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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.

La passera sobre el riu
Fotograf : Vicenç Joan Camps

Al referir-se als fets que van succeir al Parlament 
de Catalunya els dies 6 i 7 de setembre de 
l’any passat, quan es van aprovar la Llei del 

referèndum i la Llei de transitorietat, sovint s’utilitza 
la qualificació de comportament “vergonyós”: uns, per 
qüestionar la correcció metodològica de la utilització 
de la majoria parlamentària, en considerar que vulne-
rava els drets dels diputats de l’oposició, i els altres, 
per considerar com a tal l’actitud de l’oposició durant 
aquestes sessions i els discursos dels seus portaveus 
parlamentaris. Tothom considera “vergonyós” el com-
portament dels altres. 

En un debat d’idees, no es tracta de deixar el con-
trari sense paraules desqualificant el seu punt de vista, 
sinó de bastir camins que acostin les dues parts cap a 
una comprensió mútua que propiciï el pacte. La políti-
ca ha de servir per adreçar-se cap al camí de l’entesa, 
no per incrementar l’enfrontament.

Sembla que la independència de Catalunya és una 
idea que xoca profundament amb el pensament i els 
sentiments d’algunes persones nascudes aquí, d’una 
gran part de catalans procedents d’altres Comunitats 
d’Espanya i de la majoria de ciutadans espanyols. 
Tenint en compte la cultura i educació emocional de 
cadascú, ens sembla comprensible la seva reacció 
adversa, però també entenem que, com a persones 
globals que som, cal mostrar una permeabilitat a noves 
propostes que no exclouen ningú. S’ha d’entendre 
que el sobiranisme no és un moviment social contra 
Espanya; és una proposta a favor de totes les persones 
que viuen a Catalunya. Molts catalans només volem 
ser i viure la nostra identitat amb llibertat i normalitat, 
sense excloure les persones que, tot i ser catalanes, 
estan satisfetes amb la seva nacionalitat espanyola.

Des de sempre, la quota de participació dels cata-
lans en el Govern de l’Estat ha estat molt inferior a la 
quota territorial que ens correspon. Això és una dada, 
entre moltes més, que demostra la mentalitat colonit-
zadora de l’Estat espanyol sobre el territori català. Un 
Estat, ara governat per un partit polític amb nombrosos 
càrrecs electes imputats per corrupció, que vulnera, a 
cop de sentència judicial, els drets de tots els catalans 
i, fins i tot, amenaça la nostra integritat física. 

La classe dirigent de l’Estat espanyol, aglutinada al 
voltant dels líders dels partits polítics que han aplicat 
el 155, valent-se del control que exerceix sobre els 
mitjans de comunicació, ha popularitzat entre els ciu-
tadans espanyols la idea que només sentir-se espanyol 
és de sentido común, fet que alimenta l’antagonisme 
contra els que no ho senten així i atorguen a la població 
una espècie de credo incontestable que els dona dret a 
imposar la seva voluntat sobre els que no pensen com 
ells. El camí és inquietant,  perquè quan s’apel·la al 
sentit comú és perquè s’han acabat els arguments i, a 
continuació, es recorre a la força.

El president Rajoy discrimina els catalans i ens 
assenyala com a responsables de l’alentiment de la 
recuperació econòmica a tot el territori estatal, mentre 
amaga el seu fracàs en la gestió de l’economia darrere 
els sentiments anticatalanistes de la població espanyo-
la. El partit ara en el poder sempre ha utilitzat la mani-
pulació informativa dels sectors culturalment més vul-
nerables per imposar les seves polítiques restrictives 
de llibertats. Però l’èxit d’aquesta gran manipulació 
governamental també el podem atribuir a la passivitat 
dels sectors més intel·lectuals i progressistes, així com 
a molts artistes i generadors d’opinió.

Els artistes que han manifestat el seu desacord amb 
la independència i s’han queixat, amb raó, de ser vícti-
mes d’insults per part d’activistes catalans, han gaudit 

d’una amplíssima cobertura per part dels mitjans de 
comunicació estatal per poder exposar el seu missatge, 
que s’ha difós fins a l’extenuació. Les seves declaraci-
ons s’han utilitzat per donar suport al missatge oficial 
que alimenta el prejudici creixent contra els catalans, 
fenomen que dona molts vots a Espanya. La inopor-
tunitat d’aquestes declaracions ha ajudat a referendar 
els sentiments antagònics contra els catalans i la seva 
voluntat política, i ha reforçat el missatge d’associa-
cions ultradretanes que han trobat en el seu testimoni 
una justificació de les seves aspiracions totalitàries. 
Han titllat el procés de no ser democràtic, però no han 
desaprovat les pràctiques no democràtiques d’un Estat 
que mai ha escoltat les demandes polítiques d’un poble 
que sempre ha estat governat subjecte als designis del 
poder central.

Quan els catalans “traiem pit” i plantegem les 
nostres propostes polítiques, tot són declaracions en 
contra, però quan ens trepitgen els drets, no diuen res. 
Callen davant la judicialització de la política i la inva-
sió de competències perpetrada pel Govern de l’Estat i 
els seus interventors a Catalunya, i fan els ulls grossos 
davant les manifestacions de gent que porta pancartes 
demanant el restabliment de la pena de mort. A les 
manifestacions catalanistes no es veuen aquest tipus 
de pancartes. 

De ben segur que el procés té els seus defectes, 
però almenys té la virtut de posar en evidència la 
nul·la separació de poders de l’Estat. Al territori espa-
nyol ja no es pot opinar lliurement sobre qualsevol 
cosa. A banda de lamentar molt els insults que reben 
alguns artistes no independentistes, cal constatar que 
aquests insults són anecdòtics, i no sistemàtics com la 
repressió i la severa persecució judicial executada per 
l’aparell de l’Estat que pateixen els independentistes i 
els antisistema, mentre els agressors ultradretans gau-
deixen de la indulgència del sistema judicial.

Què està passant?
Des d’alguns sectors no independentistes s’acusa 

TV3 de sectària i de donar una imatge reduccionista 
d’Espanya, mentre se n’obliden els elements huma-
nístics més valuosos. TV3, com a empresa pública, 
pot ser qüestionada per qualsevol ciutadà, tant per la 
seva gestió com per la seva producció, però la seva 
programació és molt més objectiva i de qualitat que 
la de les altres cadenes del territori espanyol, tant 
públiques com privades, que practiquen un periodisme 
post-veritat que contínuament dona canya als catalans 
per mitjà de la reiteració de missatges negatius.

La teleescombraries de la dècada anterior, que 
vivia de les intimitats de les estrelles mediàtiques, 
després d’una fase de ridiculització dels yayoflautas 
i el moviment 15-M, ha evolucionat cap a un entre-
teniment polític centrat essencialment en l’ultratge de 
la identitat catalana, amb creadors d’opinió clarament 
decantats contra els interessos de Catalunya. La catala-
nofòbia és una animadversió als catalans induïda per la 
propaganda dels mitjans de comunicació al servei de la 
majoria parlamentària que governa a l’Estat espanyol, 
cimentada en moltes hores de tertúlies agressives i 
inclements que es dediquen a estigmatitzar Catalunya 
per tapar tots els problemes d’Espanya.

De ben segur que les pressions econòmiques condu-
iran TV3 a una reducció de la seva programació o, fins 
i tot, al seu tancament. Si tanquen TV3, ens quedarem 
sense l’única entrada d’aire fresc que ens alleugi l’olor 
de resclosit que desprenen la resta de televisions de 
l’Estat espanyol. I sense una eina fonamental per a la 
supervivència de la nostra llengua i cultura. 

Apropar-se
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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

Amic desconegut: 
No entenc com pots dormir 
tranquil tenint el vicepresident 
i el conseller d’Interior de tots 
els catalans dormint a la presó 
per delictes de sang que no 
han comès. No entenc com 
permets que dos líders de dues 
entitats catalanes estiguin a 
presó, també, per delictes 
que tampoc han comès. I que 
segueixis dient que tots quatre 
no són presos polítics quan a 
cada judici se’ls força a deixar 
sobre la taula les seves idees, 
les quals resulta que van ser 
guanyadores a les eleccions 
del 2015.

Sento que t’he de recordar 
allò que no vols saber. Tu, 
català ple d’orgull, prèviament 
has acceptat durant anys el 
menyspreu per les teves insti-
tucions quan no t’has alçat per 
la desconsideració sistemàtica 
practicada pel Govern espa-
nyol amb el Govern de la teva 
estimada Catalunya. Realment 
l’estimes? Has permès el seu 
espoli fiscal, la retirada per 
part d’uns quants poderosos 
del PP i del  PSOE de nor-
mes estatutàries aprovades 
democràticament pel mateix 
Govern espanyol i vigents en 
altres comunitats d’Espanya, 
la suspensió de lleis molt 
necessàries per al dia a dia 
dels catalans, el qüestiona-
ment constant d’una educa-
ció i d’uns mitjans mediàtics 
valorats internacionalment, 
la proclama burlesca de la 
desestabilització de la nostra 
sanitat, la mala planificació 
econòmica d’Espanya (indús-
tria, transports i comunica-
cions...), l’incompliment de 
lleis i normes espanyoles que 
ens afecten, la corrupció com 
a sistema, etc. Tot això ha suc-
ceït i continua. On ets tu?

Desitjo de tot cor que el 
teu propòsit per al 2018 sigui 
esmenar-ho. I que desterris la 

En record a 
Miquel Condominas

Volia fer un petit esment 
sobre la carta que va escriure 
en Miquel Rius en el Llaç 
número 537 sobre el tras-
pàs del molinenc Miquel 
Condominas. Vam sortir de 
l’església amb el cor viu i amb 
molta tristesa: no solament jo, 
sinó altres persones que ho 
van comentar.

Em penso que, com 
a molinenc, va ser una perso-
na altruista. Estava implicat, 
ja des de la seva joventut, 
amb molts afers de la nostra 
vila i, en especial, havia tingut 
una molt estreta relació amb 
la Joventut Catòlica. Em va 
saber greu que no li fessin cap 
esment. Sí que és veritat que 
ell va ser una persona sum-
mament discreta, igual que 
la seva esposa, l’Encarnació 
Carné, però ho vaig trobar a 
faltar. 

No tenia mai un no per a 
ningú i, tot i ser discret, era 
amable i sobretot bona per-
sona, i sempre es preocupava 
pels altres. Després de tot el 
que es va comentar d’ell a la 
carta abans esmentada, penso 
que es veu molt clar com era 
en Miquel Condominas. 

Ara ja reposa al costat de 
l’Encarnació.

M. Rosa Padilla

Únic i apreciat, que estàs en perill d’extinció. En la teva 
ombra hi juguen els gossos estimats, hi seuen els humans 
sensibles als animals i plantes. Gran i grandiloqüent, amb 
poder de fer ombres per a tothom. Mentre no et podin, ta 
ombra és un tresor.  Que continuïn estimant-te i que et 
conservis per a molts i molts anys i segles. Ets la insígnia 
d’una espècie extingida. 

Isabel 

possibilitat de no respectar el 
Govern català escollit demo-
cràticament perquè, segons tu 
deies, ara sí que hem votat!

Teresa Canals Sabaté

Carta després 
de Reis

Majestuós i magnífic om

Benvolguda Montserrat:
Estic amb el cor fet a miques. 
Aquest matí, quan he anat a 
prendre el meu acostumat cafè 
amb llet, en passar per davant 
de casa teva he preguntat  a un 
familiar teu com estaves. La 
sorpresa ha estat la resposta: 
“Està al llit, però no la veuràs 
més, perquè aquest matí l’hem 
trobat al llit sense vida”.

Déu meu! Penso que hi 
ha coses que no tenen cap 
sentit. Déu n’hi do tot el que 
has passat! Has estat cridada 
i has emprès la volada vers 
l’infinit. Els teus dos marits 
deuen estar contents de tenir-
te enmig d’ells, a prop de la 
Teresina, la M. Teresa i tants i 
tantes que estimares amb tots 
cinc sentits.

Ho entenc, Montserrat, 
però estic molt trista i commo-
cionada. Precisament aquesta 
setmana ens havíem de veure 
per xerrar una estona, ja que a 
les dues ens feia falta.

Recordo, entre moltíssimes 
coses, que fa anys, molts anys 
–crec que fou l’ultima vegada 
que el Col·lectiu de Vídues 
anàrem al Miracle, com fèiem 
aleshores cada any–, em 
digueres que necessitaves par-
lar llargament amb el monjo 
que ens feia les conferències. 
Vaig entendre el motiu. Ho 

amb valentia sigui per camins 
planers o pedregosos, sota la 
pluja o amb un sol que acaro-
na el rostre; que tots plegats 
siguem homes i dones de veri-
tat, seguim el que hem de fer i 
que trobem solucions a tot.

Et trobaré a faltar, 
Montserrat. Se m’estan aca-
bant les amigues de veritat. 
Tu ho eres de debò. La teva 
delicadesa, trobar i buscar 
solucions a tot no fent cas de 
res, però eres conscient de tot 
el que passava al teu entorn. 
Jo, tot això no ho sé fer.

I em mancarà la fe que tu 
tant tenies arrelada. A vegades 
em sembla que en tinc molta, 
però, de fet, estic veient que 
no és tal cosa. Prega per totes 
i cadascuna de nosaltres.

I a reveure, Montserrat. 
Amb això no defalleixo. Un 
dia et veuré. Quan? Quan Déu 
ho vulgui.

Entretant, i mentalment, 
una forta abraçada

Pilar Raventós

Estirabots
És increïble que, en el 
temps actual, a la Península 
quedin personatges que 
gaudeixin d’uns privilegis 
reminiscència dels temps 
feudals. Es tracta dels afo-
rats. Es diu que davant de 
la justícia tots som iguals 
i que tenim els mateixos 
drets, però la realitat és 
una altra. Aquesta relíquia 
del passat és vigent i enca-
ra que facin alguna malife-
ta, estan blindats i no se’ls 
pot tocar.

També és xocant la 
potestat que tenen alguns 
personatges que si entren 
a la presó, pagant una 
fiança, surten al carrer tan 
tranquils i, en canvi, el que 
no té diners ha de purgar la 
condemna sencera.

En una ocasió, en una 
cafeteria de la capital, 
casualment es trobaren un 
grup de polítics de dife-
rent pelatge i un membre 
de l’oposició li preguntà 
al responsable de Justícia 
corresponent com era que 
el seu departament destina-
va un pressupost tan elevat 
per construir unes presons 
amb totes les comoditats i 
el personatge li respongué 
que ell era molt previsor i 
que ho feia per si de cas un 
dia havia de ser ell el que 
ocupés una plaça d’intern 
en algun d’aquells centres.

Francesc 
Rimblas i Balagué

vaig veure tot seguit. I en 
sortir de parlar amb ell, ja 
feies una altra cara i se’t veia 
contenta i feliç. Havies pres 
una seriosa decisió. 

T’he conegut en diferents 
etapes de la teva vida, però 
sempre has estat la Montserrat 
oberta al diàleg i sobretot a 
escoltar. 

La vida ens dona unes sor-
preses que no esperem. I per 
damunt de tot, jo, la Pilar, et 
trobaré a faltar molt. M’estic 
adonant que cada dia em sento 
més sola i tot em ve gran. Ja 
sé que no parlàvem tant com 
hauríem volgut, però les dues 
sabíem que hi érem i en un 
moment donat, el telèfon ho 
solucionava tot.

Vàrem iniciar el Col·lectiu 
de Vídues el 1994. Tu hi vin-
gueres de seguit. Ens has aju-
dat i de totes aquelles dones 
que hi havia, moltes han fet 
el mateix que tu: han emprès 
la volada.

Però jo no et tindré a prop i 
això, juntament amb tot el que 
està passant en l’àmbit polític, 
social, econòmic i fins i tot 
religiós, i ara la teva pèrdua, 
tot plegat augmenta el meu 
dolor i no veig cap sortida 
vàlida per enlloc.

