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EL LLAÇ és independent i la 
seva línia d’opinió es troba 
expressada en els editorials.
La redacció no comparteix 

necessàriament el contingut dels 
articles que van signats.

Les nevades
Fotografia: Francesc Lucas

Les tradicions de tota mena ens fan prendre consciència com a individus  que formem 
part d’una comunitat amb unes arrels històriques que ens configuren com a societat. Les 
tradicions, el seu nom ho porta implícit, són expressions populars sorgides de costums 

heretats de temps passats. I els temps canvien: les sensibilitats, els valors preferencials i les 
lleis canvien. Tant és així que considerem coherent plantejar que les tradicions també s’adap-
tin a les noves situacions i demandes socials, i que es tingui en compte que molts valors que 
representaven aquestes tradicions han estat substituïts per d’altres; en conseqüència, les festes 
tradicionals s’han d’adaptar a aquestes noves circumstàncies.  

Ara bé, cal preservar les tradicions perquè ens aporten cultura i festa i, per sobre de tot, cal 
respectar la voluntat de totes les persones i fer compatibles les diferents sensibilitats davant de 
les tradicions. És aquí on les instàncies públiques poden jugar un paper d’equilibri i concilia-
ció entre les diferents posicions enfrontades. La festa dels Tres Tombs, com a iniciativa d’una 
entitat privada que organitza una activitat de la qual en gaudeix tota la gent de la vila, té dret 
a existir mentre duri la voluntat d’aquesta entitat de continuar-la organitzant, sempre que se 
sàpiga adaptar a la reglamentació actualment vigent sobre els drets dels animals.

Si una tradició significa una confrontació amb les lleis i sensibilitats actuals, hauria de ser 
renovada, però el problema rau en el fet que la interpretació d’aquestes noves sensibilitats 
sempre és subjectiva segons el costat des d’on es jutgi la realitat. En el cas dels Tres Tombs, les 
dues posicions enfrontades –la dels que defensen els drets dels animals i la dels que volen seguir 
fidels al model més convencional– tenen la seva part de raó i, abans de radicalitzar les seves 
opinions, haurien d’intentar trobar la possibilitat d’un punt de coincidència.

Fins ara s’han eliminat algunes tradicions, com ara els correbous, que fan un ús recreatiu 
dels animals, cosa que es considera un abús de la condició d’indefensió dels animals davant 
dels capricis d’uns “animals” pretesament superiors. Però la festa dels Tres Tombs, tot i  oferir 
un espectacle valent-se dels animals, també homenatja la simbiosi que des de sempre ha existit 
entre l’ésser humà i els animals. La utilització dels animals com a eines de treball per a bene-
fici de les persones no implica explícitament el seu maltractament, sinó moltes vegades tot el 
contrari.

La mort d’un cavall per esgotament a la festa dels Tres Tombs de l’any passat al municipi 
de Torrelles de Llobregat ha portat a primer terme la qüestió de si es pot considerar que la 
celebració d’aquesta desfilada provoca maltractaments als animals que hi participen (un delic-
te recollit al Codi Penal). Aquest incident va commocionar la gent d’aquesta vila fins al punt 
d’iniciar una recollida de signatures per abolir les celebracions amb animals i a plantejar la 
celebració d’una festa dels Tres Tombs lliure de participació animal.

La desfilada dels Tres Tombs d’enguany a la nostra vila s’ha vist afectada per un accident 
que va provocar lesions en una genet i a més es va produir una agressió lleu per part d’un dels 
participants a la festa contra un manifestant de l’entitat Serás su Voz. Aquests fets qüestiona-
ran encara més la continuïtat d’una festa tradicional que il·lusiona un gran nombre de vilatans, 
sobretot els més menuts.

Els animalistes sostenen que els cavalls han nascut per ser lliures, no per arrossegar un carro 
a les espatlles, i que hi ha estudis científics que demostren que existeix un patiment dels animals. 
Volem apuntar que els criteris científics i filosòfics mai són indiscutibles, i és senzill observar a 
la natura com els animals s’utilitzen entre diferents espècies. 

Per contra, els organitzadors de la festa addueixen que quan enganxen un carro als animals, 
no els maltracten perquè prèviament els han entrenat per fer-ho i que les càrregues aparent-
ment exagerades que porten els animals que desfilen són fictícies per no esgotar els animals.

Des de l’Ajuntament, i amb la intenció de satisfer totes les parts, es va propiciar un acord 
que consisteix a prohibir la sobrecàrrega, fer canvis en el recorregut per evitar els trams de 
patiment dels animals i eliminar les passejades en poni que es feien al carrer Foment per la 
Fira de la Candelera,

La nova proposta de l’Ajuntament no ha estat ben rebuda per l’associació que organitza els 
Tres Tombs, que es queixa de la complaença de les autoritats amb els animalistes i titllen de 
falses les acusacions de maltractament als animals que els atribueixen els seus defensors.

Els animalistes voldrien eliminar la festa; l’Associació dels Tres Tombs voldria deixar el 
recorregut tal com estava i des de l’Ajuntament es proposa una solució intermèdia que creiem 
que hauria de fer replantejar als uns la radicalitat de les seves propostes i als altres el seu immo-
bilisme sobre les modificacions del recorregut i càrregues que es poden tenir en consideració 
per a futures edicions, i que permetrien continuar celebrant els Tres Tombs amb animals, però 
sense l’estigma del maltractament. Així es compliria el darrer objectiu de la festa, que no ha 
de ser un altre que dignificar la simbiosi que entre l’ésser humà i altres especies animals ha 
existit des de sempre i evocar unes formes de vida i de treball que ara semblen singularment 
remotes. 

Preservar les tradicions
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Normes per a publicar una carta:
-EL LLAÇ no assumeix cap obligació -llevat del recurs 
a dret de rèplica- de publicar cap carta, de resumir-la, 
o d’establir comunicació amb els remitents. Es des-
estimaran d’entrada les que continguin, a parer de la 
Redacció, un llenguatge groller o injuriant.
-Les cartes seran publicades totes en català. En cas 
que els originals arribin en castellà seran traduïts i 
corregits per la redacció
-Les cartes podran ser publicades amb pseudònim.
-En qualsevol cas, cal fer constar el nom i cognoms 
del primer o de l’únic remitent, més la seva firma, 
adreça, telèfon i número del DNI. Si la carta no porta 
aquestes dades, no es publicarà.
-Podeu enviar les cartes per correu a: EL LLAÇ, 
Verdaguer, 105 1r 2a, 08750 Molins de Rei;  o per 
correu electrònic a l’adreça: elllac@telefonica.net

L’autonomia que ens cal,   
senyor Catalán, és la de 
Portugal. Lamentablement, la 
història es va girar en contra 
de Catalunya i a favor dels 
portuguesos.

Catalunya és una nació que 
va perdre les seves institu-
cions i llibertats per la força 
de les armes; per tant, som 
una colònia d’Espanya.

A Catalunya es parlava 
català, occità i els intercanvis 
o tractes comercials es feien 
en llatí. Suposo que també 
alguns col·lectius entenien 
força el grec pel fet històric. 
El castellà ens ha estat imposat 
por derecho de conquista. Què 
preteneu ara? Castellanitzar 
encara més Catalunya?

Llegint el filòsof Rawls, ens 
diu d’entrada que la justícia és 
la virtut més important d’una 
societat democràtica. Que les 
lleis i les institucions, per molt 
eficients i ben organitzades 
que siguin, s’han de reformar 
o abolir si són injustes. Això 
va servir per fonamentar les 
revolucions democràtiques i 
republicanes del segle XVIII 
tant a la Unió Europea com a 
les tretze colònies britàniques 
d’Amèrica del Nord, ara cone-
gudes com els EUA.

L’autoritat política d’un 
monarca o parlament no es 
basa en la tradició ni en la 

Al ministre de 
Justícia “Catalán”

voluntat de Déu, sinó en el 
consentiment dels governants. 
Sense el consentiment i/o 
acceptació per part seva, l’au-
toritat política no solament és 
impossible, sinó també irracio-
nal i quedaria il·legitimada. 
La idea de contracte social ens 
permet creure que la societat 
no respon només al poder o a 
la força bruta. Una democrà-
cia, per ser legítima, necessita 
que els seus ciutadans la con-
siderin legítima.

Tenim el que tenim i vivim 
on vivim. Jorge Verstrynge, 
que no és pas independentista, 
ha constatat que el problema 
de “les Espanyes” és Castella. 
Fenomen imperialista i únic 
digne d’estudi.

El meu mestre Raimon 
Panikkar ens deia que el pitjor 
mal d’aquest món és la banali-
tat i els set pecats capitals.

El concepte de democràcia 
o justícia a les Espanyes perd 
oli. Aquesta democratització 
orgànica no l’he entesa mai.

Els conec i ja no em sor-
prèn res i si passessin coses 
més grosses tampoc. 

Tanmateix, no puc deixar 
de pensar en aquella novel·la 
per entregues radiofòniques 
de l’Antoni Losada: La men-
tira.

Joaquim Pugnau Vidal
Membre fundador de 

Catalunya Acció
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El campanar de l’església és pioner 
d’aquesta nova tecnologia...
“5G Barcelona: l’aposta en ferm pel futur
La iniciativa, presentada el gener passat, vol convertir la 
ciutat en un espai obert de proves de la nova tecnologia i 
situar-la entre els cinc hubs (aeroports de connexió) euro-
peus d’innovació digital.
El demà ens atrapa
Es fa difícil d’imaginar l’impacte de la tecnologia 5G 
en la quotidianitat. La percepció de l’usuari farà un gir 
de 180 graus pel que fa a la velocitat que oferirà la nova 
xarxa.
Als Estats Units, els resultats són espectaculars. No hi ha 
cap dubte, el futur ens atrapa.” 
M. Sardà – Barcelona – L’Econòmic – 17 de febrer del 
2018

La internacionalització fructificarà positivament...
“Universitaris dels Estats Units 
avisen dels presos polítics
Fins a 150 universitaris, bàsicament dels Estats Units, 
han signat un manifest on denuncien la criminalització 
de la dissidència política a l’Estat espanyol i l’existència 
de presos polítics. El document, encapçalat amb el títol 
«Iberistes en defensa dels drets civils i contra la repres-
sió de la cultura», recull les signatures de personal que 
treballa en centres d’investigació dels Estats Units, però 
també del Brasil i el Canadà i de països europeus com ara 
Suïssa, Bèlgica i França.
L’escrit denuncia fonamentalment la pèrdua de llibertats 
en diversos àmbits i fa un especial esment de la «persecu-
ció judicial» que estan patint Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, 
Oriol Junqueras i Joaquim Forn, així com els polítics que 
«han de buscar asil» en països estrangers. (...)
Segons els signants, «és preocupant la deriva cap a un 
sistema autoritari que està afectant especialment els joves, 
que constitueixen un dels sectors més precaris de la soci-
etat espanyola i, a la vegada, un dels més mobilitzats». 
La lectura que es fa és que «s’està censurant el seu dret a 
denunciar la manca d’expectatives».” 
Jordi Panyella – El Punt Avui – 5 de març del 2018 

Els coloms: una plaga, risc sanitari, problemes 
d’àcars i insectes, mètodes de control ètics, 
diòxid de carboni, etc. Aquí, els animalistes 
sí que hi tenen un problema proper!
“La batalla contra els coloms
Els ajuntaments baixllobregatins i la seva ciutadania fa 
molt anys que els combat amb mitjans, algunes vegades 
poc ètics, que els enfronta amb protectores i associacions 
a favor dels animals. (...)
Un fàrmac anticonceptiu
Dos municipis catalans –Cardona i Molins de Rei– van 
ser pioners a tot l’Estat espanyol l’any 2013 a controlar 
la població de coloms mitjançant el subministrament 
d’un fàrmac anticonceptiu (un blat de moro recobert de 
nicarbazina). Quatre anys després, ja són una trentena de 
ciutats catalanes (quatre al Baix Llobregat: Olesa, Santa 
Coloma de Cervelló, Molins de Rei i Esparreguera) les 
que fan servir aquest 
mètode per contro-
lar les plagues de 
coloms i, al conjunt 
de l’Estat, se’n supe-
ra la quarantena.”
“Reportatge” – La 
premsa del Baix – 
Febrer del 2018

Un tema que ens 
toca de molt a prop 
Portada de la revis-

ta El Jueves número 
2.126

El mes passat fèiem insis-
tència que per aprendre 
a parlar una llengua, és 
important que el món que 
envolta l’aprenent faci ser-
vir aquella llengua. Si no 
és així, tot queda en teoria i 
a l’aprenent li costarà molt 
llançar-se a parlar-la algun 
dia. És bàsic, doncs, que, 
pel que fa a nosaltres, el 
català sigui present a tot 
arreu, perquè així, si es vol, 
en qualsevol moment es 
poden posar en pràctica els 
coneixements adquirits.

Molins de Rei és una 
població, sobre el paper, 
amb un índex molt elevat 
de coneixement del cata-
là: només un 2,30% afir-
ma que no l’entén i un 
82,08% diu que el sap par-
lar. Evidentment, això no 
vol dir que es faci servir 
tant com es podria, però 
el que sí demostren aques-
tes dades és que s’hi pot 
parlar en català perquè 
gairebé tothom l’entén i, 
majoritàriament, la gent 
el pot parlar. Els alum-
nes dels cursos de català 
haurien de tenir-ho fàcil, 
doncs, per avançar en el 
seu procés d’aprenentatge. 
Malauradament, l’hàbit de 
canvi de llengua quan sem-
bla algú que no s’expressa 
en català amb facilitat està 
tan estès com a qualsevol 
altre lloc i aquest aspecte 
sí que entorpeix el possible 
progrés dels alumnes.

Precisament per can-
viar aquest costum i per 
començar a acostumar els 
alumnes a dirigir-se en 
català a algú que no sigui el 
professorat del curs, aquest 

mes de març hem desen-
volupat dues activitats que 
han tingut com a referent el 
comerç local. 

Un dimarts vam anar de 
bon matí a la Cansaladeria 
Elisa. Allà ens va rebre el 
propietari de l’establiment 
i va començar a introduir 
qüestions de vocabulari a 
la porta mateix per clarifi-
car el significat del rètol. A 
partir d’allà, ens va portar 
cap a l’obrador i va expli-
car el procés d’elaboració 
dels seus productes propis, 
amb una especial atenció 
als noms dels productes i 
les diferències entre ells. 
Els alumnes li anaven fent 
preguntes sobre el que no 
entenien i es va establir una 
agradable conversa entre 
ells. 

Una setmana més tard, 
els alumnes van anar al 
Mercat. Allà la directora 
del Mercat i el president de 
l’Associació de Venedors 
del Mercat Municipal els 
van explicar la història 
de l’equipament i el seu 

funcionament, amb alguna 
anècdota peculiar, alhora 
que ells preguntaven sobre 
la tipologia de parades, les 
diferències entre el Mercat 
d’abans i el d’ara, i el tipus 
de clientela que hi compra. 
A continuació, per grups, 
es van dirigir cap a dife-
rents parades per obtenir 
informació sobre el preu 
dels productes, preguntar 
sobre el vocabulari i prac-
ticar estructures pròpies de 
l’activitat de comprar treba-
llades prèviament a l’aula.

Totes dues visites van 
resultar molt enriquidores, 
tant per a alumnes com per 
a botiguers, ja que uns van 
poder iniciar-se en l’ús del 
català fora de l’aula i els 
altres van començar a tren-
car el prejudici que qui ve 
de fora no ens entén. Un 
acte de parla depèn de dos, 
com a mínim; per tant, si 
volem que el català no es 
perdi, l’hem de posar en 
pràctica entre tots.

Servei de Local de 
Català

Pràctiques lingüístiques
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L’Associació Prodisca-
pacitats del Baix Llobregat 
(ACOSU), entitat de la vila 
que es dedica a la integra-
ció de les persones amb dis-
capacitat intel·lectual, con-
vertirà dues de les plantes 
de l’equipament sociosani-
tari Josep M. Salas i Peiró, 
l’antic ambulatori, a donar 
continuïtat al seu projec-
te d’habitatge. En concret, 
invertirà 160.000 euros per 
transformar aquest espai en 
habitatges totalment adap-
tats on hi puguin viure 24 
usuaris.

L’acord de cessió de 
l’espai entre l’Ajuntament 
de Molins de Rei, propietari 
de l’equipament, i ACOSU 
es va signar el 20 de febrer 
passat. L’Ajuntament cedeix 
l’espai durant 20 anys pro-
rrogables a 5 anys més. A 
canvi, ACOSU destinarà 
les dues plantes a la creació 
d’uns habitatges que subs-
tituiran dos dels tres pisos 
compartits actuals, on viuen 
36 persones, que ja no com-
pleixen la normativa vigent. 
En els nous habitatges, que 

estaran disponibles d’aquí 
uns mesos, hi viuran 24 
persones i estaran totalment 
equipats per oferir una llar 
adaptada a les necessitats 
dels usuaris. 

L’alcalde de Molins de 
Rei, Joan Ramon Casals, va 
destacar el compromís de 
l’Ajuntament amb ACOSU 
per ser “una de les entitats 
de la vila amb un projec-
te sociosanitari més humà 
i complet”. Per la seva 
part, la gerent d’ACOSU, 
Analía Conti, va agrair a 
l’Ajuntament “el tracte i 
l’esforç per tirar enda-

vant aquest projecte, de 
gran envergadura per a 
l’entitat”. En l’acte de sig-
natura de l’acord també hi 
eren presents un grup de 
persones en representació 
de tots els usuaris i usuàries 
d’ACOSU.

La resta d’espais de 
l’equipament Josep M. 
Salas i Peiró aniran des-
tinats a l’Associació de 
Familiars d’Alzheimer del 
Baix Llobregat, que ja està 
fent les obres d’adequació 
de la planta corresponent, i 
a la Creu Roja.

