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embla que s’ha convertit en un comportament habitual que els quatre diputats del PP al Parlament
de Catalunya abandonin l’hemicicle quan es plantegen procediments que no són de la seva complaença, tal com va passar l’endemà de la investidura fallida de Jordi Turull, quan els diputats del
PP van deixar buits una vegada més els seus escons i van desautoritzar les funcions legals del president.
Són així de chulos: o es fa el que ells diuen, encara que només siguin quatre, o trenquen la baralla i
recorren a la difamació sense manies. Aquest és el comportament dels diputats del PP al Parlament de
Catalunya, dels representants d’un partit que es gasta més de deu milions d’euros amb armament, subvenciona entitats d’extrema dreta i continua discriminant Catalunya en el repartiment econòmic de la
riquesa global de l’Estat, tal com queda palès en els darrers pressupostos proposats. Utilitzen els diners
dels nostres impostos i de les fiances judicials que ens imposen per finançar els instruments que després
utilitzen per agredir-nos. Es tracta que el territori colonitzat sufragui els cossos policials i les eines administratives que s’utilitzen per subjugar-lo.
Els catalans sempre hem estat subjectes a les lleis imposades per uns partits que majoritàriament no
hem votat, però el Govern centralista mai ha volgut entendre per què una gran part de catalans volen
la independència i mai ens ha ofert ni una sola raó positiva per quedar-nos a Espanya. Mariano Rajoy,
defugint les seves funcions, ha encomanat la solució del conflicte a un aparell judicial que, després d’uns
anys en què tots els càrrecs de la judicatura s’han anat omplint de professionals adscrits a la seva ideologia conservadora, està decididament decantat a favor dels postulats polítics de la dreta espanyola més
reaccionària, la que canta per Setmana Santa l’himne de la Legión.
Els encarregats de resoldre el conflicte polític amb Catalunya són uns jutges neofranquistes disposats
a aixafar qualsevol dissidència recorrent a la violència institucional i perseguint de manera ignominiosa
totes les persones que s’han significat en la defensa del dret dels catalans a decidir el seu futur polític, com
el nostre alcalde, Joan Ramon Casals, a qui s’investiga per la seva participació en els fets d’octubre, tal
com han fet amb més alcaldes de tot Catalunya.
Com que els catalans no hem votat el que l’Estat espanyol volia, ens castiga amb l’empresonament i
l’exili dels nostres líders polítics, i així s’evidencia la seva naturalesa extremament autoritària, que evoca
els períodes més foscos de la nostra història i ens transporta als anys de la darrera etapa predemocràtica,
que molts encara tenim ben present i alguns enyoren. L’Estat espanyol necessita desesperadament acusar
l’independentisme català de violent per justificar la seva pròpia violència i poder castigar exemplarment
els responsables del que ells anomenen rebelión. Però la justícia alemanya, al no assumir les ordres del
jutge espanyol, ha posat en entredit les ànsies de venjança i de censura al pensament sobiranista dels
partits del 155, representats pels seus jutges, i ha obert un nou camí d’esperança per als catalans incriminats.
Els ciutadans estem indefensos davant de les actuacions d’uns tribunals inquisitorials que són els
que decidiran el càstig i la humiliació que han de rebre els ciutadans rebels, a qui es pot pegar, tancar i
expulsar amb total impunitat. Qui és el jutge? No és el Llarena de torn, no ens enganyem; el jutge són els
partits que han imposat el 155, els partits que van a plorar a l’Estat centralista quan les seves propostes
són rebutjades a Catalunya.
El primer partit de l’oposició a Catalunya parla contínuament amb l’objectiu preferent de consolidar
el seu anunciat triomf a les eleccions espanyoles, perquè preveu que a Espanya guanyarà qui més maltracti Catalunya. Ja ho veurem. Tant de bo que la societat espanyola es manifesti més democràtica del que
ens mostren els seus mitjans de comunicació i no es deixi entabanar per prejudicis infundats. Hi poden
haver sorpreses... De moment, però, en el que no hi ha sorpreses és en el silenci de molts intel·lectuals, en
el posicionament dels partits de l’esquerra espanyola i en el discurs dels seus representants a Catalunya,
entestats a recórrer a la fractura social i a falses acusacions de sectarisme per preservar el fràgil espai electoral pel qual transiten. En comptes de prendre partit per la democràcia i ajudar a bastir ponts entre els
ciutadans de Catalunya, s’afegeixen a les manifestacions d’aquells que discriminen activament la nostra
cultura, es neguen a acceptar el resultat de les urnes i justifiquen la violència exercida per l’Estat contra
els catalans, l’única violència que ha existit fins ara.
Tampoc és cap sorpresa l’actitud de la CUP, que sempre posa per davant de la unitat imprescindible
de tots els partits sobiranistes les seves inamovibles certeses. Al no votar a favor de la investidura de
Jordi Turull i Jordi Sánchez, han confirmat la seva manca de visió global, com si ens trobéssim en unes
circumstàncies polítiques normals i no en aquesta situació d’excepcionalitat que demana la màxima unitat
de tots els actors polítics. Encara que les propostes no responguin exactament als objectius del partit, cal
preservar la voluntat de més de dos milions de catalans que des d’unes eleccions autonòmiques han donat
el seu vot favorable al procés independentista.
I, malauradament, tampoc és sorprenent que el PDeCAT i Esquerra Republicana trobin moltes dificultats per a un acord, ja que són partits polítics rivals des de sempre i l’exili i l’empresonament dels
seus líders condiciona molt les dues formacions. És complicat decidir si és millor continuar insistint en la
presidència d’un candidat perseguit o empresonat per l’Estat espanyol, cosa que podria comportar més
problemes judicials i que els presos independentistes continuïn com a hostatges de l’Estat, o renunciar a
la candidatura del president escollit democràticament pels ciutadans i presentar un candidat alternatiu
que permeti formar govern ràpidament i deslliurar-se de l’article 155.
La repressió del Govern central ha omplert de raons els independentistes i els del 155 han quedat
retratats. El Govern espanyol estarà obligat a fer política tard o d’hora. Ja veurem quant triguen. I,
mentrestant, no hem de permetre que la impotència que ens fa sentir l’Estat amb les seves provocacions
ens aboqui a respostes violentes.
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Renovació de
formacions
polítiques?
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 desestimaran 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

Resignació?
Al gener em varen publicar
una carta que començava amb
la humiliació que suposen els
bonys als carrers i carreteres.
Avui, mes de març, he
rebut la resposta per part de
l’Ajuntament. No vols caldo?
Doncs, dues tasses: la carretera de Santa Creu, a l’alçada de
Sant Bartomeu, l’han omplert
de bonys i d’això que en diuen
bandes rugoses, una delícia
per a qualsevol vehicle, però
sobretot per a les bicicletes i
especialment les de carretera,
que no tenen suspensió i van
inflades a 8 bars.
Aquest és el llenguatge de
l’Ajuntament: cap diàleg. No
amb mi, sinó amb el poble. O
almenys amb les entitats, per
exemple, els clubs ciclistes, ja
que per la carretera de Santa
Creu hi van més bicis que
cotxes. És una decisió presa
per quatre gats, d’un partit de
tall sindicato vertical, en el
qual, com tots sabem, manen
pocs i els altres són comparses. I cap ha de retre explicacions a ningú de baix, és a dir,
a nosaltres.
Per culpa de la inutilitat
de la Guàrdia Urbana (GU),
que no sap aturar quatre eixelebrats, a l’Administració no
se li ocorre res més que fernos-ho pagar a tots. És la pura
evidència del menyspreu total
al ciutadà.
No amago una animadversió cap a l’Administració en
general i particularment als
cossos repressius. Per explicar-ho posaré exemples.
Una vegada vaig denunciar
un gos que bordava. Quan
va aparèixer la GU, el gos
no bordava. I no va servir
de res. Resulta que a Suïssa
els gossos no borden i em
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sembla que tenen el mateix
codi genètic que els d’aquí.
I és que la GU suïssa posa
ordre. La d’aquí posa multes
de trànsit, que donen un gran
rendiment.
Una altra vegada, al meu
noi li varen robar una bicicleta. N’obviaré detalls. Al
cap de poc d’avisar la GU,
varen començar a demanar
dades i més dades. Com que
no en tenien prou, ens varen
emplaçar l’endemà a comissaria. Allà, més i més dades.
Mai, però és que mai, ens
varen dir res més. Ni varen
ser capaços de descobrir el
lladre –i el lladre es va deixar
una bossa amb roba seva– ni
va aparèixer la bicicleta, ni
varen tenir cap delicadesa a
anar-nos-en informant.
Més despropòsits. Visc en
unes cases adossades, el 20%
de les quals han sofert robatoris. La GU tampoc ha servit
ni per aturar els robatoris, ni
descobrir lladres, ni retornar
el que han robat.
Em podeu dir per què hem
de pagar 25 persones amb
totes les seves baluernes plenes de llumetes per passejar-se, mai més ben dit, pels
carrers?
No crec que hi hagi
diferència entre els accidents
d’abans i després dels bonys.
Sí que hi ha ensurts. No puc
entendre que milers de persones haguem de rebotar milers
de vegades per evitar algun
ensurt a algun bèstia.
Si volem un país nou, hem
de començar a no acceptar
aquesta submissió servil cap a
l’Administració, que, quan no
ens menysprea, ens tracta amb
condescendència.

Sobre l’articulació d’un nou
mapa polític, o sobre la renovació de les formacions polítiques, en aquest moment em
cal dir el següent: no puc
deixar de pensar en aquella història dels galgos i els
podencos.
De les “espanyes” i de tot
arreu ens fan arribar molta
gent a Catalunya, tot plegat
propiciat per la mentalitat de
l’Imperio a l’efecte d’augmentar escandalosament el cens de
gent que no se sentirà mai catalana, tret d’una petita minoria.
Això és el cavall de Troia a
l’espanyola. Seguidament ens
canviaran la llei electoral i
en unes pròximes eleccions
–les que siguin–, ja tindrem
l’Arrimadas de presidenta a la
Generalitat (per posar un nom)

o el Caudillo ressuscitat.
Els catalans tenim grans
qualitats, però ens cal polir els
grans defectes dels egocentrismes polítics, el superindividualisme i saber posar la
dignitat per sobre de la pela. A
Catalunya, aquest nou “estat
del benestar”, a alguns els ha
generat molta estupidesa.
El professor Carles Muñoz
Espinalt ja deia que els catalans són uns grans especialistes a fer la gara-gara, fugir
d’estudi i/o fer l’orni, quan
ens manca valentia o contundència davant de determinats
fets.
No perdeu el temps discutint, estimats compatriotes,
que encara tindrà raó l’Aznar.
Ara ja no es tracta d’agafar el toro per les banyes:
ens cal agafar-lo ara per “els
dallonses”. Per sobre de tot,
dignitat i ja tornarem a aixecar el cap. Si no ens volen

entendre a Europa o no ens
estimen, doncs en marxem.
Los catalanes de las piedras
sacan pan.
Un home, quan ha perdut
la dignitat, sigui per comoditat o per covardia, ja ho ha
perdut tot. Alguns d’aquests
són tan pobres que l’única
cosa que tenen són diners.
La independència de
Catalunya ara cal gestar-la
al carrer i internacionalitzar el problema. Dels meus
representants polítics, quasi
m’han decebut tots. A molts
catalans ens manca saviesa
i la contundència del Molt
Honorable President Carles
Puigdemont, Anna Gabriel,
Ramón Cotarelo, Pilar Rahola
i Santiago Espot, entre d’altres.
Joaquim Pugnau Vidal,
fundador de la plataforma
independentista Catalunya
Acció

Colònia Güell
No crec desvetllar cap secret si dic que la Colònia Güell és una petita colònia obrera
situada en el terme municipal de la veïna població de Santa
Coloma de Cervelló, considerada un dels referents per estudiar l’arquitectura
d’Antoni Gaudí, i que és també un dels conjunts modernistes i atractius turístics més
importants de Catalunya.
Des del 4 de novembre al 9 de desembre de l’any passat, els responsables de la
Colònia Güell van organitzar sis visites guiades que, amb el títol genèric de “Oh,
happy Gaudí!”, incloïen, al final, una audició musical a càrrec d’un grup dels que van
participar en el programa de TV3 Oh, Happy Day!.
La meva benvolguda esposa i un servidor vam celebrar el seu aniversari (2 de
desembre) amb la visita duta a terme el mateix dia, que es va cloure a la cripta amb
el grup Geriona i l’espectacle L’esperit del Nadal.
La jornada, fresca de temperatura, va començar a l’hora programada (les 11 del
matí) i va arreplegar una bona colla de gent que, com nosaltres mateixos, va pensar
que era una molt bona idea gaudir de la passejada i de l’espectacle.
La guia va començar presentant-se i fent cinc cèntims de com aniria tot plegat. I
just començar a parlar, una persona del grup va demanar si les explicacions podien
ser en castellà, a la qual cosa la guia (cop de barret!) va respondre que no, que la
visita guiada en espanyol era a les 12 (així consta al web, tal com he comprovat
personalment), tot i que, en tot cas, ella els faria un resum mentre caminàvem d’un
lloc a un altre.
Jo ja sé que oficialment a casa nostra hi ha dues llengües cooficials i que una
d’elles és el castellà (o espanyol), però estic segur que si en una de les visites guiades de les 12 a algú se li hagués acudit demanar que les explicacions es fessin en
català, com a mínim hauria estat acusat de delicte d’odi, que es veu que ara està tan
de moda.
En fi, que amb això del bilingüisme i tal com van les coses, malgrat que sembla
que tenim mala peça al teler, encara podem dir, amb orgull, que hi ha persones (guies
en aquest cas) que tenen clar on som i qui som.
Josep Lluís Revenga

Antoni Torà
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Katalonski, a TV3
El passat dijous 22 de març, a TV3 es va estrenar Katalonski, un programa que descobreix persones de fora dels territoris de parla catalana que han après català. El conductor del programa, el músic islandès Halldor Mar, viatja a 13 ciutats per parlar amb
persones que han decidit aprendre català malgrat la distància. Com va comentar Ester
Franquesa, directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya en
la presentació del programa, “hi ha més de 12.000 katalonski al món”. Si hi ha un
programa amb el qual els cursos de català que fem al Consorci per a la Normalització
Lingüística hi tenen molt en comú, és aquest precisament.
Més del 45% de l’alumnat dels cursos de català del Centre de Normalització
Lingüística Ca n’Ametller, segons les dades de l’any passat, són estrangers que resideixen en alguna de les nostres tretze localitats. Com segurament els protagonistes de
les històries que al llarg dels tretze capítols estem coneixent, els objectius que porten
algú a aprendre una nova llengua són diversos, però el que realment importa és que,
sigui quin sigui l’origen dels parlants, una llengua és viva i ben viva si s’usa. L’ús del
català en totes les facetes de la vida dels nostres alumnes és l’objectiu principal de
l’ensenyament de la llengua a l’aula. I, com no pot ser d’altra manera, el coneixement
de la llengua porta implícit el coneixement de les tradicions, dels costums, de la història, i, en definitiva, de la cultura del nostre país; aspectes que segur que els nostres
alumnes tenen en comú amb els katalonski d’arreu del món.
Cada setmana, doncs, podem conèixer catalanoparlants d’indrets ben diversos:
Santiago de Xile, Nova York, San Francisco, Londres, Mont-real, Brussel·les, Praga,
Berlín, Palerm, Buenos Aires, Melbourne, Tòquio i Mèxic.
Els programes també es poden seguir a través del web del programa: www.ccma.
cat/tv3/alacarta/katalonski/.
Servei Local de Català

Punt Jove
Exposició “El tabac al descobert”
al bulevard de la Federació Obrera del
17 al 30 d’abril de 2018
Les regidories de Sanitat i Joventut de l’Ajuntament de Molins de Rei, amb la col·
laboració de la Diputació de Barcelona, organitzen aquesta exposició que el públic
en general podrà visitar del 17 al 30 d’abril, de dilluns a divendres, de 16 a 22 h, a
la Federació Obrera.
L’exposició consta d’informacions i estímuls agrupats en deu plafons i d’un joc
interactiu de preguntes i respostes veritat/mentida.
L’objectiu principal és generar actituds contràries al tabac i al seu consum, i refermar, en les persones que no hagin fumat mai, la seva posició per tal d’evitar (o, si

