutat post-
pandèmica que "ha enfortit el 
seu múscul social", diu, "una 
ciutat mitjana i treballadora que 
pot mirar de tu a tu moltes altres 
ciutats", i de la qual destaca els 
serveis públics i l'atenció als col-
lectius més vulnerables.
Un Mollet consolidat urbanísti-
cament i amb el controvertit pro-
jecte del Calderí damunt la tau-
la, amb reptes com la millora de 
l'espai públic, el foment de l'oci 
i la cultura, la dinamització eco-
nòmica i la lluita contra el canvi 
climàtic. Nous reptes que Mollet 
a mà continuarà explicant al veï-
nat de la ciutat. ◾

DIONISIO: "EL MOLLET A MÀ HA 

JUGAT UN PAPER FONAMENTAL PER 

TEIXIR VINCLES ENTRE EL VEÏNAT 

I EL QUE PASSA A LA SEVA CIUTAT"

{ Per Laura Ortiz Mateo }
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L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament 
a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització de 
resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació 
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per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o 
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MOLLET A MÀ DISTRIBUEIX 
20.000 EXEMPLARS MENSUALS 
A LES BÚSTIES DE MOLLET
DLB. B-5907/93 
IMPRESSIÓ GRAMAGRAF SCCL

Audiència controlada per:

Hi ha moltes maneres de construir 
comunitat, de teixir vincles entre veïns, de fer 
ciutat. De totes, n'hi ha una que és transversal, 
que arriba a tothom, i que s'ha convertit en un 
tresor que cal potenciar per la capacitat que té 
de connectar les persones i empoderar la ciu-
tadania. Aquesta és la força de la premsa local: 
contribuir a impulsar una ciutadania ifnormada, 
activa i compromesa que explica que una ciu-
tat com Mollet estigui plena d'energia i vitalitat.

Mollet del Vallès té la sort de gaudir 
d'un ecosistema de mitjans de comunicació de 
proximitat divers i plural, que acompanya i dona 
a conèixer tot el que passa a la ciutat, tal com 
ho fa Mollet a mà des de fa més de 30 anys; un 
exemple de periodisme que surt a les places 
i carrers a buscar les notícies, qeu s'interessa 
per tot el que es mou a la ciutat i sobretot, que 
dona veu a la ciutadania. Per això, les pàgines 
de la revista i la plataforma digital s'han con-
vertit al llarg d'aquestes tres dècades en una 
eina imprescindible per entendre Mollet, per 
saber què hi passa i conèixer les inquietuds 
dels molletans i molletanes.

El bon periodisme de proximitat es fa 
des de la màxima estima i compromís amb la 
ciutat i la seva gent. Per això la ciutadania se 
sent seva capçaleres com Mollet a mà. Perquè 
forma part de les seves vides. I això, indubta-
blement, ha d'omplir d'orgull a totes les perso-
nes que han fet possible que enguany celebri el 

seu 30è aniversari. Des dels anunciants 
fins a tots els periodistes que hi han 
passat, sense oblidar els ciutadans i 
ciutadanes de Mollet, que amb el seu 
dinamisme expliquen com de neces-
sària és l'existència de revistes com 

Mollet a mà per seguir avançant, 
sempre endavant.

Per molts anys més! −

Felicitació del 
president de la 
Generalitat Des de 1993, i 

per molts anys

Fa 30 anys Mollet del Vallès va commemorar el 
mil·lenari de la seva existència documentada; la 
ciutat s’abocava a celebrar 1.000 anys. Aquell ja 
llunyà 1993, en plena ressaca olímpica, va servir 
també perquè veiés la llum la revista Mollet a mà, 
gràcies a la iniciativa de l’editor Josep Lluís Bonet. 
Aquell primer número estava il·lustrat a portada 
per una imatge d’època de la plaça Prat de la Riba, 
a tocar d’on sempre hi hem tingut la seu, una 
foto que havia estat cedida per l’estudi Vizcarra. 
La revista contenia 16 pàgines i estaba impresa a 
escala de grisos amb l’única excepció dels detalls 
granatosos de la coberta (el color a tot arreu encara 
trigaria a arribar). I avui arribem al número 1.404 
gràcies a la confiança de moltíssims anunciants 
i lectors i al compromís i bona feina de tanta i 
tanta gent en aquesta dilatada trajectòria. Noms 
a la direcció del mitjà com els d’Anna Vallcorba, 
Mila Prados, Ramon Torrents, Guadalupe Caro i 
Jordi Abayà, que van liderar equips de periodistes, 
publicistes i dissenyadors moguts per l’ambició de 
fer un producte proper i amb vocació de ser útil. 
Amb la voluntat que aquesta històrica capçalera 
pervisqués, l’any 2020, a les portes de la pandèmia, 
la cooperativa Abacus –editora entre altres 
productes comunicatius del Diari SomMollet– va 
assumir-ne la propietat per garantir la continuïtat 
de Mollet a mà. Ara, pensada com a 
una revista mensual de periodisme 
reposat, amb un disseny fresc i 
amb el mateix compromís ferm 
de servei a la ciutat.
Una revista sempre a mà i que 
ha anat de la mà de la gent de 
Mollet durant tres dècades.
A prop teu des de 1993, i per 
molts anys. ✕