Redacció

El Ple de l’Ajuntament ha 
aprovat les bases que regu-
len la concessió de subven-
cions a projectes de coope-
ració al desenvolupament 
i sensibilització. En total, 
es destinaran un màxim de 
43.000 euros en aquests 
ajuts, als quals hi poden 
optar les organitzacions no 

governamentals, entitats i 
associacions sense afany de 
lucre de Molins de Rei. 

L’Ajuntament també 
ha decidit participar en la 
convocatòria de reconeixe-
ment del Programa Ciutats 
Amigues de la Infància, 
liderat per UNICEF. 

Redacció

A la sessió plenària del 
mes de febrer, el consisto-
ri molinenc va aprovar les 
bases que regulen la con-
cessió d’ajuts a persones 
de 75 anys o més que viuen 
soles i tenen pocs ingressos. 
Enguany es destinaran més 
diners i s’aplicaran criteris 

més flexibles per afavorir 
més gent. 

Es tracta d’una línia 
d’ajuts complementaris als 
més de 600.000 euros que 
anualment l’Ajuntament 
destina a les famílies i per-
sones més vulnerables. 

Redacció

El dissabte 17 de febrer 
va tenir lloc el Concert 
Solidari de la Fira de la 
Candelera. Sota el títol de 
Tres Voltes Rebels, l’Estel 
Solé, la Martina Tresserra i 
la Mercè Martínez van ser 
les tres protagonistes del 
concert, junt amb el músic 
Andreu Gallén. 

Com diuen en la seva 
presentació: “És un espec-
tacle de música i poesia 
fet per tres veus femenines 
que destaquen per la seva 
personalitat en el panora-
ma cultural català. És un 
viatge poètic a l’entorn de 
la figura de la dona, basat 
en un recull de poemes de 
poetes d’arreu del món i 
de diferents èpoques. Són 
veus que s’han alçat con-
tra el masclisme i els mal-
tractaments, que han parlat 
sobre la menstruació, sobre 
l’avortament, sobre el dret 
de ser mares, sobre la soli-
tud i sobre l’amor”.

La recaptació aconsegui-
da amb la venda d’entrades 
del concert s’ha destinat 

a l’associació Prevenció i 
Informació Càncer Molins, 
PICAM. Va ser una inicia-
tiva de l’Ajuntament de 
Molins de Rei, de l’alcal-
de, Joan Ramon Casals, de 
les regidories de Serveis 
Socials i de la Fira, per-
sonificades en la regidora 
Carme Madorell i el regidor 
Ramon Sànchez, i de l’enti-
tat financera La Caixa, que 
va ser la patrocinadora del 
concert.

PICAM també vol  agra-
ir totes les col·laboracions 
necessàries per a la cele-
bració del concert, comen-
çant per l’Estel, la Martina 
i la Mercè, i continuant per 

Creació Singular, Estanc 
Margarit, Joventut Catòlica-
la Peni, la Comercial i 
Sonitrons.

Per a PICAM significa 
molt. És un ajut econòmic 
per a l’associació i una 
manera d’apropar-se als 
convilatans perquè aquests 
coneguin més les opci-
ons que aquesta associa-
ció ofereix per als malalts 
oncològics i hematològics, 
i també, és clar, un  reconei-
xement a la seva tasca. Per 
això, agraïm, i molt, que es 
pensés en nosaltres. 

PICAM (Associació 
Prevenció i Informació 

Càncer Molins)

ACOSU convertirà dues plantes 
de l’antic ambulatori en una 
residència per als seus usuaris

El concert solidari de la Fira de la 
Candelera recapta diners per a PICAM

L’Ajuntament destinarà 43.000 
euros per a projectes de 
cooperació al desenvolupament 

Més diners per ajudar les 
persones grans que viuen soles

El 28 de febrer va tenir 
lloc al local de la nostra 
entitat un acte convocat 
conjuntament amb la dele-
gació Pla del Llobregat 
d’Amnistia Internacional 
(AI), sota el títol “Drets 
Humans i Cooperació al 
Desenvolupament. Burkina 
Faso”. 

Amb les intervencions 
de Mónica Rodríguez, coor-
dinadora d’AI a la nostra 
comarca, i d’Anna García, 
presidenta de Songtaaba, 
organització sense ànim de 
lucre que treballa per al  

desenvolupament d’aquell 
país africà, es va passar 
revista, en aquest cas amb 
el suport d’imatges foto-
gràfiques, als principals 
problemes i projectes que 
han d’afrontar les dues enti-
tats en els respectius àmbits 
d’actuació.

La sessió va transcórrer 
en un clima de proximitat 
i cordialitat amb tots els 
assistents, que es van mos-
trar molt participatius en el 
col·loqui final.

Fòrum XXI

Acte conjunt de Fòrum XXI 
i Amnistia Internacional
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En el lloc on actualment hi ha el passeig del 
Terraplè, des de la carretera fins a arribar 
al carrer Verdaguer, antigament existien uns 
terrenys de cultiu i uns horts amb una séquia 
d’aigua que els creuava i que permetia als seus 
propietaris de regar-los. Aquesta séquia podria 
ser la que posteriorment es va transformar en el 
canal de la Infanta, inaugurat l’any 1819.  

La imatge de sempre del Terraplè ha estat 
associada a la del canal paral·lel al seu costat. 
Al llarg dels anys ha sofert tres canvis de nom: 
Paseo de Larroca, Paseo de José Antonio i pas-
seig del Terraplè.

La construcció d’aquest terraplè va ser una 
decisió presa després de patir una forta riuada 
l’any 1898. Va comptar amb la contribució del 
llavors governador civil Larroca (del qual va 
rebre el nom), que en va finançar la construc-
ció, i va ser la primera vegada que el nom d’un 
carrer de la vila es va dedicar a una persona.

Anys enrere ja va ser convocada una assem-
blea que tingué lloc en el recentment  inaugurat 
Hostal d´en Roca (a l´actual plaça de la Bàscula), 
a la qual va assistir el capità general comte de 
Ricia, diversos enginyers, els veïns més vells de 
la vila i el rector. En aquest acte es va emetre un 
informe en el qual s’exposava la necessitat de 
construir un terraplè per poder parar les aigües 
del riu i així evitar que s’inundés la part baixa 
del poble.

Referent al canal, els seus precedents ja 
venen de més antic, ja que una referència del 
que seria el futur canal, la trobem documentada 
a la Carta de Població de la Vila i Terme de 
Molins de Rei, de l’any 1732, la qual fa menció 
d’una séquia d’aigua en el mateix lloc on poste-
riorment, després de molts anys, es va construir 
el canal.

En aquest interessant cadastre hi figuren el 
nom dels 9 propietaris existents en el tros de 
terra situat entre la riera de Cagalell (actual 
carrer Verdaguer) i la Carretera Reial, amb les 
mujades de cadascun i si eren horts de la casa 
pròpia o camps de cultiu; també fa menció de 
si hi havia arbres fruiters i explica que tots ells 
tenien el pas de la séquia al bell mig, servitud 
compensada pel dret a regar.

Entre els noms d´aquests propietaris hi figu-
ren els de Miquel Amatller, pagès i batlle de 
la vila; Francesc Tort, pagès i vidu, que és el 
clavari del poble (funcionari municipal que té 

la clau d´un lloc de confiança, el que avui se’n 
diu tresorer); Miquel Piquer, Miquel Roca, 
Pere Planas, Anton Coll, Joan Monmany, Pere 
Albareda i el molí fariner.

Rebuscant per hemeroteques he trobat que 
l´any 1907 la revista Enllà, en un escrit dema-
nava a l’Ajuntament, presidit per l’alcalde Fidel 
Vila i Amigó, “Que el pas pel pont del terraplè 
que travessa el Canal de l´Infanta, l´ajuntament 
s´hauria de preocupar de fer-hi millores i posar-
lo en condicions de seguretat perquè ningú 
ignora que el mateix perill ofereix pel que gosa 
traspassar-lo en dies de pluja com en dies de 
sol, pel seu mal estat, ja que es pot caure i morir 
ofegat”.

A la revista Festa, apareguda després de la 
Festa Major de l´any 1913, varen publicar una 
bonica poesia, “Els arbres del Terraplè”, que 
diu: “Al peu mateix de l´estimada Vila, el terra-
plè s’exten encisador, l’aucell joliu ses coples 
hi refila mentre l’arbreda va teixint tranquil·la 
sa franja de verdor, semblen soldats els arbres 
en renglera, de posat suau, que despleguen 
enlaire sa bandera, com si guardés la vila ria-
llera l´exèrcit de la pau, l’un envers de l’altra 
tot enllaçant-se, pugen cap el munt, les rames 
d´uns i altres confonent-se, no se sap on acaba 
ni on comença la copa de cadascun”.

Fent referència al popular Terraplè és força 
interessant l´article titulat “Resum de la passada 
Festa Major”,  publicat a la mateixa revista per 
un dels seus redactors: “Són les 9 de la nit i vaig 
passejant per la carretera, però quan arribo 
al terraplè, la majestuositat de les simètriques 
acàcies i la quietud que allí hi regna m´inviten 
a entrar-hi! que bé m’hi trobo aquí!  la remor 
de l´aigua que baixa sense parar pel rec, me 
sembla una cançó, una cançó d’enyorança... 
més enllà hi ha una parella que al veure’m se 
separen dissimuladament! terraplè com te bus-
quen les parelles enamorades!”.

L’any 1914, Esclat Català  feia una crítica a 
l’Ajuntament, presidit aleshores per Josep Tort i 
Trabal, i deia que “El nostre hermós Passeig del 
Terraplè, lloc molt a propòsit per recrear-s’hi 
durant la xafogor de les caloroses nits d’estiu 
que estem atravessant, es veu privat d´un ele-
ment que contribuiria a donar-li més animació, 
ens referim a la falta de llums encesos quan 
es fa fosc, ja que durant tot l´hivern n’hi han  
i en arribar l’estiu, es veuen destrossats per 

persones que volen gosar de la fosquedat, seria 
de desitjar que nostres autoritats tinguessin en 
compte tal situació, ja que hi han a la nostra 
vila subjectes tant desaprensius que baix la 
foscor de la nit, converteixen parets i fatxades 
i també el Terraplè, en urinaris públics. Seria 
de desitjar que acabés d´una vegada aquest 
espectacle poc moral i per demés indecent, 
impropi d´una població culta i avançada com 
la nostra”.

L’any 1930 la revista Germanor va publi-
car: “Al Passeig Larroca és molt urgent i més 
convenient que el pa que mengem, la completa 
construcció d´una barana de cap a cap, al 
marge del canal, per evitar que cap infant tingui 
la desgràcia de caure- hi, hem vist els filats que 
s’han fet instal·lar provisionalment als extrems 
dels ponts per a guardar que hom rellisqui i que 
més sembla que estiguin allí perquè els pacífics 
veïns d´aquell passeig hi poguessin estendre la 
roba”.

L’abundància de peixos que hi havia al canal 
antigament és prou coneguda pels molinencs de 
certa edat. Era normal que els homes amb canya 
i paraigua negre obert poguessin pescar bones 
carpes i grosses anguiles. Pescaven recolzats 
en els marges i encanyissades del terraplè i des 
d’alguns dels seus ponts. L’any 1927, Antoni 
Franquet, de cal Corderet, capturava una llúdria 
al final del Rec Vell, la qual cosa demostra la 
qualitat de les seves aigües en aquella època.

L´any 1959, la revista Llobregat va criticar 
en diverses ocasions l’estat en què llavors es 
trobava el Terraplè i el canal, i una de les vega-
des publicava: “El llamado a ser nuestro mas 
popular y simpático paseo, continua siendo un 
muestrario de postes de electricidad y de telé-
grafos y es intransitable en dias de lluvia, y tam-
poco nos gusta que por parte de cierto sector 
de la población molinense, se haya tomado este 
paseo y su canal como un vertedero de basuras 
y escombros lo qual provoca que sea centro de 
reunión de las mas nauseabundas y asquerosas 
ratas que por allí pululan”.

En la riuada de la nit del 25 al 26 de setembre 
del 1962 (de trist record per a molts molinencs), 
alguns cossos de les víctimes van ser arrossegats 
per les aigües des de la riera de Rubí fins al riu 
Llobregat i també pel nostre canal. Calia pren-
dre mesures sanitàries pel perill de tifus i per 
aquest motiu es van encalcinar i desinfectar amb 

hipoclorit sòdic tots els mar-
ges del canal; a més, també 
es va netejar el seu llit per-
què no hi quedés cap resta 
orgànica en descomposició, 
ja que l’aigua havia portat 
molts morts i alguns d’ells 
varen tardar diversos dies a 
ser trets de l’aigua.

Les millores i les refor-
mes fetes els anys 1963 i 
1969 varen culminar l’any 
1987 amb la cobertura total 
del seu recorregut, tant de 
temps esperat i desitjat pels 
vilatans, i així s’acabà amb 
les molèsties desagradables 
de la brutícia i la forta pudor, 
sobretot a l’estiu, cosa ja 
habitual els últims anys.

Vicenç Joan Camps

El Terraplè i el canal



8
núm. 542 març 2018

JOSEP FERRER 
(J.F.): Què t’ha portat a 
Londres?

GEORGINA CORTIJO 
ARRIBAS (G.C.A.): La 
casualitat, el destí, l’atzar... 
Quan vaig acabar els estu-
dis, i després de diver-
ses experiències fora de 
Catalunya, tenia clar que 
volia seguir explorant què 
hi havia arreu. No tenia 
destí al cap. Vaig estar un 
parell de mesos a Suïssa, 
però l’idioma em va tancar 
les portes, així que, com 
que la vida és massa curta 
com per aprendre alemany, 
vaig decidir obrir finestres i 
em van portar aquí.

J.F.: Abans de rebre 
aquesta oferta de feina, 
estaves treballant?

G.C.A.: Sí, tot i que amb 
matisos. Vaig graduar-me 
el juny del 2013 i em vaig 
permetre un any sabàtic 
de deures i obligacions, 
de l’estigma de la crisi, 
de les pressions socials... 
Després de 6 anys frenètics 
de carrera, necessitava una 
pausa mental.

Sense buscar res, una 
tarda de cerveses em va por-
tar a ajudar un gran arqui-
tecte local, Gerard Dordas, 
i arran d’això em van anar 
sortint col·laboracions amb 
altres arquitectes, Vaig fer 
d’assistent a professors de 
la universitat i els caps de 
setmana, la meva amiga 
Laura sempre necessitava 
que treballés al seu bar. 
També vaig formar part de 
la gran família del Local. 
Aquell any va fer que em 
retrobés amb les arrels de la 
vila. El retinc a la memòria 
amb molta enyorança. 

J.F.: Et  va costar molt 
acceptar l’oferta laboral?

G.C.A.: No, ho tenia 
clar, va ser buscat i pre-

meditat.
J.F.: Què et va dir la 

família quan els vas plan-
tejar marxar a treballar a 
Londres?

G.C.A.: La família sem-
pre ha tingut clar que sóc 
un cul inquiet i no va ser 
cap sorpresa. És més: és la 
seva gran excusa per explo-
rar el món. 

J.F: Quan vas arribar 
a Londres sabies anglès. 
Quant de temps vas trigar 
per no tenir cap mena de 
problema amb l’idioma?

G.C.A.: El portava ben 
après de casa, però va ser 
com començar de zero. En 
el millor dels casos, sembla 
que parlin amb una pata-
ta a la boca; en el pitjor, 
has d’entendre un escocès 
o intentar esbrinar què et 
volen dir al barri quan par-
len en slang i les parau-
les no les troba ni Google. 
Cada dia aprenc quelcom 
nou. Però als anglesos els 
fascina i admiren la idea 
que sapiguem diverses llen-
gües i aquest és un del 
escenaris que els fa fer cura 
d’humilitat.

J.F.: Abans de viure 
a Londres vas estar un 
any estudiant a Estocolm. 
Quins records tens de la 
teva estada en aquella 
ciutat?

G.C.A.: A Estocolm 
vaig anar amb una beca 
Erasmus. Va ser el millor 
curs universitari, per des-
comptat, no solament pel 
sistema educatiu, gens 
jeràrquic i més humà, sinó 
perquè em va obrir les por-
tes al món, a la independèn-
cia, a conviure amb gent 
d’arreu, a conèixer cultures 
i grans amics, a las grans 
diferències i de les petites 
coses que ens uneixen tant. 
Vaig poder viatjar per tot 

Europa. Un any de statu 
quo utòpic que no voldries 
acabar mai. Vaig créixer. 

J.F.: Com és Estocolm?
G.C.A.: És una ciutat 

cosmopolita de canvi cons-
tant, funcional i ètica, de 
convivència de classes, ja 
que gairebé tot és habitat-
ge social, on a l’hivern no 
veus el sol, els carrers són 
blancs i pots anar a la uni-
versitat patinant sobre els 
llacs; a l’estiu no existeix 
la nit i pots veure els cels 
més espectaculars. Un lloc 
on tot funciona tot i que 
estiguin a -10 graus.

Es viu d’activitats a 
l’aire lliure, sense tanques; 
si hi ha neu i nit, es pati-
na, s’esquia, et relaxes a 
las saunes; si surt el sol, 
surts amb la canoa per 
l’arxipèlag (que és espec-
tacular), a pescar als llacs 
o a tombar-te a qualsevol 
racó a disfrutar de la vita-
mina D.

J.F.: També has viscut, 
per feina, a Basilea. Què 
hi feies exactament? 

G.C.A.: A Basilea hi vaig 
estar 8 mesos de pràctiques 
en un despatx d’urbanisme 
i paisatgisme. A la univer-
sitat érem de les primeres 
promocions sense expe-
riència laboral a causa de la 
crisi. A mi em quedava el 
projecte per acabar, era un 
ara o mai, i em vaig posar 
dos requisits: que l’estudi 
fos especialitzat en temes 
que no hagués aprofundit i 
que fos remunerat. I em van 
portar allà. 