Catalunya, any 2018. Notes informatives per reblar el
clau a la nostra, ja rocambolesca, història com a país
que vol ser sobirà!!!
Titulars recents:
El PP, de nou garrepa amb Catalunya
La inversió prevista pels pressupostos estatals és només el
13,3% del total.
La inversió catalana de Rajoy es manté a la baixa amb
Cs
L’influx de Rivera fa que no passi del 13%.
Els 1.350 milions són el 17% més pels recursos extres,
però Euskadi creix el 33%.
Rajoy cobra un 1,5% més i el rei, un 1%
La Casa del Rei percebrà 7,89 milions, 70.000 euros més
que el 2017 (un 1% més).
L’Estat reserva la rebel·lió només per als CDR
Centenars de mobilitzacions similars no han trobat la
mateixa dura resposta.
Foment oblida el desdoblament de la perillosa N-340
El pressupost no preveu obres a la carretera amb més
morts del país. Reserva una partida per desviar camions.
El Punt Avui – Dimecres 4 d’abril de 2018
Crit d’auxili a Europa
CAMPANYA. Familiars de presos i exiliats fan una
crida per enviar cartes a cinc mandataris europeus per
denunciar la situació a Catalunya. RECEPTORS. Són
els màxims representants de França, Alemanya, Finlàndia,
Irlanda i Portugal. (...)
Les frases de la carta
“La independència i imparcialitat judicial avui a l’Estat
espanyol es troba seriosament compromesa davant
l’absència de separació de poders.”
“S’imputa a càrrecs públics els delictes de rebel·lió i
sedició per a les quals cal una violència i una acció tumultuària que mai s’ha produït.”
“La Comunitat Europea va néixer amb l’objectiu que el
verí del feixisme no tornés mai més a apoderar-se dels
estats.”
“Traslladem un crit d’auxili a tots aquells que estan compromesos amb els valors democràtics i de defensa dels
drets humans.” (...)
Marc Bataller - El Punt Avui – Dijous 5 d’abril de 2018
Un acudit d’ EL JUEVES -Número 2.131 www.eljueves.es

més no, retardar) l’experimentació amb el tabac. Alhora, també pretén propiciar una
anàlisi crítica de la indústria del tabac i del fenomen del tabaquisme.
“El tabac al descobert” vol ser sobretot una eina per prevenir el tabaquisme entre
els nois i les noies de dotze a catorze anys. Està dissenyada per ser emprada principalment en l’àmbit educatiu. Per tant, es faran tallers als matins adreçats exclusivament
a l’alumnat de 1r i 2n de l’ ESO
dels centres d’educació secundaria de la vila.
L’exposició disposa de la
pàgina web eltabacaldescobert.
Les possibles causes de la disminució en la separació
de la fracció orgànica podrien ser l’enrenou en les
etiquetes dels contenidors, els colors, els llocs nous i la
deixadesa, voluntària o no, del personal.
Baixa el nivell de separació de la fracció orgànica
“Un 34% dels residus que arriben a la planta de triatge de
Molins de Rei són orgànics, quan només hauria d’arribarhi brossa inorgànica.
L’Ajuntament demana la corresponsabilitat de la ciutadania per realitzar una correcta separació dels residus. (...)
Torrelles segueix sent un dels municipis amb un índex de
recollida selectiva superior a la mitjana metropolitana.”
Torrelles - Butlletí d’informació municipal - Núm. 36
Gener/Febrer de 2018

diba.cat, amb enllaços d’interès
per aprofundir més en el tema.
Més informació: 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://pijmolinsdereo.
blogspot.com
Punt Jove
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Pensamientos de Nil es
podrà veure a Puerto Rico

L’Ajuntament edita una guia on
es recullen tots els ajuts municipals
L’Ajuntament de Molins
de Rei ha editat una guia
on es recullen els prop de
130 ajuts, bonificacions i
exempcions que hi ha disponibles per a persones,
empreses i entitats de la
vila. L’objectiu és donar a
conèixer a tothom les facilitats disponibles, les quals
sumen un import global
d’1.266.000 euros.
La publicació, titulada
Guia 2018 de Bonificacions,
Exempcions i Ajuts, s’ha
distribuït a totes les llars del
municipi. En 44 pàgines es
recullen ajuts directes, que
en el pressupost municipal
per al 2018 estan quantificats en 426.000 euros;
bonificacions en impostos,
per valor de 700.000 euros,
i exempcions a tasques per
valor de 140.000 euros.
L’alcalde, Joan Ramon
Casals, va recordar que la

proposta d’editar la guia
va sortir d’altres grups
municipals i que fins i tot
recull ajuts que han estat
proposats per la ciutadania. Casals va voler subratllar que “Molins de Rei és
dels municipis que més
recursos destina a l’atenció social i a la reactivació
econòmica, però és molt
important que aquesta
informació arribi a tothom”.
Per altra banda, el regidor d’Economia i Finances,
Ramon Sànchez, va afirmar
que la guia ha de servir
“per trencar tòpics, perquè hi ha molta gent que
pensa que els ajuts només
s’adrecen a una petita
part de la ciutadania”.
Sànchez també va destacar que aquesta publicació
“serà útil per afavorir la
participació ciutadana

a l’hora de preparar les
ordenances fiscals i els
pressupostos per a l’any
que ve”.
La guia d’ajuts ha estat
redactada amb un llenguatge poc tècnic per facilitarne la comprensió i se n’ha
organitzat el contingut per
perfils de possibles persones interessades. El cost de
l’edició, impressió i distribució de la publicació és
d’uns 4.000 euros.
Redacció

Pensamientos de Nil,
l’exitós curtmetratge dirigit
per Dani Andreu per sensibilitzar la població sobre la
problemàtica que tenen les
persones que pateixen autisme, es podrà veure a Puerto
Rico gràcies al conveni
signat amb la Corporación
de Puerto Rico para la

Difusión Pública (CPRDP)
i la televisió pública WIPR
TV, coneguda com Puerto
Rico TV, que és un dels
principals canals de televisió d’aquest país caribeny. El curt s’emetrà per
televisió com a part de la
campanya educativa sobre
l’autisme.

Nou audiovisual de conscienciació sobre l’autisme
Gueopic ha elaborat un nou anunci amb motiu del Dia
Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme, que es va
celebrar el 2 d’abril.
L’audiovisual, titulat Del revés, comença amb
paraules llegides a l’inrevés en el que pretén ser una
al·legoria als problemes de comunicació que pateixen
les persones que tenen autisme.
L’anunci és de factoria molinenca, ja que està
dirigit per Dani Andreu, és interpretat per Oriol Roig
i compta amb la col·laboració de l’actor de doblatge
Lluís Posada, que hi posa la veu.
L’audiovisual es pot veure a: https://www.youtoube.
com/watch?v=2MYNOD-INbI

L’handbol català recull fons per ajudar a implantar aquest esport a Gàmbia
El 27 de març passat, el
Poliesportiu Municipal
de Molins de Rei va acollir la primera edició de
la
jornada
solidària
#Handball4Gàmbia organitzat per Yakaaro (Judit
Gómez) i Valonmano
Con V (Xavi Vegas), amb
les col·laboracions de
l’Ajuntament de Molins de
Rei (Marc Rebulà i Sílvia
Guillén), de la Federació
Catalana d’Handbol (Jaume
Fort) i de l’Handbol Club
Esportiu Molins de Rei
(Alfred Puntas). Va ser un
dia ple de diversió, solidaritat i molt d’handbol.
L’objectiu principal del
#Handball4Gàmbia va ser
recaptar fons i material
esportiu per poder organitzar, l’any 2019, el primer Campus d’Handbol a
Lamin (Gàmbia), una acció
que, al mateix temps, pretén apropar un esport pràcticament desconegut a la
cultura africana.
Durant la jornada es va
poder conèixer, mitjançant
unes projeccions audiovisuals, com és la cultura
gambiana i com es viu en
aquest país africà. També
es va poder interactuar
amb joves que han estat en
aquest país com a voluntaris en diversos projectes
humanitaris. En definitiva,
va ser un esdeveniment
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social i esportiu que pretenia trencar fronteres amb
l’handbol.
En l’aspecte esportiu,
durant la jornada matinal,
des de les 9 fins a les 15 h
es va disputar un triangular
d’handbol base entre dotze
equips convidats en les
categories Infantil i Cadet,
tant masculins com femenins:
CE Molins de Rei (2),
H. Sant. Joan Despí, CH
Martorell (2), CH Sanes,
OAR Gràcia, CH Vilanova
del Camí, H. Cooperativa
St. Boi, Joventut H.
la Llagosta, Selecció
Territorial Lleida i Selecció
Territorial
Catalunya
Central.
Al mateix temps, des de
les 11.30 fins a les 13.30
h, es va fer un Clínic
Formatiu, en col·laboració
amb la Federació Catalana
d’Handbol, de la mà de
Pau Campos, seleccionador català absolut femení, i de Txema del Rosal,
entrenador i coordinador de l’Handbol Lleida
Pardinyes.
Durant la jornada de
tarda-vespre van tenir lloc
els partits All-Stars juvenils
i sèniors. En la categoria
juvenil es van formar dos
equips mixtos integrats per
14 jugadors, set noies i set
nois, que es van enfrontar

mútuament en un partit no
exempt de qualitat. A continuació es va disputar el
partit de categoria sènior
femenina, per al qual estaven convocades, per part
de la FCH, 30 jugadores,
15 de les quals van jugar
sota el nom de Selecció
Catalana Sub-23 i les altres
15, sota el nom de Selecció
#Handball4Gàmbia.
Seguidament, i abans
del darrer partit, va tenir
lloc l’activitat estrella de
la jornada amb el Concurs
d’Habilitats All-Star amb
grans figures reconegudes
de l’handbol català. Davant
d’una graderia entregada i
plena de gom a gom, durant
30 minuts es va poder gaunúm. 543 abril 2018

dir d’un espectacle genial.
I per finalitzar la jornada, es va disputar el partit
de categoria sènior masculina entre la Selecció
#Handball4gambia i el
CH Sanes, de Primera
Nacional.
En aquesta jornada de

tarda-vespre hi van participar els molinencs Pol
Ibáñez, Joan Amigó, Adrià
Palet i Laia Fradera, que
van aportar la seva solidaritat en aquest gran esdeveniment.
Redacció

Jordi Carreras Puigvert viu a Uppsala (Suècia)

“Paguem molts impostos, però no tenim la
sensació que els diners es llencen o no s’utilitzen”

J

ordi Carreras Puigvert és un molinenc de 39 anys que des de fa 12 anys viu i treballa
fora de Catalunya, primer, a Holanda i, després, a Uppsala, on s’ha instal·lat amb la
seva dona Lisa, que és sueca, i el seu fill, en Nil, que aviat farà dos anys. Llicenciat
en Biotecnologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i doctor en Ciències
de la Vida en l’especialitat de càncer i dany a l’ADN, treballa en el Karolinska Institutet
d’Estocolm com a catedràtic assistent en el camp del descobriment de nous fàrmacs contra
el càncer i l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA).
A en Jordi li encanta la música, una afecció que li va de família, ja que el seu pare, en
Jordi Carreras Fàbrega, era el cantant dels Dracs. També és un enamorat de l’esport. De
petit va practicar judo i futbol sala, i ara, a Suècia, s’ha adaptat als esports locals i s’ha
marcat com a repte completar la Swedish Classic, una prova que consisteix a fer, en un
any, una cursa d’esquí de fons de 90 km, una altra de 300 km de bicicleta de carretera,
nedar 3 km en un riu de 3 km i fer una cursa de muntanya de 30 km. De moment, en Jordi
va pel bon camí, ja que per completar-la només li manca la cursa de muntanya.

JOSEP FERRER (J.F.):
L’any 2006, amb 27 anys,
vas deixar Molins de Rei
per anar a viure a un poblet
a prop de Maastricht, a
Holanda. Què t’hi va portar allà?
JORDI
CARRERAS
(J.C.): Després d’acabar la
carrera, un professor de la
Universitat em va oferir treballar a la seva empresa de
farmacologia, que pertany
a la UAB, i hi vaig estar
un any. Aviat, però, em vaig
adonar que necessitava alguna cosa més, així que vaig
decidir marxar fora, primer
per guanyar experiència en el
camp de la ciència i, després,
per pensar si volia fer un
doctorat.
J.F.: Per què vas triar
Holanda i no un altre lloc?
J.C.: La meva idea inicial
era viatjar pel món. Tenia la
ruta clara: Holanda, Canadà
i Japó, però em vaig quedar a Holanda molt més del
que m’esperava. Vaig anar a
parar a Holanda perquè tinc
una amiga molinenca que hi
viu des de fa temps, l’Úrsula
Bonia Augé, i tot parlant-hi
em va convidar a passar uns
dies per veure com s’hi vivia.
Després d’un parell de dies
em vaig adonar que Holanda
era perfecta per a una primera
destinació. Al final m’hi vaig
quedar 7 anys.
J.F.: Què et va dir la
família quan els vas plantejar marxar a Holanda?
J.C.: Em van donar tot el
seu suport. És clar que els va
entristir, però tots sabien que
era una cosa que jo volia fer
des de feia molt de temps,
de manera que amb alguna
llagrimeta em van animar a
tirar-ho endavant.
J.F.: Ets doctor en
Ciències de la Vida, especialitzat en estudis del càn-

cer i dany a l’ADN. Per què
et vas decantar per aquest
doctorat i aquesta especialitat?
J.C.: El meu interès pel
càncer ve de molt abans que
comencés fins i tot la carrera. La meva mare, la Maria
Puigvert Casas, va morir de
càncer quan jo tenia només
14 anys. Això va marcar molt
la meva carrera acadèmica.
Un cop acabat el COU, vaig
començar a estudiar per ser
tècnic de laboratori, amb
l’únic objectiu de fer alguna cosa contra el càncer de
forma activa. Aviat em vaig
adonar que, tot i treballar al
camp de batalla, al laboratori clínic, necessitava més
coneixements per realment
poder-hi fer alguna cosa. Per
això em vaig decantar per
la biotecnologia. Quan vaig
tenir l’oportunitat de fer el
doctorat en el dany a l’ADN i
càncer, no m’ho vaig pensar:
era el moment perfecte per
endinsar-me en el món de la
recerca de primer nivell.
J.F.: Sovint es diu que
el càncer és l’epidèmia del
segle xxi. És cert?
J.C.: Bé, això són paraules
molt grans. Sí que és veritat
que el càncer ha esdevingut
un problema de salut a escala mundial, però no oblidem
que altres problemes, que,
de fet, poden ser precursors
del càncer, com el sobrepès i el sedentarisme, també
ho són. O, per exemple, les
malalties cardiovasculars i
respiratòries, que són molt
freqüents, també han costat
la vida a milions de persones. Vull aprofitar també
per dir que, com a societat, estem començant a tenir
un problema molt greu i és
el de la manca d’antibiòtics
efectius. L’abús que es fa
dels antibiòtics ha portat a

l’aparició de soques de bacteris resistents als antibiòtics
actuals. Com que només hi
ha certes maneres d’atacar els
bacteris sense que ataquem
el cos humà, tant els tipus
d’antibiòtics actuals com els
que es podrien potencialment descobrir són limitats.
Per tant, hem de començar a
conscienciar-nos sobre aquest
problema.
J.F.: Abans, quan algú
moria de càncer es deia
que havia mort d’un mal
dolent. El càncer ha existit
sempre o és el nom que li
hem donat en les darreres
dècades?
J.C.: Les primeres referències científiques del càncer
daten del 1790, és a dir, ha
existit, si no sempre, des
de fa molt de temps. I això
tenint en compte que, abans
d’aquestes dates, simplement
potser no s’havia documentat
o no hi havia cap registre. La
paraula “càncer” en si té origen a la Grècia d’Hipòcrates
(any 400 aC), qui, després
d’observar unes masses de
creixement cel·lular amb
unes ramificacions que semblaven prendre la forma d’un
cranc, les va anomenar karkinos (que vol dir ‘cranc’).
Més tard, Celsus (filòsof de
l’any 47 aC) va començar
a popularitzar la versió en
llatí d’aquesta paraula, que
és càncer.
J.F.: El càncer serà algun
dia curable del tot? Si existeix aquest fàrmac, interessa descobrir-lo?
J.C.: El càncer és, de fet,
una malaltia que engloba
més de 200 alteracions juntes. El càncer és, per tant,
una malaltia molt complexa.
Dit això, val la pena esmentar que molts dels càncers,
afortunadament, són erradicables per cirurgia i fins i
núm. 543 abril 2018