PERE ARAGONÈS
President de la Generalitat

SÍLVIA VINYESÍLVIA VINYETA
Editora de Mollet a mà
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30 anys de periodisme: 
dels fotolits a l'era digital

D
els anys 90 a l'actualitat, 
el Mollet a mà ha evoluci-
onat molt, i la forma de fer 

periodisme, també. Així ho expli-
quen l'Emma Balea –periodista 
de Ràdio Mollet des del 1989– i el 
Ramon Torrents –qui va començar 
treballant a Ràdio Mollet a princi-
pis de la dècada dels 90, va seguir 
al Mollet a Mà i va acabar sent un 
dels fundadors de Contrapunt–.
Un dels canvis més destacats és el 
tecnològic. L'Emma, als seus ini-
cis a la ràdio molletana, duia "una 

Olivetti verda i gravava en cintes 
de casset", mentre que els talls de 
veu els feia amb una Revox, sem-
blant a "les bobines del cinema", 
diu la periodista. Ara, en canvi, 
la ràdio té imatge, perquè tam-
bé hi són a les xarxes i també es 
poden programar els programes 
de ràdio, fet que a l'inici no pas-
sava. Per tant, perquè hi hagués 
emissió hi havia d'haver una per-
sona present a l'estudi. El Ramon 
també recorda com pesava la uni-
tat mòbil de ràdio: "Fèiem més 

CrossFit que periodisme". Ara, 
però, els directes es fan tan sols 
amb una trucada de mòbil.
Pel que fa a l'elaboració d'una 
revista o un diari en paper, el 
canvi també ha estat radical. "Les 
fotografies es revelaven i, per tant, 
havies d'anar amb el rodet al foto-
sistema de torn, amb qui ja tenies 
l'acord per revelar-ho a temps. 
Però tot això alentia molt el pro-
cés", explica el Ramon Torrents, 
qui destaca que una de les grans 
millores va ser poder enviar un 

Els periodistes Guillem Bas, Emma Balea i Ramon Torrents repassen com ha canviat la 
comunicació en aquests 30 anys, des del naixement del Mollet a mà, essent la tecnologia i la 
digitalització les bases de les millores i també de la intoxicació informativa de l'actualitat

Guillem Bas, Emma Balea i Ramon Torrents, a la plaça Cinco Pinos

ital
me: 
igita

isme
ra dig

e: 
gital

sme
ra digital

e: 
igita

isme
ra digigital

sme: 
ra digitital

me: 
igitital
me: 
igita



 — PUBLICITAT

Març 

9



10 PERSPECTIVA —

Març 

PDF des de l'oficina i que l'im-
pressor el rebés al mateix instant. 
Un canvi radical tenint en compte 
com era a finals del segle passat: 
"Quan vaig començar al Mollet a 
mà fèiem planxes amb fotolits. 
Havies de dur les quatre planxes 
de CMYK, es creaven com quatre 
radiografies una de cada color i 
totes quatre havien de casar. Era 
un procés etern".
La forma de rebre informació 
també s'ha modificat prou amb 
la mateixa conseqüència d'acce-
lerar passes. "Les notes de prem-

sa, o arribaven per fax o deixa-
ven un sobre a la nostra atenció 
a l'Ajuntament i anàvem a bus-
car-les", apunten.

La pèrdua del contacte més humà
Que es feia un periodisme més 
de carrer i hi havia més contac-
te humà, ho tenen clar tots dos 
entrevistats, qui lamenten que 
actualment són moltíssims els 
canals digitals pels quals arri-
ba la informació. De fet, men-
tre que abans rebien molta gent, 
cara a cara, per explicar-los les 
seves històries susceptibles de ser 
noticiables, ara majoritàriament 
es resol tot darrere d'una pantalla, 
amb un WhatsApp o un correu.
La intoxicació informativa és molt 
gran, tant per a la ciutadania com 
per als periodistes. I sobre aquests 
segons, el Ramon Torrents diu: 
"Tenim tants canals, que això 
també ens està dificultant fer un 
periodisme reposat".
És precisament aquesta línia la 
que s'hauria de seguir, segons 
en Guillem Bas, qui va fer de 
redactor d'esports del Mollet a 
mà el 2007 i de cap de redacció 
del 2010 al 2012, i actualment és 
cap de premsa de l'Ajuntament 
de Martorelles. "Tothom té un 

mòbil, i davant de la immedia-
tesa que dona aquesta informa-
ció al minut, ho has de combatre 
amb el rigor periodístic de con-
trastar les coses, dir la veritat i ser 
honest, però també amb l'anàlisi. 
Perquè sinó el lector ja ho ha vist 
abans, i vol que li expliquin una 
mica què és realment això i el per-
què", assenyala Bas, qui considera 
que "el periodisme ha de donar un 
plus, un valor afegit a la notícia".
Precisament, el martorellesenc 
explica que la seva generació va 
viure el canvi cap a la digitalitza-