J.F.: Com és Basilea? 
Realment viure-hi és tan 
car com diuen?

G.C.A.:  És la ciutat de 
Suïssa que fa frontera amb 
França i Alemanya. És peti-
ta i pots moure-t’hi en bici, 
amb 40 museus, envoltada 
de verd i creuada pel  Rhin. 
Car és poc si ho compares 
amb els preus que estàs 
acostumat a veure. Un suís, 
fart d’escoltar queixar-me, 
em va explicar: “el que 
estàs pagant són les hores 
i la feina de les persones, 
igual que te les paguen a 
tu. És qüestió d’empatia 
i de valorar la feina dels 
altres”. No sé si és una 
regla social, però a mi em 
va valer. I després de la 

frase social i romàntica, cal 
aclarir que es cobra d’acord 
amb el que pagues, fins i 
tot de becària, però arriba 
el dia que t’adones que no 
menges carn ni peix perquè 
no t’ho pots permetre tan 
sovint i decideixes fer-te 
vegetariana, ja que hi estàs 
posada.

J.F.: En què consisteix 
la teva feina?

G.C.A.: Sóc arquitecta! 
He de complir amb tots els 
tòpics de la professió.

J.F.: Com és un dia 
qualsevol de la teva vida?

G.C.A.: L’elemental, 
estimat Watson. Em prenc 
el cafè mirant les xeme-
neies per on ballava la Mary 
Poppins, camino a l’estació 
pels suburbis de Billy Elliot 
i Oliver Twist, agafo el tren 
amb nens vestits com si 
anessin de camí a Howards, 
arribo a l’oficina on em 
sento Matilda; si no plou, 
dino al parc entre cérvols 
i esquirols com l’Alícia, i 
torno a casa entre gent que 
viu en “un mundo feliç” 
mentre llegeixo una mica. 
La meva parada està davant 
del MI6 i depèn de la tarda 
vaig a fer un beure a algun 
pub del Soho a l’estil 

Bridget Jones, a alguna jam 
escoltant potser el futur 
Bowie, o torna a casa men-
tre veus els fantàstics Mr. 
Fox (guineus) creuar els 
carrers i... a dormir fins que 
arribi Peter Pan!

J.F.: I els caps de setma-
na què acostumes a fer?

G.C.A.: El que més em 
fascina d’aquest país és que 
la cultura és gratuïta: 
museus, galeries, concerts, 
fires, festivals, carnavals, 
els parcs… Sempre hi ha 
alguna cosa a fer. 

Som molta gent d’arreu 
que estem aquí treballant, 
lluny d’on vàrem créixer, 
així que formem petites 
famílies amb qui reunir-se. 
Qualsevol excusa és bona.  

I quan et sents atrapat 
per la ciutat, pots agafar 
un tren i escapar-te a fer un 
tomb per qualsevol racó del 
Regne Unit. 

J.F.: A on vius exacta-
ment de Londres?

G.C.A.: Enguany m’he 
mudat a Camberwell, 
però he viscut dos anys 
a Brixton. Les dues àrees 
estan al barri de Lambeth, 
al sud de Londres. És un 
barri amb arrels molt assen-
tades de la immigració afro-

Georgina Cortijo Arriba, viu a Londres

“El que més em fascina d’aquest 
país és que la cultura és gratuïta”

La Georgina Cortijo Arriba és una jove molinenca 
de 33 anys que des d’en fa tres viu a Londres. 
Dissenyadora industrial i arquitecta de formació 

va arribar a la capital britànica amb una oferta laboral 
per treballar d’arquitecta a Fletcher Crane Architects.

Abans de l’experiència britànica, la Georgina havia 
treballat a Basilea (Suïssa) i durant un any va estudiar 
a la capital de Suècia, Estocolm.

Persona molt inquieta i curiosa, tal com ella mateixa 
es defineix, cada setmana li dedica temps a l’art, la foto-
grafia, el cinema, llegir, el teatre i la música, i enyora 
els seus companys de Baketomba, grup de percussió del 
qual n’havia format part.

Municipi de residència: Londres
Nombre d’habitants: 8,1 milions (13,7 milions si 
comptem la seva àrea metropolitana)
Superfície: 1.572 km²
Distància amb Molins de Rei: 1.135 km en línia 
recta, 2 hores d’avió
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caribenya, latent als carrers 
tot i la imposició inevitable 
de la gentrificació als barris 
del sud del Thames a causa 
del creixement de la ciutat. 

Aquí també es crida al 
“mercadillo” d’Electric 
Av., l’IlIas em fa descomp-
te quan compro sèpia, els 
Bad Boys Bakers em guar-
den el pa els dissabtes... 
Tot el barri ens coneixem 
i tenim cura de la Maria, 
el gos del John em salu-
da quan em veu, la Ilenia 
comença a preparar un flat 
white quan em veu creuar 
la cantonada…

Aquí es viu al carrer: 
mercat, cinema, terrasses, 
botigues locals, música en 
directe, caravanes de men-
jar als parcs… un barri que 
no dorm. Quan l’últim noc-
turn se’n va a escorxar el 
gat, els firaires ja planten la 
paradeta. 

J.F.: La City de 
Londres, juntament amb 
Nova York, és considera-
da un dels centres finan-
cers del món. En què es 
nota? 

G.C.A.: La City es una 
ebullició de gent estressada 
que no saben ben bé del 
que treballen, que es treuen 
les bambes a la porta de 
l’oficina, mengen corrents 
i ocupen els pubs dels vol-
tants durant la setmana, 
però a les nits i els caps 
de setmana, els carrers de 
la zona són dignes d’una 
ciutat fantasma. 

Els negocis que tro-
bes van dirigits a qui s’ha 
tacat la camisa i té una 
reunió, a cadenes de men-
jar ràpid per a la majoria i 
els restaurant més exclu-
sius per als altres. L’escala 
dels edificis t’indica que 
ets una formigueta i són 
búnquers de seguretat en 
els quals es couen sobre-
tot diners. Curiosament, la 
City, que és el barri més ric 
de Londres, esta envoltada, 
pel nord, amb Hackney i, 
per l’est, amb Shoderitch, 
els dos barris més pobres 
de Londres.

J.F.: Estàs preocupada 
per la possible sortida de 
Gran Bretanya de la Unió 
Europea? I els britànics, 
en general, ho estan?

G.C.A.: No, la veritat, 
mai no ho he estat. Si algun 
dia he de marxar, doncs 
marxaré. Tinc pocs plans 
i ser que res és per sem-
pre. Mai m’he plantejat que 
Londres és on em quedaré.

Respecte als anglesos, 
suposo que sí. Fa temps 
que em vaig desvincular 
del tema. De moment són 
estira-i-arronsa i especula-
cions, però serà un canvi i 
tots els canvis tenen con-
seqüències, però és un país 
implicat i amb recursos. Va 
ser la seva decisió.

J.F.: És car viure a 
Londres?

G.C.A.: Sobretot, l’ha-
bitatge i el transport, però 
t’adaptes al que hi ha i vius, 
comparteixes pis i aprens 
els límits de la teva pacièn-
cia, fas més sopars i festes 
a casa i coneixes molta gent 
perquè tothom porta amics, 
t’envien caixes de vins, 
vermut i queviures des 
de Molins de Rei, i tens una 
excusa per riure-te’n dels 
estrangers menjant calçots, 
camines més i et poses en 
forma. Jo ja no perdo el 
temps queixant-me per això. 
Les cerveses les pagues 
a 6 euros, però són pin-
tes, que donen més de si. 
Adaptació.

J.F.: Conduir per 
l’esquerra i sistemes 
mètrics diferents, entre 

d’altres. Per què són tan 
diferents els anglesos de 
la resta d’europeus? Què 
és el que més et va cos-
tar d’assimilar d’aquestes 
diferències?

G.C.A.: Ells estan molt 
orgullosos de les seves peti-
tes diferencies i costums; és 
com un signe d’identitat. 
A la feina treballo amb el 
sistema mètric; per a tota la 
resta, tinc sort que Google 
existeix i amb el cotxe m’he 
menjat més d’una vorada. 

J.F.: El tòpic diu que 
a Londres sempre plou i 
està emboirat. És cert? És 
una ciutat trista?

G.C.A.: Els tòpics 
hi són per alguna cosa. 
Curiosament, plou gairebé 
els mateixos litres que a 
Barcelona, però allà cau de 
cop i aquí, a Londres,   de 
mica en mica i molt sovint. 
A mi m’agrada mullar-me 
amb el plugim. Encara no 
he comprat un paraigua en 
tres anys i si surt el sol a 
l’hivern, ja et pots tapar, 
que farà fred! No és trist, 
és qüestió d’actitud. Se surt 
al carrer plogui o no plo-
gui, tot i que, aquí, l’esport 
nacional és renegar sobre el 
temps, jo la primera!

J.F.: L’esport i la cerve-
sa són inseparables de la 
vida dels britànics?

G.C.A.: I tant! La parada 
al pub per a una pinta, com a 
mínim divendres és obliga-
tòria i respecte als esports, 
només diré que a l’estudi 
hem fet apostes pels Jocs 
Olímpics d’Hivern. M’estic 
tornant una experta fins i 
tot del cúrling. 

J.F.: Gran Bretanya, 
juntament amb l’Estat 
espanyol, és dels pocs paï-
sos europeus que encara 
conserven una monar-
quia. La gent està con-
tenta amb la reina, els 
prínceps i tota la cort?

G.C.A.: Per a 
mi és totalment irracio-
nal, però ells adoren la 
Corona. Pensen que els 
beneficia i s’entretenen 
amb l’espectacle que els 
membres els ofereixen. 

Estan molt orgullosos de 
tot el que sigui britànic en 
general. 

J.F.: Creus que algun 
dia Escòcia obtindrà la 
independència de Gran 
Bretanya?

G.C.A.: Sí. Si en 
referèndum sortís majoria 
a favor de la independèn-
cia, l’obtindrien. El regne 
d’Escòcia es va adherir al 
Regne Unit per voluntat 
pròpia i amb acords entre 
les dues parts. En aquests 
acords s’escriu el dret a 
sortir-ne, si així fos votat. 
El Regne Unit es regula per 
tractats i acords entre els 
membres.

J.F.: Si vinguéssim de 
turisme a Londres, què és 
el que no ens hauríem de 
perdre?

G.C.A.: Aquí venen 
els meus TOP 10: Museu 
d’Història Natural, el 
Barbicane, Primrose Hill, 
els barris de Brixton i 
Peckham, Richmond Park, 
Brick Lane, Borough 
Market, Greenwich, la Tate 
i qualsevol pub amb musica 
en directe.

J.F.: I del país, què ens 
recomanaries visitar?

G.C.A.: Els penya-segats 
a Seven Sisters, les platges 
de Cornwall, l’illa Isle of 
White, les muntanyes de 
Lake Districts, Yorkshire, 
Edimburg, Bath, els parat-
ges d’Escòcia i Gal·les… 

J.F.: Quins són els plats 
típics de la cuina angle-
sa?

G.C.A.: Per als dis-
sabtes al matí, un English 
Breackfast, però que sigui 
complet; el diumenge, un 
Sunday Roast; durant la set-
mana, si no has fet la com-
pra, un bon fish and chips, 
les pies, Jacket Potatoes, 
Shepard’s pie, Salty Beaf… 
i els dijous és dia de curri! 
Tot molt lleuger.

J.F.: Del que gaudeixes 
a Londres, què és el que 
t’agradaria que tingués 
Molins de Rei?

G.C.A.: Una estabili-
tat laboral, l’oportunitat 
de poder escollir el camí 

laboral que vulgui seguir 
i la possibilitat de créixer. 
Perquè per tota la resta: 
“No hi ha res com la llar”.

J.F.: I de la vila, què 
trobes a faltar aquí?

G.C.A.: Diuen que 
“casa” és allà on hi ha la 
gent que estimes. Jo fa anys 
que tinc dues cases. I la vila 
sempre serà casa meva.

J.F.: Estàs en contacte 
amb Molins de Rei? De 
quina manera?

G.C.A.: Molt, les xar-
xes socials ajuden els que 
estem fora. Jo sense el “bon 
dia” de tots els membres 
del “Clan Arribas”, el grup 
de whatsapp de la família, 
no sobreviuria. També soc 
molt aficionada a Instagram 
i amb les històries de la 
gent de la vila sempre estàs 
informada del que s’hi cou.

J.F.: Cada quant vens 
a la vila? Quan ets entre 
nosaltres, què acostumes 
a fer?

G.C.A.: Menys del 
que m’agradaria, el temps 
passa volant. Però no em 
perdo cap Festa Major, ni 
cap Nadal. I un cop allà 
(Molins) intento disfrutar 
de tots els que trobo a fal-
tar, però sempre em guardo 
una estoneta per apropar-
me al mar. Trobo molt a 
faltar l’olor a sal.

J.F.: La família i els 
amics et venen a veure 
sovint?

G.C.A.: I tant! Casa 
meva sembla un hostal! 
Tinc sort que Barcelona- 
Londres és un trajecte asse-
quible. Sempre hi ha algú 
que necessita una escapa-
deta i aprofita per venir. 
No hi ha res millor que 
una visita per carregar-te 
les piles.

J.F.: La teva estada a 
Londres té data de cadu-
citat? T’has plantejat 
tornar a Catalunya o de 
moment ja estàs bé aquí?

G.C.A.:  Avui, de 
moment estic aquí (entra 
un sol escandalós per la 
finestra i estan arribant els 
amics per fer una fideuà), 
però pregunta-m’ho demà.
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Des de temps immemorials, i fins fa poques 
dècades, les activitats agrícoles, ramaderes i 
forestals van constituir els principals usos de la 
serra de Collserola. El declivi de l’agricultura 
s’inicià, però, a finals del segle XIX, quan la 
plaga de la fil·loxera va acabar amb la vinya, 
que fins aleshores havia estat el conreu més 
estès. El segon revés important va arribar amb 
les polítiques de reforestació que es van impul-
sar a partir dels anys 1950 i que en bona part són 
les responsables de la fesomia actual de la serra, 
dominada per les pinedes de pi blanc.

Durant les últimes tres dècades s’ha accen-
tuat la dinàmica d’abandonament de moltes de 
les finques que encara es cultivaven, principal-
ment les dedicades al conreu de fruiters de secà 
i al cultiu de cereals a les parts interiors de la 
serra. Per una altra banda, l’activitat forestal va 
deixar de ser rendible a principis de la dècada 
de 1980 i, en el mateix període, la ramaderia 
també va esdevenir, a poc a poc, una activitat 
marginal.

Actualment, la producció agrària professio-
nal al Parc Natural de Collserola es troba en 
una situació complicada. Les poques explota-
cions agràries professionals que funcionen dins 
els límits del parc (al voltant d’una vintena, 
comptant agricultura, ramaderia i apicultura) 
tenen, en general, un mida reduïda i una via-
bilitat precària, i en conjunt produeixen un 
volum d’aliments força discret. La pagesia de 
Collserola afronta reptes molt importants, entre 
els quals destaquen les dificultats per accedir 
a la terra, els danys als cultius que provoca la 
població de senglar, la disminució de la dispo-
nibilitat d’aigua i el fet que les característiques 
del medi facin que a Collserola es practiqui una 
agricultura de muntanya, que, per definició, 
és menys productiva que la que es pot fer en 
altres indrets, com ara el Parc Agrari del Baix 
Llobregat.

Per què cal reactivar l’agricultura
 i la ramaderia al Parc?

El principal valor de Collserola és la seva 
diversitat biològica. Per conservar-la és impres-
cindible mantenir la diversitat d’hàbitats i el 
paisatge en mosaic que caracteritza la serra, tei-
xit amb retalls de bosc, brolles, màquies, prats, 
cultius, pastures, rieres i hortes. Així doncs, per 
tal de conservar els valors naturals de la serra 
i els serveis ecosistèmics que ens brinda, és 
fonamental reactivar l’activitat agrària i silvo-
pastoril, ja que és la que al llarg dels segles ha 
modelat el paisatge de la serra.

Alhora, el manteniment de l’agricultura, la 
ramaderia i la silvicultura és important més 
enllà de la seva contribució a la conservació de 
la biodiversitat de Collserola. En depèn la pre-
servació del valuós patrimoni agroalimentari de 
la serra i, sobretot, la possibilita per crear llocs 
de treball i per proveir d’aliments de proximitat, 
ecològics i de qualitat la ciutadania que habita 
els municipis del Parc Natural.

La promoció de la transició 
agroecològica del sistema alimentari

Els reptes que afronta la pagesia de Collserola 
són complexos i per superar-los és necessària la 
implicació de tots els agents socials del territori 
(pagesia, administracions públiques, entitats, 

comunitat educativa, comerços, restaurants, visi-
tants del Parc, consumidors i consumidores...). 
Així mateix, per reactivar el sector primari 
d’acord amb els valors de sostenibilitat i equitat, 
cal que posem en marxa un procés de transició 
agroecològica; és a dir, cal que emprenguem 
una transformació integral dels nostres sistemes 
alimentaris a partir de les propostes de l’Agroe-
cologia i la Sobirania Alimentària. 

Aquesta és la doble premissa de què parteix 
el projecte “Alimentem Collserola. Promoció 
de la transició agroecològica a Collserola”. 
La iniciativa va començar a caminar a mitjan 
2016 i està sent impulsada pel Consorci del 
Parc Natural de la Serra de Collserola (en el 
qual participen els ajuntaments dels nou muni-
cipis del Parc Natural, l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya). L’entitat que fins ara 
ha dinamitzat i coordinat l’execució del projecte 
és l’associació Arran de Terra.