tot per tractaments tant de
radioteràpics com de quimioteràpics. El problema
és que molts d’altres no ho
són. Si tenim en compte les
dècades de recerca a escala mundial, és veritat que
fins i tot alguns de nosaltres
(científics en la matèria) ens
preguntem si mai trobarem
la pastilla màgica, i crec que
cada vegada més comencem
a adonar-nos que potser la
pastilla màgica no existeix i
que haurem d’acostumar-nos
a viure amb el càncer com
una malaltia crònica en molts
casos. Hi ha avenços recents
que són espectaculars, com
les teràpies immunològiques
que reactiven el sistema
immunitari del pacient. Però
no tots els pacients responen.
Sense cap dubte, si hi hagués
un fàrmac o una cura, ho
sabríem. Sí que és veritat que,
malauradament, les grans
empreses farmacèutiques
són les que se’n beneficien
més a l’hora de vendre els
tractaments que ells mateixos
fabriquen, cosa que és molt
greu, per exemple, als Estats
Units, on els ciutadans necessiten una assegurança molt
cara. Però avui dia, en l’àmbit
acadèmic estem avançant
tan ràpid com podem i, de
forma general, fem que els
fàrmacs que trobem siguin
disponibles per a organitzacions que no siguin de lucre,
o fins i tot hi ha organitzacions acadèmiques que els
poden desenvolupar en forma

de medicament. Finalment,
s’ha de reconèixer, que tot
i beneficiar-se’n gegantinament, les empreses farmacèutiques són sovint les úniques
que tenen prou recursos per
trobar nous medicaments i
arribar a comercialitzar-los.
J.F.: Què és el que fa que
unes persones tinguin o no
càncer?
J.C.: Tal com he comentat abans, el càncer és, de
fet, un conjunt de malalties
o alteracions. Hi ha molts
aspectes en joc que poden
fer decantar la balança cap a
un costat o l’altre. Primer, hi
ha la predisposició genètica,
és a dir, mutacions en certs
gens que fan que una persona sigui més propensa a
patir un càncer que una altra.
Després tenim els factors de
risc, com ara fumar o beure,
i també factors d’hàbits, com
el sedentarisme i la dieta.
La combinació d’aquests factors, en més o menys mesura, contribueixen al fet que
una persona pugui patir un
càncer. Per tant, reduint els
factors de risc, seguint una
dieta equilibrada i evitant el
sedentarisme faríem que la
balança es decantés cap a, en
molt bona mesura, evitar que
aparegui un càncer.
J.F: Quan vas arribar
a Holanda, sabies anglès o
holandès? Vas tenir alguna mena de problema amb
l’idioma?
J.C.: Quan vaig arribar a
Holanda, el meu anglès era
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molt bàsic, tan bàsic que,
de fet, feia una mica de vergonya. Amb els anys m’he
adonat que de ben petits
hauríem d’aprendre anglès,
sobretot en aquest món tan
globalitzat. Parèntesi a part,
a Holanda vaig fer classes
particulars que em van anar
molt bé i, de fet, allà a on
vivia estava envoltat de gent
de tot el món: Anglaterra,
Franca, Alemanya, India,
Itàlia... Així que vaig tenir
l’oportunitat d’aprendre moltíssim en molt poc temps.
L’holandès el vaig intentar
aprendre per curiositat, per
respecte al lloc on vivia i
per realment sentir-me més
còmode, però he de dir que
vaig fallar estrepitosament,
si bé el vaig acabar entenent
forca. L’holandès és molt
difícil i amb l’excusa que
a la feina no em calia, perquè tothom parlava anglès, el
vaig abandonar aviat.
J.F.: Durant set anys has
viscut en diferents llocs
d’Holanda. Quins records
en tens?
J.C.: El primer record
el tinc de Maastricht, una
ciutat molt senyorial, molt
agradable, amb gent oberta i
molt acollidora. És una ciutat
relativament petita, però amb
molta història i això es nota
als carrers. El segon record,
que és potser el que em va fer
créixer més ràpid personalment, és un poblet proper a
Maastricht que es diu Geleen.
És un poblet senzillíssim,
petit, sense pretensions, on
la majoria de la població o bé
treballa a Maastricht o bé en
una empresa química gegant
que es diu DSM. A Geleen
vaig viure en un hostel, que
era com una residència on
cadascú tenia una habitació,
compartíem banys i hi havia
unes cuineres molt simpàtiques que feien el menjar.
L’hostel era dels anys 60 del
segle passat, tant l’edifici com
el mobiliari, i hi vivíem unes
30 persones, la gran majoria de les quals eren estudiants que feien pràctiques a
DSM. D’aquests 30, uns 20
vam fer una colla molt maca,
vam viatjar arreu d’Europa
plegats (Holanda mateix,
Estocolm, París, Gènova...)
i encara ens intentem veure
un cop cada un o dos anys.
És un record molt agradable
el que tinc de Geleen, tot i
ser un lloc tan estrany! I, és
clar, el record més agradable
de tots és per Leiden, on vaig
viure 6 anys i mig. Leiden
és una ciutat d’uns 100.000
habitants, la gran majoria
dels quals són estudiants, ja
que la Universitat de Leiden
és una de les més reconegu-
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des d’Holanda i una de les
més antigues d’Europa: data
del 1575. Leiden, tal com la
va descriure un amic meu
que em va venir a veure,
és com un parc d’atraccions:
els carreres amb llambordes,
les cases petites de diferents
colors –la majoria de les
quals, tortes–, els canals, el
campanar de l’Ajuntament,
les dues esglésies... Tot
plegat fa que passejar per
Leiden, sobretot en dissabte,
quan hi ha mercat, sigui una
experiència recomanable al
100%!
J.F.: Com són els holandesos?
J.C.: Crec que la primera descripció que em ve al
cap dels holandesos és que
són molt directes. Si volen
saber alguna cosa de tu, no
tenen cap mena de problema a preguntar, fins i tot si
no et coneixen. Holanda és
el país europeu més densament poblat, amb 18 milions
d’habitants, i la mida de
Catalunya! Això fa que els
espais personals estiguin una
mica reduïts o, com a mínim,
és la sensació que em va
donar. A banda d’això, un
cop els coneixes, els holandesos són generosos i amables, i una cosa a destacar és
que són coneixedors de molta
història i del que passa arreu
tant d’Europa com del món.
J.F.: El ritme de vida
és molt diferent al de
Catalunya?
J.C.: La bicicleta és el
mitjà de transport més comú
i habitual a Holanda. Això
ja et dona una idea que el
ritme de vida és força diferent al de Catalunya. Des del
meu punt de vista, els horaris estan molt més enfocats
a permetre un bon equilibri
entre feina i vida personal/
familiar. Normalment, la gent
comença a treballar entre les
8 i les 9 del matí, i pleguen a
les 16-18 h, de manera que
tenen temps per passar una
estona amb els fills o bé anar
al gimnàs o trobar-se amb els
amics. Així, la vida laboral
és molt eficient, perquè dona
temps a tot.
J.F.: A Leiden, mentre feies el doctorat, vas
conèixer la Lisa, amb qui
el 2013 et vas casar, i teniu
un fill en comú, en Nil, que
aviat farà dos anys. Tots dos
veniu del mateix camp?
J.C.: Sí, conèixer la Lisa
és el millor record i experiència que tinc de Leiden.
La Lisa va arribar al mateix
laboratori on jo treballava
cosa d’uns 3 o 4 mesos més
tard. De fet, vaig supervisar
la seva tesi de màster, ja que
el nostre cap era el mateix.

La Lisa és farmacèutica i
es va centrar en els efectes
tòxics per al fetge induïts per
medicaments comuns. Va fer
una feina tan bona que el cap
del laboratori la va convidar
a fer el doctorat i per sort
va acceptar! A Leiden vam
viure en una casa petita just
darrere d’un canal. Els dos
vam escriure les nostres tesis
allà i en tenim un record molt
entranyable. El 2012 em vaig
declarar a la Lisa en un viatge a París, que de fet va ser
el seu regal de tesi. Va ser a
la Torre Eiffel i va ser molt
romàntic, però vam acabar
prenent una xocolata calenta en comptes d’una copa
de xampany, perquè feia un
fred que pelava! Ens vam
casar el maig del 2013 prop
de Besalú, amb pluja inclosa. Com diu la meva àvia
Eulàlia, va ser de pel·lícula,
amb tothom corrent amb la
cadira a la mà cap a dintre la
masia. I el juliol del 2016 va
néixer en Nil, el nostre primer fill. Ara, la Lisa és mestra d’universitat a Uppsala,
on ensenya metabolisme de
lípids, metabolisme d’àcids
nucleics i biologia molecular
als estudiants de farmàcia, i
li encanta. Hi té tanta facilitat
que els estudiants la feliciten
després de cada classe.
J.F.: Ja casats vàreu
deixar Holanda per anar a
viure a Uppsala. Per què?
J.C.: Amb les condicions de
feina, que no tenien la millor
perspectiva a Barcelona, i
tenint en compte que la Lisa
va néixer a Uppsala i és on
viu la seva família, venir a
viure a Uppsala era de llarg la
millor opció i la que ens feia
més il·lusió.
J.F.: Et va costar molt fer
el canvi?
J.C.: Gens ni mica.
Uppsala és una ciutat molt
semblant a Leiden, té també
una de les universitats més
antigues d’Europa, amb un
ambient molt estudiantil, i a
més és molt atractiva quant
a paisatge i activitats. A més,
tenir els pares i el germà de
la Lisa a prop, ho va fer tot
encara més fàcil.
J.F.: Quan vas arribar a Suècia tenies feina?
Coneixies l’idioma?
J.C.: Vam començar a
preparar el viatge a Suècia
amb força antelació. Això
ens va permetre trobar feines abans de la mudança.
Vam tenir molta sort, perquè
els dos vam trobar places
de postdoctorat al Karolinska
Institutet. La Lisa va continuar estudiant la toxicologia
dels medicaments en el fetge,
però aquesta vegada estudiant un sistema molt nou:
núm. 543 abril 2018

cultivant el que es diu esferes
cel·lulars (imagina com una
piloteta microscòpica, feta de
cèl·lules hepàtiques). I jo vaig
rebre una beca de la Unió
Europea (Marie Curie) per
començar el meu postdoctorat al laboratori d’un catedràtic molt famós en el meu
camp, Thomas Helleday. De
fet, el suec el vaig començar
a estudiar a Holanda; abans
de marxar vaig fer un curs,
una mica complicat, perquè
era holandès-suec (tenint en
compte que el meu holandès era molt molt bàsic), i
això em va ajudar una mica.
A més, l’havia sentit molt
cada vegada que veníem a
Suècia a l’estiu o per Nadal a
veure la família de la Lisa. El
suec m’agrada molt més que
l’holandès. És molt difícil,
però la melodia i la pronunciació són molt més agradables.
J.F.: En quin idioma us
comuniqueu amb la Lisa? I
amb el Nil?
J.C.: La Lisa i jo parlem
en anglès quan en Nil no hi
és, perquè si ho fem quan ell
hi és, llavors s’enfada perquè
no ens entén! Si hi ha en Nil,
llavors la Lisa parla en suec i
jo en català. I amb en Nil, el
mateix: jo li parlo en català i
la Lisa, en suec.
J.F.: És complicat el
suec? Després de cinc anys
de viure-hi ja el parles?
J.C.: El suec és molt complicat! És d’arrel germànica
i hi ha paraules amb infinitat de consonants una darrere l’altra! Una vegada vaig
veure algú amb una samarreta
que deia “Jo parlo suec. Quin
és el teu superpoder?”. He
de confessar que, tot i haver
seguit un curs i que la meva
família és sueca, encara no
el parlo ni l’entenc tant com
voldria. En part, perquè a la
feina no el necessito, però
això sé que no és excusa. La
Lisa va fer un curs de català
de dos anys a la Universitat
d’Uppsala i entén el català
perfectament!
J.F.: Com és un dia qualsevol de la teva vida?
J.C.: El dia comença despertant el petit Nil a les 6.30
h del matí, sovint amb en
Mic de fons. Un cop dutxats
i vestits, esmorzem la família plegats. Llavors, la Lisa
marxa a la feina en bicicleta
(uns 6,5 km) i jo porto en

Nil a l’escola bressol també
en bicicleta (1,5 km). I, tot
seguit, surto ben ràpid per
anar cap a l’estació en bicicleta (5 km més). Això es
complica quan neva, com ara,
quan escrit aquesta entrevista
i tenim ben bé 10 centímetres
de neu i gel al carril bici.
Tinc uns 50 minuts de tren
fins a Estocolm, que aprofito per començar a treballar
(són les 8.2 4h). A les 9.20
h arribo a la feina després
de 2,5 km més de bicicleta. A la feina parlo amb el
grup, em posen al dia de com
van els experiments, parlo
amb col·laboradors, llegeixo
articles científics, escric peticions de beques, faig el que
s’anomena “figures” per a
articles que escrivim, dino
amb els companys de feina,
responc infinitat de correus
electrònics, ajudo algú del
grup si tenen problemes amb
algunes de les eines que fem
servir al laboratori, fem un
cafè i a les 16.30 h torno
a agafar la bicicleta cap a
l’estació. Tren un altre cop, on
segueixo treballant. Bicicleta
fins a casa i quan arribo, en
Nil i la Lisa juguen. És el
millor moment del dia, quan
en Nil ve corrents a obrir
la porta tot cridant “papaaaaa”, perquè el papa arriba.
Llavors fem el sopar i sopem
cap a les 19 h. A les 19.45
h, en Nil ja porta el pijama
i llegim llibres tant en suec
com en català, i a les 20.1520.30 h, en Nil ja dorm al seu
llit. Llavors, la Lisa i jo ens
relaxem parlant de com ha
anat el dia, fem plans per a
la setmana i la Lisa fa ganxet
o mitja (li encanta i hi té una
traça espectacular) mentre
mirem alguna sèrie a la televisió. I cap a les 22 h-22.30
h, a dormir, que a les 6.15 h
sona el despertador.
J.F.: I els caps de setmana, què acostumeu a fer?
J.C.: Com que durant la
setmana anem bastant atabalats, els caps de setmana
intentem fer activitats plegats. Sovint anem al centre
d’Uppsala a passejar. Si és
mitja tarda, fem el que en
suec es diu fika, que és un
berenar. I aprofitem per veure
la família, que, tot i viure
ben a prop, a vegades no ens
veiem en setmanes!
J.F.: Treballes com a
catedràtic assistent al

Municipi de residència: Uppsala
Nombre d’habitants: 152.617 (2017)
Superfície: 43,74 km²
Distància amb Molins de Rei: 2.860 km per carretera i
s’ha d’agafar algun ferri (28 hores); 3 hores 45 minuts
d’avió en vol directe entre Barcelona-El Prat
i Estocolm-Arlanda

Karolinska
Institutet
d’Estocolm, un dels instituts de recerca biomèdica
més importants del món.
En què consisteix la teva
feina?
G.C.: Per explicar el
que faig, primer he de dir
qui és el meu cap. Es diu
Oscar Fernández-Capetillo i
és un científic molt reconegut del País Basc amb el
seu laboratori principal a
Madrid, en concret, al Centro
Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO). Va ser
nomenat un dels 40 científics
més prometedors del món
per la revista científica Cell.
Bé, doncs, l’Oscar va ser
reclutat estratègicament pel
Karolinska Institutet. Això
vol dir que a part del seu
laboratori a Madrid, té també
un laboratori a Estocolm, on
ve una setmana al mes. I
aquí és on comença la meva
feina: jo porto el laboratori
d’Estocolm mentre ell no hi
és present. Per tant, superviso
i coordino el grup a nivell
de recerca i col·laboracions,
escric sol·licituds per a
beques, escric articles científics per difondre els nostres
resultats i, sobretot, penso en
ciència i què podem fer per
avançar en els tractaments de
l’ELA i el càncer. En concret,
el que fem al laboratori és
el que s’anomena cribatge
de drogues. Aquesta tècnica
consisteix a exposar cèl·lules
en cultiu a milers de drogues o compostos químics
que poden esdevenir drogues.
Llavors, amb el que es diu
microscòpia d’alt rendiment,
amb la qual podem obtenir
milers d’imatges en només
uns quants minuts, mirem de
trobar quina droga ens ha
donat el resultat esperat. A
partir d’aquí, caracteritzem,