Ara que ja estàs a prop 
de Déu pare, que cada dia 
potser desconec més, prega-li 
per tots nosaltres, demana-li 
que sapiguem tirar endavant 

En record a 
Montserrat Artés



5
núm. 540 gener 2018

Pessetes
Ho reconec sense embuts: he hagut de consultar Internet per confirmar la data en què 
l’Estat espanyol va canviar la nostrada pesseta per l’euro com a moneda de curs legal. 
Sembla que va ser a partir del dia 1 de gener de 2002 i des de llavors, la nova mone-
da equival a 166,386 pessetes. L’euro (sempre segons Internet, ja que la memòria fa 
temps que no respon com quan tenia vint anys) va circular simultàniament a la pesseta 
fins al 30 de juny de 2002 i des de llavors, aquesta darrera va deixar de tenir curs 
legal, tot i que podrà seguir essent canviada en el Banc d’Espanya fins al 31 de de-
sembre de 2020, de manera que si encara us en queden algunes d’arraconades, penseu 
que disposeu de temps més que sobrer per fer el canvi.

De fet, probablement, als més joves, l’adopció de la nova moneda no els deu haver 
comportat gaires maldecaps. En canvi, als d’una certa edat ens va costar déu i ajuda 
adaptar-nos al maleït euro (tal com els succeïa fa uns anys a alguns, que potser ja no 
són entre nosaltres, quan es va passar de comptar en reals o duros per passar a fer-ho 
en pessetes). Concretament, encara recordo que, potser dos o tres anys després del 
dit 1 de gener de 2002, al despatx, tot parlant amb un col·lega francès, ell mateix em 
confessava que al seu país, ells pagaven en euros... però comptaven en francs! (Si fa 
o no fa, com nosaltres amb les pessetes.)

Ara que, passada aquella febrada (òbviament nefasta) d’equiparar mentalment la 
moneda d’un euro amb la de 100 pessetes, ja ens anem acostumant a anar oblidant les 
dites pessetes, vaig tenir un cert ensurt fa unes setmanes quan, en abonar el compte 
d’un dinar a Sant Boi amb la meva estimada esposa (dinar francament delitós, val a 
dir-ho), vaig constatar que la nota duia, al costat de l’import en euros, l’equivalent 
en pessetes. I, ho he de reconèixer, llavors aquell delitós dinar... em va semblar molt 
més car!

Josep Lluís Revenga

Si compleixen amb el mateix patró molinenc pel que 
fa a la moratòria de llicències per l’enderrocament 
d’immobles del segle passat, estaran ben servits...
Suspensió de noves llicències 
durant un any al Paral·lel de Barcelona 
L’Ajuntament de Barcelona va anunciar, el passat 30 de 
desembre, l’elaboració d’un pla especial d’usos per orde-
nar les activitats de l’avinguda Paral·lel i el carrer Gran 
de Sant Andreu, que, d’entrada, comportarà la suspensió 
de llicències per a l’obertura de determinats locals durant 
un any.

“Redacció”, La Vanguardia, 31 de desembre de 2017

Esperem que els enduriments per a la jubilació 
no endureixin més els ja endurits jubilats activats 
Enduriment de les condicions 
per accedir a la pensió de jubilació
Les condicions per a la jubilació a l’Estat espanyol s’han 
endurit a partir de l’1 de gener, d’acord amb la reforma 
del 2013. L’edat ordinària de jubilació ha augmentat a 65 
anys i sis mesos, un mes més que fins ara, però podran 
continuar jubilant-se a 65 anys els qui hagin cotitzat 
almenys 36 anys i sis mesos, tres mesos més que el 2017. 
En tots dos casos computaran els darrers 21 anys cotit-
zats. 

Agències – El Punt Avui, dimecres 3 de gener de 2018

La política se soluciona amb la política. Tot i que 
aquí, per una greu falta unilateral de diàleg polític, 
ja hem entrat en un altre capítol de la història
París, obert a canviar la Constitució 
per millorar l’autogovern de Còrsega 
Els nacionalistes van guanyar a 
l’illa en les eleccions del desembre 
El passat 5 de gener, el president del Consell Executiu de 
Còrsega, Gilles Simeoni, va qualificar d’“èxit polític” la 
predisposició del Govern francès a incloure algunes de les 
demandes corses a la reforma constitucional prevista per a 
aquest 2018. L’Elisi, però, no va precisar quines mesures 
està disposat a acceptar.

P. J. Armengou, Ara, dissabte 6 de gener de 2018 

La publicitat, de moment, és una peça 
clau per resistir publicant en paper.
“La intel·ligència artificial revolucionarà 
la comunicació”, segons Jordi Urbea, 
director general d’Ogilvy Barcelona
Urbea és una de les persones que més coses saben de la 
publicitat d’ara i, sobretot, de la que vindrà. Té claríssim 
que el seu futur es basa en la personalització: els anuncis 
seran personals i intransferibles. Les marques t’oferiran 
el que necessitis quan ho necessitis. Diu, en les conferèn-
cies, que la partida la guanyarà qui més coses conegui 
dels seus clients. Benvinguts a la publicitat digital del 
segle XXI! (...) Hi haurà moltes més màquines que faran 
feines senzilles, però apareixeran noves professions. (...) 
El gran repte de les marques del futur: crear bases de 
dades pròpies per no dependre de les grans plataformes.
(...)
X.Ll.- Es ven més publicitat personalitzada que amb 
l’estàndard?
Sí, amb majúscules i amb dades que ho corroboren. Quan 
jo envio una informació adreçada a una persona a qui sé 
que li agrada aquell producte, les ràtios de resposta són 
molt més altes que quan ho envio en genèric a tot arreu.
X.Ll.- Vivim en un “Gran Germà”?
Sí, i l’hem d’acceptar perquè forma part de les regles del 
joc, d’aquest entorn nou. Hem de ser molt intel·ligents a 
l’hora de triar i a l’hora de gestionar la nostra informació. 
La teva privacitat és molt important.

Xantal Llavina, El Punt Avui, diumenge 
7 de gener de 2018

Al Punt Jove es fa la tramitació dels carnets 
d’alberguista, estudiant i professor internacional

El carnet d’alberguista obre les portes als albergs de la XANASCAT (Xarxa Nacional 
d’Albergs de Catalunya). Alhora, permet gaudir de les més de 4.000 instal·lacions de la 
International Youth Hostel Federation (IYHF), situades en els principals indrets turístics 
del món.

El carnet també dona accés a nombrosos descomptes i ofertes en tots els àmbits vincu-
lats al món de l’alberguisme que tenen lloc en el territori català: turisme, esport, aventura, 
oci, cultura, art, gastronomia, diversió... 

El període de validesa dels carnets és d’un any des de la data d’expedició.  

Carnet d’alberguista jove: adreçat a joves de 14 a 29 anys (ambdós inclosos). Els 
menors de 14 NO necessiten disposar del carnet, ja que n’estan exempts. Preu: 5,00 € 

Carnet d’alberguista d’adult: adreçat a usuaris a partir de 30 anys (sense límit d’edat) 
Preu: 10,00 €

Carnet d’alberguista familiar: adreçat a famílies formades per un o dos adults a càrrec 
de menors de 14 anys que puguin provar la seva condició de família mitjançant el llibre de 
família o equivalent. El carnet familiar podrà ser utilitzat de forma individual per cada un 
dels adults que formin la família. No serà en cap cas necessari la presència de la família al 
complet per utilitzar el carnet familiar als albergs. Preu: 18,00 €

Les famílies nombroses i les monoparentals de Catalunya gaudeixen de l’exempció 
del carnet d’alberguista si presenten l’original del títol o del carnet individual de 
família nombrosa o monoparental a tots els albergs XANASCAT. 

Carnet d’alberguista de grup: adreçat a tot tipus de grup, organització o associació 
format per 10 o més persones. El carnet s’emetrà preferentment a nom de l’organització, 
associació o grup, però es pot emetre a nom de la persona física responsable del grup, que 
haurà de ser major d’edat.

Únicament s’utilitzarà el carnet de grup si s’allotgen 10 o més persones.  
Cada grup ha de tenir responsable, que s’ha d’acreditar mitjançant el seu NIF.  
Preu: 16,00 € 

Carnet d’estudiant internacional ISIC: per a estudiants, a partir de 12 anys, que cursin 
qualsevol dels ensenyaments del sistema educatiu (ESO, Cicles Formatius, Batxillerat, 
Universitat...) o estiguin matriculats, a temps complet, en un curs reconegut oficialment.  
Preu: 9.00 € 

Carnet de professor/a internacional ITIC: per a professors i professores en actiu, 
adscrits en centres reconeguts oficialment, que acreditin que treballen a dedicació plena. 
Preu: 9.00 €

Més informació: www.xanascat.cat Al Punt Jove es fa la tramitació de tots aquests 
carnets, si es porta la documentació requerida. 

Punt Jove, carrer Jacint Verdaguer, 48. Tel. 93 668 54 52. Dilluns i 
dimecres, de 16 a 20 h i dimecres, de 10 a 14 h. http://pijmolinsdere.blogspot.com

Punt Jove



6
núm. 540 gener 2018

En la campanya de recollida 
d’aliments que va tenir lloc del 9 
al 17 de desembre, es van recollir 
2.080 quilos d’aliments valorats en 
4.796 euros euros, que van permetre 
repartir lots a 77 famílies necessita-
des; també es van recollir 790 euros 
en efectiu. La campanya va comptar 
amb la col·laboració d’establiments, 
especialment Pastisseria Cardona, 
que van aportar aliments, i també 
de voluntaris, en concret, estu-
diants de 3r i 4t d’ESO del Col·legi 
Manyanet, Institut Bernat el Ferrer 
i Col·legi Virolai. Càritas agraeix 
les aportacions fetes per totes les 
persones que van fer les seves apor-
tacions i als voluntaris de Càritas 
Interparroquial de Molins de Rei.

Pel que fa a la col·lecta per 
a Càritas Diocesana de Sant Feliu 
de Llobregat, feta els dies 23 i 24 
de desembre a les esglésies de Sant 

Miquel, Sant Isidre i Sant Bartomeu, 
es van recollir 642,90 euros.

Finalment, en la col·lecta per a 
Càritas Interparroquial de Molins 
de Rei, feta en les misses de Nadal 
celebrades els dies 24 i 25 de desem-
bre a les esglésies de Sant Miquel, 
Sant Isidre i  Sant Bartomeu,  es van 
recollir 1.365,50 euros

En començar un nou any, 
Càritas Interparroquial Molins de 
Rei vol animar tothom que pugui a 
fer una col·laboració fixa domici-
liant una quota en favor de Càritas 
Interparroquial de Molins de Rei. 
Des de l’any 2016, els donatius des-
graven un 75% a la Declaració de la 
Renda. Podeu trobar el formulari al 
web de la parròquia de Sant Miquel 
o demanar-ne informació a Càritas o 
al despatx parroquial.

Redacció

Els socis del Club Natació Molins 
de Rei han aportat enguany un 
total de 436,5 euros a La Marató 
de TV3, dedicada en aquesta edi-
ció a les malalties infeccioses. 
Ho van fer participant els dies 11 
i 12 de desembre en tres classes 
especials amb les quals, a més de 
recollir diners, van gaudir d’una 

master class i es van endur diver-
sos obsequis.

A les classes hi van participar 
60 persones. Cada alumne havia 
de pagar un mínim de 5 euros, 
que dipositava a l’urna de La 
Marató. 

Redacció

Amic Jesús,
Vaig llegir, en el número d’El Llaç del passat mes de novembre, el teu 
escrit en què afirmes que la pretensió que Catalunya esdevingui una 
república no és ni europeista, ni democràtica, ni progressista. I aquest teu 
escrit ve motivat, segons que tu mateix manifestes, pel fet de no sentir-te 
còmplice dels que van assetjar la Isabel Coixet.

Val a dir, en primer lloc, que celebro que discrepem pel que fa al tema 
que ens ocupa (és a dir, en el desig o no que Catalunya esdevingui una 
república). Certament, la gran virtut de la democràcia és (al meu enten-
dre) la possibilitat de discrepar, ja que malament aniria si tots penséssim 
el mateix.

Dit això, també estic amb tu en el fet, més que lamentable, que alguns 
indesitjables puguin insultar algú per les seves idees. Ni la Isabel Coixet, 
ni en Joan Manuel Serrat ni molts altres mereixen, al meu entendre, cap 
mena d’improperi pel que puguin pensar i ho manifestin. No obstant això, 
convindràs amb mi que d’indesitjables n’hi ha a tot arreu i que per alguns 
(molt pocs), no s’hi val generalitzar. Més aviat crec que la immensa majo-
ria d’independentistes som força assenyats i gens violents (ni físicament 
ni verbalment).

Ara bé, atès que no em consta haver llegit cap escrit teu en contra de 
les manifestacions dels de l’A por ellos, dels que afirmen categòrica-
ment que l’espanyol està perseguit a casa nostra, de les proporcionades 
càrregues policials de l’1 d’octubre, dels que parlen de desinfectar, de 
l’empresonament (preventiu) de determinades persones de bé o dels que 
també sostenen que l’escola catalana adoctrina (i crec que, com tots els 
que tenim una certa edat, d’això d’adoctrinar, en sabem prou pels nostres 
anys de canalla; per cert, a casa encara hi deu haver algun llibre dels de 
Formación del Espíritu Nacional o l’entranyable Enciclopedia Álvarez, 
amb les seves lliçons sobre la història d’Espanya), per posar només alguns 
exemples, hauria de donar per entès (si no et conegués, és clar!) que et 
podries sentir també còmplice de tots ells, cosa que, òbviament, ni em 
passa pel cap. En tot cas, no t’he d’amagar que m’ha sorprès no haver 
trobat en el teu escrit cap mena de crítica o similar pel que fa al tracte 
que Catalunya rep de l’Estat espanyol... vaja, sobre el denominat statu 
quo i que, diguem-ho així, potser permetria entendre el perquè del desig 
d’independitzar-nos.

Pel que fa al fet que, segons tu, has votat, com el 52% de ciutadans 
catalans, un partit que no és independentista, m’agradaria puntualitzar que 
la manera de saber si els catalans volem o no la independència és, al meu 
entendre, preguntant-ho directament en un referèndum, cosa de la qual, 

pel que sembla (i malgrat l’opinió de prestigiosos constitucionalistes, 
segons els quals una tal consulta referendària fóra possible dins el marc de 
l’actual Carta Magna), els dits “espanyols” ni en volen sentir a parlar. No 
et sembla prou sospitós? Perquè, com deia aquell: ¡por algo serà!.

En un altre ordre de coses, permet-me que discrepi de les teves afir-
macions pel que fa, com deia al començament, que la pretensió que 
Catalunya esdevingui una república no és ni europeista, ni democràtica, ni 
progressista. En tot cas, és aquest un tema en el qual cadascú pot tenir el 
seu punt de vista. Personalment, és clar, estic convençut que és europeista, 
democràtica i també progressista. El que potser no ho és tant és haver de 
deure determinats favors a països estrangers perquè es manifestin en con-
tra (García Margallo dixit), negar el dret a un referèndum pactat i fomentar 
la fugida d’empreses, també per posar només alguns exemples.

Dius també que no et vols sentir estranger quan vagis a Santander, a 
Alacant, a Madrid o a la teva Navarra. Doncs bé, m’he permès consultar 
el diccionari de la Real Academia Española i resulta que el mot extran-
jero és definit com “Dicho de un país: que no es el propio”. I arribats 
en aquest punt, em permeto cridar la teva atenció sobre el fet que el dit 
diccionari parla de “país”, no pas d’“Estat”, de manera que si admetem 
(jo sí que ho admeto) que Catalunya és un país, resulta que quan vaig a 
Madrid, a Alacant, a Santander o a la teva Navarra, m’hauré de considerar 
(sempre segons el diccionari espanyol) “estranger”, tot i que el meu país 
no sigui (encara) independent; igual d’estranger que quan vaig a París, el 
Caire, Venècia o Xangai, posem per cas (si bé sí que és cert que en alguns 
d’aquests llocs em costa d’entendre’m pel tema de l’idioma, cosa que no 
em passa quan es parla el castellà. Mira, és una cosa bona que tenim els 
bilingües i que també ens pot servir per als països de l’Amèrica Llatina... 
expertanyents a l’imperi espanyol, per cert).