La primera etapa de desenvolupament del 
projecte comprèn el període 2016-2020 i consta 
de quatre fases. La fase I es va desenvolupar 
durant el segon semestre del 2016, amb la 
realització d’una diagnosi de la situació de la 
producció agrària professional que va permetre 
la identificació dels principals reptes que afronta 
el sector primari i la creació de tres grups de 
treball i un espai unitari de coordinació de la 
pagesia de Collserola.

La segona fase de treball és la de diagnosi i 
planificació participativa. En aquesta fase s’ha 
treballat, en primer lloc, en la identificació 

dels reptes i les potencialitats per a la transició 
agroecològica en cada un dels vuit àmbits del 
sistema alimentari de Collserola (producció pro-
fessional, transformació, distribució i comercia-
lització, consum, patrimoni agroalimentari, edu-
cació agroecològica i producció d’autoconsum). 
En segon lloc, a partir dels reptes i les poten-
cialitats esmentades, s’està dissenyant el Pla 
d’Acció per promoure la transició agroecològica 
a Collserola, amb el foment de la producció 
agrària ecològica i de la incorporació de nova 
pagesia al sector; la promoció dels circuits curts 
de comercialització –venda directa, grups de 
consum, mercats de pagès, agrobotigues, com-
pra pública, menjadors escolars ecològics...–; 
l’impuls del consum de productes de proximitat, 
ecològics i de qualitat; el suport a la producció 
d’autoconsum i a les iniciatives d’educació 
agroecològica; la recuperació i posada en valor 
del patrimoni agroalimentari, etcètera. 

Per tal d’acomplir els objectius d’aquesta 
segona fase s’han creat dos espais formals de 
participació –la Comissió de Seguiment i el 
Grup Motor– i a través seu s’ha vehiculat la 
participació dels diferents agents del territori 
–pagesia, educadores i educadors, tècniques i 
tècnics, entitats, consumidores i consumidors, 
administracions públiques...– en l’elaboració de 
la diagnosi i el disseny del Pla d’Acció.

Les conclusions preliminars de la diagnosi 
participativa es van presentar i discutir en un 
acte que va tenir lloc el 18 de novembre al 
Casal de Torreblanca, a Sant Cugat del Vallès. I 
el passat 24 de febrer va tenir lloc a la Casa de 
l’Aigua (Trinitat Nova, Barcelona) una segona 
jornada participativa en la qual es va presentar 
la proposta de Pla d’Acció i es van crear grups 
de treball per desenvolupar-lo.

La tercera fase del projecte, que està previst 
que es desenvolupi a partir de l’abril del 2018 
i durant tot el 2019, consistirà en la implemen-
tació del Pla d’Acció. La proposta és que les 
diverses línies estratègiques de treball del Pla 
d’Acció siguin desenvolupades per Grups de 
Treball Sectorials formats per persones amb 
perfil tècnic vinculades a administracions públi-
ques de l’àmbit del Parc i persones dels muni-
cipis del Parc que es vulguin implicar de forma 
voluntària i altruista en la promoció de la trans-
ició agroecològica a Collserola.

Finalment, durant el primer semestre del 
2020 es desenvoluparà la quarta fase del pro-
jecte, que consistirà en l’avaluació participativa 
de la feina feta pels Grups de Treball Sectorials 
durant la fase anterior, i en el replantejament del 
Pla d’Acció d’acord amb les conclusions a què 
s’arribi quan se’n faci l’avaluació.

Arran de Terra. Eines per a la 
dinamització local agroecològica

www.arrandeterra.org

Alimentem Collserola. Quin futur volem per 
a la serra i el nostre sistema alimentari?
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L’alcalde de Molins de Rei, 
Joan Ramon Casals, va ser 
el protagonista d’una nova 
edició del fòrum “Fem 
Llobregat”, organitzat per la 
patronal AEBALL a l’hotel 
Porta Fira de L’Hospitalet. 
Casals va recordar que 
Molins de Rei va ser el 
municipi pioner de la zona 
a proposar polítiques locals 
d’ocupació amb incentius 
a empreses per la con-
tractació o assumint des-
peses de les companyies: 
“Estem convençuts que 
una bona política econò-
mica i empresarial amb 
ajuts genera una cohesió 
social millor. Ajudant les 
empreses aconseguim que 
Molins sigui millor per a 
tothom”, va dir Casals. 

L’alcalde va recordar als 
assistents al fòrum que fa 
150 anys, Molins de Rei era 
la ciutat més poblada del 
Baix Llobregat, però amb 
el creixement metropolità 
s’ha quedat en aquesta ciu-
tat de 26.000 habitants que 
és avui dia “i que volem 
mantenir com a vila”. 
De fet, tot i comptar amb 
dos polígons industrials de 
relleu, el seu model passa 
per l’èxit de la petita i mit-
jana empresa, sobretot en 
un centre dinàmic i viu. 
Tant és així que Molins de 
Rei ha estat el municipi de 
Catalunya que més ha reduït 
el seu atur en els darrers 
tres anys, segons dades de 
l’Observatori Comarcal del 
Baix Llobregat.

Més oportunitats 
que Barcelona

Sobre les polítiques 
locals d’ocupació, Casals 
va indicar que l’Ajuntament 
ofereix fins a 4.200 euros a 

fons perdut a les empre-
ses que contractin persones 
aturades de la vila; a més, 
segons va avançar el bat-
lle, han encetat una nova 
via per la qual es pagarà 
una ajuda de 2.000 euros a 
les empreses de Molins de 
Rei que contractin persones 
empadronades als munici-
pis metropolitans.

L’alcalde també va indi-
car que la vila ha aconse-
guit ser el municipi que 
més diners per càpita des-
tina en polítiques socials i 
que compta amb una taxa 
de risc de pobresa dels més 
baixos de Catalunya, un 
10%. Per altra banda, les 
empreses tenen un índex 
de supervivència del 76%, 
és a dir, 14 punts percen-
tuals més que a Barcelona 
(62%).

Tot i l’estratègia muni-
cipal, Casals va deixar 
molt clar que si algú té 
la culpa de l’èxit empre-
sarial, aquest és el sector 
privat i la seva empenta, i 
no pas les administracions. 
De fet, com a alcalde ha 
reclamat més inversió en 
el territori, tradicionalment 
agreujat en comparació 
amb Barcelona: “Entre 
els mandats 2011-2019, 
els Ajuntaments tenim 
la meitat de la capacitat 
d’inversió que entre els 
de 2003-2011. A més, la 
nostra comarca i el seu 
entorn compta amb una 
falta d’inversió en l’àmbit 
públic i això ho patiu 
vosaltres”, va dir Casals, 
referint-se al sector empre-
sarial. “Nosaltres, que ens 
venem com a Barcelona, 
estem més ben situats que 
la mateixa Barcelona i, 
logísticament, tenim molts 

més avantatges 
competitius i un 
potencial increï-
ble, però cal una 
inversió pública 
de la Generalitat 
i, especialment, de 
l’Estat”, va insistir.

En aquest sentit, 
va reclamar desen-
callar les assigna-
tures pendents en 
infraestructures, 
com la pota sud de 
Sant Boi, l’enllaç 
entre l’A-2 i l’AP-7, 
a Sant Andreu de la 
Barca, els accessos 
al Port i l’Aeroport, 
o el quart cinturó.

Referents industrials
D’altra banda, va asse-

gurar que la remodelació 
dels polígons industrials és 
un dels reptes més grans 
de Catalunya i de l’àrea 
metropolitana: “Els podem 
tenir molt ben ubicats, 
però ens hi falta inversió. 
En plena crisi, era una 
de les principals lluites 
que teníem: que arribés la 
fibra òptica. Era una bar-
baritat que els principals 
polígons de Catalunya, 
com El Pla, no tinguessin 
aquesta connectivitat”. 
En aquest sentit, Casals 
va anunciar la inversió 
de 400.000 euros per a 
l’actualització i la moder-
nització dels dos polígons 
industrials de la vila en els 
anys 2018 i 2019.

Tot i les bones inten-
cions, l’alcalde va afirmar 
que només podran fer una 
tercera part del que vol-
drien, perquè la normati-
va urbanística no els per-
met adaptar els polígons 
a les noves necessitats, 

com empreses més petites, 
tecnològiques o start-ups 
(empreses emergents): “Ho 
vam plantejar i ens hem 
estrellat amb les normes 
urbanístiques; directa-
ment no ens van deixar, 
cosa que fa que tinguem 
encara més naus bui-
des”, va reconèixer davant 
l’empresariat. “Ara sem-
bla ser que, amb la recu-
peració, s’aniran omplint, 
però, en qualsevol cas, la 
norma és poc flexible i 
s’adapta poc als canvis 
econòmics, que són més 
ràpids”.

Per sectors, va destacar 
el valor i la base industrial 
del territori, especialment, 
en el camp de l’automoció: 
“Catalunya, i podríem dir 
el Baix Llobregat, en reali-
tat, ha fabricat més cotxes 
que tot Itàlia”. Així, Casals 
va reclamar més inversió en 
desenvolupament, innova-
ció i educació per adaptar 
el sector a les noves neces-
sitats, com l’electrificació 
i la connectivitat, perquè 
“si no, deixarem de ser la 
regió més potent del sud 

d’Europa en automoció”, 
un fet que recalcava també 
el president de la patronal, 
Manuel Rosillo, que asse-
gurava que les empreses 
estan tenint problemes per 
contractar gent qualificada 
en segons quins sectors.

Bombolla immobiliària
El batlle molinenc va 

acabar la seva ponència 
advertint que en el sector 
immobiliari “estem come-
tent el mateix error que 
ens ha portat a aques-
ta crisi i em preocupa, 
perquè hi ha polítiques 
d’habitatge que no hem 
resolt”, per la qual cosa 
es va mostrar a favor de la 
intervenció pública en el 
mercat immobiliari i a limi-
tar, per exemple, la pujada 
del preu del lloguer a l’IPC: 
“Si m’adono que el mer-
cat no segueix les regles 
i que s’està tornant boig, 
jo hi intervindria direc-
tament”. Una política que, 
segons va dir, caldrà fer de 
manera coordinada en favor 
de tots els municipis.

Redacció

L’alcalde anuncia una inversió de 400.000 euros per modernitzar 
els polígons industrials del Pla i Riera Nova aquest any i el proper
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“Estimem l’escola pública” 
és el lema de la campa-
nya institucional que ha de-
senvolupat l’Ajuntament de 
Molins de Rei i que s’està 
difonent per diferents canals 
amb l’objectiu de lloar la 
qualitat i excel·lències de 
l’escola pública.

La campanya, que ha 
tingut un cost de 2.000 
euros, inclou la produc-
ció de diversos materials 
promocionals: pancartes, 
cartells i adhesius que es 
distribuiran pels centres 
educatius i altres punts de 
la vila. També s’ha editat 
un vídeo, fàcil de distribuir 
per les xarxes socials, amb 

imatges de tots els centres 
mentre destaca les qualitats 
de l’escola pública: “cata-
lana, innovadora, inclu-
siva, laica, democràtica, 
gratuïta, integradora i de 
qualitat”. 

Per a l’alcalde de Molins 
de Rei, Joan Ramon Casals, 
es tracta d’una campanya 
“clara i potent, que englo-
ba tots els segments d’edat 
i totes les etapes vitals, 
perquè la formació ens 
acompanya sempre”. El 
regidor d’Educació, Eduard 
Suárez, ha destacat que 
“tots els indicadors que 
tenim, tant els objectius 
com els subjectius, ens 

porten a assegurar que 
tenim una escola pública 
excel·lent i que treballa 
en xarxa, i amb aques-
ta campanya ho fem més 
evident”. La representant 
de la FAPAC (Federació 
d’Associacions de Mares 
i Pares d’Alumnes de 
Catalunya), la molinenca 
Susana Canet, s’ha mostrat 
molt satisfeta de la cam-
panya, que “promou els 
mateixos valors que la 
FAPAC”, i ha afegit que 
“la gent ha de tenir molt 
clar que la nostra escola 
és la base de la nostra 
societat”. 

Redacció

La Generalitat ha decidit 
tancar una línia de P-3 a 
l’Escola Castell Ciuró amb 
vista al curs vinent per 
la reducció de la deman-
da. De fet, fa tres anys, la 
Generalitat ja va intentar 
tancar aquesta línia, però 
finalment va fer marxa 
enrere i només va eliminar 
una de les dues línies de 
P-3 de l’Escola Josep Maria 
Madorell.

El curs 2018-2019, 
Molins de Rei tindrà 11 grups 
de P-3 en total. “L’any pas-
sat vam batallar molt per 
mantenir els 12 grups”, ha 
dit l’alcalde, Joan Ramon 
Casals, en declaracions al 
digital Viu Molins de Rei. 
“Aquest any hi ha encara 
menys infants i han aca-
bat decidint passar a onze 
grups”, ha lamentat.

La decisió d’afectar el 
Castell Ciuró s’ha pres te-
nint en compte que és una 
escola que tenia dos grups 

i així s’evita deixar algun 
centre sense classe de P-3. 
Ara, l’única escola pública 
amb dues línies de P-3 és La 
Sínia. Als centres concertats 
no hi ha canvis: el Col·legi 
Virolai manté l’única línia 
de P-3 que tenia, mentre 
que el Manyanet en manté 
les dues.

No afectar només 
la pública

“Sempre és la pública la 
que es veu perjudicada”, 
ha criticat Carles Farrero, 
de l’Assemblea Groga, que 
agrupa la comunitat educa-
tiva i les famílies d’alumnes 
de les escoles públiques. 
Han recordat que com que 
són tres les escoles amb 
grups doblats, incloent-hi 
el Manyanet, “haurien 
d’entrar totes al mateix 
sac”.

El Govern munici-
pal ha subscrit les seves 
paraules. L’alcalde ha afir-

mat que han demanat a la 
Generalitat que es faci “per 
sobre de tot, reducció 
de ràtios, però que si 
s’havia de reduir, hi hagi 
igualtat entre la pública 
i la concertada”. Creu 
que “s’haurien de prendre 
en igualtat les tres escoles 
que fins ara tenien dues 
línies” i que així ho han 
traslladat a la Generalitat. 
També n’ha culpat, sense 
mencionar-lo, l’article 155, 
ja que ha afirmat que la 
falta d’interlocutors “ho 
ha fet més difícil”. 

El regidor d’Educació, 
Eduard Suárez, ha afir-
mat que s’ha reunit amb 
la Generalitat per dema-
nar que també es tingui en 
compte la concertada per 
tancar places, però que “la 
llei els empara i no s’hi 
pot fer res”.

Jordi Julià

Campanya en defensa l’escola pública

La Generalitat tanca una línia de P-3 a 
l’Escola Castell Ciuró de cara al curs 2018-2019

Doncs sí, ja han passat tres anys i ara arribat el moment 
que els vostres fills vagin a l’escola. Sí, a l’escola dels 
grans, com a ells mateixos els agrada dir. Certament, de 
les coses que com a pares hem de fer, triar escola per 
als nostres fills i filles és de les més importants, perquè 
d’aquesta decisió en dependrà, en part, el futur dels 
infants i moltes coses que afectaran el vostre dia a dia.
Però tal com us dic això, també us dic que no us heu de 
preocupar, que les escoles públiques de Molins de Rei 
gaudeixen d’una bona qualitat i un reconegut prestigi. 
Escolliu la que escolliu, de ben segur que gaudirà d’un 
projecte interessant hi trobareu l’ambient que us recon-
fortarà i us semblarà el més adequat per a la vostra filla 
o el vostre fill. 
Trieu el que trieu, sapigueu que al darrere hi ha uns 
equips docents fantàstics que cuidaran dels vostres 
infants i unes AFA implicades que es dedicaran en cos i 
ànima a la millora de la qualitat educativa de les nostres 
escoles. Som una xarxa potent, la xarxa més potent i 
més preparada per educar els infants: una educació que 
depèn de tots els docents, de les AFA, però també del 
monitoratge de menjador, del personal de Consergeria... 
A tots ells també els hauríem d’agrair la feina que fan 
cada dia per tenir els centres educatius a punt. 
Però no tot són flors i violes, i seguim patint retalla-
des. Aquest any, a Molins de Rei tornem a veure com 
a l’escola publica se li retalla una línia de P3 i és per 
això que des de l’Ajuntament acompanyem les nostres 
escoles, perquè tenen molts reptes i moltes necessitats. 
Uns reptes i unes necessitats que demanen, en alguns 
casos, accions urgents i, en d’altres, apostes sostingu-
des en el temps: des de la reversió de les retallades 
produïdes en la darrera dècada –tant les pressupostàries 
com les ideològiques, que de vegades s’ha aprofitat 
una cosa per fer l’altra– fins a la incentivació dels pro-
cessos d’innovació, és a dir, del treball diari per sumar 
coneixements amb habilitats de la manera més efectiva 
possible; des de l’aposta per una escola plenament 
integradora –amb les eines per superar qualsevol segre-
gació– fins a l’assoliment dels resultats competencials 
que assegurin l’èxit escolar, l’acadèmic, però també el 
social i el personal.
Un servidor, que fa de regidor d’Educació, d’Infància 
i Famílies de la vila, us puc dir que des de l’Ajunta-
ment posarem tota la intel·ligència, tota l’ànima i tot 
l’esforç per reforçar aquest trident màgic: escola, casa 
i Administració. Un treball en equip per millorar el 
que a dia d’avui ja és una realitat: que, com deia Maria 
Montessori, les escoles siguin les cases dels infants. I 
a això hi dedicarem aquests mesos, que a l’escola que 
trieu per als vostres fills i filles, ells s’hi sentin com a 
casa i que amb poc temps s’adaptin i siguin feliços per-
què, de veritat que no hi ha cosa més bonica al món que 
veure cada matí com el teu fill o la teva filla va a l’esco-
la encantat de la vida i amb un somriure als llavis.