és a dir, investiguem què és
exactament el que fa aquesta
droga i fem una validació
exhaustiva per comprovar si
realment la podem utilitzar
com a teràpia, o bé la podem
fer servir com una eina al
laboratori per entendre els
mecanismes d’una malaltia
concreta. Sona relativament
fàcil, però aquests estudis
normalment triguen uns dos
anys si tot va bé i, en el cas de
drogues que poden esdevenir medicaments, parlaríem
d’uns 10 anys.
J.F.: Abans t’hem preguntat pel càncer, però què
és l’ELA, l’esclerosi lateral
amiotròfica?
J.C.: L’ELA és una malaltia neurodegenerativa que es
caracteritza per la pèrdua de
motoneurones en el cervell i
la medul·la espinal. Això es
tradueix en el fet que el pacient perd l’habilitat de controlar moviments musculars,
fins i tot tan bàsics com els
del diafragma (arriba un punt
que no poden respirar). És
una malaltia ara mateix incurable i l’expectació de vida és
de només de 3 a 5 anys des
del moment del diagnòstic.
L’ELA és relativament una
malaltia rara –afecta 1 de
cada 50.000 habitants– i per
això les empreses farmacèutiques no hi dediquen cap
esforç. Per això, nosaltres,
des de l’àmbit acadèmic, creiem que tenim el deure de,
com a mínim, intentar buscar
una cura, ja que tenim les
eines per poder-ho fer i no
busquem cap benefici econòmic.
J.F.: Costa molt descobrir un medicament per a
aquestes malalties? Quins
passos s’han de seguir des
que es fa el descobriment
d’un nou fàrmac fins que

arriba a les farmàcies?
J.C.: El que és bàsic és
tenir un bon coneixement de
la malaltia abans de poder
buscar qualsevol medicament. L’ELA és una malaltia
relativament desconeguda.
Dic “relativament” perquè,
malgrat el gran nombre de
grups de recerca que hi treballen, les causes concretes tot
just ara, després de dècades
de recerca, s’estan començant a trobar. En termes molt
generals, hi ha dues maneres
de descobrir un medicament:
1) trobar una causa biològica de la malaltia, ja sigui
una mutació en un gen o
una proteïna que no funciona
tal com hauria de fer –això
s’anomena “trobar la diana”
i a partir d’aquí es busquen
drogues o compostos químics
que o bé activin o inhibeixin
aquesta diana–; 2) determinar el que es diu el fenotip
d’una malaltia, és a dir, quins
aspectes la fan diferent comparada amb un cas sa. Això,
llavors ho podem traduir al
laboratori cultivant cèl·lules
que repliquen la malaltia.
Un cop ho tenim, es poden
buscar drogues o compostos
químics que reverteixin els
símptomes de la malaltia que
repliquem en les cèl·lules en
cultiu. En aquest cas, la diana
no se sap i s’ha de trobar més
tard. En els dos casos, un cop
s’ha trobat un compost químic candidat, s’ha de desenvolupar en un medicament.
Això vol dir que, amb tècniques de química medicinal, el
compost es modifica perquè
sigui segur per a les cèl·lules
sanes, sigui efectiu i sigui
potent, és a dir, que es pugui
fer servir a dosis molt baixes.
Un cop s’ha modificat, si
compleix tots els requisits de
seguretat quant a toxicologia,
és a dir, que no sigui perillós,
llavors es pot anar a assajos
clínics, que són molt costosos
i poden demorar anys. Tot
plegat, tal com he comentat
abans, normalment triga uns
10 anys.
J.F.: És car viure a
Uppsala i a Suècia?
J.C.: Suècia és un país
relativament car, però cal
recordar que els sous són
també força més elevats
comparats amb altres països
europeus. També cal recordar que Suècia va triar no
entrar en l’euro i que encara
tenen la corona sueca (SEK),
cosa que va ser una decisió
molt encertada. El que és
caríssim a Suècia són les verdures. Com que el temps és
molt desfavorable per poder
cultivar verdures i hortalisses, gairebé tot és importat
de països del sud d’Europa.
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Per exemple, un carbassó
pot costar tranquil·lament 4
euros/quilo. L’habitatge tampoc és econòmic, sobretot a
la capital, Estocolm. Aquí,
pisos de 25 metres quadrats
es poden arribar a vendre
per 3 o 4 milions de corones
sueques, l’equivalent a uns
300.000-400.000 euros. Fora
d’Estocolm, la cosa se suavitza molt, però tot i així és car.
J.F.: Per què l’alcohol i el
tabac són tan cars?
J.C.: El Govern suec controla la venda d’alcohol per
evitar el seu consum desmesurat, sobretot entre el
jovent. És una mesura que
van adoptar a Suècia el 1955.
El Govern suec va obrir unes
botigues pròpies que es diuen
Systembolaget i només a través d’aquestes botigues està
permesa la venda d’alcohol
de més de 3.5 graus i a més
grans de 18. Quant el tabac,
el que és molt popular aquí a
Suècia és el que es coneix per
snus, que és tabac en forma
de pols que es consumeix
posant-lo directament entre
la geniva i el llavi. Això evita
els problemes relacionats
amb el fum del tabac, però,
és clar, tampoc és saludable.
El fet que el tabac sigui tan
car està relacionat també amb
el fet que el Govern suec
vol reduir-ne el consum tant
com pugui; per tant, similar
al tema de l’alcohol, aplica
unes taxes altes per evitar-ne
el consum desmesurat.
J.F.: El ritme de vida de
Suècia és igual que el de
Catalunya? En què es diferencia?
J.C.: A Suècia, el ritme
de vida depèn molt d’on
es viu. A les capitals, com
Estocolm, Goteborg, Malmö
o Uppsala, el ritme és més
trepidant: la gent anem a treballar ben d’hora, si podem
amb bicicleta, i intentem ser
de tornada a casa per poder
gaudir de la família. Per la
meva experiència, el ritme
no és tan estressat com a
les capitals o grans ciutats a
Catalunya. Això sí, la gent és
molt eficient a la feina. Una
cosa que a Catalunya fem
molt més, però, és trobarnos casualment amb amics.
Aquí això no passa sovint i,
en general, es deixa per als
divendres després de la feina
o bé els caps de setmana.
J.F.: Es diu que, a Suècia,
els ciutadans paguem molts
impostos, però a canvi tenen
molt bons serveis. És cert?
J.C.: Totalment cert.
Paguem molts impostos, però
no tenim la sensació que els
diners es llencen o no s’utilitzen. És veritat que molts dels
serveis són copagats amb els

impostos; per tant, encara
paguem una mica més, però
la sensació general és la de
satisfacció i no pas engany
amb els impostos. Crec que
la cultura dels impostos fora
dels països del sud d’Europa és molt diferent i, a títol
personal, crec que té molt a
veure amb el context polític,
és a dir, la corrupció i la resposta dels polítics a la voluntat dels ciutadans. A Suècia
hi ha hagut casos de corrupció, però s’han tallat de
soca-rel i no parlo de casos
extraordinaris: per exemple,
una diputada va fer servir la
targeta del congrés per comprar bolquers i gelats, entre
altres coses simples; doncs la
van fer dimitir per ús indegut
dels diners públics. Igual que
a Espanya, vaja! Per altra
banda, aquí a Suècia, dintre
dels límits, els polítics escolten el que la gent opina, i si
hi ha una protesta massiva
contra una proposta, aquesta
es desestima i es torna a la
taula de negociacions.
J.F.: Quins serveis dels
que gaudeixen els ciutadans
creus que són millors que a
Catalunya?
J.C.: Potser no m’atreviria a dir que són millors o
pitjors, però potser diferents.
L’educació, per exemple, està
molt ben organitzada i les
escoles són gratuïtes a tots
els nivells. L’escola bressol
està subvencionada; per tant,
és molt barata i tant l’escola
primària com secundària i la
universitat són gratuïtes.
J.F.: Com funciona el sistema sanitari a Suècia? És
públic o privat?
J.C.: El sistema sanitari
és una barreja entre públic i
privat. És a dir, per anar, per
exemple, al metge de capçalera, s’ha de pagar un mínim
que és fix: uns 15 euros cada
vegada. Ara bé, un cop s’han
assolit 10 visites, no cal pagar
fins al cap d’un any. És a
dir, com a molt, una persona
pagaria 150 euros a l’any.
És clar que aquest sistema
té el desavantatge d’haver
de pagar uns mínims, però
d’aquesta manera s’asseguren dues coses: primera, que
no hi hagi una aglomeració
innecessària a les consultes
i, segona, poder donar una
atenció millor a les persones
que realment la necessiten.
J.F.: Com és el caràcter
de la gent?
J.C.: En general són amables i considerats. Sí que és
veritat que, com en el cas
d’Holanda, són una mica tancats i que costa interaccionarhi a vegades, tot i que també
depèn de la zona del país:
com més cap al nord, més
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tancats i freds; com més al
sud, especialment a la zona
de Goteborg, més amigables.
Ara bé, un cop trencat el gel,
la cosa canvia molt i la interacció esdevé molt més fàcil.
La societat sueca està construïda sobre la base del “jo ho
puc fer sol/a”. Això ve dels
anys 70, quan es va començar
a promoure la independència econòmica de les dones
envers les seves parelles i
famílies. Això ha desencadenat un fenomen una mica
no desitjat i és que la gent és
força individualista, i, tot i
que respecten la resta de conciutadans, tendeixen a preocupar-se molt més per la seva
vida de forma singular.
J.F.: Com és el clima? Fa
molt de fred?
J.C.: Suècia és un país on
les estacions estan molt marcades, però a l’estiu rarament
s’arriba als 30 i pocs graus.
Ara bé, per la seva situació
geogràfica, el sol mai està
situat tan amunt com al sud
d’Europa i això fa que la
llum creï uns escenaris meravellosos amb uns colors molt
i molt vius. La primavera,
després de les neus i el fred
de l’hivern, és una explosió de colors, verdor i olors.
I la tardor, com que hi ha
tanta vegetació, és una mescla de colors terrosos, grocs
i taronges de les fulles dels
arbres. És realment preciós.
Ara, a l’hivern sí, fa molt de
fred! Ara mateix, per exemple, estem a -10°C; la setmana passada vam arribar als
-18°C... He de dir, però, que
és un fred sec i que, tot i que
sona com si fos un infern glaçat, la veritat és que amb una
bona jaqueta, guants, sabates
i gorro, es pot anar molt bé.
De fet, sempre passo més
fred quan baixem per Nadal
a Molins de Rei que no pas
aquí dalt. No hi ha roba que
pari la humitat!
J.F.: T’has acostumat a
conduir amb neu?
J.C.: I tant! Al principi
es feia estrany, no sabia si el
cotxe respondria igual, però
no hi ha cap problema! El
país està preparadíssim per
a condicions de neu i gel.
Des de les primeres glaçades
i nevades hi ha màquines
llevaneus contínuament treballant per netejar carreteres,
carrers, carrils bici, vies de
tren, tot. Per tant, l’únic trasbals és haver de tenir dos jocs
de rodes: un per a l’estiu i un
altre per a l’hivern amb rodes
de claus, que, per cert, fan
un soroll molt característic
que em va cridar l’atenció la
primera vegada que les vaig
sentir.
J.F.: A l’estiu teniu mol-
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tes hores de sol i a l’hivern
moltes de foscor. Es viu bé
així? El cos s’hi acaba acostumant?
J.C.: Personalment, jo no
he tingut mai cap problema.
A l’hivern potser sí que costa
una mica més anar a treballar
perquè és negra nit, tant en
arribar com en tornar, però
són un parell de mesos, i
quan els dies es comencen a
allargar, es nota molt ràpid i
de seguida és primavera. He
sentit de gent que tenen problemes amb la foscor, però
també amb la claror! Jo no
en tinc pas i, de fet, és espectacular anar a dormir veient
el sol a l’horitzó a les 12 de
la nit.
J.F.: Suècia, juntament
amb l’Estat espanyol, és
dels pocs països europeus
que encara conserven una
monarquia. La gent està
contenta amb la família
reial?
J.C.: En general, crec que
a la gent els agrada molt
la família reial. Sempre s’ha
mostrat molt propera a la ciutadania, és clar que marcant
molt les diferències, però
no hi ha la sensació general
d’insatisfacció que potser hi
ha a l’Estat espanyol. Fins i
tot una companya de feina
es va trobar de cop amb una
de les princeses tot fent running en un parc a Estocolm.
Ella es va espantar perquè els
guardaespatlles de la princesa van aparèixer de cop, però
en veure que s’havia endut
un ensurt, la princesa es va
disculpar. Un altre exemples
és que tant les dues princeses com el príncep no s’han
casat amb altres membres de
cases reials, sinó amb gent
“normal”, i això també els fa
tots plegats molt més propers
a la gent.
J.F.: Trineu, esquís, neu,
llacs, fiords, sauna, sol de
mitjanit... formen part de
l’imaginari nòrdic. T’hi has
adaptat?
J.C.: Tot el que enumeres
és real i ha passat a formar
part de la meva vida, i m’encanta! Més que adaptar-m’hi,
he volgut endinsar-me en els
costums i, sobretot, viure’ls
de primera mà. Per això vaig
començar la Swedish Classic,
que inclou els 90 km d’esquí de fons des de Sällen a
Mora, que diu la llegenda
que la va fer el rei Gustav
fugint dels danesos; els 300
km de bicicleta de carretera
al voltant del llac Vätern,
que és espectacular; els 3 km
nedant, 2 km amb el corrent
i 1 km a contracorrent, en un
riu d’aigua fosca-vermellosa
que amb el sol i les bombolletes que es fan en nedar

sembla que tingui guspires
de foc, i els 30 km de cursa
de muntanya a peu a l’illa de
Lidingö, a l’arxipèlag d’Estocolm, la cursa més dura de
totes, segons m’ha dit la Lisa.
Aquesta última encara la tinc
pendent i com que no l’he
pogut completar, em tocarà
tornar a començar amb la
cursa d’esquí de fons. El sol
de mitjanit del solstici d’estiu
o Midsommar és realment
espectacular: el costum de
cantar al voltant del pal que
fertilitza la terra per donar
benvinguda a l’estiu, en un
ambient familiar on tothom
balla, es preparen pastissos
amb maduixes, les dones fan
corones de flors... és realment màgic. Hi ha moltíssimes coses per descobrir a
Suècia: les aurores boreals,
infinitat de llacs que són ben
freds però refrescants a l’estiu i glaçats per patinar a l’hivern, neu per treure els nens
a passejar, boscos infinits per
visitar a l’estiu i la tardor,
natura que mai s’acaba i les
seves ciutats, cadascuna de
les quals té el seu encant. I
tant que m’hi he adaptat!
J.F.: Com és Uppsala, la
ciutat on vius?
J.C.: Uppsala és una ciutat molt estudiantil. És molt
agradable de passejar-hi i
els seus voltants estan plers
de natura, llacs, rius, prats,
poblets per visitar i anar a fer
un berenar tradicional.
J.F.: Si vinguéssim de
turisme a Uppsala, què és
el que no ens hauríem de
perdre?
J.C.: D’entrada, els edificis més emblemàtics, que són
la catedral, la més alta dels
països nòrdics; el castell que
divisa tota la ciutat; els jardins
del castell; el jardí botànic;
el Museu de la Ciència, on
tenen un teatre de dissecció
de l’any 1600; el nou Palau
de Congressos, des d’on hi ha
unes vistes espectaculars; la
Biblioteca Carolina, al costat
del castell on hi ha una Bíblia
de plata; el jardí de Lineu, el
gran taxonomista de tots els
temps; el que es diu Gamla
Uppsala (la Uppsala antiga),
on hi ha la que era la catedral
antiga de l’any 1300 i on
també hi ha el museu víking
i tres tombes de reis víkings
en forma de tres turons, i
tot just al costat d’un museu
a l’aire lliure on es poden
visitar cases tradicionals de
fusta pintades amb el típic
vermell del nord. I per parar a
fer un berenar, qualsevol dels
petits cafès que hi ha repartits pel centre, on serveixen
pastisseria tradicional. Per dir
algunes coses.
J.F.: I del país, què ens
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recomanaries visitar?
J.C.: Si hi ha temps, tot i
que Suècia és un país molt
llarg, cal visitar la regió del
sud, que es diu Skåne. És
el més similar a Catalunya,
plena de prats verds i on les
temperatures són més atemperades. Estocolm i Uppsala,
crec que són les dues ciutats
que més m’agraden i que
recomanaria visitar. I si es
pot, anar al nord, ben al nord,
a Avisko, on es poden veure
les aurores boreals. Entremig
hi ha infinitat de ciutats petites, com Sigtuna, la primera
ciutat del país, o Darlana,
la regió just per sobre (400
km) d’Uppsala, on hi ha llacs
espectaculars.
J.F.: Quins són els plats
típics de la cuina sueca?
J.C.: La cuina sueca és
realment interessant i forca
diferent de la catalana. Plats
típics de la cuina sueca, per
exemple, són mandonguilles
(sovint de ren) amb puré de
patates i melmelada de gerds,
salmó fumat en fred i en
calent; rårakor, que és una
mena de truita feta només amb
patata ratllada i fregida, on es
posa créme fraiche i caviar
de salmó; dillkött, un estofat
de carn en una salsa de fooll;
Kräftor, o crancs de riu, que
es couen també en fonoll i es
mengen freds, sovint acompanyats d’aiguardent (snaps);
västerbottenost paj, que és
un pastis de formatge calent
que sovint s’acompanya amb
rossinyols fregits en mantega
o bé una picada de ceba i
caviar de salmó; kroppkakor,
una bola de patata farcida
sovint de bolets o bé carn
que se serveix amb mantega
fosa caramel·litzada; ärtsoppa, una sopa de pèsols grocs
–a Suècia, sovint les sopes
es mengen els dijous i normalment van acompanyades
amb creps amb nata i melmelada, i janssons frestelse,
un plat de Nadal, amb patata
ratllada feta al forn amb nata
i anxoves que es fonen. I pel
que fa a brioixos típics, hi
ha el kanelbulle o brioix de
canyella (aquest es pot trobar
durant tot l’any a qualsevol
cafè); semla, que és un brioix
que conté massapà i nata, i
és típic del febrer; lussebulle,
un brioix amb safrà i panses
que és típic dels dies abans
de Nadal, i també les pepparkaka, galetes de gingebre
típiques del Nadal.
J.F.: Del que gaudeixes
a Uppsala, què és el que
t’agradaria que tingués
Molins de Rei?
J.C.: Tranquil·litat. Crec
que és del que gaudeixo més
a Suècia en general, però
sobretot a Uppsala. Potser és