ció durant la formació universi-
tària i que el 2007, quan encara 
no estaven estesos els smartpho-
nes, el Mollet a mà ja tenia web. 
"Crec que el Mollet a mà sempre 
va intentar renovar-se i estar molt 
pendent de les novetats tecnolò-
giques", assevera.
Aquesta digitalització a tots els 
mitjans de comunicació ha portat 
grans conseqüències, però tam-
poc no totes n'han estat positives. 
"Ara fas més coses, és veritat que 
tecnològicament t'ho permet fer, 
però hi ha menys persones", des-
taca l'Emma Balea. En la matei-
xa línia s'expressa el Guillem Bas, 
qui esmenta que tot plegat ha dut 
els professionals a ser "més poli-
valents", però alhora ha portat a 
reduir plantilles. Per la seva ban-
da, el Ramon Torrents conclou: "La 
tecnologia ens ho ha complicat tot, 
perquè ens dona moltes més opor-
tunitats i ens fa fer molta més fei-
na, però ens ha simplificat molts 
processos". ◾

LES ANÈCDOTES

Dos anys d'emèrit— 
El 1993 es commemorava 

el mil·lenari del 

poble, amb el rècord 

de globus inflats i 

amb una presència 

ben destacada, 

segons l'Emma Balea: 

"Vaig cobrir l'acte 
institucional de Can 
Gomà, i hi havia 
el Juan Carlos i la 
Sofia". L'emèrit ja hi 
havia estat el 92, a 

la subseu olímpica.

Ple i bodega— 
El Ramon Torrents 

recorda els llargs 

plens de Montserrat 

Tura i com el Bodegón 

Gallego esperava 

edils i periodistes 

encara que acabessin a 

mitjanit. "Servia per 
estar en contacte amb 
companys de professió 
i amb els polítics", 
diu i referma que 

aleshores "no ens 
cremava la informació 
per haver-la de 
publicar d'immediat".

Monràs perseguit— 
En Guillem Bas va 

cobrir la "persecució" 
a Monràs per l'augment 

de sou. "Recordo 
anar pujant a les 
jardineres de Jaume I 
per passar la gent 
i agafar imatges", 
apunta Bas, qui 

assenyala que era 

un moment, l'any del 

15-M, en què "ens 
pensàvem que estava 
canviant el món".

− La tecnologia ens ho ha complicat 
tot, perquè ens dona més oportunitats 
i ens fa fer més feina, però ens ha 

simplificat molts processos"

{ Per Sergio Carrillo Rodríguez }
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Fa 30 anys que el Mollet a mà es publica a la 
ciutat. Com va néixer aquesta revista?
Jo venia del món de la ràdio, vaig estar molts 
anys fent un programa magazín els matins a 
Ràdio Mollet i va sorgir la idea de traspassar 
allò que fèiem amb ràdio al paper. A banda, 
sempre he estat una persona molt comerci-
al i gràcies al programa de ràdio coneixia el 
comerç local. Així vaig començar aquesta 
aventura d’editor.

Quants anys tenies quan vas fundar la publi-
cació?
Sobre els 29, però ja feia anys que feia ràdio. 
Vaig començar molt jove. Als 18 ja estava 
a Ràdio Rubí, vaig estar a Ràdio Mollet i 
a moltes altres emissores. També vaig fer 
un altre projecte amb uns amics de Mollet 
que era una revista de restauració que es 
deia Gourmet, vaig muntar una agència de 
publicitat local i vaig fer una altra publicació 
al Vallès Occidental on vaig estar 15 anys. 

Quina era la idea que tenies per fer una publi-
cació setmanal a Mollet?
A l’inici el Mollet a mà no només era Mollet, 
era també Santa Perpètua, la Llagosta i 
inclús hi va haver una edició a Granollers.
La idea inicial era la de presentar el diven-
dres el que passaria el cap de setmana. Una 
mena d'agenda acompanyada, i, a mesura 
que anaven creixent les pàgines de l’edi-
ció, de temes d’interès divers. Això va ser 
durant el primer any o any i mig, després ja 
vam anar incorporant la informació. Vam 
contractar un redactor i des de l’aleshores 
vam anar evolucionant...

I per què li vas posar Mollet a mà?
Volia que fos una guia de serveis a mà. Que 
no t’ho expliquin, tenir-ho a la mà. Era 
aquesta la idea.

Quina funció creus que tenia per als veïns?
Crec que durant molts anys va ser l’únic 
canal d’informació local real. Perquè podi-
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EL MONTCADENC JOSEP 
LLUÍS BONET VA DONAR 
VIDA A LA REVISTA 
QUE DES DE FA TRES 
DÈCADES ÉS REFERENT 
DE PROXIMITAT

DURANT 
ANYS 
VAM SER 
l 'únic canal 
d' informació 
local real

Josep Lluís Bonet
Fundador i durant  anys (del 
 al ) editor de la revista 
Mollet a mà 
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es comprar La Vanguardia, la Revista del 
Vallès..., però la informació de casa teva, del 
que passava a Mollet, només estava al Mollet 
a mà. Érem com un Facebook molt local.