Eduard Suárez, 
regidor d’Educació, d’Infància i Famílies

A Molins de Rei 
estimem l’escola pública

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa
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Unes 450 persones es van 
tornar a manifestar el 16 de 
febrer passat per demanar la 
llibertat dels presos polítics. 
La concentració es va fer el 
dia que es complien quatre 
mesos de l’entrada a presó 
dels Jordis. A la protesta 
contra els empresonaments 
s’hi va sumar, de forma 
imprevista, la defensa de la 
immersió lingüística.

La manifestació la 
van convocar conjunta-
ment ANC, Òmnium i 
l’Assemblea Popular de 
Molins, l’evolució del 
Comitè de Defensa de la 
República (CDR). Entre els 
assistents hi havia repre-

sentants de PDeCat, CUP 
i ERC, els tres partits que 
formen el tripartit indepen-

dentista del govern.

Jordi Julià  / Viu  Molins

Nova manifestació per demanar 
la llibertat dels presos polítics

El passat 15 de febrer es 
van presentar a La Gòtica 
els resultats de la diagno-
si del Pla de les Persones 
Grans de Molins de Rei, 
en la qual van participar un 
total de 78 persones entre 
persones grans, cuidadores 
i professionals (85% dones 
i 15% homes). L’objectiu 
d’aquesta diagnosi, ela-
borada per l’Associació 
Siena per encàrrec de la 
Diputació de Barcelona, 
és analitzar la situació 
d’aquest col·lectiu de la 
vila, detectar les necessi-
tats dels seus integrants i 
avaluar quins recursos exis-
teixen al municipi. 

A partir de l’anàlisi de 
la població i de tots els 
índexs d’envelliment de 
Molins de Rei s’ha posat de 
manifest la necessitat que 
l’esperança de vida de les 

persones grans vagi acom-
panyada d’oportunitats per 
viure amb salut, participa-
ció, seguretat i accés a la 
formació i la informació. 

Els resultats ajudaran 
a dibuixar un futur pla 
d’acció per a les persones 
grans de Molins de Rei, un 

pla que necessàriament ha 
de passar, entre d’altres, per 
la construcció d’una nova 
residència d’avis, ja que 
l’actual ha resultat insufi-
cient per atendre tota la 
demanda.

Redacció

Es presenten els resultats de la diagnosi del 
Pla de les Persones Grans de Molins de Rei

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa

Jordi Julià
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Durant el mes d’abril serà 
presentat en societat el 
Consell per a la Cohesió 
Social i Territorial, orga-
nisme que ha de substituir 
el Consell de Seguiment de 
la Crisi, que fa més de dos 
anys que estava inactiu. 

Aquest nou espai de 
debat inclourà tres taules 
sectorials centrades en la 
cohesió social, la dinamit-
zació econòmica i les polí-
tiques d’habitatge. Segons 
s’indica en un comunicat de 
l’Ajuntament, aquestes tau-
les seran operatives des del 

primer moment i els seus 
objectius passen per fer una 
diagnosi de l’impacte de 
la crisi a la ciutadania de 
Molins de Rei i fer propos-
tes estratègiques per desple-
gar un pla de xoc social.

Redacció

Molins de Rei compta amb 
un nou sistema de reco-
llida de brossa. Es tracta 
de les anomenades “illes 
emergents”, que consisteix 
a habilitar punts de conteni-
dors només durant algunes 
hores del dia per deixar la 
via més endreçada, reduir 
els abocaments de mobles 
i trastos vells, i eliminar 
sorolls i males olors, segons 
s’indica en una nota de 
premsa de l’Ajuntament. 

Les illes emergents estan 
disponibles per ser utilitza-
des cada dia de l’any entre 
les 19 h i les 24 h. Fora 
d’aquest horari, el carrer 
queda lliure i la gent que 
vulgui llençar la brossa ha 
de fer-ho a la deixalleria o 
en altres punts de conteni-
dors fixos. Val a dir que els 
primers dies d’implantació 
del nou sistema es podien 
veure moltes bosses 
d’escombraries al carrer, 
fora dels contenidors. 

El nou sistema de reco-
llida, que ha permès eli-
minar els contenidors 
soterrats, s’està aplicant al 
carrer Rubió i Ors-Escola 
el Palau, carrer Miquel Tort 
amb Rafel Casanova, carrer 
Rafel Casanova-Mercat 
Municipal, plaça del Molí 
i carrer d’Anselm Clavé 
amb Francesc Samaranch. 
Les illes inclouen les qua-
tre fraccions de recollida 
habitual a Molins de Rei: 
envasos i resta, brossa 

orgànica, paper i cartró, i 
vidre. Cal recordar que a 
la vila s’aplica el model de 
Residu Mínim i, per tant, 
no hi ha contenidors grocs 
de rebuig. 

Durant la presentació 
d’aquest nou sistema als 
mitjans de comunicació, 
l’alcalde, Joan Ramon 
Casals, va explicar que “tot 
i que aquest nou sistema 
pot comportar un canvi 
d’hàbits per a alguns 
usuaris, és molt beneficiós 
per a tothom, atès que 
els carrers més comercials 
quedaran més endreçats 
i agradables per passe-
jar-hi i, al mateix temps, 
aconseguirem reduir els 
abocaments de mobles i 
trastos vells al costat dels 
contenidors”. 

El regidor de Via 
Pública, Marcel Marín, 
també va apuntar que “un 
altre dels punts favora-
bles de les illes emergents 
és que a partir d’ara ja no 
tindrem un camió de 12 

tones circulant pel centre 
de la vila a la matinada, 
ja que l’hem substituït 
per un petit camió elèc-
tric que reduirà molt el 
soroll”. A més, a l’estiu 
es reduiran les pudors de 
forma significativa, perquè 
només hi haurà la brossa 
orgànica dins dels conteni-
dors durant un màxim de 5 
hores, que coincidiran amb 
les de menys calor.

El regidor de Medi 
Ambient, Josep Raventós, 
va explicar que “aquest 
sistema aprofundeix en 
l’aposta pel model de 
Residu Mínim, que ens 
permet separar i recupe-
rar millor els residus amb 
un contenidor menys dels 
habituals, com és el groc”. 
Per donar a conèixer el nou 
model i com s’ha de fer 
perquè funcioni correcta-
ment, s’estan fent campan-
yes informatives explicant-
ne els beneficis.

Redacció

S’estrenen les illes emergents, un nou sistema 
de recollida de brossa al centre de la vila

L’Ajuntament de Molins de 
Rei ha decidit que, durant 
els dos propers anys, les 
persones de Molins de Rei 
que no tinguin domiciliat 
el pagament del seu rebut 
de l’IBI (impost sobre béns 
immobles) podran frac-
cionar el pagament en dos 
rebuts. 

Aquesta mesura pot 
comportar alguna confusió, 
ja que el calendari fiscal per 
a l’any 2018 que ha publi-
cat i difós l’Organisme de 
Gestió Tributària (ORGT) 
de la Diputació de Barcelona 
preveu un únic pagament 
per a aquelles persones que 
no tinguin domiciliat en el 
banc el rebut de l’IBI. El 
consistori molinenc asse-
gura en un comunicat que 
ha arribat a un acord amb 
la Diputació de Barcelona 
per fraccionar el rebut tant 
aquest 2018 com el 2019. 
En concret, es podrà pagar 
un 60% del rebut entre els 
mesos de maig i juliol, i el 
40% restant entre els mesos 
de setembre i novembre. 
Per fer-ho, caldrà acostar-se 
a l’oficina de l’ORGT de la 
vila, al passeig del Terraplè, 
38, baixos, i sol·licitar-ho.

També s’ofereix la pos-

sibilitat de pagar el tribut en 
quatre vegades (els mesos 
de maig, juliol, octubre i 
desembre), però en aquest 
cas sí que és necessari 
domiciliar el rebut. Per aco-
llir-s’hi es pot fer  a través 
d’Internet al web http://orgt.
diba.cat/domiciliacions, 
anant  personalment a qual-
sevol oficina de l’ORGT o 
fer-ho a través de l’entitat 
bancària pròpia.

El consistori també ha 
habilitat un sistema d’aler-
tes gratuït per als rebuts que 
es domiciliïn, mitjançant 
el qual es rebrà un correu 
electrònic i/o un missatge 
SMS dies abans que es faci 
el càrrec del rebut, el qual 
informarà detalladament 
del càrrec. Amb aquesta 
novetat s’evita haver d’es-
tar pendent de rebre l’avís 
de pagament.

Segons l’Ajuntament, 
amb aquetes mesures, a 
banda de “facilitar el paga-
ment del principal impost 
municipal, també es volen 
evitar els inconvenients i 
possibles recàrrecs derivats 
dels pagaments fora de ter-
mini”.

Redacció

Les persones que no tinguin el 
rebut de l’IBI domiciliat al banc 
el podran pagar fraccionat

L’Ajuntament crea el Consell per 
a la Cohesió Social i Territorial

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa
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La celebració del Dia de la 
Dona Treballadora d’aquest 
any ha deixat de ser aque-
lla jornada amb actes que 
mobilitzaven un reduït grup 
de persones i ha guanyat 
molta més rellevància.

El dia es va veure clara-
ment impulsat per la con-
vocatòria de la vaga femi-
nista. Va ser un dia més de 
reivindicació que no pas de 
vaga laboral. La protesta es 
va fer sentir durant tot el dia 
amb els diferents actes orga-
nitzats per l’Ajuntament i 
pel Grup de Dones. Tot, 
mentre la immensa majoria 
de botigues eren obertes, 
però moltes mostraven el 
seu suport col·locant llaços 
lila als aparadors. Alguns 
establiments van obrir, però 
van optar per tancar durant 
dues hores, seguint la vaga 
parcial convocada pels sin-
dicats CCOO i UGT.

També s’hi va sumar 
l’Ajuntament, no solament 
amb el manifest institucio-
nal i els actes, sinó amb 
l’adhesió de treballado-
res. Va decretar serveis 
mínims, tot i que en alguns 
serveis municipals al final 
no van fer falta perquè no hi 
havia treballadores que fes-
sin vaga, com era el cas de 

Ràdio Molins de Rei. Les 
dones regidores de l’Ajun-
tament també es van sumar 
a la vaga, tot i que tant 
la regidora de Feminismes 
i Alliberament LGTBI, 
Laura Munt (CUP), com 
la de Comunicació, Sílvia 
Guillén (ERC), van fer els 
seus particulars serveis 
mínims precisament en els 
actes del Dia de la Dona.

Homes cuidant dels nens
Però en aquesta vaga el 

més important no era visi-
ble: passava dins les cases. 
Les dones estaven crida-
des a deixar de treballar 
en l’àmbit domèstic i fer 
una vaga de cures. Això era 
difícil de veure, però es va 
fer visible amb el Grup de 
Dones les Heures. Al matí, 
mentre les dones van fer 
una primera manifestació 
improvisada pels carrers 
de Molins de Rei, un grup 
d’homes va quedar-se a la 
plaça de les Dones (de la 
Creu) mentre es feien càrrec 
dels fills i jugaven amb ells 
a la plaça. Les Heures van 
estendre els seus davantals 
simbòlics, seguint la con-
signa de penjar el davantal 
al balcó, van tenyir llençols 
de lila i els van penjar en 
cordes d’estendre roba pel 
perímetre de la plaça per 
tal de fer visible la protesta 
durant tot el dia. El terra 
de les escales de l’estació 
també va aparèixer tacat de 
vermell.

Dones de diferents 
col·lectius

Però el plat fort de la 
mobilització va ser a la 
tarda. A les 19 hores, acte 
institucional a la plaça de 

l’Ajuntament, i a les 19.30, 
manifestació del Grup de 
Dones des de la plaça de 
les Dones (de la Creu). 
Tots dos actes, amb més 
assistència del que solia ser 
habitual.

A l’acte institucional 
hi va haver presència de 
regidors de tots els grups 
polítics, tot i que el prota-
gonisme el van tenir dones 
deslligades de la política. 
El manifest el van lle-
gir “dones de diferents 
col·lectius que necessiten 
ser visibilitzats”, explicava 
la regidora de Feminismes: 
en nom de la gent gran, 
Fina Permanyer, del 
Casal de la Dona; Kirsi 
Galí, com a estudiant; Eli 
Alcalde, des del món de 
l’esport; Laaziza Akziz, 
com a persona migrant; 
Sandra Simó, de l’Es-
plai MIB, en nom de 
l’educació; el col·lectiu 
de Lesbianes, Gais, 
Transexuals, Bisexuals 
i Intersexuals (LGTBI) 
va fer-se visible a tra-
vés de Puri Gutiérrez, 
del Col·lectiu Violeta, i 
Charo Hernández va par-
lar com a treballadora 
de l’empresa Colim, que 
fa el servei de neteja a 
l’Ajuntament de Molins 

de Rei.
Elles van llegir el mani-

fest institucional, con-
sensuat per tots els grups 
polítics. Es demanava, per 
exemple, la pujada de sala-
ris i pensions, l’aprovació 
d’una llei d’igualtat salarial 
entre dones i homes, dona-
va suport a la vaga de dones 
i, en clau local, es compro-
metien des de l’Ajuntament 
a “treballar pels drets de 
les dones en col·laboració 
amb les entitats de la 
vila” i a “definir la pers-
pectiva de gènere com a 
eix central de les actua-
cions de l’Ajuntament”. 
Després del manifest, els 
Matossers van fer un pilar 
fet de dones.

Manifestació a
mb 500 persones

I a continuació, Les 
Heures van prendre la 
paraula. El Grup de Dones 
es va concentrar a la plaça 
de les Dones i va omplir 
bona part de l’espai. Van 
llegir el manifest unita-
ri de la Vaga Feminista, 
que feia una crítica alhora 
a “l’aliança entre el patri-
arcat i el capitalisme que 
ens vol dòcils, submises 
i callades”, demanava 
una “educació pública, 

laica i feminista lliure de 
valors heteropatriarcals i 
imperialistes” i rebutjava 
qüestions que vincula amb 
la lluita feminista: les polí-
tiques migratòries d’Espa-
nya i la Unió Europea, les 
retallades en salut, serveis 
socials i educació o la cor-
rupció.

El manifest feia referèn-
cies també a la situació polí-
tica a Catalunya denunciant 
les “càrregues policials l’1 
d’octubre amb denúnci-
es d’agressions sexuals” i 
demanava la suspensió del 
155 perquè “la criminalit-
zació de formes pacífiques 
de violència social també 
són formes de violència 
institucional que hem de 
denunciar”. A diferència 
de l’acte institucional, els 
regidors socialistes no van 
participar en aquest acte 
organitzat per Les Heures, 
que va incloure la lectura 
del poema “8 de març”, de 
Maria Mercè Marçal, i “El 
cel del laberint”, de Sònia 
Moll. “Cal parlar també de 
les joves poetes que tenim 
ara, no quedar-nos només 
amb Marçal”, va recordar 
Antònia Castellana, de Les 
Heures.

Les Heures, que van 
fer pancartes amb els 
lemes “Sense les cures 
la vida es para”, “Som 
migrants,  trenquem 
fronteres”, “Ens volem 
vives” o “Sí és sí, la resta 
és violació. La nit també 
és nostra”, van iniciar una 
marxa cap a la plaça de 
l’Ajuntament, on van parti-
cipar 500 persones, que van 
omplir bona part del carrer 
Major.

Jordi Julià - Viu Molns

El 6 de març, dos dies abans 
de la mobilització convoca-
da per al 8M, el Partit dels 
Socialistes de Catalunya de 
Molins de Rei va organit-
zar, en el marc del Dia de 
la Dona Treballadora, una 
xerrada a la seva seu amb 
la participació de la dipu-
tada al Parlament, vice-
presidenta del Moviment 
Democràtic de Dones i 
periodista Beatriz Silva.

Silva va lamentar que 
els Comitès de Defensa de 
la República (CDR) inten-
tessin afegir referències 
als presos polítics en el 
manifest del 8M. Va cri-
ticar l’independentisme 

per voler “convertir totes 
les activitats en actes per 
reivindicar la indepen-
dència”. Va posar com a 
exemple les darreres fes-
tes del barri de Gràcia de 
Barcelona i es va preguntar 
què passarà el proper 1 de 
Maig. 

Problemes comuns
Per a la diputada socia-

lista, el 8 de Març era un 
dia “per reivindicar el que 
tenim en comú a Espanya, 
perquè la situació és molt 
semblant”. De fet, va 
apuntar que els indicadors 
sobre la situació de les 
dones són molt semblants 

a la ciutat de Madrid i a la 
de Barcelona. Per exem-
ple, “les dones cobren un 
23% menys i només un 
36% de les persones amb 
pensió són dones”.

També va explicar que 
hi ha més diferència de 
salaris en nivells formatius 
més baixos i que les dones 
solen ocupar aquestes fei-
nes; a més, són feines més 
temporals. També va parlar 
de la violència que pateixen 
les dones i de les 141 dones 
assassinades a Catalunya.

Va recordar que el 8 de 
Març, el més important no 
era parar a la feina, sinó a 
casa: “L’àmbit domèstic 

és el més important. Si 
no aconseguim que sigui 
remunerada la feina de 
casa, almenys que sigui 
reconeguda”.

Revestido anima a 
“evitar banderes”

La primera secretària del 
PSC Molins de Rei, Jessica 

Revestido, es va expressar 
en la mateixa línia: “Hem 
d’evitar banderes i pen-
sar que tenim un objectiu 
comú: lluitar per la igual-
tat”. També va lamentar 
que “no ha estat possible 
aïllar el 8 de Març de tot 
aquest soroll”. 
Jordi Julià–Viu Molins

El PSC crida a “lluitar per la igualtat evitant banderes”

Mig miler de persones es manifesten per la igualtat a Molins de Rei

Jordi Julià

Jordi Julià Jordi Julià
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El fort vent que va bufar a 
bona part de Catalunya el 
passat divendres 2 de març 
va provocar la caiguda d’un 

arbre a l’exterior de l’Escola 
Pont de la Cadena. Per sort 
ningú va patir cap mal.