pel lloc on vivim, a 6 km del
centre, però sortir a passejar
pel bosc, que és a 2 minuts de
casa, no té preu.
J.F.: I de la vila, què trobes a faltar aquí?
J.C.: El primer és la família. Trobo a faltar la meva
àvia, el meu pare (tot i que ell
no viu a Molins), els cosins
i la tieta. I trobo a faltar els
amics de la colla, que encara ens mantenim en contacte
per missatges, però amb prou
feina ens veiem durant l’any.
J.F.: Estàs en contacte
amb Molins de Rei? De
quina manera?
J.C.: El més fàcil i
ràpid són els missatges per
Whatsapp i si no, fem un
FaceTime o Skype. Fins i tot
la iaia té el seu propi iPad i
es defensa prou bé amb el
FaceTime!
J.F.: Cada quant veniu
a la vila? Quan sou entre
nosaltres, què acostumeu a
fer?
J.C..: Normalment venim
dos cops a l’any: un a l’estiu i l’altre per Nadal o Cap
d’Any. Els dies que som a la
vila o a casa del meu pare, els
aprofitem per passar temps
amb la família. En Nil està
enamorat de la seva besàvia!
I, de fet, a vegades fem el
“guiri” i anem a Barcelona
de compres, passegem, anem
a la platja... Coses de turista,
perquè Catalunya és la nostra
segona casa.
J.F.: La família i els amics
us venen a veure sovint?
J.C.: Quan vivíem a
Holanda era més fàcil, perquè només eren 2 hores de
vol. Ara en son gairebé 4 i,
a més, és molt més car. Així
que, aquí dalt, de moment
hem tingut poques visites.
La iaia sempre diu que ella
vindria amb cotxe, però és
clar, són prop de 3.000 quilòmetres...
J.F.: T’has plantejat
tornar a Catalunya o de
moment ja estàs bé aquí?
J.C.: De moment, no.
Aquí estic/estem molt bé.
Em trobo molt còmode, tinc
una família espectacular, la
feina que faig m’apassiona
i tot i que trobo a faltar la
família a Catalunya, no em
plantejo tornar. Amb la Lisa
sempre hem dit que ens jubilarem a Catalunya i obrirem
un Bed&Breakfast a Girona.
Ja tenim la idea; ara falta que
ho fem.
J.F.: Ens pots enviar una
salutació en suec per als
nostres lectors?
Hej läsare av El Llaç!
Kom till Sverige, det är ett
underbart land! En kram
från Uppsala!

Artur Garro Sogas, president de l’Associació Tres Tombs Molins de Rei

“La festa dels Tres Tombs pertany a Molins de Rei”

E

l cap de setmana 24 i 25 de febrer de 2018 es
van celebrar a la vila els diferents actes de la
festa dels Tres Tombs de Sant Antoni Abat. Un
any més, nombrosos carruatges d’època i espectaculars
carros de traginers van desfilar pels carrers acompanyats de la Banda de Música de Rubí, el carro amb la
imatge de sant Antoni Abat, la bandera i la bandera
infantil, enguany portades per membres de la Comissió
de la Cavalcada de Reis. Tampoc hi van faltar el carro
del rebost del carreter, la venda de tortells i, a la
tarda, el concert i el ball al Foment Cultural i Artístic.
Malauradament, l’edició del 2018 ha quedat marcada
per un desgraciat accident, canvis en el recorregut que
no han satisfet els organitzadors i una manifestació de
contraris a la celebració d’aquesta festa amb un incident violent. De tot plegat en parlem amb Artur Garro
Sogas, president de l’Associació Tres Tombs Molins de
Rei.
ÀNGEL BEUMALA
(A.B.): Què comporta
organitzar cada any la
festa dels Tres Tombs de
Sant Antoni Abat?
ARTUR
GARRO
(A.G.): A l’Associació
Tres Tombs Molins de Rei
som 12 persones a la Junta
Directiva, però el dia de la
festa mobilitzem més d’una
vintena de voluntaris, incloent-hi els que preparen l’esmorzar del diumenge per
a 400 persones, els venedors dels tortells, els que
porten el carro del rebost
del carreter i en venen els
números, etc. Això, sense
comptar tots els efectius
de la Guàrdia Urbana,
Creu Roja i Agrupació de
Defensa Forestal (ADF).
Sobre el mes d’octubre ja
comencem a fer reunions i
a vendre la loteria de Nadal.
Després, comencem a muntar el programa, que té format de revista i, encara que
no ho sembla, porta molta
feina: buscar i triar fotografies antigues, fotografies
de l’edició anterior, buscar col·laboradors que ens
facin escrits, buscar anunciants per finançar les despeses, etc. Després arriba
la Fira de la Candelera, on
participem amb un estand
i una mostra de carruatges
antics al carrer del Foment,
amb tota la feinada que
implica portar-los. A l’Associació en tenim una col·
lecció molt important amb
més de vint vehicles que
hem anat reunint i restaurant: tenim carros d’escala,
tartanes, berlines i carros
temàtics, com el de difunts,

el de la bóta de quan es
treia la bassa de les cases...
Llavors, amb la darrera setmana de febrer arriba pròpiament la Festa dels Tres
Tombs. Això implica també
que abans hem hagut de
preparar tota la logística pel
que fa a venda d’entrades
per a l’esmorzar, per al ball,
llogar la xaranga que acompanya el trasllat de la bandera del dissabte, llogar la
banda de música que fa la
cercavila dels Tres Tombs
del diumenge, l’orquestra
que fa el concert i el ball de
la tarda... I també, totes les
gestions relacionades amb
l’Administració: pactar el
dia, el recorregut, permisos, sanitat, seguretat...
A.B.: I també emparaular tots els carruatges
que desfilaran a Molins
de Rei, oi?
A.G.: Sí, dels que venen
de fora, molts venen pel
sistema d’intercanvi: nosaltres anem als Tres Tombs
dels seus pobles i ells, llavors, ens retornen la visita
i venen als Tres Tombs de
Molins de Rei. Aquestes
sortides les fem amb carruatges de la nostra col·lecció.
Aquest any hem sortit amb
un carro gran ple de coves
amb escaroles i dos més
d’estirats per ponis. Des
del gener que estem fent
“bolos” i ja no parem fins
a finals de març. En total
haurem anat als Tres Tombs
d’una quinzena de pobles i
aquí hauran vingut, entre
carros de pagès i d’altres,
uns quaranta carruatges.
A.B.: Aquesta edició
del 2018 ha quedat enter-

bolida per dos fets: un ha
estat un accident d’una
persona, que va tenir la
desgràcia de caure del
cavall, i l’altre ha estat
una picabaralla amb un
manifestant contrari a la
festa.
A.G.: Sobre el desafortunat accident, aquestes
coses poden passar aquí i
a qualsevol lloc per moltes precaucions que es
prenguin. El risc zero no
existeix. No cal dir que
desitgem una ràpida i total
recuperació de la genet
accidentada. I pel que fa al
lamentable incident amb el
manifestant, he de dir que
aquestes persones no es van
posar al lloc on es va pactar
que estarien. Estava pactat amb la Guàrdia Urbana
de Molins de Rei que es
posarien a la intersecció del
passeig del Terraplè amb el
carrer del Molí, però a la
vorera que toca a la plaça
de la Llibertat i a la nova
Biblioteca, i al mig de la
carretera, ja que el trànsit
estava tallat. En canvi, es
van posar a la cantonada
oposada, a dos metres dels
carros i de les persones que
els portaven. Això era un
perill per a la seguretat,
perquè els carreters que
van a peu, quan porten el
cavall agafat, sempre van
a l’esquerra del cavall,
no van mai a la dreta. Per
tant, si s’haguessin posat
al lloc que ells mateixos
havien pactat a les reunions
amb les autoritats, doncs
haguessin quedat a l’altra
banda i els carreters ni els
haurien vist, ni els haurien
sentit. També es va pactar
que estarien amb pancartes, però en silenci, que no
cridarien per no espantar
els animals, i a l’hora de la
veritat portaven fins i tot un
altaveu! I finalment, també
estava pactat que al seu
davant hi hauria Mossos
d’Esquadra. Els Mossos
d’Esquadra hi eren, però
no al seu davant, i com que
a la primera passada no
va passar res, van marxar.
Jo, quan vaig veure que
no havien respectat el lloc
acordat per fer la manifestació, ho vaig comunicar al
cap de la Guàrdia Urbana,
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però no els va fer moure.
Tal com he dit abans, a la
primera volta no va passar
res i com que no va passar
res, els Mossos d’Esquadra
van marxar, i per això, a la
segona volta, va passar el
que va passar. Jo no hi era,
però em consta que, a dos
metres dels carreters, els
esbroncaven i els faltaven
al respecte. Al final n’hi
va haver un que no es va
poder aguantar i se li va
escapar un mastegot. No
justifico l’agressió, però si
aquesta gent hagués estat al
lloc que havien d’estar, tot
això no hagués passat. I si
els Mossos d’Esquadra, en
comptes de marxar, s’haguessin posat davant d’ells,
tampoc. No entenc per què
vam fer tantes reunions si
després no es va respectar
l’acord, i ni Mossos d’Esquadra ni Guàrdia Urbana
el van fer acomplir. A part,
alguns d’aquests individus
també es van posar entremig dels carros i això, pel
que fa a la seguretat és molt
perillós. Imagina’t si anaven pel mig, que a l’alçada
de les escaletes de la barraqueta, l’alcalde va haver
d’intervenir personalment
per demanar-los que fessin
el favor de marxar d’allà.
Només et dic això.
A.B.: Què penses
d’aquests manifestants
contra la festa dels Tres
Tombs?
A.G.: Manifestar-se és
un dret fonamental de les
persones, però fer-ho el

mateix dia de la festa és
una font de conflictes i de
tensions. No estic ressentit
amb ells. El que em sap
greu és que no respectessin
els pactes. Tampoc entenc
per què només es manifesten a Molins de Rei, ja que
als altres pobles que fan
Tres Tombs, jo no els hi he
vist mai. També trobo que
és una llàstima que se’ls
hi donés tanta rellevància,
ja que no arribaven ni a
trenta persones i gairebé
totes eren de fora de la vila.
Per acabar, vull dir que respecto els seus pensaments
–tot i no que no els comparteixo– i entenc que van
molt més enllà d’estar en
contra de la festa dels Tres
Tombs. El problema és que
per defensar la seva filosofia de vida i d’alimentació
acusen amb premisses molt
ofensives la gent que no la
practica.
A.B.: Com et sents després d’aquesta accidentada edició dels Tres Tombs
del 2018?
A.G.: No tinc la mateixa sensació d’altres anys.
Sempre, després de la festa,
el primer que fèiem era
celebrar que no hi hagués
hagut cap accident. Aquest
any, malauradament, n’hi
ha hagut un i això ens ha
deixat un regust amarg.
Això per una banda. Per
l’altra, he de dir que vam
arribar al dia de la festa
després de lluitar molt i
tenir molts desacords amb
l’Ajuntament, particular-
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ment amb la Regidoria de
Cultura, en un escenari que
cada cop anava a pitjor.
Pensa que en les altres edicions no havíem tingut mai
cap incident remarcable i
en aquesta n’hem tingut
dos! Són coses que et deixen una mica tocat i que
fan que perdis una mica
la visió global d’una festa
que, no és per dir-ho, és
una de les més lluïdes que
es fan a Catalunya.
A.B.: Quin suport heu
trobat a faltar del consistori?
A.G.: De les edicions
passades no tenim cap
queixa del consistori, però
d’aquesta en tenim una darrere l’altra! Des de la seva
premissa que els animals
són explotats i pateixen,
han fet el que han volgut.
Per exemple, van suprimir
el passeig en poni de la
Fira de la Candelera, van
eliminar la pujada de la
Xuclà del recorregut dels
Tres Tombs, van fer una
inspecció de les càrregues
dels carros... El proble-
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ma és que la Regidoria de
Cultura i la regidoria de
Benestar Animal –de la
qual encara no coneixem el
nom del regidor o regidora– han pres totes aquestes
mesures sense cap argumentació tècnica. Nosaltres
ens hem ofert per seure
en una taula amb tècnics
qualificats, però la negativa
seva ha estat total i ens han
arribat a dir que a l’Ajuntament no hi ha ningú capacitat per avaluar aquestes
qüestions. En canvi, a la
nostra Associació sí que
tenim persones molt capacitades, com ara veterinaris, professors de guiatge de
vehicles de tracció animal
i professionals experts en
l’ús i tinença de cavalls.
Resumint, no ens presenten
cap estudi, no hi ha cap
tècnic preparat per argumentar les decisions, però
les prenen igualment, perquè ells són els que manen.
Al final et queda la sensació que les minories, per
interessos polítics, passen
per sobre de les majories.

Sembla com si algú de dins
l’Ajuntament no vulgui que
es facin els Tres Tombs i
ens estigui posant totes les
pegues possibles. A part,
vam demanar coses que el
dia de la desfilada tampoc
no es van fer ni es van
acomplir. Les pancartes
publicitàries que ens penjaven cada any, aquest any no
s’han penjat. El rector va
haver de fer la benedicció
sense micròfon i la megafonia era allà, però ningú de
l’Ajuntament la va instal·
lar, quan cada any ens la
trobàvem a punt. Les taules
i les cadires del bar que hi
ha al carrer Major, número
49, no estaven desplaçades tal com vam demanar.
Aquelles taules i cadires
són un perill, perquè són
d’alumini i només que algú
s’hi entrebanqui fan un terrabastall que pot espantar
els cavalls. Ara també estan
posant en dubte el fet que
els carros que van cap a la
Font dels Casats i els que
en tornen es creuin al carrer
Verdaguer. Això no es fa
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per caprici: com que és una
rua tan llarga, necessitem
una gran tirada per arrencar
tota la cercavila. A part que
els carros i carruatges que
participen als Tres Tombs,
d’aquesta manera es poden
veure entre ells, que si no,
durant tot el dia només veurien el carro que porten
davant.
A.B.: Llavors, quin és
el futur dels Tres Tombs a
Molins de Rei?
A.G Ara mateix estem
en procés d’avaluar tots els
aspectes i fets que han passat des del setembre passat,
però una cosa sí que la
tenim clara: no estem disposats a suportar una altra
festa amb aquestes condicions, pressions i actituds
tan altives de la Regidoria
de Cultura. El consistori
també haurà de reflexionar
i decidir quin és el camí que
vol seguir. Personalment, jo
ja tinc 70 anys i hi ha companys a la Junta que encara
són més grans, i tot això
ho fem desinteressadament.
No oblidem que aquesta
festa dels Tres Tombs pertany a la vila; l’Associació

Tres Tombs Molins de Rei
només treballa perquè es
pugui fer i sigui un èxit.
D’altra banda, arran del que
està passant, també he de
dir que ja m’han vingut a
trobar de dos pobles del
voltant per dir-me que, si no
fem la festa aquí, la podem
fer al seu poble. Per què?
Doncs perquè dins d’aquest
món dels Tres Tombs, els
de Molins de Rei tenim una
experiència, un reconeixement i un prestigi que són
molt valorats.
A.B.: Què us diu la
gent pel carrer després
del que ha passat?
A.G.: Doncs, una mica
el que t’he anat dient durant
l’entrevista: que no s’entenen totes aquestes restriccions i prohibicions; que
una festa com la que es fa
aquí, que funciona tan i
tan bé, que és un èxit total
de públic i de participació,
que arrossega tanta gent de
la vila i de fora, sembla
que se la vulguin carregar.
Per sort, la gent de Molins
de Rei ens dona suport i
reconeix la nostra feina feta
durant tots aquests anys.