Un Facebook molt local?
Sí, perquè al final era donar a conèixer el 
que passa, el que tu vius i ha passat al teu 
entorn..., aquesta era la funció del Mollet a 
mà. Fer saber exclusivament el que passa-

va a Mollet. Perquè segurament pels grans 
mitjans no tenia importància si un senyor 
de Mollet havia guanyat un concurs, però 
nosaltres a totes aquestes coses vam voler 
posar-hi molt d’èmfasi. I el resultat és que 
la gent esperava els divendres perquè sor-
tís el Mollet a mà. De fet, la revista volava!

Quin paper tenia la publicació dins la xarxa de 
mitjans locals?
El paper és el que et deia, de ser un aparador 
molt fidel del que passa a Mollet. La meva 
idea era: "Hem de dir el que passa, però sen-
se posicionar-nos". I una  altra de les màxi-
mes que jo tenia era: "Si és una cosa bona 
per la cultura, per l’esport, pel comerç..., 
de Mollet ho fem en gran. Si és una cosa 
que no serà bona per a la ciutat, ho direm, 
però no farem més". Era donar optimisme 
pel cap de setmana.

Quines altres premisses marcaves com a editor?
Una altra de les màximes que tenia, en 
aquest cas en publicitat que era el que jo 
gestionava, era el fet de no fer anuncis de 
fora de Mollet. D’aquí, una anècdota que he 
explicat sempre que és que quan van obrir a 
Barcelona el centre comercial La Maquinista 
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−Ara la tecnologia 
ha avançat molt, 
però abans 

necessitaven hores 
per assecar el paper

}
DES DEL MEU 
BALCÓ TENIA UNA 
VISIÓ PRIVILEGIADA 
DE TOTS ELS 
ACTES DE MOLLET
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−
Veure la 
revista 
impresa era 

cada setmana 
com un part 

{ Per Anna Mir Guinjoan }

Les meves més sinceres felicitacions 

a la gran tasca que realitzen diàriament tots 

els professionals d’aquesta revista, fent que la 

informació més rellevant arribi a tots nosaltres.

FELICITATS PER AQUESTS 30 ANYS!!

ens van oferir una campanya de Nadal molt 
suculenta econòmicament i al final, quan 
estava tot llest, vaig dir que no. 

Per quina raó?
Que la gent es quedés a Mollet era el nostre 
leitmotiv (motiu principal).

Quina altra anècdota recordes d'aquells anys?
La més greu de totes va passar fa anys, quan 
gairebé no existia la informàtica. Va ser un 
dia de tancament d'edició, vam enviar els 
arxius a impremta, que estava a Sabadell, 
i es van esborrar. Vam haver de fer tota la 
revista aquella nit un altre cop. Si havíem 
de tancar a la 1 h vam acabar a les 7 del matí.

En aquest sentit, es pot dir que la digitalit-
zació ha estat clau per a aquesta professió...
Ara la tecnologia ha avançat molt, però 
abans es necessitaven hores per assecar 
el paper, per exemple. Recordo que haví-
em d'anar a la impremta on una màqui-
na anava imprimint lletra a lletra... Tota la 
revista estava feta manualment. Era una 

feina feixuga, d'hores! Imagina quan tení-
em 100 pàgines!

I tota aquesta tasca, feta des del primer dia 
des del bell mig de la ciutat...
Em va agradar la idea d’estar al centre, 
davant de l'ara antic Ajuntament. Des del 
meu balcó tenia una visió privilegiada de 
totes les activitats que es feien. 

Va ser fàcil ser editor del Mollet a mà?
Sempre he estat rodejat de molt bona gent. 
Gent que m’ha ajudat molt i ha estat al cos-
tat de la publicació. Gent que ha cregut en 
aquesta forma de fer les coses i s’ha adaptat 
molt bé. I altres que m’han aportat molt, 
com el vostre president, l’Oriol Soler, que 
també va ser director del Mollet a mà. Vam 
arribar a ser 15 persones treballant-hi.

Eres un editor crític?
Tothom tenia el seu espai al Mollet a mà. Es 
tractava de donar-li molta llibertat al mit-
jà i fer-lo molt obert. Em portava bé amb 
tothom. Amb l'alcaldessa Montserrat Tura, 
amb el batlle Josep Monràs i no només amb 
ells. També amb ERC, amb Podemos, amb 
tots. Jo sempre els deia: “Jo us penso ajudar 
a tots, però quan feu una activitat, vinguin 
les eleccions..., em poseu publicitat”. Això 
al principi va costar i al final va anar molt 
bé. Vaig tenir molta ajuda. També de molts 
comerciants que confiaven i ens donaven 
suport cada setmana. 