Redacció

Una de les novetats de la 
darrera edició de la Fira 
de la Candelera ha estat 
l’embotit de coradella, el 
plat típic de la vila que 
s’elabora amb cor, fetge, 
pulmons, sang i un gustós 
sofregit. Durant els dies de 
Fira es van vendre més de 
2.000 unitats del nou pro-
ducte, de manera que es van 
superar les previsions més 
optimistes. 

La coradella és un plat 
molt contundent, no apte 
per a tots els públics, que, 
segons la tradició, menja-
ven els traginers que venien 
a la Fira de la Candelera per 
poder aguantar les gèlides 
temperatures que encara 
ara es donen en aquestes 
dates. Per tal d’adaptar el 
plat als nous temps, es van 
unir diversos establiments 
de Molins de Rei: el restau-
rant L’Àpat, la carnisseria 
Carns David, la xarcuteria 
Cal Manyet i el productor 
d’embotits Gil-Cardús. Tots 
ells es van posar d’acord 
per consensuar una recepta 
comuna, partint de la idea 
del cuiner de L’Àpat, Joan 
Fernández, que va crear una 
botifarra de coradella en el 
concurs de coradella inno-
vadora. La idea era crear un 
producte propi que tingués 
“projecció exterior més 
enllà de Molins de Rei”, 
segons va indicar el regidor 
de Fira, Ramon Sánchez, en 
declaracions al digital Viu 
Molins. “No ha estat tan 
senzill com simplement 
posar els mateixos ingre-
dients allà. Hem hagut 
de fer moltes proves per 
aconseguir aquest resul-
tat”, explica Óscar Romero, 
de Carns David. Recorda 
que un dels problemes que 
van tenir era “que es notés 
el gust de sofregit”, que 
és, de fet, “la clau d’una 
bona coradella tradicio-
nal”. Ell no va participar en 
el pas final de la fabricació 
de l’embotit, però sí que 
coneix bé la recepta, ja que 
sol abastir els restaurants 
que en cuinen.

Botifarra negra, 
dolça i picant

Un cop consensuada la 
recepta, la van produir dos 
establiments: Cal Manyet 
i Gil-Cardús. Cadascú ho 
va fer al seu obrador, però 
com que utilitzen la matei-
xa recepta, en principi asse-
guren que no s’haurien de 
notar diferències. Mireia 
Sellarès, de Cal Manyet, 
explicava com és el resultat 
en el pregó de la Fira, que 
va servir com a acte de 
presentació en societat del 
nou embotit: “És semblant 
a un botifarró o botifarra 
negra, però molt guisada, 
amb molt sofregit que li 
dona un punt de dolçor”. I 
un avantatge important per 
a la salut de molts: com que 
tot el que hi ha són menuts 
de xai, no té greix i per tant 
té “zero colesterol”.

Es pot menjar directa-
ment, tallant les rodanxes 
com si fos un embotit qual-
sevol. Però el suggeriment 
de presentació era que es 
tallés la rodanxa i es posés 

sobre una llesca de pa, amb 
una punta d’allioli a sobre 
per fer contrast. També n’hi 
ha que recomanen escalfar-
la volta i volta a la planxa.

Distribució a tot 
Catalunya

La producció inicial va 
ser de 1.000 botifarres, una 
xifra que es va demostrar 
insuficient perquè es van 
anar exhaurint. Després, es 
va ampliar fins a 1.500 i 
finalment en van ser 2.000, 
que es van esgotar un altre 
cop, segons les dades faci-
litades per l’Ajuntament. 
Ara n’han tornat a fabricar 
més. En els dies de Fira 
se’n van vendre 685, però 
moltes de les botifarres es 
van anar venent ja els dies 
abans de la Candelera. A 
més, també se n’han venut 
moltes fora de Molins de 
Rei, ja que un dels produc-
tors, Gil-Cardús, l’ha intro-
duït com un embotit més 
entre els que ven a altres 
restaurants i xarcuteries de 
tot Catalunya.

Jordi Julià

L’Ajuntament i l’Associació 
Obrera han arribat a un acord 
per destinar, als matins, una 
sala de la Federació Obrera a 
Espai d’Estudi per a aquells 
joves més grans de 16 anys 
que estiguin cursant estudis 
postobligatoris i necessitin 
un espai en condicions per 
estudiar. D’aquesta manera 
s’evitarà que  s’hagin de 
desplaçar a altres municipis 
o a campus universitaris.

L’espai, que estarà obert 
cada matí de dilluns a diven-

dres, de les 9 h a les 14 h, 
està ubicat a la sala destina-
da al Memorial Democràtic 
de Catalunya, la mateixa 
sala que acull l’exposició 
permanent “La Federació 
Obrera de Molins de Rei: 
els valors del moviment 
obrer a Molins de Rei”. 
D’aquesta manera també 
es vol donar a conèixer el 
Memorial Democràtic entre 
la joventut molinenca.

Redacció

Cau un arbre per la forta ventada

La Federació Obrera compta amb 
un espai per als joves que facin 
estudis postobligatoris

El nou embotit de coradella 
s’exhaureix per la Candelera

Jordi Julià

Jordi Julià
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Els Matossers de Molins 
de Rei, la colla castellera 
de la vila, han renovat la 
seva Junta Directiva arran 
de la dimissió, al final de la 
temporada 2017, de la Junta 
que dirigia l’entitat fins 
aquell moment. L’elecció 
dels nous càrrecs directius 
es va fer en una assemblea 
extraordinària celebrada a 
la Federació Obrera el pas-
sat 16 de febrer.

La nova Junta, l’única 
candidatura presentada, va 
rebre el suport de la majoria 
de Matossers assistents a 
l’assemblea i estarà presidi-
da per Yolanda Fernández, 
que ja va presidir la colla 
entre els anys 2014-2016. 
Completen l’equip directiu 
Ainoa Jiménez, que serà 
vicepresidenta i Relacions 
Públiques; Juan Martínez, 
tresorer; Laia Banús, 
secretària, i, com a vocals, 
José Luis Anadón, Salva 
Prat, Lorena Martínez, 
Mariàngels Galindo, Tomás 
Galván, Tere Reñé, Teresa 
Casanovas, Sara Herencia i 
Patri Masegosa. 

També s’ha renovat 

l’equip tècnic. El veterà 
Albert Rovira és el nou 
cap de colla; Marta Esteve, 
cap de Canalla; Antonio 
Palomo, cap de Troncs, i 
Oriol Català, cap de Pinyes. 
Completen l’equip Adrià 
Quiñones, Júlia Aregall, 
Ana Colom, Aina Carbonell 
i Octavi Rojas. 

La nova Junta Directiva 
s’ha marcat com a objec-
tius captar nous membres, 
sobretot de Molins de Rei, 
difondre les seves activi-
tats, “dinamitzar social-
ment la colla i afavorir la 
comunicació, tant l’externa 
com la interna”, i pel que 
fa als casells “es potenciarà 
l’assaig de les pinyes amb 
vista a portar a plaça més 
castells de la gamma supe-
rior del 7”, segons s’afirma 
en un comunicat de premsa 
de la colla.

La primera actuació 
dels marró argila serà el 
dia 14 d’abril a Cornellà 
de Llobregat amb motiu de 
la Diada de Primavera dels 
Castellers de Cornellà. 

Redacció

El diumenge 4 de març es 
va estrenar a Molins de 
Rei, al teatre de La Peni, 
la darrera de les produc-
cions de l’Esbart Dansaire, 
que porta per títol Les esta-
cions.

Al llarg dels últims qua-
tre anys, des de la incor-
poració, l’any 2014, de 
Xavier Bagà com a director 
de l’Esbart, s’han estrenat 
quatre espectacles: Tocs de 
dansa, Valsada i ballçons, 
Cortesies a Molins i Les 
estacions. Aquesta darrera 
producció s’havia d’estre-
nar el passat 1 d’octubre 
dins la programació de la 
Festa Major de Sant Miquel, 
però els fets succeïts durant 
aquella jornada van pro-
vocar la cancel·lació de la 
representació i  se’n va pos-
posar l’estrena.

Les estacions és un 
espectacle de dansa tradi-
cional, en què el llenguatge 
coreogràfic es nodreix de 
la dansa catalana. Algunes 
de les danses que conté la 
representació són autèn-
ticament tradicionals, 
com la “Tirotitaina”, la 
“Corranda alta de Surnià” i 
la “Quadrilla de Rosselló”, 
mentre que són de creació 
la resta de peces que inter-
venen en el programa.

Aquesta no és la típica 
funció que presenta danses 
una darrere l’altra, sinó que 
Les estacions segueix un 
guió, té dramatúrgia, core-
ografies, efectes  sonors i 
visuals, etc.;  en definitiva, 
és un espectacle teatral en 
tota regla. 

Com a motiu principal 
per al desenvolupament de 
la funció, el muntatge es 
realitza a partir de diver-
sos textos, com ara: “Des 

de l’inici dels temps, la 
Terra dansa al voltant del 
Sol, amb una coreografia 
constant, formada de cer-
cles el·líptics...” o “El Sol 
i les estacions dirigeixen el 
ritme que balla la Terra”.

L’espectacle s’inicia 
amb l’hivern, viatja per la 
primavera, l’estiu i la tar-
dor, i en cada estació es 
representen danses pròpies 
d’aquella època de l’any. 
Com a nexe d’unió, el Sol, 
interpretat per un  ballarí 
contemporani, pren l’esce-
nari, produeix el canvi de 
clima i deixa la Terra pre-
parada per a l’ús i gaudi de 
tots els éssers vius.

Com a epíleg, un cop 
finalitzat l’episodi de la tar-
dor, quan tot dorm i s’om-

ple de boira i foscor, el Sol 
dona vida novament a la 
Terra i s’inicia un nou cicle 
de 365 dies.

La producció s’ha dut 
a terme mercès al suport 
de l’Ajuntament de Molins 
de Rei i de la Diputació 
de Barcelona. Ha comptat 
amb el disseny i realització 
de vestuari del figurinista 
Marc Udina, l’ambienta-
ció sonora i el tractament 
d’imatges d’Elies García, 
i la participació del Cos 
de Dansa i de les seccions 
Infantil 2 i Juvenil de l’Es-
bart Dansaire de Molins de 
Rei.

Esbart Dansaire de 
Molins de Rei

Fotografies: Josep Campos 

Les estacions s’estrena a la vilaYolanda Fernández torna 
a presidir els Matossers

D’esquerra a dreta: Yolanda Fernández, nova 
presidenta; Albert Rovira, nou cap de colla, 

i Ainoa Jiménez, nova vicepresidenta i Relacions 
Públiques de Matossers

Josep Campos
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Telefons d’interés
OFICINES ADMINISTRATIVES

93 680 3340 Ajuntament

93 680 3341 Of. Informació

93 680 3362 Fax Ajuntament

93 680 3733 Medi Ambient i Territori

93 680 3731 Serveis Personals

93 668 0680 Piscina Municipal

93 680 1976 Gestió Tributària

93 668 5452 Punt d’Infor. Juvenil

93 668 1595 Correus

93 668 1730 Jutjat de Pau

93 668 2586 Notaria

93 666 7311 Agencia Tributària 

93 666 8345            Registre de la Propietat 

                         de Sant Feliu de Llobregat

93 685 1988 Oficina de Treball

  de la Generalitat 

URGÈNCIES

93 668 8866 Guàrdia Urbana

93 632 7440 Comissaria de Policia

93 668 7711 Ambulatori

93 680 2876 Ambulatori/Urgències

112 Bombers

93 680 1639 Cementiri

93 668 79 61   Serveis Funeraris 

902 231 132                          i Tanatori

061 Ambulàncies

93 640 8080 Taxis

93 668 5530 Centre Mèdic Molins

93 668 2594 RENFE

900 750 750 Gas Natural

AVARIES

900 394 041 Gas Natural

93 602 2701 ENDESA

93 680 0888 Enllumenat públic

902 186 018 Servei municipal d’aigües

EQUIPAMENTS PÚBLICS

93 680 52 63                    Federació Obrera

93 680 1572 Pavelló Poliesportiul

93 668 0680 Piscina Municipal

93 680 0254 Mercat Municipal

93 680 2663 Llar Municipal d’Avis

93 680 1681 Biblioteca Pau Vila

93 668 2226 Llar d'infants Mpal. El Rodó

93 668 4660 Llar d’infants Mpal. El Molí

93 668 8482  Llar d'infants Mpal. La Traca

93 668 6259    Llar d'infants privada El Cargol

93 680 1636 Escola d’Adults Rafael Farré

93 680 1645 Escola El Palau

93 668 3529 Escola Castell Ciuró

93 668 4054 Escola Estel

93 680 1633 Escola l’Alzina

93 680 1620 Escola Pont  de la Cadena

93 668 7466 Escola Josep Ma. Madorell

93 680 2709 Col·legi Virolai

93 668 3450 Col·legi Sant Miquel

93 668 68 55                      Escola La Sínia

93 668 3762 Institut Bernat el Ferrer

93 680 2438 Institut Lluís de Requesens

93 680 2488 Centre Cívic l’Àngel

93 668 2228 Centre Comunitari 

 Pont de la Cadena

93 680 1663 Can Santoi

93 668 4812 Centre d’Ocupació i  

 Desenvolupament Joan N. García-Nieto

93 680 1637 Escola Municipal de  

 Música Julià Canals

93 680 09 96        Centre Cívic Riera Bonet  

SERVEIS

93 668 1839        Parròquia de Sant Miquel

93 668 6161 Ràdio Molins de Rei

93 668 39 21 Deixalleria

93 680 3340 Arxiu Municipal

93 668 18 18                Creu Roja                       

93 668 77 51                                   Museu

Del 19 al 23 de març, 
Molins de Rei va celebrar la 
dotzena edició de la Mostra 
de Cinema Drets Humans i 
Interculturalitat, una mostra 
heterogènia de films i gène-
res, tant que fins i tot s’hi 
va poder trobar un docu-
mental –Entre mestres–, 
amb sessions obertes a les 
escoles (matins) i al públic 
de la vila en general (tar-
des, 19 h). La particulari-
tat d’aquesta mostra és que 
les pel·lícules es van poder 
veure gratuïtament en la 
seva versió original. El cer-
tament es va cloure amb la 
meravellosa Tres anuncios 
en las afueras, en la sessió 
de Cineclub corresponent 
al divendres habitual. 

Fem un repàs de les 
pel·lícules que vam poder 
veure.

La sessió inicial ens va 
portar tot un Spielberg amb 
una cinta del gènere fantàs-
tic, El meu amic el gegant, 
adaptació del conte homò-
nim de Roald Dahl sobre 
una nena que s’alia amb la 
reina d’Anglaterra i amb 
un gegant bonàs per impe-
dir una invasió de malvats 
gegants que es preparen per 
menjar-se tots els nens i 

les nenes del país. No esta-
ria en la (llarga) llista dels 
meus films favorits del tiet 
Steven, però tot i així...  

El dia 20 ens va arribar 
des d’Itàlia la sarcàstica 
comèdia Quo vado?, (títol 
molt més acurat que el que 
li han donat aquí: Un italia-
no en Noruega) de Genaro 
Nunciante, que narra les 
peripècies d’un funcionari 
d’una administració pro-
vincial, amb quinze anys 
de servei, que es dedica a la 
rutinària però còmoda tasca 

d’expedir les llicències de 
caça i pesca. Viu feliç a 
casa dels seus pares, acaro-
nat per la seva mare i amb 
una companya amb la qual 
no té intenció de casar-se ni 
tenir fills. Però el seu món 
s’esfondra quan l’Estat 
decideix eliminar les pro-
víncies. Abans que acceptar 
una indemnització i buscar 
una altra feina, el prota-
gonista accepta diversos 
trasllats a regions remotes 
d’Itàlia i, finalment, fins i 
tot assumeix traslladar-se a 
Noruega per treballar com a 
guardià d’una estació cien-

tífica italiana al Pol 
nord. És una diver-
tida i àcida visió 
del que podríem 
resumir com “pre-
fereixo morir que 
renunciar, ni per 
totes les indemnit-
zacions del món, al 
treball «estable» de 
l’Administració”.

El dia 21 es va 
poder veure la cinta 
n o r d - a m e r i c a n a 
Figuras ocultas. 
S’hi narra la his-
tòria a l’ombra, i 
mai explicada fins 
ara, de tres dones 
científiques afro-
americanes molt 

brillants que van treballar 
a la NASA a començament 
dels anys seixanta (en plena 
cursa espacial i en l’època 
de la lluita pels drets civils 
dels negres nord-americans) 
en l’ambiciós projecte de 
posar en òrbita l’astronauta 
John Glenn. Us sona la 
melodia?

El dia 22 es va poder 
contemplar el documental 
de Pablo Usón Entre maes-
tros. Un grup d’adolescents, 
desmotivats per l’educació 
que han rebut a l’escola, 

assisteixen durant 
dotze dies a unes 
classes especials. Un 
mestre intenta ajudar-
los a conèixer-se a si 
mateixos, a fer que 
descobreixin l’enorme 
potencial que porten 
dins. Un nou mètode 
d’ensenyament que 
crida “educar apode-
rant”; un documental 
sobre l’experiència 
real i directa d’un 
professor de mate-
màtiques i física que 
pretén que onze alum-
nes recuperin la moti-
vació i l’autoestima. 

Una experiència basada en 
el respecte, la confiança i la 
provocació. Tota una “pro-
vocació”, valgui la redun-
dància, a la recerca de nous 
camins dins estructures 
d’aprenentatge realment  
exhaurides o totalment 
obsoletes.