La genet accidentada continua
ingressada a l’hospital
Durant la darrera edició dels Tres Tombs, a la qual ens
referim en aquesta entrevista, una genet va caure del
cavall i va ser atropellada per un dels carros que participaven a la festa.
Els danys provocats per l’accident són més greus del
que es va creure inicialment. Segons ens han confirmat
fonts de la família, el 7 d’abril, la noia ferida encara
continuava ingressada a l’hospital i no se sabia quan li
podrien donar l’alta.
Des d’el Llaç expressem el nostre suport tant a ella
com a la seva família i li desitgem una ràpida i total
recuperació.
Josep Ferrer

El pressupost municipal per al 2018 supera
els 31 milions d’euros, un 4,28% més que el 2017
L’oposició el titlla de “continuistes de la sociovergència”
L’Ajuntament de Molins de
Rei ha aprovat el pressupost per al 2018, que puja
31.326.192,93 euros, un
4.28% més que el 2017.
Es va aprovar amb el vot a
favor de l’equip de govern
municipal, format pel
PDeCAT, la CUP i ERC,
mentre que l’oposició hi
va votar en contra o es va
abstenir, mentre argumentava que era un pressupost
continuista i lamentava
que s’hagués aprovat amb
retard.
Segons un comunicat
de l’equip de govern, els
comptes municipals per al
2018 contemplen invertir 4,13 milions d’euros
en la construcció, condicionament i millora de
diferents espais i equipaments públics, com ara la
fase final de la construcció de la nova Biblioteca
(1,7 milions d’euros), les
millores en l’enllumenat
públic (650.000 euros), les
inversions en equipaments
(255.000 euros), 250.000
euros en actuacions contemplades en els pressupostos participatius, la
finalització de les obres de
la Zona Esportiva Ricard
Ginebreda (198.000 euros)
i la restauració de la façana
del Palau dels Requesens
(150.000 euros). El pressupost municipal també
incorpora, per primer cop,
una partida destinada al
projecte de construcció de
la residència per a la gent
gran, tot i que l’oposició
econsidera els 5.000 euros
previstos insuficients i testimonials.
El pressupost del 2018
preveu destinar 31 de cada
100 euros a l’atenció a les
persones. Així, creixen
en un 20% els ajuts
d’assistència social i en un

23% els ajuts per combatre
la pobresa energètica compten. També s’incrementen
les dotacions en partides
destinades a igualtat, joventut i gent gran.
Un 23% del pressupost
és per a les actuacions en
via pública i els serveis
municipals (amb els nous
contractes de neteja i recollida de brossa i de manteniment del verd urbà al
capdavant). S’invertiran
diners del pressupost en
polítiques mediambientals,
amb importants campanyes
per reduir la generació de
residus i invertint en un
enllumenat públic més eficient i menys contaminant.
“La seguretat, l’estímul de
l’economia i la participació
ciutadana són també uns
altres aspectes que compten
amb importants recursos
per afrontar els seus projectes” i “en són exemples
clars els plans d’ocupació
propis d’un any de durada
o l’increment del 100% de
les partides per a consum i
turisme”, segons es diu en
el comunicat de premsa de
l’equip de govern.
Pressupost continuista
PSC, Molins Camina i
Iniciativa consideren que
no s’ha notat l’entrada al
Govern de CUP i ERC,
ja que són uns pressupostos “continuistes de la
sociovergència”. També
qüestionen que augmenti
l’endeutament en demanar nous crèdits i que han
“donat per fet” el destí
dels romanents abans de
debatre-ho.
“Els canvis en el
pressupost derivats de
l’entrada dels nous membres del Govern han estat
modestos i estan orientats
als titulars”, assegurava

Júlia Fernández (IniciativaMES). El mateix deia
Molins Camina: “No hem
trobat les modificacions
que esperàvem dels nous
partits del Govern”, va
dir la seva regidora, Ana
Aroca. Contundent, va
assegurar que estan “profundament decebuts” amb
les dues forces d’esquerres
amb qui abans compartien
seient a l’oposició i ara
donen suport al PDeCAT.
Tots dos partits van votar
en contra del pressupost.
Va corroborar que eren
uns pressupostos continuistes el PSC, el mateix
partit que fins a l’octubre
compartia govern amb el
PDeCAT. Qui va ser president de l’Àrea d’Economia
i Serveis Generals, el socialista Miguel Zaragoza, va
dir: “no es diferencia gaire
del que vam portar en
l’anterior govern”. Això sí,
va admetre que hi ha algunes “novetats positives”,
però que eren punts que
“ja formaven part del Pla
d’Actuació Municipal”, el
PAM, pactat el 2015 per la
sociovergència.
El mateix regidor
d’Economia i Finances,
Ramon Sánchez –l’únic
membre de tot el govern
que va parlar durant el debat
de pressupostos– ja va dir a
l’hora de fer l’explicació
prèvia que és un “pressupost de continuïtat que
incorpora matisos i el
segell personal de les forces que són al nostre pacte
de govern”, però, davant
les crítiques de l’oposició,
va dir que s’assembla a
l’anterior perquè “depenem
del romanent” i per això es
mantenen partides anteriors
pendents d’executar. Va dir
que espera que hi hagi un
moment per “tenir diners

núm. 543 abril 2018

propis per fer polítiques”.
Poca transparència
Una part important del
debat va girar al voltant del
romanent, que és el superàvit que queda de l’any anterior i que, per tant, són uns
diners addicionals que es
podran gastar aquest any.
El destí d’aquests diners
s’haurà de decidir més
endavant en un debat al
Ple, però tant PSC com
Molins Camina van criticar
la CUP per “donar per fet”
al seu butlletí que hi haurà
partides del pressupost que
es complementaran amb
romanents.
“És incongruent que
abans ens demanessin un
debat amb tots els partits
sobre a què es destinen
els romanents i ara ja
hagin pactat entre ells a
què destinaran els diners
sense passar pel Ple”, va
criticar Zaragoza, que va
acusar CUP i ERC de fer el
contrari del que deien quan
eren a l’oposició: “S’han
passat sis anys demanant
transparència i ara ho
pacten tot entre ells”.
Sánchez va negar que
hagin trigat tant a tenir el
pressupost perquè han pactat alhora la dels romanents: “El pressupost s’ha
portat quan s’ha pogut
dur. No té res a veure que
el romanent estigui tancat,
perquè no ho està”. També
va dir que “només són 4
milions d’euros; seran
actuacions puntuals, però
no la majoria”.
Pressupost
“incrementalista”
També hi va haver
accents concrets de cada
partit. Molins Camina, que
va ser el partit més crític,
va fer una esmena a la tota-

litat: no comparteixen que
s’augmenti el pressupost
global un 4,28%. “Entrem
en l’efecte bola de neu”,
va dir Aroca. És a dir, cada
any s’augmenta el pressupost “perquè queda bé
dir-ho, però després no es
podrà fer”. Concretament,
va afirmar que l’any passat només se’n va executar un 58%. És a dir, es
va complir la meitat del
que deia el paper. Sánchez
li va respondre que, des
que són al Govern, han
estat “previsors i no s’ha
gastat mai més del que
s’ingressava”.
El PSC no estava
d’acord amb algunes partides concretes. Qüestionava
que no hi hagi diners per
a l’asfaltatge i que no hi
hagi inversió per reformar
dos punts del barri del
Canal: el carrer Sant Isidre
i el Parc de les Palmeres.
També creien que s’haurien
d’incrementar les partides
del Pla Educatiu i el Pla
de Salut, tal com fixen els
mateixos plans.
Iniciativa-MES va trobar a faltar més partides per
combatre el canvi climàtic.
“No ho podem fiar tot
a demanar un crèdit a
IDAE”, va dir, referint-se al
préstec del Govern espanyol per posar enllumenat
de baix consum. També trobaven a faltar “ajudar qui
més ho necessita” i, tot i
valorar mesures com allargar els plans d’ocupació
propis a un any, cal “anar
més enllà”.
Francisco García, el
regidor no adscrit, es va
abstenir en la votació dels
pressupostos.
Josep Ferrer/
Jordi Julià
Viu Molins
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L’alcalde és investigat per permetre la celebració del
referèndum de l’1-O a la vila
L’alcalde de Molins de
Rei, Joan Ramon Casals,
va haver de passar pels
jutjats per declarar en
relació amb la celebració
del Referèndum de l’1
d’octubre. En concret, hi va
anar el 10 d’abril passat en
haver rebut, 6 dies abans,
el 4 d’abril, una citació de
la Fiscalia de l’Audiència
de Barcelona en la qual
se li notificava que era
investigat per un presumpte delicte de desobediència per haver participat en
l’organització del referèndum de l’1 d’octubre.
La citació de l’alcalde
s’afegeix al requeriment
que va rebre l’Ajuntament
el 23 de febrer en el qual
es demanava a Casals que
informés de quin va ser el
seu paper en els preparatius
del referèndum. En aquella
petició se li sol·licitava que
lliurés “cualquier resolución, oficio o comunicación suscrito por el alcalde
confirmando la cesión de
locales de titularidad municipal para su utilización
como colegios electorales
el pasado 1 de octubre en
la localidad de Molins de
Rei a fin de llevar a cabo
el referèndum de autodeterminación de Catalunya”.
També es demanava que
“informe acerca de la efectiva utilización de dichos
locales”, segons es pot llegir en l’escrit rebut pel consistori molinenc.
En rebre la citació per
declarar el 10 d’abril,
l’alcalde, a través de les
xarxes socials, va afirmar
que “no canviaran la meva
determinació per aconseguir
una societat lliure i millor”.
Casals també va recordar
que l’Ajuntament va dictar
un decret de convocatòria
del referèndum que imitava
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el que va signar el Govern
de la Generalitat.
La citació que ha rebut
l’alcalde forma part de les
diligències prèvies que té
oberta la Fiscalia Provincial
de Barcelona, en la qual
s’investiga 700 alcaldes del
Principat per haver permès
celebrar el referèndum. Tot
i que al mes de setembre hi
va haver una primera onada
de citacions a alcaldes, a
Casals no li van comunicar res de res. Segons
l’alcalde molinenc, a principis d’abril hi va haver una
segona onada de citacions
i ell hauria estat un dels
primers batlles requerits
per declarar d’aquest segon
grup d’investigats.
En saber que Joan Ramon

Casals havia de declarar
davant la justícia, van ser
molts els veïns i entitats de
la vila que li van expressar
el seu suport. Alguns també
el van criticar i van aplaudir l’actuació de la fiscalia,
i d’altres van fer mutis o
simplement van mirar cap
a una altra banda.
Un dia abans de la citació,
les entitats independentistes
de la vila van convocar, a la
plaça de l’Ajuntament, un
acte de suport a l’alcalde
i el mateix dia que Casals
havia d’anar a declarar, va
rebre l’escalf i el suport de
molinencs que es van concentrar davant la Ciutat de
la Justícia.
Josep Ferrer
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Antics hostals de la vila
L’existència d’hostals a la nostra vila ha estat
de sempre molt present al llarg de la història.
Ja en tenim constància en diversos documents,
fogatges, censos i cadastres des de l’any 1553,
en temps del rei Carles I.
Aquests hostals van ser una de les activitats
tradicionals més notòries de la nostra vila en
els últims segles, ja que varen ser nombrosos
els que hi van existir, però cal remarcar que la
informació de què es disposa d’aquelles èpoques és molt escassa o quasi inexistent, ja que
d’alguns d’aquests hostals que hi figuren, o les
persones que hi consten com a hostalers, a dia
d’avui no sabem si eren només cases on poder
menjar o si també s’hi podia pernoctar.
La construcció del pont de Carles III i de la
carretera reial cap a Barcelona, l’any 1768, va
significar aleshores un gran moviment constant de carros, carruatges, diligencies i persones, i de seguida s’hi varen instal·lar diversos
hostals en aquest indret de la vila.
El primer hostal que va existir a la carretera
va ser l’Hostal de Can Roca, situat on actualment hi ha la plaça de la Bàscula; després
vingué l’Hostal de Cal Boix, en el número
132 d’aquesta carretera; més tard, l’Hostal del Sant, en el número 96, i, finalment,
l’Hostal Nou (conegut també per l’Hostal del
Mallorca), en el número 81.
La presència de quatre hostals en aquest
indret demostra el fort increment del transport
en carruatges i el trànsit regular de diligències
en aquells anys.
A la Guia de Molins de Rey, publicada
l’any 1914 pel Grup d’Esperanto “Stelanoj”
de la nostra vila, ja ressalta que en una població d’uns 3.400 habitants i unes 800 cases,
existien quasi en el mateix lloc quatre hostals,
bastant a prop uns dels altres.
Molins de Rei era un lloc de parada del
servei de diligències que enllaçava les grans
capitals del país, com Madrid i València, amb
Barcelona i també era coneguda en aquella
època pels seus típics hostals a peu de carretera.
Aquests hostals eren un eixam de traginers
i d’equipatges, on s’allotjaven els viatgers per
poder menjar i passar-hi la nit, i on descansaven també les cavalleries dels seus carruatges
segons si era com a primera o última parada
des de, o cap a, la ciutat comtal.
Fent una mica d’història, trobem que al
segle xvi, a la dècada del 1553 fins al 1563,
varen existir a la nostra vila diversos hostals:
Hostal d’en Barberà, Hostal d’en Canadell,
Hostal d’en Feu, Hostal d’en Rosselló, Hostal
d’en Lluís Baruta i Hostal d’en Sener. També
a l’any 1564, en un document hi consten
Montserrat Baruta i Antoni Baruta, ambdós
hostalers, però no hi ha cap referència al lloc
on estaven situats ni el temps en què van funcionar cadascun d’ells.
En el llibre editat l’any 1890 per l’historiador F. Maspons Labrós titulat Recuerdos
Históricos de Molins de Rey, explica que “en
el año 1555, en la denominada calle de Baix,
en el camí ral que dirigia hacia Barcelona,
había la posada ó mesón de la villa, propiedad
en aquel entonces de Juan Lledó”.
En un document de l’any 1579, hi ha