Quina ha estat l’època més satisfactòria? 
He estat molt content sempre. Recordo que 
el primer número el vaig iniciar el desem-
bre de 1992 i el febrer ja estava al carrer i 
amb números positius. Amb aquest primer 
número ja vam guanyar diners, pocs, però 
vam guanyar.

Amb què et quedaries de tots aquests anys 
com a editor?
L’emoció de veure la revista impresa. Era 
cada setmana com un part. ◾
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El David va iniciar-se en el 
món del disseny als anys 
90, una època on la publi-

citat a la premsa era en blanc i 
negre i predominava el text per 
sobre de qualsevol imatge o foto-
grafia. D'aquells primers anys, el 
dissenyador recorda com l'enfo-
cament dels anuncis es basava en 
"el producte i treure-li el màxim 
rendiment possible a allò que es 
venia", una visió que ha canviat 

amb el pas del temps.
Pinedo creu que un dels princi-
pals canvis que ha viscut aquest 
àmbit es va produir l'any 2008, 

amb la crisi econòmica: "La dava-
llada del sector va fer que aquesta 
publicitat de producte donés pas 
al brànding,  a entendre la marca 
d’una manera més global". El dis-
senyador creu que es va comen-
çar a buscar "la part més emocio-
nal i no tant el producte", un cri-
teri que ha anat evolucionant fins 
a l'actualitat. Ara, Pinedo creu que 
les empreses i els publicistes han 
esgotat aquest model i estan pas-

sant a un de nou  "més experien-
cial i centrat en l'usuari".
La percepció que es té de l'usuari és 
un altre dels grans canvis que hi ha 

hagut en aquests 30 anys: "Abans 
el client es mirava de manera fre-
da, des d'una taula de dades. Ara 
tenim més coneixements sobre a 
qui ens dirigim". Pinedo també 
destaca la possibilitat que donen 
les xarxes socials d'interaccionar 
amb els consumidors, un fet que 
va canviar radicalment la manera 
de fer publicitat. 

De l'administració a les empreses
L'origen dels encàrrecs d'aquests 
anuncis també ha canviat amb el 
pas dels anys. En els seus inicis, el 
David recorda com molts dels seus 
treballs eren per a  l'administració 
pública  (ajuntaments, diputació i 
més), un fet que va canviar radi-
calment el 2008 amb la crisi, ja que 
les institucions "van començar a 

La publicitat també serveix per veure com ha evolucionat 
aquesta revista i la societat en aquests 30 anys. David Pinedo, 
dissenyador, repassa els principals canvis en aquest àmbit, des 
dels anuncis en blanc i negre fins als elaborats dissenys d'ara.

Del producte a centrar-se 
en l'usuari, el gran canvi 
de la publicitat

7

Núm. 10 - Abril 1993 Núm. 550 - Març 2004 Núm. 938 - Febrer 2012 Núm. 1387 - Octubre 2021

El pas del temps a través de la publicitat del Mollet a Mà

− El molletà David Pinedo porta uns 30 
anys treballant com a dissenyador per a 
empreses de la ciutat i de tot el món a  
l'estudi Mires i amb el projecte VigVag.



— QUANTS ANYS FA QUE REGENTES 
REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS J. 
CALVO? FA 40 ANYS, VAIG OBRIR eL 
FEBRER DE 1983. — QUIN HA ESTAT EL 
CANVI MÉS GRAN AL TEU SECTOR? LA 
TECNOLOGIA I LES GRANS SUPERFÍCIES. 
LES MARQUES NOMÉS VOLEN VENDRE 
I NO FAN RECANVIS, FET QUE ENS 
DIFICULTA MOLT EL NEGOCI. — AMB 
QUIN ELECTRODOMÈSTIC TREBALLES 
MÉS? LES RENTADORES, SEMPRE HAN 

ESTAT DEL QUE MÉS FEINA HI HA. TAMBÉ LES NEVERES, PERÒ 
SON CASOS MÉS DIFÍCILS. — ALGUNA ANÈCDOTA CURIOSA AMB 
LA FEINA?  EN 40 ANYS N'HI HA MOLTES. ANAR A ARREGLAR 
UNA RENTADORA A UNA VETLLA DE MORTS, ANAR A UNA CASA I 
QUE LA DONA ESTIGUÉS AL PIS DE DALT PERQUÈ LA POLICIA 
ESTAVA TIRANT LA PORTA... — PER QUÈ ET VA INTERESSAR 
EL MOLLET A MÀ? ERA UNA REVISTA NOVA, ESTAVA MOLT BÉ I 
TENIA BONS PREUS PELS ANUNCIS. — ALGUN RECORD ESPECIAL 
DE LA REVISTA? LES FOTOS ANTIGUES A LA PORTADA. A MI 
M'AGRADAVA MOLT I CREC QUE GENERAVA CURIOSITAT A LA 
GENT. — UN LLOC DE MOLLET? LA ZONA ANTIGA AL VOLTANT 
DEL CARRER PORTUGAL. A MI M'AGRADAVA MÉS MOLLET QUAN 
ERA MÉS POBLE. — UN VIATGE? PARÍS, PELS 25 ANYS DEL 
MEU MATRIMONI. TAMBÉ UN CREUER PEL MEDITERRANI. — UN 
MENJAR? QUALSEVOL CARN POC FETA O UNA PAELLA DE LA MEVA 
DONA. — UNA CANÇÓ? WE ARE THE WORLD, PEL QUE SIGNIFICA. 
— UN LLIBRE? NO EM PUC QUEDAR AMB UN. ELS PILARS DE LA 
TERRA, LA CATEDRAL DEL MAR I EL SENYOR DELS ANELLS. — 
QUÈ VOLIES SER DE NEN? NO VAIG TENIR TEMPS A PENSAR-HI 
PERQUÈ VAIG COMENÇAR A TREBALLAR AMB 14 ANYS. SUPOSO 
QUE VAIG PASSAR PER DIVERSES COSES: FUTBOLISTA, SOLDAT... 
— COM ET DEFINIRIES EN TRES PARAULES? PARE, MARIT I 
TREBALLADOR. TAMBÉ CREC QUE SOC EL MÉS HONEST QUE PUC.