El dia 23 hi va haver 
sessió doble: mostra i 
Cineclub. En primer lloc es 
va poder gaudir de Julia Ist.  
Dirigida i protagonitzada 
per Elena Martín, ens expli-
ca una història de descobri-
ment i maduració perso-
nals. Abans d’anar-se’n 
a Berlín d’Erasmus, el 
futur semblava molt clar 
per a la Julia, una estu-
diant d’arquitectura de 
21 anys. Una vegada allà, 
completament sola per 
primera vegada, s’adona 
que no es coneix tan bé a 
si mateixa com pensava i 
que no té ni idea del que 
vol fer. Haurà d’assumir 
el repte de construir una 
nova vida en una ciutat 
enorme i plena de gent. 
Film fresc i sensible com 
la seva directora.

I per tancar la mostra, la 
pel·lícula del Cineclub que 
tanca la setmana, Tres anun-
cios en las afueras / Three 
Billboards Outside Ebbing 
(Martin McDonagh, 2017), 
és, sens dubte, una de les 
millors cintes que he vist 
darrerament. El pròleg de la 
història és també (com el de 
La forma del agua) impres-
sionant: la colpidora veu 
de Renee Fleming entonant 
“The last rose of summer”, 
de Thomas Moore: “No 
hi ha rosebud a prop, /  
per reflectir els seus rossos 
(cabells), / o fer un sospir 
per un sospir... / Ah! qui 
habitaria /aquest món tan 
ombrívol?”, acompanyant 

la imatge de tres cartells 
atrotinats als peus d’una 
carretera secundària en un 
poblet de Missouri, perduts 
literalment en les bromes 
del temps. Ja ho deia Walt 
Whitman: “Els murs des-
plomats i l’arquitectura 
trencada commouen més 
que totes les ciutats vives de 
la terra”. Tres billboards de 
fusta maltractats pel clima i 
abandonats a la seva sort. 
Ningú hi anuncia res (gai-
rebé), ningú passa per la 
carretera que els va donar 
sentit.. però allà s’estan, 
dempeus, preparats per-
què algú els torni a mirar 
i els vegi per primer cop. 
Preparats per fer un darrer 
servei al poble... ni que sigui 
de recordatori dolorós, de 
dit acusador en front de la 
indolència policial davant 
el fet luctuós que ens recor-
da la cançó... o potser és 
que les coses són simple-
ment així i no tot pot sortir 
a la llum quan toca. La vida 
congelada en una porció 
de temps del qui en pateix 
les conseqüències, mentre 
la resta transcorre entre 
dolors, apaties, mesquine-

ses, silencis i fins i tot pors 
al voltant d’un fet horrible 
que ha marcat per sempre 
la mare, Mildred Hayes 
(Frances McDormand, amb 
l’Oscar sota el braç per 
aquest paper),  la família 
i, per extensió, la comu-
nitat d’Ebbing, Missouri. 
Una gran pel·lícula que, 
després de veure-la, he 
tingut la sensació que la 
podria haver signat Clint 
Eastwood Poca broma! Per 
cert, no podrien fer coinci-
dir d’alguna manera aquest 
parell (la Frances i el bo 
d’en Clint) en algun pro-
jecte?

Pere Jordi Munar 

Les pel·lícules que s’han pogut veure 
a la dotzena edició de la Mostra de 
Cinema Drets Humans i Interculturalitat
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Des de la Regidoria de 
Joventut de l’Ajuntament 
de Molins de Rei s’inicia 
el període de difusió de 
la novena edició del pro-
jecte MOU! EL CUL!, 
un procés de pressupos-
tos participatius, emmar-
cat en el Pla Local de 
Joventut – MOU!.

Aquest procés 
s’adreça a  tota la pobla-
ció jove de 14 a 30 anys 
que viu a Molins de 
Rei. L’objectiu és que 
la joventut de Molins de 
Rei decideixi a quines 
activitats o projectes es 
destinen 9.000€ del pres-
supost de la Regidoria. 
Les accions han d’estar 
relacionades amb l’oci 
alternatiu, la cultura i la 
creació o l’emancipació. 
Hi ha sis categories 
d’acord amb la temàtica 
i el grup d’edat.

Enguany, la nove-
tat  és que el pressupost  
passa de 6.000€ a 9.000€. 
Hi haurà una quantitat de 

3.000€ per a propostes 
ja presentades en altres 
edicions que, per la seva 
singularitat, podran pre-
sentar-se aquest any.

Tot el procés estarà 
validat per la Comissió 
de Seguiment del Pla 
Local de Joventut, que 
està integrada per repre-
sentants de les entitats i 
tècnics de la Regidoria 
de Joventut. Les seves 
funcions es concreten 
a assessorar sobre els 
aspectes tècnics del pro-
cés i fer-ne el seguiment 
i l’avaluació.

Calendari i fases 
del projecte:

- dimarts 20 de març, a 
les 20 h, a la Federació 
Obrera: presenta-
ció dels Pressupostos 
Participatius 2018 
- festa de presentació 
amb projectes del 2017, 
roda de premsa i presen-
tació nou cartell
- del 3 al 30 d’abril de 
2018: difusió del pro-
jecte i recollida de pro-
postes
- del 2 al 4 de maig de 
2018: valoració de les 
propostes per part de la 
Comissió de Seguiment 
del Pla Local de 
Joventut
- dijous 10 de maig 
de 2018, a les 20 h, a 
la Federació Obrera: 
Assemblea oberta
- del 14 de maig al 31 
de desembre de 2018: 
implementació dels 
projectes

La normativa i la docu-
mentació per presentar 
les propostes es podrà 
consultar al blog del Punt 
Jove, http:pijmolinsderei.
blogspot, i al web muni-
cipal: www.molinsderei.
cat Per a més informació, 
adreceu-vos al Punt Jove, 
carrer Verdaguer, 48, els 
dilluns i dimecres de 16 
a 20 h i els dimecres de 
10 a 14 h, o envieu les 
consultes a puntjove@
molinsderei.cat. 

Punt Jove

Augmenten en 3.000€ els diners 
destinats als Pressupostos 
Participatius 2018 MOU! EL 
CUL!, adreçats a joves de 14 
a 30 anys de Molins de Rei

Punt Jove
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En aquest segon trimes-
tre de l’any, el Centre 
Excursionista Molins de 
Rei ofereix un ampli ven-
tall d’activitats obertes a 
tothom. Des de l’entitat 
molinenca s’anima a parti-
cipar-hi. 

El diumenge 22 d’abril, 
els més caminadors no es 
poden perdre la VII edició 
biennal de la Travessada 
Molins de Rei-Vilafranca 
del Penedès, amb dos reco-
rreguts per triar: un de 45 
km o un de 24 km. Les ins-
cripcions comencen el dia 
2 d’abril a través del web 
cemmolins.cat i, a partir del 
9 d’abril, de forma presen-
cial al local del CEM. 

La tradicional i popular 
Caminada per Collserola 
enguany arriba a la seva 
33a edició i serà el diumen-
ge 13 de maig. Aquí també 
hi ha dos recorreguts per 
triar: un de 14 km o un de 9 
km, ideal per a la mainada 
i per fer en família. Les 
inscripcions es podran fer 
al local del CEM 15 dies 
abans.

Si teniu ganes de gau-
dir d’un matí de diumenge, 
el 29 d’abril, la Secció de 
Medi Ambient organitza 
una sortida al Parc Natural 
del Garraf per conèixer els 
insectes en el seu hàbitat 
natural, amb una ruta guia-
da per l’entomòleg Miquel 
Tomàs. El dissabte 5 de 
maig, a les 7 de la tarda, al 
local del CEM es farà una 
xerrada que porta per títol 
“La Rierada de Molins de 
Rei, quin futur li espera?”, 
que tractarà sobre l’estat 
actual del pla d’urbanització 
d’aquest barri de muntanya 
molinenc. Es comptarà amb 
la presència d’un represen-
tant del nostre consistori 
i un altre del Parc Natural 
de Collserola, i l’endemà, 
diumenge 6 de maig, es 
farà una caminada oberta 
a tothom per la Rierada, 
acompanyats per dos 
biòlegs naturalistes que 

ens comentaran sobre el 
terreny les repercussions 
mediambientals del pla 
d’urbanització previst en 
aquest sector de la vila. 

Per a les persones acostu-
mades a caminar, la Secció 
de Senderisme ha progra-
mat tres excursions a peu. 
Una ja es va fer el diumen-
ge 11 de març, a la serra de 
Mont-roig i la Pala Alta (la 
Noguera). La segona es farà 
el diumenge 8 d’abril, amb 
una ruta a peu de 12 km 
pel Montseny, que passa 
per Coll Formic, el cim 
del Matagalls (1.698 m), 
coll Pregon, Sant Marçal, 
i Sant Bernat. I per acabar 
el trimestre, el diumenge 
6 de maig, l’excursió serà 
a la Cerdanya, amb una 
itinerari de 14 km amb punt 
de partida i arribada a Bor 
(Bellver de Cerdanya), amb 
els punts d’interès de la 
cova de la Fou i el Mirador 
de cap del Ras. 

Finalment, la Secció 
de Veterans ha programat 
activitats més tranquil·les 
i reposades, però no per 
això menys atractives. El 
diumenge 25 de març es 
va fer la descoberta de 
Benifallet (Baix Ebre), 
amb una visita guiada a les 
coves Meravelles i un pas-
seig en llagut pel riu Ebre.  
El diumenge 29 d’abril, la 
sortida serà a Montesquiu 
(Osona), amb una passeja-
da pels voltants i la visita 
guiada al castell. I el diu-
menge 27 de maig, hi haurà 
una sortida temàtica sobre 
la Guerra dels Segadors, 
amb una visita guiada per 
l’antropòleg Jaume Martell 
a Santa Perpètua de Gaià 
i Vallespinosa (Conca de 
Barberà). 

En l’apartat de conferèn-
cies i cursos, el dissabte 12 
de maig, a les 7 de la tarda, 
al local del CEM hi haurà 
una projecció audiovisual 
titulada “Islàndia, sensa-
cions de vida i de colors”, 
a càrrec d’Alícia Pubill 

i Jaume Parés. A part de 
volcans, guèisers, glaceres 
i salts d’aigua, es podran 
veure plantes i flors, balenes 
i una gran diversitat d’ocells 
migratoris. I el dimecres 18 
d’abril, hi haurà un curs 
gratuït d’iniciació al GPS 
per mòbil amb Wikiloc, a 
les 7 de la tarda, també al 
local del CEM. 

Des de l’entitat excur-
sionista també informen 
que s’han creat dues noves 
seccions esportives: la 
Secció de Cicloturisme i 
la Secció de Caminades 
de Resistència. La prime-
ra consisteix a fer excur-
sions en bicicleta per pistes, 
carreteres o camins, sense 
voluntat de competir, ni 
de circular per corriols de 
muntanya. El cap de setma-
na 24 i 25 de març van fer 
la Via Verda de l’Ebre, des 
de Tortosa fins a Alcanyís 
(105 km). El dissabte 14 
d’abril faran la ruta dels 
Castells de la Segarra (35 
K¡km) i el dissabte 26 de 
maig faran una excursió per 
camins i pistes de Collserola 
(20 km). Totes les sortides 
d’aquesta Secció són ober-
tes a tothom i per partici-
par-hi només cal que us hi 
apunteu al CEM, de dilluns 
a divendres, de 7 a 9 del 
vespre. El vocal responsa-
ble és en Sebastià Pi.

Pel que fa a la també 
nova Secció de Caminades 
de Resistència, la vocal res-
ponsable és l’atleta moli-
nenca Montserrat Almató i 
la seva voluntat és que el 

CEM esdevingui el punt de 
trobada de tots els practi-
cants de curses i marxes de 
muntanya que hi ha avui a 
Molins de Rei. Els objectius 
són compartir experiències, 
informacions i planificar 
la participació en curses i 
marxes en tot el que fa 
referència a la logística, 
com ara compartir vehicle 
fins al punt de sortida, etc. 
En el mes de març han 
participat, entre d’altres, a 
la 5a Marxa del Setge de 
Cardona (4 de març, 52 
km), a la 19a Marxa dels 
Castells de la Segarra (11 
de març, 54 km) i a la 14a 
Marxa 24 Hores del Cap 
de Creus (cap de setmana 
31 de març i 1 d’abril, dis-
tàncies de 30 km, 60 km, 
o 87 km). En el mes de 
maig faran la V Trail Selva 
Marítima Tossa-Lloret-

Blanes (6 de maig, 22 km). 
Si esteu interessats a for-
mar part d’aquesta Secció, 
demaneu-ne informació al 
CEM per posar-vos-hi en 
contacte.   

Per acabar, el CEM 
informa que el desplaça-
ment en les excursions de 
les Seccions de Senderisme 
i de Veterans es fa amb 
autocar. Per això es reco-
mana als interessats que 
s’hi inscriguin amb prou 
antelació. 

Les excursions adreça-
des a infants de la Secció 
de Muntanya en Família, 
així com les activitats 
que organitzen les sec-
cions de Tir amb Arc, Alta 
Muntanya i Escalada, són 
exclusives per a socis del 
CEM. Si voleu formar part 
d’aquestes seccions, podeu 
informar-vos-en al carrer 
Major, número 109, de 
dilluns a divendres, de 19 
a 21 h, o bé podeu enviar 
un missatge als diferents 
responsables a través de les 
adreces electròniques que 
trobareu al web de l’entitat 
www.cemmolins.cat 

Àngel Beumala

Tornen la Molins-Vilafranca i la Caminada del CEM
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Els alumnes de 5è de 
l’Escola Josep M. Madorell 
han fet un projecte 
d’Aprenentatge Servei amb 
el suport de la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament 
de Molins de Rei. El pro-
jecte consistia a construir 
unes caixes nius, instal·lar-
les al Parc de la Mariona 
i fer-ho públic a tots els 
molinencs i molinenques 
de la vila.  L’objectiu prin-
cipal era  donar a conèixer i 
sensibilitzar la població de 
Molins sobre la necessitat 
de preservar la fauna del 
parc.

Aquest és el text que han 
preparat els alumnes sobre 
el projecte:

“Som els alumnes de 
5è de l’Escola Josep Maria 
Madorell. Aquests dies hem 
estat estudiant els ocells: 
com són, què mengen, per 
què les seves ales canvien 
de color, etc.             

Fa uns dies vam rebre 
el repte de fer unes cai-
xes-niu. En Sergi Sales, un 
ornitòleg, ens va proposar 
de venir a la nostra esco-
la per explicar-nos moltes 
coses d’ocells i per ajudar-
nos a fer les caixes-niu. 

Vam fer les caixes-niu 
en petits grups, cadascun 

dels quals tenia un lot amb 
els materials necessaris i 
un full d’instruccions que 
ens detallava els passos que 
havíem de seguir. Les vam 
fer amb martell, claus, ali-
cates, uns filferros i, sobre-
tot, fustes. Les vam pen-
jar al Parc de la Mariona 
de Molins de Rei, a una 
part dels arbres on no els  
tocava gaire el sol ni el 
vent. Ara hem de vigilar 
que no caiguin i que ningú 
les toqui.

Un altre dia vam fer una 
sortida als Aiguamolls de 
Molins de Rei. Vam sortir 
de l’escola i vam anar-hi 
caminant. Allà vam comen-
çar l’activitat d’observar els 
ocells amb en Sergi Sales. 

Tot seguit, en Sergi ens 
va ensenyar una caixa on 
hi havia molt material: ane-
lles, alicates, la bàscula, els 
tubs i una lupa. En Sergi 
portava els ocells en bosses 
de tela perquè poguessin 
respirar. Vam veure dife-
rents espècies: merla, pit-
roig, mallerenga blava, 
tallarol de casquet, tallarol 
de cap negre, cadernera i 
mosquiter.

Més tard, vam observar 
els ocells i els bufàvem per 
saber el greix que tenien, i 

els vam veure la glàndula, 
que era de color blanqui-
nosa. Després vam mesurar 
la tercera ploma i amb unes 
alicates especials vam ane-
llar l’ocell. També els vam 
pesar en una bàscula amb 
un tub per posar l’ocell a 
dins. 

Després d’observar cada 
ocell, els deixàvem volar 
lliurement. 

A continuació, vam 
seguir un camí dels 
Aiguamolls i ens vam parar 
al mig. En Sergi va por-
tar uns prismàtics i vam 
observar uns éssers vius i 
uns ocells de plàstic que 
estan en uns pals i són per 
atraure altres ocells que 
van a l’aeroport del Prat 

i ocasionen accidents. Per 
acabar la sortida vam anar 
a la xarxa que atrapa ocells 
i vam comprovar que era 
molt fina i delicada. 

Ens va agradar molt 
aquesta sortida. De tot ple-

gat n’hem après molt! 
Per últim, hem elaborat 

uns codis QR per divulgar 
l’experiència a la població 
de Molins de Rei.”
Alumnes de 5è de l’Escola 

Josep M. Madorell

Tot un repte
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Estadística parroquial 
del mes de febrer del 2018

Durant el mes de febrer, al la parròquia de Sant 
Miquel  Arcàngel de la nostra vila van tenir lloc 1 
bateig i la cerimònia religiosa de  5 exèquies

Batejos
Dia 11: Axel Recuerda Simón

Exèquies
Esglèsia de Sant Miquel

Dia 16: Antonio D'Ocon Diaz de 93 anys
Dia 19: Emília Cubino Cano, de 93 anys
Dia 27: Miquel Pellicer Esteve, de 75 anys
Dia 11 de gener: Jessica Turmo Martínez, de 38 anys

Capella del Tanatori
Dia 6: Montserrat Amorós Alcazar, de 88 anys
Dia 9: Dionisio Molina Porras, de 97 anys

Secció elaborada per Josep Artés Martí

Quan ja havíem tancat 
l’edició del número ante-
rior ens va arribar la notícia 
de la mort, als setanta-cinc 
anys d’edat, de Miquel 
Pellicer Esteve. Molinenc 
molt vinculat a diferents 
activitats de la nostra vila, 
ens haurà deixat un impor-
tant llegat en forma de fil-
macions d’infinitat d’actes, 
celebracions, festes i esde-
veniments de tot tipus que 
havia enregistrat al llarg de 
molts anys. Col·laborador 
incondicional de Ràdio 
Molins de Rei, membre 
fundador de la Colla dels 
Miquels, havia format part 
també, entre altres iniciati-
ves, dels Cuiners de Molins 

de Rei i va ser el pregoner 
de la Festa Major de l’any 
2007.