Peu de foto: Hostal Nou, any 1921

una relació del que pagaven els vilatans als
senyors feudals i es fa constar que alguns
d’ells pagaven en espècies, com gallines, forment (un tipus de blat de més qualitat), mestall
(una mescla de blat, sègol, ordi i espelta),
etc. i entre els que pagaven amb espècies hi
figuraven els hostals d’Antoni Baruta, Jaume
Cardona i les pubilles Baruta.
Segons el cadastre de l’any 1732, en temps
del rei Felip V figuren a la vila 377 persones
entre grans i petits, de les quals la majoria són
pagesos, però hi ha 2 cirurgians, 1 farmacèutic,
2 sastres, 3 espardanyers, 1 teixidor, 1 ferrer,
1 serrador, 1 fuster i també hi ha una taverna
i un hostaler, que és en Pere Batut, de 40 anys
i casat. El document segueix dient que hi ha
un altre hostal a les cases del carrer de Baix,
“casa de Pau Baruta de dintre”, que té per hostaler un tal Josep Lerm, amb un estable, corral, pati i una porció de terra. Probablement,
aquest hostal devia ser enderrocat en treure un
seguit de cases velles per formar així la plaça
de la Vila a finals del segle xviii.
L’any 1785, en temps del rei Carles IV, es
va establir una tarifa de preus que havien de
regir al Principat de Catalunya pels menjars
que se servien en els hostals, segons les diferents categories que hi havia, i completava el
seu contingut amb el cost dels hospedatges i
unes normes per a la custòdia dels carruatges
i l’estada dels animals a les quadres. Fent un
resum en el tema dels menjars, diu textualment: “La taula de primer ordre deurà d`estar
composta d’una sopa, l’olla, dos guisats, que
un podrà ésser de peix (on n’hi hagi de fresc)
un rostit, una amanida i les postres, amb pa i
vi de la millor qualitat”.
També es fa constar clarament que la
taula de primer ordre haurà d’estar servida
i composta amb la major decència possible
d’estovalles, tovallons i coberts amb els seus
ganivets. Igualment especifica que si un particular volia menjar sol, fora de la taula, tot i
menjar el mateix, pagaria a més un suplement
establert per l’hostaler.
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En aquesta tarifa de preus dels hostals es
deia també que l’ocupació d’una habitació
amb un sol llit, inclosa la despesa de la llum,
tenia un preu cada nit, però aquest preu variava si era una habitació amb dos llits o bé
hi dormien dues persones en un sol llit; al
mateix temps condicionava que el llit havia
de tenir matalàs, un coixí amb funda i llençols, un cobrellit a l’estiu i mantes a l’hivern;
finalment també detallava el preu que valia la
custòdia dels carruatges i l’estada dels animals
a les quadres.
Josep Mas i Bàrbara, de la família MasRubí, va deixar escrites unes notes de tot
el que li havien explicat de la Guerra del
Francès. L’any 1808, en un paràgraf s’explica que a l’hostal de la casa anomenada
d’en Baruta, hi havia una dona que matava
alguns soldats francesos de la següent manera:
“parava una taula molt ben guarnida i a ella
convidava els francesos, els quals quasi sempre s’emborratxaven bevent vi i després eren
morts per ella i per altres veïns de la vila que
ella anava a buscar”.
La Guia General de Correos, Postas y
Caminos del Reino de España, editada l’any
1830, explica que “el camino general de
Madrid a Barcelona por Valencia, consta de
106 leguas comunes (una legua comuna equivaldria actualment a uns 5,5 quilòmetres) y
al largo de su camino tiene posadas en varios
puntos y una de las principales se halla situada
después de cruzar el puente del rio Llobregat
en Molins de Rey”, però no hi consta el seu
nom. També especifica que en els hostals de
carretera hi havia un preu més o menys generalitzat: per al dinar era de 10 a 12 reals i el del
sopar, generalment era de 10 reals; la tarifa per
dormir era de 4 reals. Per fer aquest trajecte
la diligència tardava 7 dies i mig, i el màxim
de pes, sense recàrrec, per passatger era de 25
lliures d’equipatge, posat en maleta.
Vicenç Joan Camps
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L’incendi d’un cotxe abandonat crema
tres vehicles més de matinada
Un foc, molt probablement
provocat, d’un cotxe en
estat d’abandó al passatge
de la Raseta de la Creu va
calcinar completament el
vehicle on es va iniciar el
foc i va cremar també tres
vehicles més que hi havia
aparcats al costat. El foc va
començar darrera del cotxe,
la qual cosa descarta que es
produís per alguna avaria
del vehicle.
L’incendi es va produir
la matinada del 15 de març.
La Guàrdia Urbana va rebre
l’avís a les 0:52. Fonts del
cos policial van explicar
al digital Viu Molins que
hi van arribar al cap de
pocs minuts, però en aquell
moment ja estava tot el
maleter del vehicle encès.
Van intentar apagar el foc
amb els extintors propis
que tenen els vehicles de
la Guàrdia Urbana, però no
n’hi va haver prou i va ser
necessària la intervenció de
dos camions de bombers,

Ricard

que van tenir la tasca més
difícil, perquè van haver
de deixar els camions a la
plaça de la Creu. També
s’hi va desplaçar un vehicle
dels Mossos d’Esquadra.
La mateixa policia local
va retirar dos vehicles que
estaven aparcats al costat
de l’incendi i també van
intentar localitzar els propietaris dels vehicles que
hi havia a l’entorn, però no
va ser possible. Les flames
van avançar ràpidament i
van calcinar completament
tant el cotxe on va comen-

El PDeCAT denuncia, en un acte
en motiu del 8M, que les dones
polítiques són assenyalades
“Ningú va qüestionar que
Rufián anés de número 1
sense haver fet mai política, ningú li va preguntar a qui s’havia “tirat”
per ser allà”, deia Míriam
Nogueras, diputada del
PDeCAT al Congrés espanyol des del 2015. Ella era
una empresària tèxtil i va
anar de número 4 a la llista
de Democràcia i Llibertat,
després CDC al juny
del 2016 i ara PDeCAT.
Assegura que va patir
aquest assenyalament en
ser nomenada.
Amb la seva xerrada, feta
el 15 de març a la Federació
Obrera, el PDeCAT es va
sumar, amb uns dies de
retard, als actes del Dia de
la Dona. Nogueras va descriure el món d’homes amb
què es va trobar quan va

Dos cosins de Molins de Rei
són rescatats pels bombers
amb hipotèrmia

arribar a un món polític
que desconeixia fins llavors. “El bar del Congrés
està ple de grupets d’homes i les dones estan a
part”, va explicar. I en
les comissions d’Esports o
Defensa, hi ha “un 95%
d’homes”.
Creu que el mateix sis-

çar el foc com un que hi
havia aparcat al costat.
També va quedar cremada
bona part d’un altre cotxe
i una furgoneta de Correus
que hi havia aparcada al
costat. Un cop apagat el
foc, els Bombers van tallar
les finestres de la furgoneta
per si hi havia correspondència, però estava buida.
També es va veure afectat
part d’un mur que donava
al darrere dels cotxes. A les
2:10 van donar per extingit
l’incendi.
Jordi Julià
tema “no ajuda la conciliació”. Fins i tot va criticar
la manera de fer del seu
mateix partit: “Un dia vaig
faltar a un acte perquè
havia d’estar amb el meu
fill i després em van assenyalar perquè no era a
la foto”, va lamentar. Però
diu que des de llavors ha
marcat terreny i concilia la
vida familiar sempre.

El que havia de ser una
sortida plàcida a la muntanya es va convertir en
un malson per a dos cosins
de Molins de Rei que van
haver de passar la nit al
ras en perdre’s en el Parc
Nacional d’Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici.
Després d’estar tota la
nit cercant-los, les unitats
del Grup d’Actuacions
Especials (GRAE) dels
Bombers de la Generalitat
els van localitzar a les 5:30
de la matinada a la Punta
Alta de Comalesbienes, a
3.000 metres d’alçada.
Els dos cosins, en Guillem
i l’Àngel, van donar l’avís
cap a les 8 del vespre del
dissabte 17 de març. Ells
mateixos van dir als serveis
d’emergències el lloc on
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Els clients dels restaurants
de la vila es podran endur el
menjar i la beguda que els sobri

Jordi Julià /
Viu Molins L’Ajuntament de Molins de
Rei promou, entre els bars
i restaurants de la vila, la
campanya “Remenja’mmm.
Massa bo per llençar-ho”
amb l’objectiu que els
clients es pugin endur el
menjar i la beguda que no
s’hagin acabat. Els establiments adherits a la campanya reben diferents materials
gràfics i de promoció, consells tècnics per optimitzar
la compra d’aliments i la
configuració de les racions i
bosses de paper per posar el
menjar sobrant. Es calcula
que entre un 4 i un 10% del
El sou dels 46 treballadors i treballadores
menjar que es compra en un
de l’Ajuntament que van fer vaga el 8 de
restaurant va a parar a les
març es destinaran a projectes de la
escombraries.
Regidoria de Feminisme i Alliberament LGTBI
D’altra banda també
s’està fent una anàlisi de la
Els diners descomptats situació del malbaratament
El 8 de març passat, dife- sones, la van seguir. Dels
rents organitzacions sindi- treballadors municipals que de la nòmina de les perso- alimentari als comerços de
cals van convocar una vaga van fer vaga, un 78,26% nes que van fer vaga, en Molins de Rei. L’estudi prefeminista amb motiu de eren dones i un 21,74%. concret, 4.142,62 euros, es tén fer un diagnòstic sobre el
la celebració del Dia de En el cas dels membres de destinaran a projectes de la malbaratament en el sector
la Dona. Un 16,97% del l’equip de govern, el segui- Regidoria de Feminisme i comercial i conèixer, mitjançant una enquesta, quipersonal de l’Ajuntament ment de la vaga va ser del Alliberament LGTBI.
Redacció nes són les seves especificide Molins de Rei, 46 per- 100%.
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eren i que no podien baixar
perquè era de nit i nevava.
La recerca dels equips
d’emergència va ser difícil,
perquè tot i que no nevava, feia molt de vent. Quan
van poder arribar fins on
eren els dos joves, els van
trobar amb símptomes
d’hipotèrmia, tot i que no
havien perdut el coneixement. El primer que van fer
va ser posar-los dins de sacs
tèrmics perquè poguessin
recuperar la temperatura
corporal. Posteriorment els
van baixar fins al punt des
d’on van ser evacuats en
helicòpter per traslladar-los
a l’hospital i tractar-los de
les congelacions que havien
patit als dits.

tats. Els resultats obtinguts
permetran, a escala local,
fer una primera radiografia
de quins productes i quantitats es fan malbé i, per
tant, es llencen a les escombraries; a partir d’aquí es
dissenyaran accions i estratègies per tal de minimitzar
el malbaratament.
A més, des de finals de
l’any passat s’estan fent
diverses activitats entre la
ciutadania i entre els infants
i els joves en concret perquè prenguin consciència de la importància de
no malbaratar els aliments.
S’han fet diversos tallers,
visites a la planta de triatge
adreçades a les escoles i
s’ha convocat un concurs
de contes i d’idees sota el
lema #elmenjarnoesllença
amb l’objectiu de fomentar
la participació d’infants i
joves en la construcció de
solucions davant d’aquest
repte.
Redacció

La plaça de l’Ajuntament s’omple de nou
per demanar la llibertat dels presos polítics
Tristor, ràbia i incomprensió. Aquests eren els tres
sentiments que es van viure
a la plaça de l’Ajuntament
el 2 de novembre passat,
quan van entrar a presó
els consellers cessats. El
divendres 23 de març, tot
es va tornar a repetir. Un
altre cop.
Els líders independentistes van tornar a entrar a
presó i, com un déjà-vu, les
concentracions i manifestacions massives van tornar.
La plaça de l’Ajuntament es
va tornar a omplir de gent en
la concentració convocada
per ANC i Òmnium a tots
els municipis. Aquest cop,
entre els polítics que hi van
participar només hi havia
els regidors del Govern:
PDeCat, CUP i ERC.
Centenars de persones van omplir la plaça.
Després de la concentració,
el Comitè de Defensa de la
República (CDR) va animar
els centenars de persones
que hi havia a manifestar-se
pels carrers de la vila.

Allà van tornar els vells
crits de “els carrers seran
sempre nostres”, tot i que
els més repetits van ser
“llibertat presos polítics” i
“no hi som tots, falten els
presos”.
Manifestació
per la carretera
Durant la manifestació,
que no havia estat anunciada, es van tallar dues
vies de comunicació principals de Molins de Rei com
són el passeig del Terraplè
–que omplien gairebé des
del carrer del Molí fins al

final– i les avingudes de
València i Barcelona. Fins
que no va arribar la Guàrdia
Urbana, els cotxes s’anaven
quedant parats en trobar-se
la manifestació, amb alguna situació de tensió amb
algun conductor.
A la carretera va ser el
punt on més estona hi van
estar, mentre conductors de
cotxes i d’autobusos esperaven resignats. Al cap de
poc, la marxa va seguir pel
Centre Vila fins a dissoldre’s a la plaça de l’Ajuntament.
Jordi Julià / Viu Molins

La Fiscalia de Catalunya demana
explicacions a l’Ajuntament per l’1-O
L’Ajuntament ha rebut una
petició de la Fiscalia de
Catalunya en la qual es
demana informació sobre
els locals de titularitat
municipal que es van fer
servir com a col·legis electorals l’1 d’octubre passat,
segons informació difosa
per Ràdio Molins de Rei.
La mateixa petició s’ha
fet a 31 ajuntaments més
de Catalunya i s’emmarca
dins de l’operació policial

i judicial per l’1 d’octubre.
En aquest mateix context,
també hi ha més de 700
alcaldes imputats pels preparatius de la consulta i
pels documents de suport
al referèndum que van ser
signats per alcaldes i regidors d’arreu del Principat.
Alguns alcaldes han hagut
d’anar a declarar i d’altres,
com l’alcalde de la vila,
Joan Ramon Casals, no han
estat citats.

A Molins de Rei, l’1
d’octubre es van obrir 9
col·legis electorals, 8 dels
quals depenen de l’Ajuntament: Escola Pont de la
Cadena, Centre Comunitari
Pont de la Cadena, Centre
de Formació d’Adults,
Escola el Palau, La Sínia,
Estel, L’Alzina i l’antic
ambulatori.
Redacció

NOU
NISSAN QASHQAI
SEMPRE EL PRIMER
OTTO DIESEL

Pla, 21 (Pol. Ind. El Pla) - 08750 Molins de Rei Barcelona
Tel. 936 682 838 - www.ottodiesel.com

Consum mixt: 3,8 - 5,8 l/100 km. Emissions de CO2: 99 - 134 g/km.
Consum homologat d’acord amb la normativa europea.

núm. 543 abril 2018

19

La Consultoria Molins de Q creix
prop del 50% en els darrers tres anys
La consultoria Molins de Q,
especialitzada a ajudar les
empreses en la certificació
de sistemes de gestió, està
immersa en creixements a
tocar del 50% els darrers
tres anys. L’últim exercici
va obtenir una facturació de
504.000 euros i la previsió
per a enguany és assolir
entre 700 i 750.000 euros.
Aquest creixement de la
firma, que ocupa 22 professionals, es deu a la sortida
de la crisi, però sobretot “al
tracte personalitzat que
pot oferir una consultoria mitjana com la nostra,
que basa la relació amb
el client en la proximitat
i la disponibilitat”, explica
Carles Bover, director de la
firma, fundada el 2009.
Per fer front a aquest
creixement, Molins de
Q –que ve del nom de la
població on té la seu i de la
Q de qualitat– ja ha incrementar la plantilla amb
tres persones més i preveu
donar-ne d’alta dues més
abans de l’estiu. Tot i això,
la direcció de la pime del
Baix Llobregat afirma que
la plantilla està formada per
una desena de professionals
i la resta de treballadors ho
fan en el règim de freelance d’acord amb les especialitats que necessita la consultoria catalana, que també
fa serveis d’auditoria.
El 95% de la facturació correspon a l’àmbit de
Catalunya. La resta està
vinculada a clients situats
principalment a Madrid.
“En total, tenim 270
clients actius de sectors
molt diversificats”, explica

Carles Bover, mentre assenyala en un portàtil l’agenda
del dia del seu equip.
Destaquen empreses de sectors com l’agroalimentari,
l’administració, arts gràfiques, auxiliars d’automoció,
distribució, moda o infraestructures.
“El treball en equip i
la constància són clau per
perseverar en un negoci”,
explica Bover, que insisteix
que un dels secrets per a
l’èxit en aquest sector “és
saber identificar els riscos
d’una empresa”. Una altra
frase del director de Molins
de Q és que els agrada
treballar amb empreses el
propietari de la qual sigui
també directiu del negoci.
“Posar cara és important
quan has de fer un examen per determinar la
certificació de qualitat o
de gestió d’una organització”. En aquest sentit, el
propietari de la consultoria
diu que en el seu sector
s’ha de ser “honrat i no
cobrar més del que valen
els teus serveis”, però si
“estàs convençut que el

Ajuntament i associacions
d’empresaris volen reduir l’atur i
dinamitzar l’economia local

preu és el que és, tampoc
no es pot baixar per guanyar un concurs”.
Molins de Q fa tota mena
de certificacions. Les famoses ISO d’acord amb el que
requereix l’empresa que
demana l’assessorament
“són el pa de cada dia”.
Una iniciativa de caràcter
familiar
Molins de Q va néixer
el 2009 de la mà de Carles
Bover i la seva muller.
Inicialment era una petita empresa que va veure
una oportunitat a l’hora
d’ajudar la pime en aspectes de normativa de gestió,
seguretat i assessorament a
les empreses per millorar la
seva organització. El 2011,
l’empresa tenia només
quatre treballadors. Amb
el temps i la recuperació
econòmica ha estat possible
arribar a un equip de 22
professionals.
Ramon Roca
Article publicat al diari
El Punt Avui l’11 de febrer
de 2018