Parlem amb José 

Antonio Calvo

propietari d'un 
dels primers 

negocis que es 
va anunciar al 

Mollet a Mà

QUÈ?
destinar diners a altres coses més 
urgents". Per això, afirma que ara 
els seus clients són majoritària-
ment empreses. Amb el Mollet a 
Mà, Pinedo recorda especialment 
els anuncis de Mas Cosmètics, una 
de les empreses amb les quals por-
ta més anys treballant. 

Anuncis amb presses
Però si hi ha hagut un gran canvi 
en aquests 30 anys és, sense cap 
dubte, la digitalització. L'aparició 
d'internet va revolucionar el sec-
tor, una transformació que Pinedo 
no acaba de veure del tot positi-
va: "S’ha accelerat molt, ara tot és 
molt immediat. Jo crec que això ha 
empitjorat molt la qualitat de la 
feina perquè el disseny ha de tenir 
un procés de maduració que ara 
no té". El dissenyador destaca que 
abans la seva feina tenia "un pro-
cés de conceptualització, reunió 
amb el client, fotografia i anar a 
impremta" mentre que actualment 
el que ell dissenya "està en pocs 
segons a Instagram".

El David creu que aquesta digi-
talització i acceleració provoca 
que "hagi baixat la qualitat i hagi 
pujat molt la quantitat", arribant 
a produir un excés de contingut: 
"Els anuncis causen indiferència 
i cada cop és més difícil sorpren-
dre i cridar l’atenció. Això és un 
gran problema".
Respecte al futur, Pinedo plante-
ja dos grans reptes, el big data i la 
intel·ligència artificial, que poden 
canviar-ho tot cap a bé o cap a 
malament, depenent del seu ús. ◾
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{ Per Sergi Casanovas Espinosa }

“ 
Tot s'ha 
accelerat massa. 
Hi ha molta 
quantitat i poca 
qualitat.
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El Mollet a mà 
i l''Anto', del 
febrer del 

AN I V E R SA R I S

Quants són 30 anys? Per a un mitjà 
de comunicació local, probable-
ment en són bastants. En canvi, 
una persona que bufi les tres dese-
nes d'espelmes, és encara consi-
derada jove. Molt més si assumeix 
que "els 30 són els nous 20", com 
diu l'Antonio González Vierge, 
nascut el 15 de febrer a l'actual 
sociosanitari, quan feia només 
onze dies que s'havia publicat la 
primera edició del Mollet a mà.
L''Anto', que fa un repàs de l'evolu-
ció dels mitjans, té clar que inter-
net és fonamental perquè les notí-
cies calin entre la gent de la seva 
generació. "Abans anaves a una 
cafeteria i tothom estava amb el 
diari a la mà; i ara la gent està amb 
el mòbil. Potser estan llegint les 
mateixes notícies, però ho fan amb 
el mitjà en línia". De fet, afegeix que 
són clau tant les edicions digitals 
dels diaris com les xarxes socials 
per atraure el jovent: "Per exem-
ple, l'alcaldessa és molt activa a les 
xarxes socials", destaca González.
Tanmateix, admet que també con-
sulta edicions en paper: "El Quatre 
Cantons, perquè el deixen a la bús-
tia, i el Mollet a mà i el Som quan 
els agafo".  ◾

Remenat de lletres

Troba la paraula a què fa referència el text que titula 
el dibuix i que té les mateixes  lletres que allò que 
representa la imatge, però ordenades de manera 
diferent. 

L L E NGUA

“ 
Pasta per 
fer llustrós 
el calçat

Servei Local de Català de Mollet (CPNL)  www.cpnl.cat
C/ Comte d’Urgell, 26. Tel. 93 570 1992  (mollet@cpnl.cat)
Font: Original de Jordi Esteban. Il·lustració: Josep Abad

“
Fer caure allò
que està dret

Solució edició 1403 
(febrer): tombar
Solució edició 1403 
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LLUERNA —

18 de març
'UN PUNT DE VISTA. UNA OBRA 

DIVERTIDA I GENIAL..., O NO'
HORA: 19 h. LLOC: Teatre Municipal 

de Can Gomà.
PREU: 6€. ORGANITZA: Grup de 

Teatre Can Pantiquet.