No vull acabar aquest escrit sense mostrar-me del tot d’acord amb tu 
en el fet que si la gent freqüentés més les llibreries i les biblioteques i 
contrastés més les informacions, segurament es podrien defensar millor 
les idees de cadascú (tu no dius “idees”, sinó “tanta  desraó”, opinió de 
la qual discrepo respectuosament, tret que es vulgui referir a l’actitud del 
Govern espanyol i als partits i ciutadans que li donen suport). 

Rep, en tot cas, una fraternal i sincera abraçada.

Josep Lluís Revenga

Els molinencs aporten 2.800 euros 
i 2.080 quilos d’aliments en la 
Campanya de Nadal de Càritas

El Club Natació Molins de Rei aporta 
436,5 euros a La Marató de TV3

Carta oberta a l’amic Jesús Ballaz
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En aquesta ocasió, em plau reproduir íntegrament aquesta carta (respec-
tant l’ortografia i els mots originals), ja publicada a la revista local Estudi 
l’any 1938, i posteriorment també a la nostra revista, escrita pel pintor 
molinenc Miquel Carbonell i Selva i adreçada al seu cosí en Miquel Augé 
Carbonell. La carta va ser escrita per Miquel Carbonell, que era molt afi-
cionat a la literatura i a la poesia, en l’última dècada del segle XIX, quan 
passava una temporada de descans a la masia de can Serra a Santa Creu 
d’Olorda, abans de la seva prematura mort el 14 de maig del 1896, amb 
només 42 anys d´edat.

És una carta molt descriptiva que desprèn aquella aroma de les coses 
antigues, escrita amb tot tipus de detalls i reflectint perfectament l´ambient 
casolà d´una masia i la vida rural de la seva època. A més, ens permet 
deixar volar la imaginació, tot traslladant-nos en l´espai i en el temps, i 
rebre les sensacions de la vida a pagès de fa més de 120 anys enrere.

Vicenç Joan Camps
  
Senyor en Miquel Augé Carbonell
Apreciat cosí:
Des del rovell d´aquestes serranies de Santa Creu d´Olorda, essent 

jutge l´extremat justicier Pau Serra, t´escric aquestes ratlles, que no són 
més que un mal forjat busqueig d´eixa antiga i venerada masia, esbarjo 
de propis, admiració d´estranys i niu de bellesa pels aimadors de les 
patriarcals costums de nostra volguda Catalunya.

Fa temps que estic aquí i cada dia vaig veient més detalls que em fan 
feliç. He quedat encisat veient-lo conjunt; repassant-ho per parts, a cada 
moment m´entusiasmo.

No crec necessari parlar-te del sol ixent, del quiquiriquic  del gall, dels 
rossinyols de dins la torrentera, dels bous llaurant al troç, de la cabra 
dalt la serra, de la plana omplerta de flors...; ni de masies, viles, pobles, 
muntanyes, mar i cel, que il-luminats pel sol de les sis, tan ric espectacle 
ofereix.

No; vull parlar-te sols d´aquesta masia, d´aquest niu que encara que 
fet d´argila, està embellit per una rosada de fraternitat i pau; d´aquesta 
llar en què els tions del roure centenari mantenen encara encès lo caliu 
de la pàtria; d´aquesta pastera que encara canta el catric-catrac de la 
tia Maria i en la que hi fan coques i garlanda per a enrossir-les allà dins 
el forn que, com una gorja d´infern, contempla espetegant l´olla enmas-
carada que penja dels clemàstecs; d´aquest escó que, com escambell de 
santa glòria, compta per cada esquerda i cada corc que té, les gestes de 
sons avantpassats.

Vull parlar-te, com dic, de lo de dins, de la mel i bresca, ja que tu has 
tingut ocasió de contemplar l´arnera.

L´hora característica i en què es respira més flaire catalanesc és la de 
la caiguda de la tarda fins anar a fer lo non non.

Quan lo sol fa els darrers badalls i el cel vesteix d´argent i grana, 
enfaixant-lo llargues cintes cendroses i morades, comença l´enrenou de 
la masia; lo pastor amb sa vermella barretina avia el ramat; xisclejant 
lo Miquel, deslliga els bous; rondinant lo Francisco, desferma el porc, 
i tots plegats fent llarga 
dula s´encaminen al bosc 
i a la plana, cridant los 
uns, remugant los altres i 
afartant-se tots . Los mos-
sos amb contrapunt, bran-
dant lo volant per acabar la 
tasca de la sega.

Lo Pau arregla escom-
bres de ginesteres, garbe-
lles, forques i rampins, tot 
malmirant la pardalada que 
damunt les garbes s´afanya 
en mermar lo blat que té de 
curullar les sitges.

La Roseta, amb lo cis-
tell ja buit de la buga-
da, s´acosta prop la llar 
ja fumant, al temps que la 
lluna s´aixeca esborronosa, 
platejant lo tros de cel del 
sol ixent. Prop l´ascó, l´olla 
curullada de verdura esbu-
fega com un condemnat, 
fuetejada per la flamarada 

de la reïnosa branca. Tot està a punt, esperant que arribin del tros los 
treballadors.

La llarga taula del noguer de la soleia ostenta damunt sa negrosa 
esquena la blanca estovalla i la verda porrona curullada de vi moro; los 
plats de terra s´agermanen amb les culleres de boix i amb les llesques 
de pa moreno; lo ventall, enribetat de paper vermell i groc, penja amb 
majestat del sostre, esperant lo teixidor que vulga desventar-lo, quan, 
acostant-se l´esquella del Mescart, entra en los volants a l´esquena, los 
magalls al coll i amb los cistells al braç, la fornida jovenalla, donant la 
bona nit i bona hora.

S´asseuen, cargolant un cigarro els uns i espolsant l´espardenya els 
altres. Lo rellotge de pilons amb son rosec de preparació anuncia al mar-
telleig l´avinguda de quarts de nou, al temps que la campana de l´ermita, 
amb pausa i ressonant soroll, escampa el toc de l´Àngelus per tote les 
serres i fondalades.

Lo Pau, amb sa barretina musca al coll i amb los rosaris de catxumbo 
entre dits, amb cantarellosa veu comença: Per la senyal de la Santa Creu, 
de nostres enemics...

Res més característic que el rosari.
Passejant de l´escó a l´entrada i del menjador a la llar; corregint lo 

nostre pa als menuts; bufetejant als grandassots, tot resant perdonau-nos 
les nostres culpes... en Pau me fa l´efecte d´un Felip II de muntanya.

La Roseta, típica com una pagesa de Julio Bretón, trasteja com una 
daina; escumant lo calderó ara, trinxant cols i patates després i anant i 
venint sempre, tot resant entre dents... Déu vos salve Maria en contes de 
Santa. Ve l´última dena i comença la ratxa de credos i salves i parenostres 
per tots els difunts de la familia.

S´acaba el rosari i tots plegats, amb aquella gana que es té a pagès, 
s´asseuen a la llarga taula del noguer de la soleia.

No pots imaginar amb quin gust, amb quin delit, amb quin aire, van 
escapçant lo curull de cols i patates que cadascú s´ha cuidat d´atapeir, 
fins a fer desaparèixer l´últim raig de llum del plat negre envernissat.

Aquells deleitosos màstecs, barrejats amb los xerrics a l´aixecar la 
boteruda porrona; lo cruixir de lo  pebrot vermell i de la ceba blanca; lo 
crec del bitxo que van escapçant com si fos un caramel recuit; en fi tots 
aquests detalls que constitueixent lo menú de la masia.

Acabada ja la tasca ve la sobretaula. Lo Pau i els demés fumadors, 
amb ses petaques descolorides tant per los anys com per una capa enne-
grida i greixosa, comencen a cargolar uns cigarros tant desmanegats i 
robusts que fan... més que goig. La conversa s´anima, la porrona acaba 
de perdre la suor amb tantes contraccions i els espirals de fum dels con-
tinuats cigarros omplen aquell menjador de boira, pesada i coenta com 
lo fum dels lluquets.

Lo rellotge de pilons amb son rosec de preparació anuncia a la família 
l´hora d´anar al llit. La conversa va fent marrades, de la nou del coll al 
nivell dels llavis; lo Llorenç dóna palla als bous; fan manetes los menuts; 
encenen llum los grans; van a dormir tots, i Santa nit nos donga Déu.

M. Carbonell

L’estada de Miquel Carbonell i Selva a Santa Creu d'Olorda
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JOSEP FERRER 
(J.F.): Com et va arribar 
l’oportunitat d’entrenar a 
Argentina?

ARNAU MORENO 
(A.M.): A finals de juliol, 
a través d’un contacte, 
m’arriba que hi ha un equip 
de la lliga argentina que 
necessita un preparador 
físic internacional i que el 
meu perfil pot encaixar. A 
partir d’aquí començo a 
saber i conèixer més sobre 
la proposta i el club, i final-
ment prenc la decisió. Totes 
les informacions que em 
van arribar van ser posi-
tives.

J.F.: Et va costar molt 
decidir-te? Tenies feina a 
Catalunya?

A.M.: Com totes les 
decisions d’aquesta mena 
són difícils de prendre. La 
idea inicial era seguir a 
Manresa, perquè ja teníem 
pactat fer la quarta tempora-
da, però quan vàrem nego-
ciar, vam deixar l’opció 
que si sortia un projecte 
ACB o internacional no 
em posarien cap pega per 
poder sortir. Lògicament 
mai hagués pensat que sor-
tiria una opció de feina a 
l’Argentina.    

J.F.: Tot i que ja fa 
temps que vius fora de 
Molins de Rei, què et va 
dir la família quan els vas 
plantejar marxar a treba-
llar a Argentina?

A.M.: Sempre m’han 
donat suport i això és fona-
mental i bàsic. Evidentment, 
estar lluny dels teus no és 
fàcil, però són els pros i 
contres de la feina que de 
moment he triat.

J.F: Ets el preparador 
físic de l’Obras Basket. 

Com és aquest equip? I 
el nivell de la lliga argen-
tina?

A.M: És un equip his-
tòric de la lliga. Precisament 
el 2017 va fer 100 anys 
com a institució! És un 
club que està ubicat al barri 
de Núñez, molt a prop de 
l’estadi de River Plate. És 
una zona molt tranquil·la, 
residencial i segura. 

El club, a part de tenir 
una Educació Física, té 
moltes seccions esportives. 
És una instal·lació molt 
gran.   

J.F.: Els entrenaments 
i el nivell d’exigència 
són els mateixos que a 
Espanya i Ucraïna, els 
dos llocs on has entrenat 
o format part de l’equip 
tècnic?

A.M.: Bàsquet és bàsquet 
a tot arreu. Evidentment, 
cada lloc té els seus mati-
sos. La principal diferèn-
cia és en el calendari i 
l’estructura del club. En 
el cas de l’Argentina, es 
juga cada 3-4 dies i quan 
jugues a fora és en format 
de gires. Per exemple, ara 
venim de jugar el dilluns 
8 de gener contra Atenes 
de Córdoba a casa, l’11 
vam jugar a fora contra 
Atenes i després el 13 vam 
jugar contra Instituto, que 
és l’altre equip de Córdoba. 
S’aprofiten els desplaça-
ments per jugar contra els 
equips de la mateixa ciutat 
o propers. Això et determi-
na la manera d’entrenar: és 
essencial calcular molt bé 
la feina a fer en el dia a dia 
i els descansos individuals i 
de tot l’equip.

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

A.M.: Em llevo ben 
d’hora, a les 7 del matí, 
ho preparo tot i vaig cami-
nant al club per l’Avenida 
Libertadores. Trigo uns 10 
minuts. A les 7.45 hores 
estem tots convocats per 
esmorzar plegats. A les 
8.45 hores arranquem a 
entrenar com a equip i des-
prés treballo amb tots o 
amb alguns jugadors joves 
al gimnàs. Acabem més o 
menys a les 12 hores i tinc 
una estona per a mi, per 
preparar coses, fer un cafè 
o entrenar jo. Dino al club i 
vaig a casa a descansar una 
estona. A la tarda, sobre les 
16 hores, arribo al club per 
preparar feina de la tarda i a 
les 18 hores entrenem. 

J.F.: I en el teu temps 
lliure què acostumes a 
fer?

A.M.: Molt de turisme. 
M’agrada mourem amb 
Colectivo, com li diuen 
aquí (autobús), i visitar 
els llocs més emblemàtics 
de la ciutat, que en són 
molts: el centre, el barri de 
San Telmo, la Boca, Puerto 
Madero, el Tigre, els parcs 
immensos dins de la ciutat i 
un llarg etcètera.

J.F.: La tempora-
da 2010-2011 vas ser 
entrenador assistent 
i preparador físic de 
l’equip ucraïnès del BC 
Budivelnik, amb qui vas 
aconseguir la Superlliga 
de bàsquet d’aquest país. 
Com valores el teu pas 
per Ucraïna?

A.M.: Va ser una expe-
riència brutal i de creixe-
ment personal i professio-
nal. Amb el pas del temps 
encara li dono més valor 
al que vàrem aconseguir. 
Tenir èxit el primer any que 
entrenes nou en un club i, a 
sobre, quan tot era nou per 
a nosaltres és molt i molt 
difícil. Vam fer una gran 
feina tots plegats, entrena-
dors i jugadors.

Guardo un gran record 
i després d’aquella tempo-
rada crec que estic preparat 
per a gairebé quasi tot.    

J.F.: D’Ucraïna vas a 
anar a Càceres, la que 
ha estat la teva primera 
experiència, i de moment 

única, com a primer entre-
nador d’un equip profes-
sional de bàsquet, en con-
cret del CB Cáceres, de la 
Liga EBA. Com valores 
el teu pas dirigint aquest 
equip? Per què es va aca-
bar la relació laboral?

A.M.: Va ser un estiu 
llarg i intens. A finals de 
juliol em vaig trobar que 
tenia diverses opcions, però 
no vaig tancar-ne cap i em 
vaig trobar sense feina. 
A principis d’agost em 
va arribar la proposta de 
Càceres, d’entrenar l’equip 
filial, que militava a la Liga 
EBA, coordinar la prepara-
ció física de tot el planter i 
col·laborar amb tasques en 
el primer equip. Acceptar 
aquesta proposta em dona-
va l’opció de prendre deci-
sions en primera persona, 

cosa que fins llavors, com 
que només era assistent, no 
havia estat possible. Va ser 
un gran any de treballar 
amb jugadors joves, alguns 
dels quals ara juguen en lli-
gues superiors, i vam acon-
seguir que l’equip júnior 
fes la millor classificació en 
un campionat d’Espanya. 
Guardo un gran record 
d’aquella temporada.    

J.F.: Com és la ciutat de 
Càceres?

A.M. La ciutat de 
Càceres és monumental 
en tots els aspectes, em va 
encantar, però, sobretot, la 
seva gent. M’hi vaig sentir 
molt i molt bé. Vaig fer 
grans amistats. La qualitat 
de vida és molt alta i el 
poder adquisitiu també. Era 
una regió desconeguda i em 
va agradar moltíssim. 

“Buenos Aires està plena de parcs i jardins 
amb molta vegetació i amb grans esplanades. 
És una ciutat molt viva i amb molta vida”

Arnau Moreno viu a Buenos Aires (Argentina)

L’Arnau Moreno és un molinenc de 36 anys que, 
per motius laborals i seguint la seva gran afició, 
el bàsquet, s’ha convertit en un rodamón. En el 

número 465 d’el Llaç de març del 2011 ja el vam entre-
vistar en aquesta mateixa secció, en concret, quan vivia 
a Kiev, la capital d’Ucraïna, on exercia de segon entre-
nador i preparador físic de l’equip BC Budivelnik.

Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i Esport, i 
entrenador superior de bàsquet, des de la seva estada a 
Ucraïna ha viscut a Càceres, Múrcia i Manresa. El mes 
de setembre del 2017 va arribar a Buenos Aires, on tre-
balla com a preparador físic de l’Obras Basket, equip 
de la lliga nacional argentina.

Municipi de residència: Buenos Aires
Nombre d’habitants: 2,9 milions (15 milions si comp-
tem la seva àrea metropolitana)
Superfície: 203 km²
Distància amb Molins de Rei: 10.471 km en línia 
recta; més de 13 hores 45 minuts de vol sense fer 
escala i més de 15 si se’n fa 



9
núm. 540 gener 2018

J.F.: De Càceres vas 
creuar Espanya d’oest a 
est per anar a Múrcia, 
on durant una tempora-
da vas ser el preparador 
físic de l’UCAM Murcia, 
equip de la Liga ACB, 
la màxima competició 
espanyola. Quins records 
tens del pas per aquest 
equip?

A.M.: Vaig tenir la 
gran sort de treballar 
amb jugadors que són 
i han estat importants a 
Europa: Berni Rodríguez, 
Kim Tillie, Joe Ragland... 
Professionalment, va ser 
una gran experiència, ja 
que vam assolir l’objectiu 
del club, que era la salvació 
a falta de forces jornades. 
L’equip es va consolidar 
dins de l’ACB. 

J.F.: Com és la ciutat de 
Múrcia?

A.M.: És una ciutat on 
es fa molta vida fora, al 
carrer, a les terrasses. El 
clima és calorós durant 
quasi tot l’any. Llocs com 
la Plaza de las Flores, la 
Catedral i, sobretot, tota la 
zona de la Manga i Cabo 
de Palos són dels que tinc 
més bon record. Vaig viure 
en una urbanització als afo-
res, on érem quasi tots els 
entrenadors i jugadors del 
club, i això va fer que no la 
disfrutes tant.  

J.F.: Després de les 
experiències a Ucraïna, 
Càceres i Múrcia, vas 
tornar a casa, on durant 
una temporada vas ser 
el preparador físic del 
Barça-CBS de la Lliga 
Femenina, fins que el 
Manresa et va donar 
l’oportunitat de tornar a 
l’elit del bàsquet espanyol 
com a preparador físic de 
la Bruixa d’Or Manresa. 
La temporada passada, 
l’equip, després d’uns 
anys a la corda fluixa, va 
perdre la categoria. Per 
què s’ha desinflat aquest 
projecte?

A.M.: Van ser tres tem-
porades extraordinàries. 
Manresa és i serà una ciutat 
de bàsquet. És una etapa 
de la meva vida que m’ha 
omplert molt. Manresa ha 
tingut, en els darrers anys, 
el pressupost més baix de 
la lliga i és un club que viu 
al límit i pràcticament al 
dia. Cadascuna de les vic-

tòries aconseguides tenien 
un valor incalculable. Vaig 
viure dues últimes jorna-
des històriques: la prime-
ra ens vam salvar guan-
yant al camp del Madrid 
80-90 amb una segona part 
insuperable, i la segona, 
havíem de guanyar al camp 
del Baskonia o esperar que 
Estudiantes perdés al camp 
del Guipúscoa, que ja havia 
baixat. Després d’un gran 
partit vàrem perdre, però 
Estudiantes també, així que 
la salvació va ser nostra. 
Dos desenllaços que crec 
que no oblidaré mai.

La tercera de les tem-
porades, malauradament no 
va tenir el mateix desen-
llaç. Vam competir gaire-
bé contra tothom, però les 
victòries a la Lliga Endesa 
són molt cares i es va con-
sumar el descens esportiu 
a falta de poques jornades. 
En aquell moment, el club 
va decidir fer un pas enda-
rrere en l’aspecte esportiu 
per agafar una mica d’aire 
econòmicament i reduir el 
deute existent. A dia d’avui, 
l’equip és dels primers 
classificats a la Lliga LEB 
i tant de bo aconsegueixi 
l’objectiu de l’ascens a la 
Lliga Endesa.     

J.F.: Tot i estar relati-
vament a prop de Molins 
de Rei, mentre vas for-
mar part de l’equip tèc-
nic manresà vas prefe-
rir viure a la capital del 
Bages. Com és la ciutat?

A.M.: És una ciutat 
tranquil·la i hi ha de tot. 
Vaig estar molt còmode. 
Vivia al centre de la ciutat 
i em movia pràcticament 
sempre caminant. És una 
ciutat molt esportiva i amb 
molts indrets de natura al 
seu voltant per descobrir. 
Aquests dies de Nadal, 
quan vaig tornar a casa, no 
va faltar una visita. I com ja 
he dit abans, és una ciutat 
de bàsquet!

J.F.: Del teu pas per 
la lliga ACB amb què et 
quedes?

A.M.: Porto 4 tempora-
des (més de 120 partits) i si 
et soc sincer, m’agradaria 
tornar-hi. Els dies de partit 
es fan eterns, sobretot quan 
són a la tarda. I em quedo 
amb el fet que pràctica-
ment a cada equip he deixat 
amics amb els quals com-

parteixes anècdotes i vivèn-
cies. Sempre he estat en 
equips petits i cada victòria 
contra un equip més gran, 
com Valencia, Unicaja o 
Baskonia, les vivíem molt 
intensament.   

J.F.: De les pistes que 
has visitat, quina és la 
més difícil? Quina és la 
que més t’ha agradat? 
Quina té la millor i pitjor 
afició?

A.M.: La pista del 
Fuenlabrada és molt i molt 
difícil: la gent està molt 
a prop i apreta moltíssim. 
Jugar al camp del Baskonia 
és impressionant, així com 
a la Fonteta, al Palau... La 
veritat és que cada camp 
té el seu ambient. No en 
puc destacar cap en nega-
tiu. De la meva temporada 
a Budivelnik sí que guardo 
un gran record de la pista 
de l’Aris de Salònica: ens 
van escombrar literalment 
i vaig poder viure l’infern 
grec. 

J.F.: Tornant a Buenos 
Aires, a on vius exacta-
ment de la capital argen-
tina?

A.M.: Visc al barri de 
Núñez, al nord de la ciu-
tat. És un barri residencial, 
molt tranquil i allunyat del 
caos del centre. Soc molt a 
prop dels barris de Palermo 
i Belgrano, que és on hi ha 
l’oferta d’oci de la ciutat. 
És un barri on hi ha de tot 
i està molt ben comunicat. 
Estic molt còmode. 

J.F.: Com és Buenos 
Aires? 

A.M.: És un ciutat molt 
i molt gran, però sobretot 
en alçada. En uns 12 km de 
diàmetre tens tota la capital, 
però si mires cap amunt, hi 
ha un munt de gratacels i 
edificis moderns, sobretot a 
la zona de Puerto Madero, 
de les més modernes de 
la ciutat. Tot el centre és 
una barreja entre Madrid i 
París en l’aspecte arquitec-
tònic. I una característica 
que m’agrada molt és que 
està ple de parcs i jardins 
amb molta vegetació i amb 
grans esplanades per poder 
estirar-se, llegir, jugar o 
prendre el tradicional mate 
(jo no en prenc, el trobo 
molt amarg). És una ciu-
tat molt viva i amb molta 
vida.

J.F.: Els argentins viuen 

amb molta passió el fut-
bol. El bàsquet també?

A.M.: Em queda pen-
dent veure en directe un 
partit de Boca o River. 
Diuen que és increïble. El 
bàsquet el viuen amb molta 
passió també, sobretot els 
equips que tenen equip de 
futbol. Per exemple, Boca 
juga a la Bombonera i 
l’equip de bàsquet juga a 
la Bombonerita. L’afició és 
molt fidel al seu equip i 
molt passional. Estan ani-
mant durant tot el partit, no 
els importa el resultat. 

J.F.: És car viure a 
Buenos Aires? 

A.M.: Diria que sí. 
Venia amb la idea que amb 
el canvi de moneda sorti-
ria guanyant, però no és 
així. Trobo que quasi tot 
és igual o fins i tot més car 
que a Catalunya. Ara, per 
exemple, estic prenent un 
cafè amb llet i pagaré 55 
pesos argentins, uns 2,20 
euros. Pel que fa al menjar, 
els preus són més o menys 
iguals que a Catalunya, tant 
en supermercats com si vas 
de restaurants. La roba, 
per exemple, sí que és més 
cara: unes sabatilles espor-
tives que podem trobar a 
60-70 euros, aquí les pots 
pagar a gairebé 100 euros.

J.F.: Si vinguéssim de 
turisme a Buenos Aires, 
què és el que no ens hau-
ríem de perdre?

A.M.: Els barris emble-
màtics de Boca, San Telmo, 
Caballito i Palermo, com 
tota la zona nova de gra-

tacels i moderna de Puerto 
Madero. Tot el centre, amb 
l’Obelisc a l’Avenida 9 de 
Julio i els carrers princi-
pals al seu voltant, com 
l’Avenida Corrientes, que 
es on trobaràs tots els tea-
tres principals de la ciutat. 
Si t’agrada la natura, has 
de passejar pels boscos de 
Palermo, el jardí japonès o 
la reserva ecològica.

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

A.M.: He pogut visi-
tar pocs llocs, només 
els que els partits a fora 
m’han permès. He conegut 
Corrientes i Formosa, dues 
ciutats del nord on feia una 
calor tremenda, i la ciutat 
de Córdoba, al centre del 
país, que em va agradar 
moltíssim. Els dos llocs 
emblemes del país són les 
cascades d’Iguazú i el gla-
ciar del Perito Moreno, a 
la Patagonia. Espero, abans 
de tornar cap a Catalunya, 
poder coneixe’ls.

J.F.: Quins són els plats 
típics de la cuina argen-
tina?

A.M.: Els asados. De 
fet, és tota una cultura, el 
que per a nosaltres seria 
una barbacoa. Lògicament, 
amb la varietat de carn que 
tenen per aquí i el toc que 
fa que siguin autèntics. De 
la resta de menjar tenen 
molta descendència italia-
na i es menja molta pasta 
casolana i molta pizza. Es 
bastant freqüent trobar res-
taurants espanyols.

Per saber més sobre l’Arnau i el seu club actual
https://www.obrasbasket.com/noticias/la-palabra-de-arnau-moreno
https://www.obrasbasket.com/entrevistas/arnau-moreno-el-nuevo-preparador/fisico
https://www.obrasbasket.com/obras-move/el-cuidado-de-los-atletas-segun-arnau-moreno
https://www.obrasbasket.com/
https://www.basquetmanresa.com/recull-de-premsa-el-miracle-de-madrid/
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EL LLAÇ (E.Ll.): Què 
és el que va portar el seu 
partit a trencar el pacte 
de govern amb el PSC?

JOAN RAMON 
CASALS (J.R.C.): Les cir-
cumstàncies polítiques. A 
escala nacional hi ha un 
canvi polític molt impor-
tant i les dues forces que 
governàvem Molins de 
Rei tenim una discrepàn-
cia abismal i irreconcilia-
ble respecte a com s’entén 
la democràcia en el nostre 
país. L’aplicació del 155 
i la insistència del PSC 
que era igual Rajoy que 
Puigdemont feia impossible 
seguir governant plegats.

E.Ll.: Quina va ser la 
gota que va fer vessar el 
got? Qui pren la decisió: 
vostè o el seu partit?

J.R.C.: Quan el PSOE-
PSC va fer Rajoy president 
del Govern, ja vaig tenir 

molts problemes en el meu 
partit per voler mantenir 
el pacte de govern. Hi va 
haver diversos advertiments 
i al setembre, si el PSC no 
arriba a retirar una moció 
que volien portar a Ple, ja 
haguéssim trencat en aquell 
moment. Quan el Govern 
espanyol, amb el suport del 
PSOE i Ciutadans, posa en 
marxa el 155, el meu partit 
em convoca a una reunió 
d’urgència i em demana 
que trenqui el pacte. Va 
ser tot a escala local, mal-
grat que en l’àmbit nacio-
nal també es van trencar 
pactes de govern amb els 
socialistes.

Vam estar unes setmanes 
fent consultes als nostres 
militants i simpatitzants, i 
majoritàriament s’optava 
pel trencament. 

E.Ll.: Sempre havien 
dit que la ideologia dels 

partits no afectaria el 
pacte de govern i això és 
el que defensa el PSC.

J.R.C.: Cert, però era 
molt difícil seguir amb la 
situació en què estàvem. 
No podíem admetre que 
en un comunicat posessin 
al mateix nivell Rajoy i 
Puigdemont, dues persones 
que no ho estan gens.

E.Ll.: Com són ara les 
relacions amb el PSC?

J.R.C.: Quan trenques 
d’una manera, diguem-ne, 
no amistosa, les relacions 
són difícils. Personalment, 
i això els ho agraeixo, la 
relació és bona i correcta, 
i s’han ofert a ajudar en 
coses de l’Ajuntament. El 
dia que el PSC deixi de fer 
seguidisme del PP, podem 
mirar de tornar-nos a enten-
dre, però ara és impossible.

E.Ll.: Abans del tren-

cament havien sondejat 
altres partits per poder 
formar govern?

J.R.C.: Formalment ho 
vam fer després de trencar 
el pacte amb el PSC, però 
és cert que teníem la sen-
sació, especialment a partir 
del mes de setembre, que 
hi havia bona predisposició 
per part de la CUP i ERC 
de col·laborar en cas que 
no seguíssim governant 
amb el PSC.

E.Ll.: Com valora 
l’entrada en el Govern de 
la CUP i ERC?

J.R.C.: Estic molt con-
tent de com van anar les 
converses prèvies, perquè 
van ser molt constructi-
ves i amb ganes d’arribar 
a acords, i ara que estem 
governant, cada dia que 
passa estic més convençut 
que anirà molt bé per a 
Molins de Rei, perquè 
tenim les coses bones que 
tenia l’anterior Govern, 
quant a capacitat de gestió i 
a tirar endavant tots els pro-
jectes programats, i alhora 
s’incorporen noves formes 
de fer, que després de sis 
anys ens aniran molt bé. 
L’entesa és molt bona.

E.Ll.: Des d’un Govern 
independentista, com es 
governa per a aquells 
molinencs unionistes?

J.R.C.: Treballem per 
a tothom. Respectem la 
ideologia de la gent sigui 
quina sigui, però nosaltres 
defensem que la demo-
cràcia està per sobre de 

tot i el PSC-PSOE, en 
l’àmbit de Catalunya i de 
l’Estat espanyol, no ho 
feia. L’Ajuntament sempre 
defensarà el dret a decidir, 
perquè això és el que pen-
sen el 80% dels catalans i 
molinencs, i sempre res-
pectarem el que decideixi 
la majoria. Governem per 
a tots i la clau està que ara 
hi ha noves formes de fer i 
entendre la política. Ningú 
s’ha de sentir exclòs, per-
què no anem contra ningú. 
No és un Ajuntament que 
promou la independència, 
sinó que lluitarem per-
què es pugui aplicar i tirar 
endavant el que decideixi  
la voluntat dels catalans.

E.Ll.: Quina valoració 
fa dels més de sis anys de 
govern amb el PSC?

J.R.C.: Bona, perquè ha 
anat molt bé per a Molins 
de Rei, però també som 
conscients que qui ha lide-
rat el pacte hem estat nosal-
tres, perquè hem guanyat 
les eleccions i hem tingut 
més temps l’Alcaldia, i, per 
tant, nosaltres seguim en el 
Govern.