Com tantes altres per-
sones que han lliurat altru-
istament bona part del seu 

temps i de les seves ener-
gies a treballar per la vila, 
deixarà un buit i un bon 
record en la societat moli-
nenca. 

Fòrum XXI

El cicle de cant coral a 
Molins de Rei ha començat 
a caminar. Constarà de dos 
concerts, el primer a càrrec 
de Quòdlibet i el segon a 
càrrec d’un cor de cambra, 
de gran qualitat, convidat 
per a l’ocasió.

El dissabte 14 d’abril, a 
les set de la tarda, Quòdlibet 
oferirà un Concert sobre 
La llegenda de sant Jordi. 
Serà un recital musical però 
també poètic, amb acom-
panyament al violí i al tim-
bal d’Isabel Archs Sesé i 
interpretació de textos de 
Carles Pérez i de les moli-
nenques Natàlia Trejos 
Llecha, Raquel Pujadas 
Perelló i Judit Ballester. La 
direcció anirà a càrrec de 
Xavier García Cardona.  

I el dissabte 21 d’abril, 
a les set de la tarda, el 
Concert del cor GAC es 
centrarà en la interpreta-
ció del programa Motets 
pour un temps de penitén-
ce –prenent el títol del cicle 
de motets de F. Poulenc 
del mateix nom–. Aplega 
obres des del Renaixement 
fins a finals del segle XX 
sota una mateixa temàtica: 
música per als temps de 
recolliment i reflexió. Amb 
aquest pretext, interpretaran 

obres d’alguns dels compo-
sitors corals més rellevants 
i singulars dels darrers cinc 
segles. La direcció anirà a 
càrrec de Marc Díaz, una 
jove promesa de la direc-

ció coral a Catalunya que, 
actualment, està instal·lat 
a Suècia, ampliant la seva 
formació musical.

Quòdlibet, Grup Coral

Ens ha deixat Miquel Pellicer

Quòdlibet promou un cicle coral a La Gòtica

Vidents
La clarividència és, segons una descripció més o menys 
aproximada, una hipotètica capacitat de percepció 
extrasensorial que permetria a algunes persones rebre 
informació d’esdeveniments futurs. Segons sembla, no 
hi ha cap evidència científica que aital capacitat exis-
teixi i he llegit que tan sols hi ha testimonis de persones 
que s’autoadjudiquen aquesta capacitat, de manera que 
s’anomenen a si mateixes “vidents”. 

Des de fa ja un cert temps tenia previst (arran d’un 
paperet que algú em va proporcionar sobre un tal 
Profesor Korka) fer quatre ratlles sobre aquestes perso-
nes que ofereixen els seus serveis per tal de solucionar 
amors impossibles, problemes familiars i de feina, sort 
als negocis i a la justícia (compte, advocats!), guariment 
de malalties (compte, metges!), maleficis i fins i tot 
impotència sexual (compte, clínica Boston!). 

I justament fa no pas gaire, un amic em va fer arri-
bar un altre paperet de similars característiques al que 
abans he esmentat, tot i que, en aquest cas, del Maestro 
Bamba. Val a dir que en tots dos casos l’horari d’aten-
ció a la clientela és força ampli (el primer, tots el dies 
de 9 a 22 hores i el segon, també tots els dies, però 
de 10 a 21, és a dir que penca dues hores menys) i, a 
més a més, ofereixen la possibilitat del desplaçament a 
domicili (vaja, com els repartidors de pizzes, sense anar 
més lluny). D’altra banda, tots dos ofereixen resultat en 
3 dies, si bé només el segon el garanteix al 100%. Bé, 
no cal dir que tant el Profesor Korka com el Maestro 
Bamba atenen en un telèfon d’aquells de tarificació 
especial i que, òbviament, pel seu elevat cost, no està 
inclòs en la tarifa plana de cap companyia.

Personalment opino tal com diu la cançó que va 
popularitzar l’actriu Doris Day “Whatever will be, will 
be”, que una frase proverbial espanyola va precisar com 
“Lo que sea sonarà”. En tot cas, i als efectes de comple-
tar aquest breu comentari, he consultat l’amic Google i 
he constatat (amb notable sorpresa) que en incloure el 
mot “vidents”, apareix un resultat d’aproximadament 
28.100 referències. I si el mot s’espanyolitza (“viden-
tes”), el resultat és molt més escandalós: aproximada-
ment 4.750.000 resultats. I concretament en la pàgina 
Los videntes más consultados por teléfono–wengo.
es, apareixen (amb les seves fotos corresponents) 159 
professionals d’aquest ofici, 15 dels quals són mascles i 
144, senyores. Vaja, que si tots ells han de menjar cada 
dia, els problemes dels nostres conciutadans deuen ser 
força nombrosos... i tal vegada fins i tot inconstitucio-
nals!                                         Josep Lluís Revenga

Cor GAC
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El passat 1 de març es va 
presentar a la Federació 
Obrera el llibre Operació 
Urnes, escrit pels periodis-
tes del diari Ara Xavi Tedó 
i Laia Vicens, en el que es 
relata l’operatiu clandestí 
que es va organitzar per 
poder celebrar el referèn-
dum de l’1 d’octubre. A 
l’acte, organitzat per 
Esquerra Republicana de 
Molins de Rei, hi van assis-
tir una vuitantena de perso-
nes que emocionades van 
reviure de primera mà tot 
el que succeí el dia que el 
poble català va desafiar el 
Govern espanyol votant a 
favor de la independència.  

Xavi Tedó, un dels 

autors de l’obra, va explicar 
l’entramat de l’operatiu, de 
com es va ser capaç de fer 
arribar 10.000 urnes arreu 
del país saltant tot tipus 
d’entrebancs. Va explicar 
que les urnes es van fabricar 
a la Xina a l’agost, que van 
arribar al port de Marsella, 
que durant unes setmanes 
van estar en 8 magatzems 
diferents de la Catalunya 
del Nord “i que van acabar 
arribant al Principat en 
centenars de viatges de 
cotxes de gent anònima”.

Per Tedó, “la clau de 
l’èxit de l’operació va ser 
una discreció absoluta 
per part de la cúpula i 
de tots els integrants de 

l’operatiu”. De fet, encara 
a dia d’avui força ciutadans 
que van participar-hi no 
han revelat la seva impli-
cació. Ni el president del 
govern, Carles Puigdemont 
era coneixedor de tot l’ope-
ratiu. 

Tot i que El Llaç ho ha 
preguntat diverses vegades 
als responsables de l’ope-
ratiu a la vila, aquests s’han 
negat a explicar tots els ets 
i uts i només han anat expli-
cat detalls a comptagotes i 
les anècdotes i actuacions 
que s’han fet públiques han 
procurat no perjudicar ni 
comprometre a ningú.

Redacció

Un any més, la Biblioteca 
Pau Vila organitza 
Scriptorium per compartir 
amb tots vosaltres un ves-
pre literari. Serà el dijous 
19 d’abril, a les 20.30 h, a 
la Biblioteca.

L’abril acull la diada de 
Sant Jordi, una jornada amb 
gust de llibre i olor de cul-
tura. Des de la Biblioteca 
ho volem celebrar amb 
Scriptorium, una lectura 
en veu alta de creacions 
literàries de persones afi-
cionades a escriure.

El nom de l’activitat 
s’inspira en els scriptorium 
dels monestirs de l’Europa 
medieval –ubicats a una 
zona propera a la biblio-
teca–, on els escrivans 
copiaven els textos. El nos-
tre objectiu és animar els 
autors locals a posar veu a 
les seves creacions perquè 
puguin ser escoltades.

La lectura en veu alta 
és un tipus de manifestació 
cultural que  existeix des 
de temps ancestrals, quan 
les famílies, els amics o els 

veïns es reunien per expli-
car i escoltar històries i lle-
gendes. O quan en un temps 
no tan llunyà, escoltar relats 
a la ràdio ens transmetia tot 
tipus de sensacions i vivèn-
cies, abans que la televisió 
o el cinema il·lustressin les 
paraules amb la imatge.

Si voleu evocar aquells 
temps on la imagina-
ció posava imatge a la 
paraula, esteu convidats a 
Scriptorium.

Biblioteca Pau Vila

Gemma Tribó Traveria, 
doctora en Història 
Contemporània, ha 
publicat un nou llibre: 
Avui per tu, demà per 
mi. El pacte a la recí-
proca de dues famílies 
durant la Guerra Civil 
(1936-1939).

Es tracta d’una 
novel·la, basada en fets 
reals, sobre un acord 
d’ajuda mútua entre 
dues famílies durant la 
Guerra Civil. El llibre, 
de 139 pàgines, ha estat 
publicat per l’editorial La 
Mar de Fàcil dins la col-

lecció “Aktual”.
Redacció

La meteoròlo-
ga i comunica-
dora molinenca 
Mònica Usart ha 
publicat un nou 
llibre de divulga-
ció. Es tracta de 
Mirant l’univers, 
que segueix la 
col·lecció dels 
altres dos contes 
de què és autora 
Usart: Mirant el 
cel i Mirant els 
núvols. A més, 
també ha publi-
cat un llibre 
de divulgació: 
Només seran 
quatre gotes. 

A Mirant l’univers “no 
mirem el cel de dia, sinó 
de nit amb l’objectiu de 
descobrir els secrets que 
amaga l’univers”, en diu la 
Mónica. 

El protagonista del conte 
és en Berenguer, que passa 
un cap de setmana en un 
centre astronòmic acom-
panyat de la seva cosina, 
l’Elna, i les seves amigues, 

l’Aina i la Jana. Allà en Pol, 
el responsable del centre, 
els ensenya coses interes-
sants de la Lluna, els plane-
tes, els meteorits...

Mònica Usart (Molins de 
Rei, 1984) és llicenciada 
en Física i té un màster en 
Meteorologia. Des de fa uns 
quants anys és la dona del 
temps de RAC1, RAC105 
i 8tv.

Redacció

Es presenta a la Federació Obrera el llibre 
Operació Urnes de Xavi Tedó i Laia Vicens

Mirant l’univers, nou llibre de 
la meteoròloga Mònica Usart

La Biblioteca Pau Vila us convida 
a la setena edició de Scriptorium

La historiadora Gemma 
Tribó publica un nou llibre
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El passat dissabte 17 de 
febrer, la Federació Catalana 
de Judo, juntament amb el 
Club de Judo Blanes, van 
organitzar la Súper Copa de 
Catalunya Aleví i Benjamí. 

La competició es va 
dividir en quatre fases i els 
judokes es van dividir per 
categoria i pes. Els combats 

es van fer en set tatamis 
dins d’un ambient molt dis-
tès i competitiu.

Els 12 judokes del Club 
Judo Molins de Rei que van 
participar a la competició 
van obtenir 3 primers llocs, 
2 segons i 7 tercers. 

Redacció

El diumenge 18 de febrer, 
l’equip Special Handbol 
Molins Taller Alba-Acosu 
va participar en el 5è 
Torneig Special Handball 
que es va disputar a Sant 
Feliu de Llobregat. Els 
jugadors molinencs es van 
poder fotografiar al cos-

tat del jugador del F.C. 
Barcelona d’handbol Raül 
Enterrios i de la portera del 
BM Granollers, Andrea de 
la Torre. El campionat va 
acabar amb una calçotada 
solidària.

Redacció

Per primera vegada, el Club 
Gimnàs Molins de Rei par-
ticipà a la Mallorca Gym 
Cup. Es tracta d’un tro-
feu internacional que es va 
disputar del 16 al 18 de 
febrer a Palma de Mallorca. 
La competició, que va tenir 
lloc al Palma Arena, va 
acollir gimnastes d’arreu 
d’Espanya, França, Itàlia i 
els Estats Units. 

Sílvia Chacón, Paula 
Gay, Georgina Guzmán, 
Maria Montero i Olga 
Romero van participar en 
el nivell 2 d’aquest interna-
cional. Totes cinc formaven 
equip i van obtenir la cin-
quena posició final. 

Totes van fer un molt 
bon paper, ja que van acon-
seguir molt bones classifi-
cacions tant d’individuals 
com per aparells. En el 
nivell 2 petites, Maria 
Montero va quedar quarta 
a la classificació general, 
quarta a salt, cinquena a 
barra i segona a terra. A 
nivell 2 mitjanes, Georgina 
Guzmán va ser cinquena 
a la classificació general, 
quarta a salt i tercera a 
paral·leles asimètriques. 
Paula Gay va ser quarta a 

la general, tercera a barra 
i tercera a terra. A nivell 
2 grans, Sílvia Chacón va 
ser quarta a la classificació 
general, quarta a paral·leles 
asimètriques, segona a terra 
i primera a salt. I Olga 
Romero, primera a la clas-
sificació general, primera 
a paral·leles asimètriques i 
segona a barra, salt i terra.

Terceres per equips 
a Base i Via Olímpica 
de la Copa Catalana
Durant el mes de febrer, 

les gimnastes del Club 
Gimnàs Molins de Rei han 
participat en la primera 
fase de la Copa Catalana 
de gimnàstica en les 
categories Escolar, 
Base i Via Olímpica 
(VO). 

El passat 10 i 
11 de febrer es va 
disputar la primera 
fase d’edat escolar 
al pavelló Castell 
d’en Planes de Vic. 
Hi van participar 42 
gimnastes del club. 
A la categoria E, 
l’equip format per 
Greta Manzanos, 
Mariona Pons, Marta 

Ruda i Laia Suné va pujar 
un calaix del podi perquè 
va obtenir la tercera posi-
ció en la classificació per 
equips. 

El cap de setmana del 
24 i 25 de febrer també 
es va disputar la primera 
fase de Base i VO al pave-
lló municipal d’Hostalets 
de Balenyà. En la catego-
ria de Base 7 Grans, les 
gimnastes Elisa Alcoverro, 
Sara Chacón, Carla Linares 
i Mireia Rodríguez van 
aconseguir la tercera posi-
ció en la classificació per 
equips. 

Enguany, ha pogut sortir 
un equip a VO5 i un altre 
a VO6. Sovint ens trobem 
que en aquestes categories 
de més nivell no hi ha clas-
sificació per equips, ja que 
és difícil pujar més d’una 
gimnasta d’aquests nivells 
i poder formar equips. En 
aquesta primera fase, tots 
dos equips van ser tercers: 
a VO5, van pujar al podi 
Paula Gay, Maria Montero 
i Eva Villanova, i a VO6, 
Sílvia Chacón, Georgina 
Guzmán i Olga Romero. 

Anna Kurubally

El diumenge 25 de febrer 
es va disputar una nova 
edició de la Copa de la Fira 
amb una participació rècord 
d’equips femenins. Més de 
170 infants es van acostar al 
Poliesportiu de La Sínia per 
gaudir d’un matí carregat 
de l’handbol més esportiu, 
social i participatiu.

La competició es va 
poder organitzar gràcies a 
l’esforç de tots els volun-

taris que des de les 8 del 
matí van col·laborar en les 
diverses tasques encoma-
nades. Enguany cal desta-
car l’aportació dels nois i 
noies dels equips infantils 
del nostre club que, tant 
fent d’àrbitres com d’entre-
nadors, van demostrar que 
són un valor per a l’entitat.

L’objectiu del club, amb 
vista a properes edicions, 
és que sigui un torneig cent 

per cent femení.
Secció d’Handbol 
del Club Esportiu 

Molins de Rei

El Club Judo de la vila participa 
a la Súper Copa de Catalunya

L’equip Special de l’Handbol 
Molins participa en un torneig 
a Sant Feliu de Llobregat

Més de 170 infants participen a la Copa de la Fira d’handbol femení

Èxit de les gimnastes de la 
vila a la Mallorca Gym Cup
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Aleví Infantil B Infantil A

Cadet B Cadet A

Juvenil A

Senior A

Juvenil B

Senior B

Fotografies dels equips del
Club de Volei Molins
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Qui resolgui les diferències pot enviar el resultat al local de EL LLAÇ, situat al 
carrer Major 101. Entre els encertants es realitzarà un sorteig. S’admeten també 

fotocòpies de l’original. No cal que retalleu la revista. El guanyador rebrà un 
obsequi que regala BEEP que s’ha de recollir a Verge del Pilar, 6 Molins de Rei

Solució al número 541 De totes les respostes rebu-

des a la redacció ha estat 

escollida a l’atzar la de 

Ferran Medall Cirera. El 

guanyador del concurs pot 

passar a recollir el premi 

directament per BEEP, pre-

sentant el DNI o qualsevol 

document acreditatiu.
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NOVA BERLINA
CITROËN C4 CACTUS

Seients Advanced Comfort 
Suspensió d’amortidors

progressius hidràulics™ (PHC) 
Mirror Screen amb Apple CarPlay™,

Android Auto™ i MirrorLink® 

12 ajudes a la conducció 
Caixa automàtica EAT6 

Citroën Connect Nav

CONSUM MIXT (L/100 KM) / EMISSIÓ CO2 (G/KM): NOVA BERLINA C4 CACTUS: 3,6- 5,3 / 94 -119

(*) PVP recomanat a la Península i les Balears de la Nova Berlina C4 Cactus PureTech 110 S&S Live 13.500€ (amb IVA, transport i Operació 

15.000€. Model visualitzat Nova Berlina C4 Cactus Shine PureTech 110 S&S de color blau maragda des de 15.950€. Equipaments disponibles en opció segons versions. 

DES DE

13.500 €(*)