17 de març
CONCERT DE SWING DE 

L'ORQUESTRA DEL BAIX MONTSENY 
I ESTOC DE VEUS

HORA: 21 h. LLOC: Mercat Vell. 
PREU: 6€. ORGANITZA: Ajuntament 

de Mollet.

11 de març
EXPOSICIÓ DEL 30è ANIVERSARI DE 
L'ASSOCIACIÓ DE COL·LECCIONISTES 

DE MOLLET I COMARCA
HORA: De 10 h a 20 h. LLOC: Mercat 

Vell. PREU: Gratuït. ORGANITZA: 

Associació de Col·leccionistes.

18 de març
TABALADA DIABÒLICA

HORA: 19.30 h. LLOC: Quatre 
cercaviles des de Gaietà Vínzia, 

plaça Major, rambla Balmes i Gaietà 
Ventalló a Les Pruneres. ORGANITZA: 

Ball de Diables de Mollet.

Del 31 de març al 2 d'abril
MOSTRA INTERNACIONAL DE 

TITELLES DE MOLLET (MITMO).
UBICACIONS: Places Catalunya, 

Prat de la Riba i Europa, Parc de les 
Pruneres, La Marineta, Sala Fiveller 

i Mercat Vell.

14 de març
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 'ELLOS 
Y EL KARMA', DE LA MOLLETANA 

LLUM IBARZ
HORA: 19 h. LLOC: Sala d'Actes 

del Casal Cultural. PREU: Gratuït. 
ORGANITZA: Casal Cultural.

12 i 26 de març
TEATRE: 'EL SECRET DE LES 

MOSQUES' (COMPANYIA 8) I 'SOM 
DONES' (QUADRE ESCÈNIC TCC)
HORA: 18 h. LLOC: Sala Fiveller.

PREU: 8 €. ORGANITZA: Sala 
Fiveller.

25 de març
CONCERT DE DÀMARIS

GELABERT & THE GROW UP SINGING 
BAND: 'LA GIRA DELS 25'

HORA: 17 h. LLOC: Parc de Can 
Mulà. PREU: Gratuït. ORGANITZA: 

Ajuntament de Mollet.

18 de març
PROJECCIÓ DEL FILM

'SERGIO & SERGUÉI', EMMARCAT
AL 15è CICLE DE CINEMA CUBÀ 

HORA: 17.30 h. LLOC: Mercat Vell.
PREU: Gratuït. ORGANITZA: Mollet 

amb Cuba.
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SALUT

2
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Coneix els millors trucsla

Atendre com ens parlem {psicoanalogia}
Aquest mes proposo reflexionar sobre 
una gran protagonista de la nostra vida:  
la “veueta interior” que tots tenim con-
nectada permanentment i que no acos-
tuma a aturar-se de forma espontània.
El denominador comú a tot mecanisme 
per reeducar la veu interior, és la impor-
tància de l’autoconsciència. Però en una 
societat com l’actual, on tot és córrer,   
l’autoconsciència no sembla estar gai-
re de moda.
Hem de tenir en compte que, com bé 
diu Daniel Goleman, la nostra realitat
cognitiva; és a dir, els nostres pensa-
ments, els construïm moment rere 
moment. I que aquesta obra d’arqui-
tectura que anem fent cada dia, depèn 
de la nostra capacitat d’atenció, i  té el 
poder de crear les nostres vivències.
Si vivim sense estar atents, perquè ens 
dediquem només a fer cap a fora, per 

tal d’evitar topar-nos amb 
nosaltres mateixos i amb 
algun tema que potser 
cal solucionar, difícilment 
serà dirigit des d’una tria lliure; serem 
esclaus d’una espiral mental que no con-
trolarem en absolut.
Ens cal observar cap a on va la nostra 
atenció i per què escull aquella direcció.
I quan ens adonem de la seva dispersió, 
cal assenyalar-li el camí adient i benefi-
ciós, en funció del que volem i/o necessi-
tem en cada moment. L’autoconsciència 
és un focus de llum que si el connec-
tem al nostre ésser espiritual, a la nostra 
saviesa interior, el camí de la vida serà 
guiat des de nosaltres, sense córrer els 
perills de viure sense nord.
La nostra ment conscient ha de ser guia-
da des de la nostra tria, i més sabent que 
hi ha una altra ment inconscient, que 

va a la seva i escull sense demanar-nos 
permís. En aquest sentit, és molt reco-
manable iniciar un procés de Teràpia
Psicoanalogista, a través del qual conèi-
xer quins són els pilars de la nostra 
estructura emocional, de quin materi-
al familiar ( Psicoespinoanalogia ) estan 
fets  i si els hem de substituir per altres 
(EFT) o bé posar elements diferents 
en tot allò que tenen al 
damunt. El tractament, 
caldria acompanyar-lo 
amb la prescripció 
de Flors de Bach. ◾