Em saben greu algunes 
de les declaracions fetes pel 
PSC i el seu líder, Xavi 
Paz, sobre la meva dedica-
ció, perquè si tan malament 
anaven les coses, per què 
seguien? Sé perfectament 
qui liderava els projectes 
i crec que poca gent pot 
dir que dedicava més hores 
que jo a l’Ajuntament, 
encara que tingués altres 

Joan Ramon Casals, alcalde de Molins de Rei

“L’Ajuntament sempre defensarà el dret 
a decidir, perquè això és el que pensen 
el 80% dels catalans i molinencs”

Joan Ramon Casals, en la seva condició d’alcalde de 
Molins de Rei i diputat al Parlament de Catalunya 
en representació de JuntsxSí, va viure un 2017 

molt intens. Ell, en primera persona, va liderar la logís-
tica per poder celebrar el Referèndum de l’1 d’octubre 
a la vila, va renunciar a poder ser reelegit com a par-
lamentari i va trencar el pacte de govern amb el Partit 
Socialista, un acord que es mantenia des de feia més de 
sis anys, però que les postures antagòniques del seu par-
tit i les dels socialistes sobre el futur de Catalunya i les 
decisions que s’anaven prenent des del Govern català i 
des de Madrid feien inviable. 

Tot i que només li queda un any i mig per exercir 
d’alcalde, ja que assegura, per activa i per passiva, que 
no es presentarà a la reelecció, afronta la darrera etapa 
al capdavant del consistori amb il·lusió renovada grà-
cies a l’entrada de saba nova a l’equip de govern amb 
l’acord signat amb la CUP i ERC.
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“Quan vaig sortir de casa vaig dir 
a la meva dona que no sabia si tornaria”

E.Ll.: L’alcalde de Molins de Rei va ser qui va liderar tota la logística per 
poder celebrar el referèndum de l’1 d’octubre a la vila?

J.R.C.: No. A Molins de Rei ho vam fer de forma molt coral i participativa. Cap 
decisió es va prendre individualment i totes es consultaven. Fins i tot, el dia del 
referèndum, algunes coses trigaven a decidir-se perquè ho parlàvem tot a quatre ban-
des bàsicament: amb regidors del meu partit, de la CUP i ERC, i amb Molins pel Sí, 
que aglutinava les entitats sobiranistes com Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional 
Catalana.

E.Ll.: És cert que us comunicàveu amb missatges en clau?
J.R.C.: Teníem dos sistemes de comunicació: per correu electrònic i mitjançant 

programes de missatgeria per telèfon d’empreses que estaven en altres països i que ens 
deien que eren més segurs. En el meu cas i en el d’altres companys, com que teníem 
por que tinguéssim els telèfons punxats, em trobava coneguts pel carrer i feia servir els 
seus telèfons per trucar. El més bonic és que, especialment els dies de la Festa Major, 
et deixava el seu telèfon gent a qui coneixies relativament poc, sense cap problema i 
sense preguntar res de res.

E.Ll.: Les urnes que es van fer servir per a la votació sempre van estar a 
Molins de Rei?

J.R.C.: En el nostre cas, les urnes van arribar uns vint dies abans. Durant gairebé 
dues setmanes van estar en un mateix lloc, però a partir d’un moment determinat, quan 
una nit la Guàrdia Civil va entrar a l’edifici de l’antic Institut Lluís de Requesens, les 
urnes es van anar movent de lloc cada dia.

E.Ll.: En algun moment de l’organització del referèndum va pensar que el 
detindrien?

J.R.C.: Sí, especialment el dia aquest en què van voler entrar a l’antic Institut. Quan 
vaig sortir de casa, vaig dir a la meva dona que no sabia si tornaria. Per sort, la Guàrdia 
Civil va cometre un error, que va ser entrar en un lloc sense ordre de registre, i no 
va passar res. Cal pensar que aquella setmana, la prèvia a l’1 d’octubre, a mi em van 
identificar fins a tres vegades diferents. Les dues primeres, en veure que era l’alcalde, 
no va passar res, però la darrera, la de l’Institut, no les tenia totes.

E.Ll.: Quin va ser el moment més agraït de tot el procés del referèndum?
J.R.C.: N’hi van haver molts. Per exemple, el dia aquest de l’Institut, li deies a la 

gent que fes qualsevol cosa que li podia comportar algun problema i no s’ho pensaven, 
ho feien sense preguntar. L’1 d’octubre, quan anaves a obrir les escoles, ja hi havia 
gent a totes; quan la gent va donar la cara davant dels Mossos a l’Escola Estel; quan 
es va seguir protegint les escoles, tot i que crec que el 80% ja havia votat al matí, per-
què, com va passar a tots els pobles, semblava que cada cinc minuts havia d’entrar la 
Guàrdia Civil per un carrer diferent de Molins de Rei i això ens feia patir molt, perquè 
llavors sí que algú podia prendre mal. I la imatge que jo tinc gravada va ser veure com, 
un cop acabat l’escrutini, centenars de molinencs portaven els vots i les urnes fins a 
l’Ajuntament, i allò es va convertir en una festa.

El referèndum va ser el resultat d’organitzar-nos la societat civil, que la gent se sen-
tís que era una cosa seva, malgrat que ens ho havien prohibit; una jornada en la qual 
ens van agredir, però durant la qual ens vam saber defensar de forma pacífica. 

E.Ll.: Creu que l’esforç de la gent ha valgut la pena?
J.R.C.: Ja només el fet d’haver fet el referèndum ja ha valgut la pena. Nosaltres hem 

demostrat que, com a societat, tenim la fortalesa per defensar els nostres drets bàsics 
i rebel·lar-nos contra una injustícia. Tot el que hem fet fins ara demostra que som 
una societat democràtica i molt forta. I tot ho hem fet de forma cívica, amb respecte 
i sense violència. 

A mi, el que em genera una gran vergonya és que ens diguin que estem dividint la 
societat. Potser ara se’n parla més, hi ha més debat sobre això i algú abandona algun 
grup de WhatsApp, però la convivència és molt bona i un exemple n’és Molins de Rei, 
perquè la diferència és sobre el país que es vol, però no el model de societat. 

Nosaltres tenim la força de la gent. Això és el més interessant i és el que ens ajudarà 
a aconseguir l’objectiu final.

responsabilitats.
També som molt cons-

cients de qui va fer més 
sacrificis i qui, al seu 
moment, va fer més renún-
cies personals. El meu partit 
i jo vam renunciar a dos anys 
d’Alcaldia a canvi de fer un 
bon govern. I ara, davant 
d’una situació ingoverna-
ble, hem estat capaços de 
fer un nou acord de govern 
amb altres partits polítics. 
Nosaltres demostrem que 
per sobre dels interessos de 
partit, hi ha els de Molins 
de Rei i la seva gent. 

E.Ll.: A les eleccions 
del 21 de desembre no es 
va presentar a la candi-
datura del seu partit per 
repetir com a diputat. Va 
ser decisió pròpia?

J.R.C.: Sí, i ho vaig fer 
perquè em crec el projec-
te de Junts per Catalunya. 
Puigdemont decideix pre-
sentar un projecte nou on 
la gent del partit quedi al 
marge i es faci una llista 
amb gent del tot indepen-
dent. D’acord amb això, 
jo soc el primer a fer un 
pas enrere i ho vaig posar 
fàcil. Vaig deixar clar, a 
la Direcció del meu partit, 
que no calia que continués. 
El projecte és diferent, és 
encertat, s’ha fet bé i ha tin-
gut un èxit superior al que 
ens esperàvem. En aquest 
projecte, les persones estan 
per sobre del partit. 

Estic molt content i orgu-
llós de la meva etapa com a 
diputat i ara també estic 
molt satisfet d’haver ajudat 
a fer aquest nou projecte.

E.Ll.: Com a alcal-
de no tenia sou perquè 
cobrava la retribució com 
a diputat. Ara que ja no 

és diputat tindrà sou a 
l’Ajuntament?

J.R.C.: Al seu dia vaig 
renunciar al sou d’alcalde. 
Potser el que faré és recu-
perar la indemnització de 
dedicació parcial a què tinc 
dret com tenen dret tots els 
regidors. La meva idea és 
tenir altres dedicacions fora 
de l’Ajuntament.

E.Ll.: A on? 
J.R.C.: No ho sé, però 

tinc clar que, després de 
les municipals del 2019, ja 
no tornaré a ser alcalde i, 
per tant, he de buscar feina 
del meu vessant i formació, 
el dret, i ho intentaré fer a 
partir ara.

E.Ll.: Qui serà el can-
didat del seu partit a les 
properes municipals?

J.R.C.: Proposaré que 
sigui Ramon Sánchez, per-
què és una persona molt 
preparada i crec que ho 
podrà fer molt bé com a 
alcalde. 

Vaig prendre la decisió 
de no repetir com a candidat 
del meu partit perquè crec 
en la limitació de mandats, 
una cosa que porten en els 
seus programes tots els par-
tits, però que no compleix 
gairebé ningú. Per tant, com 
que jo m’ho crec, he de 
deixar pas a altres com-
panys i, a més, al darrere 
hi ha una persona que crec 
que ho pot fer bé, que en té 
ganes i per a qui és el seu 
moment. En aquests darrers 
anys, com a grup municipal 
també hem renovat la gent i 
això és bo, perquè aporten 
tarannàs diferents. Hi ha 
d’haver un mínim per ser-hi 
com a regidor, però també 
hi ha d’haver un màxim i 
ningú és imprescindible. 
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La companyia elèctrica 
Endesa ha invertit 123.000 
euros en els treballs de 
renovació tecnològica a 
cinc centres de transforma-
ció del nucli urbà de Molins 
de Rei. En concret, se’ls 
ha reforçat i telecomandat 
amb l’objectiu de millorar 
la qualitat i la continuïtat 
del subministrament elèc-
tric als veïns i comerciants 
de la vila d’aquest municipi 
del Baix Llobregat.

La reforma ha consis-
tit en la substitució de les 
tradicionals cabines de les 
unitats per unes d’última 
tecnologia, molt més com-
pactes i fàcils de maniobrar, 
que incorporen un gas de 
característiques especial-
ment aïllants, fet que les fa 
més segures per a les perso-
nes que han de manipular-
les i també més robustes 
amb vista a suportar am-
bients salins i humits o de 
forta pol·lució. Alhora, gai-
rebé no requereixen inter-
vencions de manteniment, 
a diferència de la tecnolo-
gia anterior, per a les quals 
aquestes tasques obligaven 

a tallar temporalment 
el servei als clients.

A més, els nous 
centres de transfor-
mació estan dotats 
d’equips d’actuació 
remota i un sistema 
de comunicacions 
que permet accionar 
a distància els dispo-
sitius de maniobra del 
centre de transforma-
ció des del Centre de 
Control que la com-
panyia té a Barcelona. 
Això evita desplaçar 
equips sobre el ter-
reny en cas d’incidèn-
cies, ja siguin pròpies 
o derivades de l’acció 
d’agents externs. D’aquesta 
manera s’estalvia temps en 
la localització d’avaries i 
s’agilita, en molt, la resolu-

ció i el temps d’interrupció 
del subministrament elèc-
tric.                    

Redacció

Endesa millora cinc instal·lacions elèctriques

L’Ajuntament de Molins de 
Rei ha contractat 23 moli-
nencs per treballar en dife-
rents àrees del consistori 
gràcies als plans d’ocupació 
que ofereixen tant la 
Diputació de Barcelona 
com la Generalitat. 

Dels 23 contractats, 
quatre faran pràctiques 
durant sis mesos gràcies 
al Programa de Garantia 
Juvenil, nou persones més 
treballaran entre sis mesos 
i un any en diferents àmbits 
municipals fent tasques de 

suport administratiu i man-
teniment dins dels plans de 
Treball i Formació, i les 
deu restants s’inclouen dins 
dels Plans de la Diputació 
amb un contracte de deu 
mesos en diferents àmbits 
municipals. 

Els contractes tenen 
com a objectiu ampliar els 
coneixements professionals 
i facilitar la inserció pos-
terior dels treballadors al 
mercat laboral.  

Redacció

23 molinencs s’incorporen als 
nous plans d’ocupació municipal

Molins de Rei ha guanyat 
en un any, entre l’1 de gener 
del 2016 i l’1 de gener del 
2017, 133 habitants, cosa 
que significa un creixement 
percentual del 0,52%. La 
població actual de la vila 
és de 25.492 persones, 
segons dades facilitades per 
l’Observatori Comarcal del 
Baix Llobregat.

En percentatge de crei-
xement, el de Molins de Rei 
és el mateix que ha experi-
mentat la comarca del Baix 
Llobregat, on la població 
ha augmentat en 4.113 
persones, un 0,51%, amb 
un total de 813.996 baix-
llobregatins. En el conjunt 
del territori metropolità, la 
població ha augmentat en 
29.760 persones, un 0,62% 
més, amb una població 
total de 4.819.559, men-
tre que la població de tot 
Catalunya és de 7.555.830 
habitants, 33.234 persones 
més, un 0,44% més que la 
que hi havia l’1 de gener 
del 2016.

Pel que fa al Baix 
Llobregat, el municipi amb 
més població és Cornellà 
de Llobregat, amb 86.610 
habitants, i el que en té 
menys és Castellví de 

Rosanes, amb 1.826 habi-
tants. Percentualment, el 
municipi que més ha cres-
cut el darrer any ha estat 
Corbera de Llobregat, amb 
un increment poblacional 
de l’1,91% i 271 corbe-
rencs més. En nombre d’ha-
bitants, Castelldefels, amb 
1.062 altes i un creixement 
de l’1,64%, és qui ha cres-
cut més fins a arribar a una 
població total de 65.954 
persones. 

Dels 30 municipis que 
formen la comarca, només 
cinc han perdut població: 
Sant Boi de Llobregat, amb 
260 habitants menys; Sant 
Andreu de la Barca, amb 
una disminució de 131 per-
sones; Olesa de Montserrat, 
amb 93 habitants menys, 
i Collbató i la Palma de 
Cervelló, que han vist redu-
ïda la seva població en dues 
persones respectivament.

Josep Ferrer

Molins de Rei guanya 
en un any 133 habitants

Francisco Javier Corbacho, 
de 40 anys, veí de Molins 
de Rei, conegut com el 
violador de l’Eixample, ha 
estat condemnat a 66 anys 
i sis mesos de presó per 
quatre delictes d’agressió 
sexual, tres dels quals amb 
l’agreujant de reincidència, 
i tres delictes de robatori 
amb violència. L’Audiència 
de Barcelona també el con-
demna a pagar a les víc-
times un total de 110.000 
euros. 

Els jutges l’han absolt 
d’un cinquè delicte de què 
estava acusat, també per 
agressió sexual i robatori 
amb violència, ja que la víc-
tima, de nacionalitat nord-
americana i viu a l’estranger, 
no ha pogut ser localitzada i, 
per tant, no ha pogut decla-
rar. El judici es va celebrar 
entre els dies 8 i 10 de 
gener. Davant del tribunal, 
el condemnat va al·legar 
que dues de les agressions 
de què se l’acusava van 
ser consentides, que de les 
altres tres no recordava res i 
que era addicte a la cocaïna. 

Els delictes pels quals se 
l’ha jutjat i condemnat els 
va cometre entre l’octubre 

del 2015 i el gener del 2016, 
i, en un cas, l’any 2004. Van 
ser contra dones de 18 a 26 
anys. L’acusat també tenia 
antecedents, ja que l’any 
2004 va ser condemnat a 
vuit mesos de presó per 
l’agressió d’aquell mateix 
any, encara que finalment 
no va ingressar a presó. 

En el judici, la fiscalia va 
indicar que les proves peri-
cials presentades al tribunal 
demostraven que en les cinc 
agressions es van trobar 
mostres biològiques, tant 
en les víctimes com en el 
lloc dels fets, que apuntaven 
Francisco Javier C.M. com 
a autor de tots els delictes. 
El fiscal el va qualificar de 
“depredador sexual”.

El presumpte viola-
dor sempre actuava de la 
mateixa manera: sorprenia 
les víctimes de matina-
da quan entraven al portal 
de casa seva i en tots els 
casos eren del districte de 
l’Eixample de Barcelona. 
Un cop a dins el portal, les 
amenaçava amb una arma 
blanca i les agredia sexual-
ment. 