LA MENT CONSCIENT HA DE SER GUIADA 
DES DE LA NOSTRA TRIA, I MÉS SABENT 
QUE N'HI HA UNA ALTRA D'INCONSCIENT

ESTHER MOLINS
Psicoanalogista

PSICOANALOGIA · FLORS DE BACH · NATUROPATIA · TÈCNIQUES RELAXACIÓ 
EFT · REGRESSIONS · TESTS PSICOANALÒGICS · CREIXEMENT PERSONAL

TÈCNIQUES D’ESTUDI · ORIENTACIÓ 

Av. Llibertat, 20, 2n C · Mollet del Vallès · T. 93 570 43 04 / 618 077 220
contacte@psicopnaturmolins.cat

www.psicopnaturmolins.cat

GABINET PSICOPEDAGÒGIC 
I MÈDIC NATURISTA MOLINS

· Fórmules magistrals
· Prova intoleràncies 
  alimentàries
· SPD 
  (Sistema personal 
  de dosificació)
· Dietètica 
· Homeopatia
· Nutrició esportiva

Plaça Prat de la Riba, 17 · Mollet · T. 93 593 01 61

CENTRE DE FISIOTERÀPIA 

ESPECIALITZAT EN SÒL PELVIÀ

Sessions individualitzades
Activitats dirigides en grups reduïts 

(prepart, hipopressius, postpart, reeducació postural)
Assessorament de lactància · Massatge terapèutic

Maderoterapia i drenatge linfàtic

Carrer Francesc Layret, 75 local 1 · Mollet del Vallès 
T. 695 617 217 · info@albaromerofisioterapia.es

SOL·LICITA LA 

TEVA VISITA



FEM LLAR
Un espai per conviure i compartir
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Com treure les 
taques de calç 
dels vidres amb 
vinagre {consells de neteja}

PINTURAS A.CANO

    663 34 36 41

PINTADO DE VIVIENDAS · COMUNIDADES 

FACHADAS · ALISADO · ESTUCOS 

EMPAPELADOS · BARNIZADO Y ESMALTADO

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

LA NETEJA 
ÉS TAN IMPORTANT
COM LA CONFIANÇA 
QUE ET MOSTREM.
UN ESPAI NET
ÉS UN ESPAI 
ELEGANT.

SERVEIS DE NETEJA
Carrer de Bartomeu Robert, 48   I  08100 Mollet del Vallès  I  T. 691 586 240 / 691 586 241

www.netejaactiva.es  I  info@netejaactiva.es

Les taques de calç són els 
dipòsits minerals blancs que 
s'acumulen en les superfíci-
es que es toquen amb fre-
qüència amb aigua. Treure les taques 
de calç que deixa l'aigua en els vidres és 
essencial per a mantenir les superfícies 
netes i evitar l'acumulació. Per 
a eliminar les taques de 
calç d'aigua del vidre, 
es pot fer un mèto-
de casolà.
El vinagre blanc 
destil·lat és 
un àcid suau 
(àcid acètic) 
que ajudarà 
a trencar els 
enllaços que 
els minerals de 
l'aigua dura han 
format amb la 
superfície del vidre.
En una ampolla d'es-
prai, combina una part de 
vinagre blanc destil·lat amb una 
part d'aigua destil·lada.
Col·loca una tovallola vella en la part 
inferior del panell de vidre per a atrapar 

les gotes. Començant per la part supe-
rior de la porta de vidre, ruixa la solució 
de vinagre. Mou-te cap avall metòdi-

cament en files iguals fins que 
cada part estigui humida. 

Deixa actuar la solució 
durant almenys 30 

minuts.
Amb un raspall 
suau o un drap 
de microfibra, 
comença per 
la part supe-
rior del panell 

de v idre i 
n e t e j a  e l s 

dipòsits mine-
rals. Treballa amb 

moviments circulars 
i esbandeix el raspall o 

drap amb freqüència. Una 
vegada que les taques s'hagin aflui-

xat i eliminat, esbandeix amb aigua dol-
ça. Acaba d'assecar completament amb 
un drap de microfibra. ◾ AMIC

EN UNA AMPOLLA D'ESPRAI, COMBINA 
UNA PART DE VINAGRE BLANC 
DESTIL·LAT AMB AIGUA DESTIL·LADA
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Carrer d’Anselm Clavé, 72 · Mollet ·         619 98 88 00

nomasvello.es

Padre Vello
Papi Pelito
Papá Pelo
Jefazo Pelazo

Hay mil maneras
de llamarle y solo
una de quererle

FELIZ DÍA DEL PADRE
PROMOCIÓN

Solo hasta el 19 de marzo

60 €
€70

*
2 zonas
/sesión

Jefazo Pelazo
Y tú, ¿cómo le llamas?

*Puedes comprar esta promoción en tu centro o en nuestra tienda online. No acumulable a otras ofertas.
Disponible en los centros adheridos a la promoción.