La fiscalia va dema-
nar 90 anys de presó: 15 

per cada una de les cinc 
agressions sexuals, més 15 
anys més per tres delictes 
de robatori amb intimidació 
i un intent de robatori no 
consumat. Les acusacions 
particulars van subscriure la 
pena demanada per la fisca-
lia, tret d’una d’elles, que va 
demanar un augment de la 
condemna de 15 anys a 18 
anys i  9 mesos per consi-
derar que en un cas s’havien 
consumat dues agressions 
sexuals diferents.  

Les acusacions també 
van demanar que Corbacho 
no pugui demanar permisos 
per sortir fins que no porti 
17 anys a presó. Els jutges li 
permetran gaudir d’aquests 
permisos, sempre que ho 
autoritzi el centre peniten-
ciari, a partir del cinquè any 
d’estar entre reixes. A la 
sentència s’afirma que les 
penes de presó estan orien-
tades “a la reeducació”. 

En la seva intervenció 
final en el judici, l’acusat 
es va definir a ell mateix 
com que no es tractava d’un 
“depredador sexual”, sinó 
que era un “depredador de 
cocaïna”.

Redacció

El violador de l’Eixample, condemnat a 66 anys
de presó
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El mes de desembre van 
començar les obres de cons-
trucció d’un gual de formi-
gó inundable de 4 metres 
d’amplada i 30 metres de 
longitud sobre la llera del 
riu Llobregat que perme-
trà la connexió dels marges 
dels termes municipals de 
Molins de Rei i Sant Feliu 
de Llobregat amb Sant 
Vicenç dels Horts. Els tre-
balls, que duraran uns cinc 
mesos –acabaran a l’abril–, 
tenen un pressupost de 
745.364,03 euros finançats 
per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (el 30,01% del 
total) i pels ajuntaments de 
Molins de Rei, Sant Feliu 
de Llobregat i Sant Vicenç 
dels Horts, cadascun dels 
quals aporta el 23,33% del 
cost.

El gual es construeix 
al costat del viaducte que 
creua el riu entre aques-
tes tres poblacions. A la 
banda de Molins de Rei, 

el pas s’allargarà amb una 
passarel·la de 75 metres 
de longitud, 4 metres 
d’amplada i un gruix de 20 
centímetres. Per comunicar 
gual i passarel·la amb els 
camins existents del Parc 
Agrari del Llobregat, es 
construiran uns camins o 
rampes sobre els talussos a 
banda i banda de la llera. 

Aquest és un pas més 
en l’execució de les obres 

de millora de la mobilitat i 
arranjament dels camins del 
Parc Agrari del Llobregat 
que ja es van iniciar fa uns 
anys. També es preveuen 
tasques de regeneració de 
l’entorn natural, formació 
de prats amb hidrosembra 
i plantació de nous exem-
plars d’arbres i arbustos.

Redacció
Fotografies: Vicenç Joan

Camps

Es construeix un gual inundable entre 
Molins de Rei i Sant Vicenç dels Horts

Consum mixt: 4,9 - 6,4 l/100km. Emissions de CO2: 129 - 149 g/km. 
Consum homologat d’acord amb la normativa europea.

NOU
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“La Fàbrica dels Somnis” 
ha estat tot un èxit de parti-
cipació i crítica. 3.263 per-
sones han visitat aquesta 
fàbrica màgica i la seva 
fada dels somnis durant 
els sis dies d’obertura. 
Cal destacar que el perso-
nal voluntari que forma la 
fàbrica i l’espai limitat que 
disposem fa impossible, a 
hores d’ara, l’ampliació de 
l’activitat. Tot i això, des 
de la Comissió, seguim i 
seguirem apostant per 
aquest tipus d’actes a la 
vila.

El pessebre gegant de 
Molins de Rei es conso-
lida i guanya en qualitat 
al pati de Ca n’Ametller 
gràcies al nou canvi d’espai 
a la part de jardí del mateix 
patí, on molts infants, i no 
tan infants, l’han vingut a 
veure gràcies també a la 
sortida de “la fàbrica” per 
les escales de darrere que 
donen accés al mateix pati.

Amb relació a la 
Cavalcada de Reis, con-
tinuem apostant amb més 
grups de danses, ballarins i 
batucades de diferents dis-
ciplines, i la furgoneta del 
correu reial, que donen més 
música i moviment a la 
cavalcada.

Quant a la Cavalcada, 
els números parlen per si 
sols: 2,7 quilòmetres de 
Cavalcada, 1.500 metres 
d’espectacle, 7 carrosses, 
6 grups de percussió, 8 
cavalls, 146 patges, 5 grups 
de dansa i acadèmies de 
ball amb més de 70 balla-
rins i més de 35 banderis-
tes, escortes, estendards i 
ofrenes van acompanyar la 
comitiva reial. 

Es van llençar 1,3 tones 
de caramels –el que equival 
a 280.000 caramels– i 10 
quilos de confeti, es van 
cremar més de 200 torxes 
i 8 pagesos van deixar i 
motoritzar les carrosses 
amb els seus tractors. 

Hi van participar al vol-
tant de 45 persones, entre 
membres de la Comissió de 
la Cavalcada i voluntaris de 
maquillatges, vestuari i ser-
vei d’ordre, que van vetllar 
en tot moment per la prepa-
ració i la seguretat durant la 
Cavalcada. En resum, més 
de 280 persones han parti-
cipat d’aquesta Cavalcada 
2018.

La Cavalcada va sortir 
puntual i sense incidents 
durant el trajecte, amb la 

novetat del canvi d’ordre 
dels Reis, ja que després del 
patge Amelí va aparèixer 
el rei Gaspar, que és qui 
enguany va fer el parla-
ment de benvinguda a la 
plaça de l’Església, seguit 
del rei Baltasar i del rei 
Melcior. Aquesta iniciativa 
serà rotativa cada any.

Amb aquest escrit volem 
agrair el suport de totes 
les persones que van venir 
a veure la Cavalcada de 
Molins de Rei i van fer 
cas en tot moment de les 
indicacions de seguretat 
que hi havia en el recorre-
gut. Durant la Cavalcada es 
van recollir 1.150 cartes i 
diversos xumets, com ja és 
tradició.

El dia 6 de gener, els 
Reis Mags van visitar 
els Habitatges Alba, la 
Residència Josep Mestre i 
la Clínica Molins, per fer 
costat a la gent més vulne-
rable i aportar-los una mica 
d’esperança i il·lusió.

Per acabar, la Comissió 
vol agrair l’ajuda de tots els 
col·laboradors i, en espe-
cial, la de tants pagesos que 
des de fa més de 40 anys 
fan que aquestes carros-
ses es moguin i cobrin 
vida. Aquest any han estat 
F. Javier Cuscó Moyas, 
Santiago Vives Torné, 
Valentí  Tort Estafanell, 
Jaume M. Tort Estafanell, 
Justí Roca Burón, Miquel 
Casanovas Parellada, Josep 
Cuscó Moyas, Josep Rodón 
Marimón, Jaume Garriga 
Pujol.

Gràcies al conductor de la 
furgoneta del Correu Reial 
i manteniment dels genera-
dors: Fernando Hernández 
González, de l’empresa 
Agrícola Llobregat

A l’empresa Cobas 
Baix Llobregat SL, per les 
tanques cedides per a la 
seguretat de la plaça de 
l’Església. 

Des d’aquest arti-
cle, volem també aprofi-
tar per agrair als nostres 
col·laboradors  el seu 
suport incondicional: ADF 
P u i g m a d r o n a - O l o r d a , 
Agrícola Llobregat, 

Agrupació Folklòrica, Art 
Gràffic, Baketomba, Bar 
restaurant  La Bar de Bo, 
Coma Creacions, El Llaç, 
Escola Manyanet, Església 
Parroquial, Estanc la Plaça, 
Estanc Margarit, Farmàcia 
Xuclà, Grup de ball de 
l’Acadèmia de Dansa 
Samaeh-Las Driadas, Grup 
de ball del Club Natació 
Molins, Grup de ball de 
l’Escola de Ball Passió, 
Grup de ball de La Casa 
Urbana, Grup de ball 
Surprem Kaur, Llibreria 
Barba, MIB (Moviment 
Infantil de Barriades), 
Pneumàtics Fisa, Ràdio 
Molins de Rei, Servei Local 
de Català, Soler i Sauret, 
Sonitrons, Tallers de con-
fecció Amapola, Timbalers 
de l’Entxuscat, Timbalers 
del Camell, Timbalers 
del Cuc, Timbalers dels 
Dimonis, Timbalers Fills 
de la Flama, Timbalers 
Socarracs, Tintoreria Major 
39 i a l’Ajuntament de 
Molins de Rei, especialment 
a la Regidoria de Cultura i 
la de Via Pública, al Centre 
de Recursos Logístics i a la 
Guàrdia Urbana.

I, és clar, a totes les per-
sones i patges que, a títol 
personal i anònim, ens han 
ajudat: personal de vestua-
ri, maquillatge, organitza-
ció, servei d’ordre...

Us reiterem les nos-
tres gràcies i us encorat-
gem perquè l’any vinent 
puguem també disposar de 
tots vosaltres de la millor 
manera, tal com s’ha fet 
enguany. 

La Comissió de la 
Cavalcada de Reis 2018

https://www.facebook. 
com/comissiodelacavalca-

da.dereis
Instagram: cavalcada-

molins
info@cavalcadamolins-

derei.com
#molinsderei  #cavalca-

damolins2018
Fotografies: 

Ma. Alba Sabanés 

Més de 3.200 persones visiten “La Fàbrica dels 
Somnis” els dies previs a l’arribada dels Reis Mags
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Un any més, el Botmol ha 
volgut fer més agradables 
les compres dels molinencs 
al municipi i ho ha fet orga-
nitzant diferents activitats, 
entre les quals destaquen, 
per la seva acceptació, el 
trenet i fer cagar el tió.

 
Black Friday o 

Divendres Negre
El 2017, la Unió de 

Botigues es va sumar, a 
petició dels mateixos asso-
ciats, a les campanyes que 
representen el Divendres 
Negre i que en pocs anys 
han anat arrelant amb força 
a Catalunya. Per això es va 
encarregar una imatge dis-
tintiva de l’esdeveniment, 
que recorda una revista de 
moda dels any 60, i es va 
proveir els socis partici-
pants d’una catifa daurada 
per tal de convidar els com-
pradors a entrar i incentivar 
la compra i la imatge.

Un total de 73 comerços 
van participar en aquest pri-
mer any del Black Friday. 
Els resultats animen a repe-
tir-lo en properes edicions.

 
Fira de Nadal

Els dies 15, 16 i 17 de 
desembre, a la plaça de la 
Creu, al carrer Major i al 
carrer Rafael Casanova es 
va fer la Fira de Nadal amb 
una participació similar a la 
dels altres anys i un total de  
38 estands

La Fira de Nadal arriba-
va enguany a la 13a edició. 
Es tracta d’una activitat que 
de mica en mica va arre-
lant. En un principi estava 
reservada exclusivament a 
activitats de la vila, però, 
com a totes les Fires, a 
mesura que van arrelant 
s’han d’obrir a la comarca.

A la Fira es van poder 

trobar flors de Nadal, men-
jar, figuretes, pessebres i 
tota mena d’objectes per 
regalar durant les festes 
nadalenques. Com a nove-
tat, aquest any, i per tal 
de dinamitzar encara mes 
l’espai destinat a la Fira, 
aprofitant les vacances 
escolars es va col·locar un 
inflable per als més petits.

 
Caga, tió!

Durant el mes de des-
embre, el Botmol, junta-
ment amb els venedors del 
Mercat Municipal, van fer 
cagar el tió tres vegades. En 
concret, el dia 14 es va fer a 
la plaça de la Creu; el 18, a 
la plaça del Mercat i el 22, 
a la plaça de la Vila. 

L’activitat, que anava 
acompanyada d’una xoco-
latada, té una gran accep-
tació. En les tres cagades, 
el tió va aportar prop d’un 
miler de bosses de llamina-
dures per a la mainada. 

 
Campanya de Nadal
A la campanya de Nadal 

2017, el Botmol va tornar a 
repetir la posada en marxa 
del trenet turístic, ja que 
havia tingut molta accep-
tació. Hi va haver una gran 
demanda i s’hi formaven 
llargues cues per pujar-hi. 

Durant els dies que 
va funcionar el trenet pel 
Centre Vila hi van pujar un 
total de 10.247 persones, 
que presentaven el tiquet 
facilitat pels 17 establi-
ments adherits a la cam-
panya.

En aquesta edició es van 
distribuir 47.000 tiquets a 
les botigues i es van edi-
tar 40.000 díptics, que es 
van repartir per la vila i a 
diferents municipis de la 
comarca.

Una de les novetats de 
la campanya era l’inflable 
instal·lat a la plaça de la 
Creu, al qual la mainada 
podia accedir-hi amb els 
tiquets facilitats pels esta-
bliments participants a la 
campanya.

Redacció
Fotografies:

Guillem Urbà

Més de 10.000 persones es 
passegen en el trenet del Botmol
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Dues interessants propostes 
per començar l’any 2018 
al Cineclub de la vila: La 
librería, un drama de la 
nostra Isabel Coixet (que 
es va poder veure el 12 de 
gener passat), i la recent 
Palma d’Or de Cannes, 
The Square, que veurem 
el proper dia 16 de febrer, 
a les 10 de la nit, com és 
habitual.

La librería
De la primera, i perquè 

consti, només en dona-
ré dues pinzellades, per 
si voleu recuperar-la més 
endavant. S’ha de comentar 
que és un dels dos projectes 
que la Isabel va rodar aquest 
any passat. La librería, 
adaptació cinematogràfica 
de l’homònima novel·la 
de Patricia Fitzgerald, ens 
explica la història d’una 
jove a la fi dels anys 50 
del segle passat: Florence 
Green decideix fer realitat 
un dels seus grans somnis, 
que és abandonar Londres 
i obrir una petita llibreria 
en un poble de la costa bri-
tànica, però, per a sorpresa 
seva, aquesta decisió des-
fermarà tot tipus de reac-
cions entre els habitants de 
la localitat.

Protagonitzada per 
Emili Mortimer, Patricia 
Clarkson, Bill Nighy i 
Hunter Tremayne, és una 
cinta que ha recollit tan 
bones crítiques com dolen-
tes. De tèbies no n’he llegit 
cap i això, es miri com 
es miri, és un bon senyal: 
no deixa indiferent ningú. 
Fet i fet, els lletraferits 
(m’encanta la paraula!), de 
ben segur que es trobaran 
còmodes dins d’aquesta 
història senzilla, amable, 

propera i delicada. Un veri-
table cant d’amor als som-
nis per complir, a la lliber-
tat i fins i tot al feminisme. 
“Entre llibres ningú es pot 
sentir sol” és la frase que 
ens acompanya i acompa-
nya la protagonista al llarg 
de tot el metratge, gràcies a 
les històries d’amor i passió 
que troba entre les línies 
dels seus llibres favorits.

Es tracta d’una delica-
desa narrada a flor de pell 
per Isabel Coixet en uns 
moments potser poc pro-
picis per a la poesia. Los 
malos tiempos para la líri-
ca, que cantaven els  Golpes 
Bajos allà pels 80, fa ja tant 
de temps!

The Square
La segona proposta de 

l’any és una altra cosa. 
Signada pel suec Robert 
Östlund, autor de les 
també satíriques Play, del 
2011, o Fuerza mayor, del 
2014, narra la història de 
Christian, un pare divor-
ciat que gaudeix dedicant 
el seu temps als seus dos 
fills. Conservador valorat 
d’un museu d’art contem-
porani, també forma part 
d’aquestes persones que 
condueixen un cotxe elèc-
tric i donen suport a les 
grans causes humanitàries. 
Està preparant la seva pro-
pera exposició, titulada 
“The square” (el quadrat), 
a l’entorn d’una instal·lació 
que incita els visitants a 
l’altruisme i els recorda 
els seus deures respecte 
als seus semblants, però... 
i si la realitat, fos una altra 
de ben distinta? I si, en 
general, en Christian fos 
un cretí hipòcrita i petulant 
que maltractés les dones i 

els seus subordinats, rece-
lés d’aquells que no són 
rics o de raça blanca, i, 
en general, menyspreés a 
tothom que no li pogués ser 
d’utilitat? 

El món de l’art i les 
galeries ofereix a Östlund 
la possibilitat de tornar a 
plantejar que la suposada 
civilització és només una 
fina capa de vernís que salta 
per la finestra abans que 
tot, i que, rere una façana 
impol·luta, poden aparèixer 
ràpidament els prejudicis i 
les tendències més cruels 
i covardes del que esta-
ríem disposats a admetre. 
En unes altres paraules, 
The Square suggereix que 
l’empatia i la solidaritat són 
aquelles qualitats que “la 
gent cívica i mentalment 
avançada com nosaltres” 

prediquem, però quasi mai 
practiquem, i que, en darrer 
terme, el nostre cervell rep-
tilià està molt més present 
del que creiem o ens agra-
darà admetre.

És una cinta incòmoda a 
base d’episodis que esceni-
fiquen la perfecta comèdia 
humana en miniatura, amb 
un sentit de l’humor tan 
negre com demolidor. El 
suec ens col·loca davant 
d’un mirall que deforma les 
nostres misèries i, el que 
és pitjor, ens el fa mirar. 
Malgrat tot, l’última Palma 
d’Or de Cannes (estan 
bojos aquests gals!), resulta 
irresistiblement divertida, 
especialment per a aquells 
que, malgrat ser testimo-
nis de les humiliacions, ho 
puguin fer amb un somriu-
re, ni que sigui glaçat, a la 
cara, però, això sí, amb un 
esperit crític al cor. Després 
de tot, aquest cop només és 
art que es burla de l’art, i 
dels qui el consumeixen, i, 
per tant, se’n riu de nosal-
tres en tant que especta-
dors, per bé que jo no m’ho 
prendria a pit.

Pere Jordi Munar 

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

La librería i The Square, les dues 
primeres propostes de l’any del Cineclub
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Premsa Comarcal

La Diputació de Barcelona impulsa un pressupost 
de 947 MILIONS D’EUROS per fomentar 
les polítiques socials i la cohesió ciutadana

 Redacció.
La Diputació de Barcelo-

na ha aprovat el pressupost 
de 947,3 milions d’euros de 
la corporació i dels orga-
nismes autònoms, societats 
mercantils i consorcis que 
en depenen. Els comptes 
per al 2018 han augmentat 
un 1,12% respecte el 2017 i, 
tenen com a principals ei-
xos les polítiques d’atenció 
a les persones, el territori 
i l’aposta pel desenvolu-
pament econòmic. També 
es garanteix la prestació 
de serveis municipals de 
qualitat i dona suport a 
la inversió per enfortir la 
suficiència financera dels 
municipis de la demarcació 
de Barcelona.

En l’àmbit de l’atenció a 
les persones, la corporació 
tornarà a impulsar el Pla 
de xoc contra la pobresa, 
dotat amb 15 milions d’eu-
ros, i continuarà apostant 
per ampliar i millorar pro-
grames com el Servei Local 

La Diputació de Barcelona, presidida per Mercè Conesa, potencia un any més el suport directe a les entitats locals i rebran 272,27 milions 
d’euros. ÒSCAR FERRER / DIPUTACIÓ DE BARCELONA

de Teleassistència, amb 
una dotació de 5,82 mili-
ons d’euros. A més també 
continuarà donant suport 
al transport escolar (6 mili-
ons d’euros) i a les escoles 
bressol (24,8 milions d’eu-
ros), mitjançant les beques 
d’escolarització i el suport 
financer.

D’altra banda, i amb la 
voluntat de facilitar l’esta-
bliment d’un model territo-
rial equilibrat i sostenible i 
de connectar tot el territori, 
la Diputació destinarà 50,8 

milions d’euros a la millora 
de les carreteres locals. Al 
llarg de l’any que ve, la Di-
putació de Barcelona també 
promourà el programa d’ar-
ranjament d’habitatges (2 
milions d’euros), els plans 
de prevenció d’incendis 
forestals (8,85 milions), 
les actuacions d’abasta-
ment d’aigua (4 milions) 
i l’aposta per les energies 
provinents de fonts reno-
vables (1,5 milions). També 
invertirà en programes de 
trams urbans (2,5 milions) i 
cartografia municipal (2,31 
milions).

De cara al 2018, la Dipu-
tació manté l’aposta ferma 
pel desenvolupament eco-
nòmic, que, amb una parti-
da de 70,8 milions d’euros, 
impulsa prioritàriament 
l’estructura productiva lo-
cal i el foment de l’ocupació. 
Mostra d’això és el Pla de 
modernització de polígons, 
presentat aquest any, i que 
té l’objectiu de modernit-

zar els polígons en matèria 
d’infraestructures, serveis, 
promoció i actuacions inno-
vadores.

Connectem amb 
el món local

En paral·lel a aquests 
eixos temàtics, la Diputació 
de Barcelona també poten-
cia, un any més, el suport 
directe a les entitats locals, 
que durant el 2018 rebran 
272,27 milions d’euros, en-
tre les transferències cor-
rents i les de capital.

 D’aquests, 199,2 milions 
d’euros estan consignats al 
Pla de Xarxa de Governs Lo-
cals, a través del Catàleg de 
Serveis, les Meses de Con-
certació i els Programes 
complementaris. Pel seu 
pes en el conjunt del pressu-
post i per l’abast territorial 
que té, aquest projecte con-
tinuarà sent, un any més, 
el principal instrument de 
concertació i cooperació 
amb els ens locals.

 Es garanteix 
la prestació de serveis 
municipals de qualitat 
i es dona suport 
a la inversió i 
a les entitats locals 
que rebran 

272,27 
milions d’euros
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Del 15 al 26 de gener, la 
Federació Obrera va aco-
llir l’exposició “Mirades 
i veus del català”, una 
exposició itinerant elabo-
rada pel Consorci per la 
Normalització Lingüística, 
la Plataforma per la 
Llengua i l’Ajuntament de 
Barcelona que ja fa uns 
anys que circula pel terri-
tori català.

L’exposició reco-
llia en plafons i un vídeo 
l’experiència de 24 per-
sones relacionada amb 
l’aprenentatge del català, 
de manera que es podien 
llegir i escoltar els seus 
arguments, exposats d’una 
manera molt clara i sense 
embuts. Les seves motiva-
cions eren molt pràctiques: 
una noia xinesa afirmava 
que va començar aprenent-
lo per poder cantar l’himne 
del Barça i va acabar tre-
ballant en aquest club de 
futbol; una promotora cul-
tural de l’Europa de l’est 
estava contenta perquè 
amb el català podia parlar 
amb la gent del carrer; una 
noia del Pakistan el volia  
per assistir a les classes 
de la Universitat; una noia 
de Bolívia, per atendre els 
clients de la botiga, tot i que 
la gent s’estranyava que els 

tractés en català; un cuiner 
cambodjà el va aprendre 
motivat per un company 
cambrer; un noi àrab se sor-
prenia de les paraules simi-
lars que havia trobat entre 
l’àrab, l’amazic i el català; 
un noi senegalès afirmava 
que va creure que havia 
d’aprendre el català per-
què era la llengua més útil 
a Catalunya... Cadascuna, 
particular i diferent de la 
d’una altra persona, però 
totes vàlides. A més, tots 
coincidien a dir que els 
havia aportat una riquesa 
cultural que no tenien.

Els catalanoparlants que 
també formaven part de 
l’exposició oferien el con-
trapunt a aquestes visions: 
per a ells, coincidir amb 
persones d’altres cultures 
en el Voluntariat per la 
llengua, en clubs de lec-
tura o en activitats cultu-
rals els havia proporcionat 
una informació que no 
tenien de la diversitat cul-
tural d’aquestes persones. 
La trobada entre els uns i 
els altres havia significat, 
doncs, un benefici en totes 
dues direccions.

Les visions de les perso-
nes que apareixen en aques-
ta exposició no són tan dife-
rents de les que tenen els 

alumnes que assisteixen als 
nostres cursos per apren-
dre a parlar el català. “Vull 
entendre què em diuen en 
les reunions amb els profes-
sors dels meus fills”, “Vull 
anar al metge sola, sense 
que m’hagin d’acompanyar 
els fills perquè no entenc el 
metge”, “M’agrada aquesta 
llengua”, “M’agrada lle-
gir i també vull fer-ho en 
català”, “Vull poder parlar 
amb la gent” són alguns 
dels objectius que s’han 
marcat aquestes persones 
i treballen per aconseguir-
los. Per altra banda, con-
tinuen reclamant que se’ls 
parli en català perquè si no, 
no l’aprendran mai. I aquí, 
nosaltres, com a catalano-
parlants, hi tenim un paper 
a jugar.

El dijous 18 de gener es 
va fer la inauguració ofi-
cial de l’exposició. Després 
dels agraïments dels repre-
sentants polítics municipals 
per l’esforç que fan les per-
sones vingudes de fora a 
Molins de Rei per aprendre 
la llengua, quatre alumnes 
dels cursos van oferir el seu 
testimoni com a comple-
ment a l’exposició. La Cati, 
del Paraguai; la Sanguita, 
de l’Índia; la Laaziza, 
del Marroc, i l’Alba, del 

Paraguai van exposar els 
beneficis que els havia pro-
porcionat l’aprenentatge del 
català i van animar aquells 
qui vinguin d’altres països 
a integrar-se a Molins de 
Rei mitjançant la llengua. 

Una important represen-
tació de l’Associació de 
Paraguaians i Paraguaianes 
de Molins de Rei també 
van ser presents a l’acte.

Servei Local de Català 
de Molins de Rei

“Mirades i veus del català”
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Estadística parroquial 
del mes de desembre

Durant el mes de desembre, a la parròquia de Sant 
Miquel Arcàngel de la nostra vila va tenir lloc la ceri-
mònia religiosa de 21 exèquies.

Exèquies
Església de Sant Miquel

Dia 18: Josefa Rodríguez Sánchez, de 78 anys
Dia 30: Maria Argenté Sisamon, de 92 anys

Capella del Tanatori
Dia 3: Francisca Esteve Rovira, de 88 anys
Dia 4: Lucía Vique Moreno, de 80 anys
Dia 5: Rafael Mancheño García, de 65 anys; 
          Joaquina García Guillermo, de 90 anys
Dia 7: Remedios Brocal Reche, de 82 anys
Dia 8: Donato García Grimaldos, de 78 anys
Dia 9: Anna Maria Revenga Ventura, de 46 anys
Dia 10: Carmen Gamo Abad, de 66 anys
Dia 12: Antònia Vall-llosera Roura, de 87 anys
Dia 14: Antonio Valverde Rodríguez, de 97 anys
Dia 16: Vicente Sánchez Rodríguez, de 47 anys
Dia 18: Rita Algaba Victoria, de 81 anys
Dia 19: Gerardo Lois Ribas, de 62 anys
Dia 25: Franciso Tudela Martínez, de 91  anys; 
            Josep Jorba Escayol, de 71 anys
Dia 28: Montserrat Llaveria Julià, de 90 anys
Dia 30: Antonio Boneu Companys, de 82 anys; 
            Àngel Ambrós Anadón, de 84 anys,  
            Francisca Nieto Cabezas, de 87 anys

Estadística anual de l’any 2017
Al llarg de tot l’any 2017, a la parròquia de Sant 
Miquel Arcàngel es van celebrar 47 batejos: 24 nens 
i 23 nenes. Els noms més posats van ser, per als nens, 
MARC (2), ALBERT (2) i HUGO (2), i, per a les 
nenes, CARLA (2). També es van celebrar 3 matri-
monis a la parròquia de Sant Miquel i 1 a la parròquia 
de Sant Bartomeu, i la cerimònia religiosa de 146 exè-
quies: 50 a la parròquia i 96 a la capella del tanatori.

Secció elaborada per Josep Artés i Martí         

El 18 de desembre es va 
presentar en una casa par-
ticular del carrer Carril  el 
darrer treball literari de la 
molinenca Míriam Cano. 
Es tracta de Cremen cels, 
un llibre que inclou també 
textos de Martí Sales i 
Antònia Vicens, i és fruit 
d’una estada de creació 
literària feta en el mes de 
juny a la casa rural Mas de 
Bernis de l’Aldea.

La publicació és una 
idea de LaBreu Edicions. 
L’editorial va convidar 
tres autors amb mons lite-

raris diferents a participar 
d’un experiment. Després 
de l’estada a les terres de 
l’Ebre havien de sortir amb 
un conte per publicar a la 
tardor. 

Tot i que no es van posar 
d’acord, els tres autors, de 
maneres diferents i sense 
decidir-ho explícitament 
entre ells, van anar a parar 
al passat per retornar al 
present i crear tres relats 
pertorbadors que dialo-
guen amb l’ara i el perquè 
d’individus implicats en la 
tossuderia vital cap a la 

llibertat. Tres relats que, 
cadascun a la seva manera, 
són signes dels temps que 
vivim, en comunió.

Redacció

Cremen cels, darrera publicació 
literària de Míriam Cano

El Llaç a Internet
A partir del número 541, el del mes de febrer, 
El Llaç comença la seva experiència digital. 
Podreu llegir la revista en format digital des 
del vostre telèfon, tauleta o ordinador acce-
dint a l’adreça web:
www.forumelllac.wordpress.com
En el moment en que es publiqui l’edició en 
paper, apareixerà al web d’El Llaç la portada 
i l’editorial corresponents a aquesta edició. 
Al cap de dues setmanes de la seva publicació 
en paper, podreu trobar la revista, íntegra-
ment en format digital, clicant a la pestanya 
“L’ARXIU D’EL LLAÇ” i, seguidament, fent 
doble clic a la portada de la revista. En aques-
ta secció també hi trobareu tots els números 
corresponents a l’any 2017 en format digital. 
Més endavant s’hi aniran afegint les revistes 
corresponents als anys anteriors. El format 
digital us permetrà ampliar qualsevol imatge 
a la mida que us resulti més còmoda. 

Redacció
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El passat dia 26 de novem-
bre, la Federació Catalana 
de Billar va celebrar la 
tradicional Festa del Billar 
Català com a cloenda de la 
temporada esportiva 2016-
2017. 

Aquest any, l’organitza-
ció va anar a càrrec del Club 
Billar Olesa, amb la disputa, 
a les seves instal·lacions, de 
la Supercopa de Catalunya a 
la modalitat de Tres Bandes 
entre els jugadors Sergio 
Jiménez i Xavier Yeste.

Seguidament, al Res-
taurant Cal Tallon de la 
mateixa població es va fer 
el Dinar de Cloenda, en el 
transcurs del qual es van 
repartir els premis als cam-
pions i subcampions de la 
temporada esportiva 2016-
2017, tant individuals com 
per equips.

La Secció Billar Foment 
va ser un dels clubs més 
premiats, ja que va obtenir 
els següents guardons:

Per equips: subcampió 
Lliga 4 Modalitats Divisió 
Honor

Individuals: Carles 
Tuset, campió modali-
tat Lliure Divisió Honor; 
José M. Márquez, campió 
modalitat Quadre 47/2 1a 
Divisió; Félix Tormo, cam-
pió modalitat Banda 3a 
Divisió; José M. Márquez, 
subcampió modalitat Lliure 
1a Divisió; Ignacio Gómez, 
subcampió modalitat Lliure 
3a Divisió; Carles Tuset, 
subcampió modalitat Qua-
dre 47/2 Divisió Honor; 
Albert Martínez, subcampió 
modalitat Banda 2a Divisió 
A; José M. Márquez, sub-
campió modalitat Quadre 

71/2 1a Divisió.

Pere Quiñonero es 
proclama subcampió 

de Catalunya de Billar 
de Primera Divisió 
Modalitat Lliure

El billarista de la Secció 
de Billar Foment de Molins 
de Rei Pere Quiñonero es 
va proclamar subcampió 
de Catalunya de Billar de 
Primera Divisió Modalitat 
Lliure en la final disputa-
da el 25 de novembre pas-
sat a les instal·lacions del 
Foment de la vila. Un altre 
jugador molinenc, Albert 
Martínez, va acabar en la 
cinquena posició.

La competició, corres-
ponent a la temporada 
esportiva 2017-2018, es va 
dividir en dues fases: la 
Classificatòria es va jugar 
el 18 de novembre i hi van 
participar 12 jugadors; una 
setmana després es dispu-
tava la Final amb els sis 
jugadors classificats en la 
fase anterior. 

La final es va dividir en 

fase de grups al matí i, a la 
tarda, semifinals i final. Les 
partides es van disputar a 
la distància de 200 caram-
boles amb limitació de 20 
entrades.

A semifinals, Pere 
Quiñonero es va imposar a 
Santi Fuente pel resultat de 
183 a 143 caramboles amb 
20 entrades. Per la seva 
part, Miquel Plandolit gua-
nyà Francesc Varela per un 
ajustat resultat de 163 a 140 
caramboles amb 20 entra-
des. A la final, Plandolit, 
en una partida domina-
da des de l’inici, guanyà 
Quiñonero pel resultat de 
200 a 92 caramboles en 17 
entrades.

Classificació final: 1r. 
Miquel Plandolit (C.B. 
Llinars); 2n. Pere Quiñonero   
(S.B. Foment Molins); 3r. 
Santi Fuente (C.B. Vic); 
4t. Francesc Varela (C.B. 
Sants); 5è. Albert Martínez 
(S.B. Foment Molins); 
6è. Ramon Agut  (C.B. 
Matadepera)

Redacció

Els dies 27 i 28 de desem-
bre, la Piscina Municipal de 
Molins de Rei va acollir la 
tradicional Christmas Cup 
de waterpolo en categoria 
Benjamí. Hi van participar 
25 equips de Catalunya i 
el País Valencià. El CN 
Molins va obtenir la 12a 
plaça en una competició en 
què el CN Barcelona es va 
proclamar campió.

Els Alevins van parti-
cipar en la mateixa com-
petició, la Christmas Cup, 
però en aquest cas la seu 
va ser Sabadell. Els dos 

conjunts molinencs, el mixt 
i el femení, van finalitzar la 
competició en 17a i en 4a 
posició respectivament en 
un torneig que va comptar 
amb la participació de 25 
equips en categoria mixta i 
12 en femenina.

L’equip Juvenil va aca-
bar en quinzena posició en 
el torneig internacional  Be 
Water My Friend, disputat 
a Lloret de Mar. Es tracta 
d’una de les competicions 
més prestigioses de la cate-
goria.

Redacció

Els passats dies 28 i 29 
de desembre es va dispu-
tar a les piscines del Club 
Natació Sabadell el tra-
dicional torneig aleví de 
waterpolo de la Christmas 
Cup amb la participació de 
12 equips.

El guanyador del presti-
giós torneig va ser el Club 
Natació Mediterrani, que 
es va imposar a la final al 

Club Natació Horta per 10 
a 2 i va quedar invicte de la 
competició.

La molinenca Ariadna 
Temprano Xambó, nova 
incorporació d’aquesta 
temporada al Club Natació 
Mediterrani, va marcar 4 
gols a la final i alhora va ser 
escollida la millor jugadora 
del torneig.

Redacció

La Secció Billar del Foment, 
premiada per la Federació 
Catalana a la Festa del Billar 

L’equip absolut del Club 
Natació Molins de Rei 
Sintagmia podria perdre 
la categoria de Divisió 
d’Honor al final de tem-
porada en caure derrotat a 
casa davant de l’Automotor 
Canarias Echeyde, el rival 
directe per baixar de cate-
goria, per un ajustat 11 a 
12.

El partit, que era clau 
tant per als molinencs com 
per als canaris, es va dis-
putar a la piscina de Molins 
de Rei davant un nombrós 
públic que sabien de la 

transcendència del matx. En 
un duel èpic, els jugadors, 
dirigits per Sergi Pedrerol, 
es van avançar amb un 4 
a 2, però un nefast parcial 
d’1 a 7 en contra els va 
condemnar. La reacció dels 
molinencs a l’últim quart va 
ser insuficient per derrotar 
l’Echeyde.

El partit va servir per 
acomiadar el veterà juga-
dor Dani Cercols, que ha 
començat una nova etapa 
professional als Estats 
Units.

Redacció

Cèsar Bonet

L'absolut dell CN Molins 
Sintagmia, a un pas de dir adéu 
a la Divisió d’Honor de waterpolo

Bon paper dels equips base 
de waterpolo del CN Molins de 
Rei en els tornejos nadalencs

La molinenca Ariadna Temprano 
Xambó, millor jugadora del torneig 
de waterpolo Christmas Cup
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El pilot molinenc Xavi Foj 
no ha pogut acabar el Dakar 
2018 en fer-se malbé l’arc 
de seguretat del seu vehicle 
després que el Toyota Land 
Cruiser 150 bolqués a la 
tercera etapa del ral·li.

Tot i que Foj i el seu 
copilot, Nacho Santamaria, 
que no van patir lesions, 
van poder reparar el vehicle 
i van poder acabar l’eta-
pa, el reglament del ral·li 
és molt clar: amb l’arc de 
seguretat danyat no es pot 
continuar en competició.

“Estàvem baixant un 
riu sec, després del pas 
dels camions. Anàvem 
amb molta precau-
ció, però el nostre angle 
d’atac ha estat incorrecte 
i hem bolcat de morros”, 
va explicar Foj després de 
ser eliminat. “El Nacho 
ha aconseguit arreglar el 
cotxe, però l’arc de segu-
retat no ha aguantat i el 

reglament és taxatiu en 
aquest aspecte”, va afegir 
el molinenc.

Aquesta edició del Dakar 
ha estat maleïda per a Xavi 
Foj. En la primera etapa 
va perdre temps quan no 
li van marcar un punt de 
pas, temps però que l’Or-
ganització li va retornar. En 
la segona etapa també va 
perdre molt de temps quan 
van trencar un palier, que 
van aconseguir reparar, i 
a la tercera van tenir el 
fatal accident que els ha fet 
abandonar.

Aquesta era la 28a par-
ticipació consecutiva del 
pilot molinenc en el ral·li 
més dur del món i és un 
dels més veterans i expe-
rimentats de la cursa. Cal 
remuntar-se 13 edicions 
enrere per trobar el dar-
rer abandonament de Xavi 
Foj.

J.F.

El 28 de desembre passat, 
el Poliesportiu de la Sínia 
va viure un singular par-
tit d’handbol protagonitzat 
pels veterans de l’handbol 
molinenc. Era el tercer 
retrobament de la Secció 
de Veterans de l’Handbol 
Molins, un esdeveniment 

esportiu, lúdic i festiu que 
es consolida com un clàssic 
de les trobades d’handbol 
quan s’aturen les competi-
cions a l’estiu i l’hivern.

Aquest tipus de partits, 
amb el posterior “tercer 
temps”, ajuden a ampliar el 
grup de components de la 

secció mentre es recorden 
antigues batalles. La Secció 
arriba ja a les 70 persones, 
entre exjugadors, extècnics, 
exdelegats, Junta… i conti-
nua creixent!
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El molinenc Pol Ibáñez, 
coordinador, entrena-
dor i jugador de la Secció 
d’Handbol del Club 
Esportiu Molins de Rei, i la 
jugadora molinenca Míriam 
Martín, formada a les cate-
gories bases del club, han 
obtingut la medalla d’or i 
de plata, respectivament, en 
el Campionat d’Espanya de 
Seleccions Autonòmiques 
d’Handbol, disputat a 
Galícia el cap de setmana 
de Reis.

En concret, Pol Ibáñez 
va obtenir la medalla d’or 
com a seleccionador de la 
Selecció Catalana Infantil 
Femenina, que a la final 
va guanyar la selecció de 
Castilla La Mancha per un 
clar 28 a 19. Per la seva 
part, la pivot Míriam Martí, 
que fins a la temporada pas-
sada va defensar els colors 
del Molins de Rei, va obte-
nir la medalla de plata com 
a integrant de la Selecció 
Catalana Juvenil Femenina 
en perdre la final contra 
l’equip de la Comunitat de 

Madrid pel resultat de 34 
a 17.

En aquest campionat, 
Catalunya ha demostrat que 
té una bona base d’hand-
bol i un futur assegurat en 
aquest esport, ja que tots els 
equips catalans van guanyar 
els seus respectius campio-
nats, tret del Juvenil femení, 
que va acabar segon.
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La Zona Esportiva Ricard 
Ginebreda afronta la recta 
final amb la tercera fase 
d’obres. Els treballs, que van 
començar l’11 de desembre, 
consisteixen en la construc-
ció d’un espai d’escalada 
indoor, una sala de gim-
nàstica totalment equipada, 
un despatx per a les entitats 
i vestuaris per als usuaris. 
Les obres també preveuen 
enderrocar l’edifici exis-
tent i urbanitzar l’entorn. A 
més s’hi habilitarà una zona 
d’aparcament. 

Les obres costaran 
1.423.000 euros. Un 38% 
d’aquests diners seran apor-
tats per l’Ajuntament, un 
35,1% per la Diputació de 

Barcelona i un 28,1% per 
l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. A més, caldrà 
aportar 200.000 euros més 
per poder equipar les insta-
l·lacions. Les feines dura-
ran un any, de manera que 
els usuaris podran accedir 
a les noves instal·lacions 
esportives a partir del gener 
del 2019. 

La transformació d’a-
questa zona esportiva va 
començar el novembre del 
2013. En total s’hi hauran 
invertit prop de 5 milions 
d’euros. A la noves instal-
lacions s’hi podrà practicar 
futbol, judo, halterofília, 
gimnàstica i escalada.

Redacció

La Zona Esportiva Ricard 
Ginebreda afronta la tercera fase 
d’obres amb una inversió d'1,4 M€

Xavi Foj ha d’abandonar el Dakar 2018

Cedida per FOJ MOTOSPORT COOPERTIRES

Cedida per FOJ MOTOSPORT 
COOPERTIRES

Cedida per FOJ MOTOSPORT 
COOPERTIRES

Tercer retrobament de la Secció de 
Veterans de l’Handbol Molins de Rei

Dos molinencs triomfen en 
el Campionat d’Espanya 
de Seleccions Autonòmiques 
d’Handbol disputat a Galícia
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La gimnasta molinenca 
Íngrid Caballero ha aconse-
guit tres medalles a la final 
del Campionat de Catalunya 
de Trampolí. En concret, 
amb el seu equip, el Club 
Les Moreres d’Esplugues 
de Llobregat, s’ha procla-
mat campiona de Catalunya 
en categoria absoluta a les 
disciplines de Trampolí 
Doble Minitramp, mentre 
que amb la seva companya 
Desiree Valero ha obtingut 
la medalla de plata en sin-
cronisme.

Per primera vegada, el 
Campionat de Catalunya, 
que organitza la Federació 
Catalana de Gimnàstica, 
incloïa la modalitat de sin-
cronisme, una especialitat 

molt artística en la qual dues 
gimnastes fan el seu exerci-
ci totalment sincronitzades. 
La competició va enlluernar 
la graderia del poliespor-
tiu CEM La Verneda de 
Barcelona, ja que mai abans 
s’havia pogut veure aques-
ta especialitat a Catalunya, 
però sí en el Campionat 
d’Espanya. 

L’Íngrid, que s’entrena en 
el Centre d’Alt Rendiment 
(CAR) de Sant Cugat del 
Vallès, va fer una molt bona 
competició i va rebre la 
recompensa a tot l’esforç 
que implica estudiar i entre-
nar a les instal·lacions del 
CAR. 
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Íngrid Caballero aconsegueix 
tres medalles en el Campionat de 
Catalunya de Trampolí 

Com cada any, el Club 
Gimnàs Molins de Rei 
va participar en el trofeu 
Osonagim, que enguany es 
va celebrar el 17 i 18 de 
desembre a Vic. Vint-i-vuit 
gimnastes del club es van 
desplaçar fins a la capital 
osonenca per participar en 
aquesta tradicional compe-
tició amistosa. Gràcies en 
aquest esdeveniment, mol-
tes gimnastes del club s’han 
iniciat en el món de la com-
petició. 

En la categoria base 4, 
Ariadna Garcia ens va sor-
prendre molt gratament en 
aconseguir la segona posi-
ció a l’aparell de salt. La 
competició va acabar amb 
les gimnastes d’escolar E, 
que van tancar la tempo-
rada 2017-2018 amb molt 
d’èxit, tant individualment, 
ja que Marta Ruda va pujar 
al segon esglaó del podi i va 
obtenir la medalla de plata, 
com per equips. Laia Suñé, 
Greta Manzanos, Mariona 
Pons i Marta Ruda, que 
formaven l’equip d’escolar 
E, van quedar en tercera 
posició en la classificació 
per equips. 

La primera competició 
de l’any va ser el 13 i 14 
de gener a Olot. Trenta-
set gimnastes del club 
van participar en el trofeu 
Ciutat d’Olot en les cate-
gories Escolar, Base i Via 
Olímpica. Aquest trofeu 
també va servir de debut 
en el món competitiu a vint 
gimnastes del club i per a 
la resta va ser una presa de 
contacte en els nous nivells 
a causa del canvi de norma-
tiva del nou cicle després 
dels Jocs Olímpics. 

A primera hora del matí 
de dissabte, Carla Linares 
va encetar el pòdium amb 
la tercera posició en la 
classificació general de la 
categoria Base 7; a més, 
es va endur 3 medalles per 
aparells: la primera posició 
a salt i la tercera posició 

de barra d’equilibris i 
de paral·leles asimètri-
ques. Per aparells, Elisa 
Alcoverro va ser subcam-
piona a salt. I, finalment, 
l’equip format per les dues 
medallistes més Maria 
Cobler i Maria Escoda va 
aconseguir el bronze en la 
classificació per equips. A 
Via Olímpica 3,  Carlota 
Tomàs va aconseguir la 
tercera posició de terra, ja 
que va fer el seu exercici 
nou de terra amb molta 
elegància i gran dificul-
tat. Eva Villanova, que 
competia a Via Olímpica 
5, va aconseguir la sego-
na plaça a paral·leles 
asimètriques i va fer un 
exercici completament 
nou i amb molta més 
dificultat que l’any pas-
sat. En la categoria Base 
6, Xenia Coronas va 
finalitzar segona a l’apa-
rell de terra.

En la categoria 
Escolars C3 aparells i 
D3 aparells, moltes de 
les gimnastes competien 
per primera vegada. Totes 
elles van trencar el gel i 
van fer una competició amb 
molt bona actitud. Fins i 
tot van recollir un parell de 

medalles en la classificació 
per aparells: Carla Barredo, 
de la categoria D3, va fina-
litzar tercera a salt i Sarah 
Rius també va ser tercera a 
la barra d’equilibris. 

Anna Karubally

Més de 30 gimnastes del Club Gimnàs han 
participat per primera vegada en una competició
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Cadet 2002 masculí Cadet 2003 masculí

Cadet femení Infantil masculí

Escola poliesportiu 2012 - 2011 Escola de Basquet

Escola Virolai 2011 - 2010

Escola Poliesportiu 2010

Equips de bàsquet del CB Molins de Rei
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Júnior Femení Júnior Masculí

Junta CB Molins Mini Femení

Mini Masculí Pre-infantil Femení

Pre- infantil Masculí

Pre-mini 2008 Masculí
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Premini 2009 masculí Premini Femení

Sènior A Femení Sènior A Masculí

Sènior B Femení Sènior B Femení

Virolai 12 - 13 Virolai
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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 obse-

qui que regala BEEP que s’ha de recollir a Verge del Pilar, 6 Molins de Rei

Solució al número 539 De totes les respostes 
rebudes a la redacció ha 
estat escollida a l’atzar la 
de Ian Sànchez Torner 
El guanyador del con-
curs pot passar a recollir 
el premi directament per 
BEEP, presentant el DNI 
o qualsevol document 
acreditatiu.
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