Els fusters de la vila celebren la trobada anual

El divendres16 de març es va celebrar la XXVI Trobada de Fusters amb un
sopar al Restaurant Samaranch París. Com es tradició, la festa es va fer amb
motiu del patró, sant Josep. El sopar va comptar amb una nombrosa assistència.
Pasqual Padilla
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L’Ajuntament de Molins de
Rei i les quatre associacions empresarials i comercials de la vila han signat
un conveni de col·laboració
per reduir l’atur i estimular
l’economia local. L’acord
inclou una subvenció de
34.000 euros que permetrà
contractar, durant un mínim
de 9 mesos i mig i a jornada
completa, dues persones de
la vila en situació d’atur
perquè facin tasques de
reactivació econòmica als
polígons i als eixos comercials.
El conveni el van signar
el 14 i 15 de març passats
l’Ajuntament, l’Associació
d’Empresaris i Propietaris
del Polígon Industrial Riera
del Molí, l’Associació
d’Empresaris i Propietaris

del Polígon Industrial el
Pla, la Unió de Botiguers
(BOT-MOL) i l’Associació
de Venedors del Mercat
Municipal.
Durant l’acte de signatura, l’alcalde de Molins de
Rei, Joan Ramon Casals,
va destacar “el ferm i permanent compromís de
l’Ajuntament a impulsar mesures que ajudin
a reduir encara més els
índexs d’atur a la vila
per garantir les màximes
oportunitats”. Per la seva
banda, els representants
empresarials van reclamar
a l’Ajuntament que aquest
ajut no sigui puntual i que
es busquin fórmules per
donar continuïtat al projecte
i consolidar-lo.
Redacció

Guilera creix en facturació i
empleats
L’empresa
molinenca
Guilera, que es dedica a la
fabricació de components
electrònics per a motos,
va tancar el 2017 amb una
facturació de 4,6 milions
d’euros, un 17% més que
el 2016. En el darrer any,
Guilera ha augmentat la
plantilla en 11 persones, ja
que ha passat de 27 a 38
empleats.
Amb vista al 2018, espe-

ra arribar a una facturació de 5 milions d’euros
i incrementar la plantilla
fins a 45 persones. Pensant
en el 2020, espera assolir
una facturació de 6 milions
d’euros. Un altre dels
objectius marcats és portar
la seva tecnologia a l’àmbit
ferroviari, aeronàutic i del
vehicle elèctric.
Redacció

Augmenta el nombre d’usuaris del Bicibox a la vila
Tot i que Molins de Rei disposa de molt pocs metres
de carril bici i els pocs
que hi ha no van enlloc, el
nombre d’usuaris a la vila
del Bicibox, l’aparcament
públic segur per a bicicletes
privades, ha crescut entre el
2016 i el 2017.
Segons dades facilitades
per l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB), l’any
2017, el servei va comptar
amb 86 usuaris registrats,
enfront dels 62 usuaris del
2016. També es va incrementar el nombre de bicicletes estacionades en el
box o mòdul que hi ha al
costat de l’estació de Renfe.
Si en 11 mesos del 2016
–el mòdul es va instal·lar
a finals de gener– s’hi van
estacionar 1.031 bicicletes,
amb una ocupació del 28%,
el 2017, l’ocupació va ser
del 49%, amb 1.978 bicicletes aparcades.
Les xifres de Molins de
Rei estan molt lluny de les
que es registren en altres

municipis de l’AMB on
disposen de més mòduls
per estacionar les bicicletes
i, sobretot, molt més quilòmetres de carril bici dels
que disposa la vila.
En el total de l’AMB,
l’any 2017, els usuaris van
augmentar en 2.172 respecte de l’any 2016, de manera
que es va passar dels 7.718
usuaris, el desembre del
2016, als 9.890 usuaris, el
desembre del 2017.
L’Hospitalet
de
Llobregat, Cornellà de
Llobregat i Sant Cugat

Molins de Rei té pocs metres de carril-bici
i els que hi ha no van enlloc!

Es millora l’oferta de la línia
nocturna N52, que uneix Molins
de Rei amb Cervelló i Vallirana

El Departament de Territori per dins de Molins de Rei
i Sostenibilitat ha millorat entre les 2.00 h i les 3.00
l’oferta de transport públic h, i se substitueix per un
nocturn de la línia N52, que servei entre Molins de Rei i
és la que ofereix servei a Vallirana. A més, es perllonla vila.
ga l’expedició de la darrera
En concret, la N52, que hora del servei fins a Sant
opera Soler i Sauret i uneix Feliu de Llobregat per tal de
Vallirana, Cervelló i Molins poder enllaçar amb la línia
de Rei, ha reestructurat el nocturna N12, gestionada
seu servei per tal d’ajus- per l’Àrea Metropolitana de
tar-se a les necessitats de Barcelona.
del Vallès són els munici- la demanda. Així, s’ha elipis metropolitans amb un minat el recorregut intern
Redacció
nombre més elevat d’usuaris, seguits de Barcelona,
Sant Joan Despí i el Prat de El MolinsBUS adapta l’horari per
Llobregat.
facilitar l’accés als instituts
La xifra total de bicicletes estacionades durant
l’any 2017 va batre un nou
rècord, ja que es va arribar a les 283.482 bicicletes
aparcades durant tot l’any.
Concretament, és un 16,1%
més que l’any 2017. La
mitjana mensual del 2017
va superar les 23.600 bicicletes estacionades per
mes.
Els municipis metropolitans amb més bicicletes
estacionades aquest darrer
any 2017 van ser l’Hospitalet de Llobregat (57.409), Les línies MB1 i MB2 6.50 h, 7.20 h i 7.50 h.
L’horari de pas per totes
Cornellà de Llobregat de l’autobús urbà, el
(41.140) i Sant Joan Despí MolinsBus, han canviat les parades és 10 minuts
(40.713).
els horaris de les prime- abans del que era habiEn el darrer any també es res sortides del matí per tual. A partir de les 8.30 h
va incrementar l’ocupació facilitar l’accés als instituts. del matí es manté intacte
dels mòduls d’aparcament En concret, s’han avançat l’horari de pas per totes les
del Bicibox: la mitjana glo- 10 minuts als horaris que parades de la vila.
El MolinsBus transporta
bal va passar del 51% (any s’aplicaven fins ara. Així,
les sortides des de Riera cada any més de 200.000
2016) al 57% (any 2017).
text i fotos Bonet es fan a les 6.20 h, persones.
Josep Ferrer 6.50 h i 7.20 h. Les sortides
de Can Graner es fan a les
Redacció

El 4,9% dels residents a Molins de Rei
han nascut fora de l’Estat espanyol
A data 31 de desembre
de 2017, un 4,9% de les
persones empadronades a
Molins de Rei han nascut
fora de l’Estat espanyol,
segons dades facilitades per
l’Observatori Comarcal del
Baix Llobregat.
En concret, de les 25.492
persones censades a la vila,
1.245 tenen nacionalitats
diferents a l’espanyola. En
un any, la població estrangera a Molins de Rei ha
baixat en 35 persones.
La nacionalitat que
predomina a la vila és la
paraguaiana, amb el 24%
del total d’estrangers
empadronats, seguida de la
marroquina, amb el 19%,
i la xinesa, amb el 9%.
A Molins de Rei hi viuen

persones de fins a 39 nacionalitats diferents.
El
percentatge
d’estrangers residents al
Baix Llobregat és del 9,2%:
74.874 immigrants per a una
població total de 813.996
persones. Els marroquins,
amb un 24%, són la nacionalitat predominant, seguits
dels romanesos, amb un
8%, i els xinesos, amb un
6%. A la comarca hi viuen
persones de 122 nacionalitats diferents. En un any, de
finals de desembre del 2016
a finals de desembre del
2017, la població d’origen
estranger ha crescut a la
comarca en 554 persones.
El municipi del Baix
Llobregat on el percentatge d’immigració és més

alt és Castelldefels, amb el
19,1% de la població i 87
nacionalitats diferents. On
hi ha menys població immigrant és Sant Climent de
Llobregat, amb l’1,9% dels
censats, que pertanyen a 6
nacionalitats diferents.
En el total de Catalunya,
d’una
població
de
7.555.830 persones censades, 1.041.362, és a dir, el
13,8%, han nascut fora de
l’Estat espanyol. El 20%
dels estrangers són marroquins; el 9%, romanesos, i
el 6%, xinesos. En un any,
el nombre d’immigrants ha
crescut un 1,8%, és a dir
que hi ha 17.964 persones nouvingudes més que
a finals del 2016.
Josep Ferrer
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Mor Isao Takahata, director de les sèries de dibuixos Heidi i Marco
Els amants del cinema
en general, i del cinema
d’animació en particular,
estem de dol. El reconegut director japonès Isao
Takahata va morir el 5
d’abril passat als 82 anys,
després de més de 50
anys dedicats al món de
l’animació, a conseqüència
d’un càncer de pulmó.
Isao Takahata? Potser
no us sona, però i si dic
Heidi (1974-1978) o Marco
(1980-1984)?
Llavors,
potser sí. Varen ser dues
sèries d’animació que van
marcar literalment diverses
generacions de nenes i nens
d’arreu del planeta.
L’any 1985, Takahata va
ser cofundador de l’Estudi
Ghibli, poca broma, juntament amb Hayao Miyazaki,
amb qui ja havia treballat
durant aquesta etapa de
la Nippon Animation. La
resta, com es diu vulgarment, ja és història. Història
viva i en majúscules del
cinema. Prometo parlar
detingudament de la màgia
Ghibli, quan les circumstàncies m’ho permetin.
Guionista, productor i
director dins dels mateixos
estudis, la seva empremta
com a director ens ha regalat cinc joies. La tomba de
les lluernes, de 1988, en va
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ser la primera, una guardonada pel·lícula d’animació
sobre el patiment de dos
germans separats dels seus
pares durant la Segona
Guerra Mundial. El film es
va basar en l’experiència
de Takahata quan tenia 9
anys, el 1945, mentre fugia
d’un atac aeri nord-americà
descalç i en pijama, enmig
de munts de cadàvers
a Okayama, a l’oest del
Japó. Tan subtil, punyent i
bellament trista com inoblidable. L’any 1991 dirigeix Records de l‘ahir, una
bonica, tendra i familiar
cinta de creixement sobre
la infància i joventut d’una
dona, a la qual va seguir
Pompoko, el 1994, sobre
medi ambient, natura i el
món animal dels mapaches
(“os rentador” sona una
mica estrany, oi?), i un bosc
que cal salvar de la depredació immobiliària que vol
destruir-lo. Els meus veïns,
els Yamada, de 1999, era
experimental, tant en el seu
format de dibuix –simplicitat en les línies de contorn de personatges i taques
d’aquarel·la, res més– com
pels esquetxos manga.
Tractava d’una família
japonesa amb els seus costums quotidians, enutjos,
relacions personals... En fi,

una dolça raresa que preparava el camí a la per a mi
imprescindible El conte de
la princesa Kaguya (que al
seu dia ja va aparèixer per
aquestes pàgines), rodada bastants anys després
i nominada als Oscar el
2014. És un film que hauria
de ser de visió obligatòria
en totes les escoles i universitats d’animació, cinema o belles arts del món: la
llibertat creativa i la barreja
d’estils i tècniques dansen
davant els nostres ulls de
manera enlluernadora en
aquest conte del tallador de
bambú en el qual es basa
l’obra, embolcallada d’una
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bellíssima banda sonora del
mestre Joe Hisaishi, un dels
compositors habituals de
l’Studio Ghibli. La seqüència de la fugida de la princesa de palau és paradigmàtica en tots els sentits i et
(em) deixa sense paraules.
No estic segur que els més
petits puguin copsar tota
aquesta riquesa i magnetisme, però poc importa: ells
viuran la seva pròpia història segurament tan rica o
més que la nostra. Una cosa
és segura: serem feliços
una llarga estona si som
capaços d’apreciar aquesta
bellíssima faula i entrem
dins la tendresa de Kaguya.

Potser fins i tot se’ns escapi
alguna llagrimeta.
Isao Takahata, des d’allà
on siguis, potser pujat a
l’escombra de Nikky,
l’aprenent de bruixa, sobre
la tova panxa d’en Totoro o
habitant ja en el castell en
el cel que vàreu construir
amb el teu amic Hayao,
gràcies, gràcies. Gra6 (com
diuen a ses illes) i descansa
en pau.
Continuarà...
Pere Jordi Munar

La propera edició del Festival de Cine de Terror
estarà dedicada a Brian De Palma
La generació del New
Hollywood va irrompre
amb força a finals dels anys
seixanta i es va consolidar durant la dècada dels
setanta. La coincidència
d’un planter extraordinari
de cineastes bojos pel cinema amb què havien crescut
i s’havien format, va permetre que, encara avui dia,
els gloriosos anys setanta es
mantinguin com una de les
millors dècades en la història del cinema nord-americà. Entre els noms sagrats
d’aquell moviment cabdal
apareix en majúscules el de
Brian De Palma.
Als seus 77 anys, De
Palma segueix sent un dels
directors nord-americans
que més expectació generen arreu del món, tal com
ho prova el fet que el seu
darrer film, Domino, sigui
un dels més esperats de
l’any. De Palma és sinònim de respecte, cinefília,
passió, virtuosisme, saviesa… A banda de l’estrena
de l’esmentada seva darrera pel·lícula, enguany es
commemora el 40è aniversari de The Fury (La
fúria, 1978), una de les
joies del terror que ens ha
regalat al llarg de la seva
prominent filmografia
concebuda durant gairebé
sis dècades.
De Palma és conegut pel gran públic gràcies a títols universals
com Scarface (El precio del poder, 1983),
The Untouchables (Los
Intocables de Eliot
Ness, 1987) o Mission:
Impossible (1996) i per
haver treballat amb les
principals estrelles del
moment: Robert De
Niro, Al Pacino, Nancy
Allen, Michael Caine,
Angie Dickinson, Sissy

Spacek, Kirk Douglas, John
Cassavetes, Amy Irving,
John Travolta, Melanie
Griffith, Tom Cruise,
Nicolas Cage, Bruce Willis,
Tom Hanks i un llarg etcètera. Però més enllà de
tot això, l’obra fascinant
“depalmaniana”
inclou
altres joies del gènere com
Sisters (Hermanas, 1972),
Carrie (1976) o Raising
Cain (En nombre de Caín,
1992). I, és clar, per la constant aproximació hitchcockniana que només pot portar
la signatura de De Palma o,
el que és el mateix, de mestre a mestre, amb títols tan
irresistibles com Obsession
(Fascinación,
1976),
Dressed to Kill (Vestida
para matar, 1980), Blow
Out (Impacto, 1981), Body
Double (Doble cuerpo,
1984), Snake Eyes (1988),
Femme Fatale (2002) o
Passion (2012) i excentricitats indispensables com
Phantom of the Paradise
(El fantasma del Paraíso,
1974) i altres títols fonamentals com Carlito’s Way

(Atrapado por su pasado,
1993) o The Black Dahlia
(La dalia negra, 2006).
La nostra debilitat per
l’obra de Brian De Palma,
la seva forma tan particular i cabdal d’aproximar-se
al terror i la seva habilitat
per seduir-nos una vegada
i una altra donen peu que
la 37a edició del Festival
de Cinema de Terror de
Molins de Rei, que tindrà
lloc del 9 al 18 de novembre, giri principalment al
voltant de tres paraules:
Brian De Palma. Un any
dominat, doncs, per llargs
plans seqüències, la pantalla
dividida, el desdoblament
directe i també el metafòric,
la provocació, el desig i la
intromissió. Vestiu-vos per
matar, deixeu anar tota la
fúria i prepareu-vos per a la
festa de graduació, que tindrà un impacte fascinant.
Albert Galera.
Director Artístic del
Festival de Cine de Terror
de Molins de Rei

La Font dels Casats és més
accessible per a les persones
amb mobilitat reduïda
Sonia Lucas

L’Ajuntament ha invertit
42.000 euros en la millora
de l’entorn i l’accessibilitat
de la Font dels Casats i la
plaça dels Pins del barri
de Bonavista-el Mas.
L’objectiu de l’actuació
és que la zona sigui més
accessible a persones amb
mobilitat reduïda, a més
de reforçar la il·luminació
perquè el lloc sigui més
segur durant la nit.
En concret, s’hi han
instal·lat set fanals i dues

columnes amb tres focus
de tecnologia LED. També
s’ha anivellat el camí, s’ha
creat un canal de recollida
d’aigües i s’hi han posat
nous embornals. A més, s’ha
fet un nou tram de vorera i
una nova barana entre la
plaça dels Pins i les escales de la Font dels Casats.
Finalment, s’hi ha instal·lat
mobiliari urbà nou i s’ha
enjardinat tot l’entorn.
Redacció

El Síndic de Greuges
rep 13 visites en el seu
desplaçament a Molins de Rei
El 12 de març, l’equip del
Síndic de Greuges es va
desplaçar fins al Centre de
Formació d’Adults Rafael
Farré, de Molins de Rei,
per atendre personalment
les persones que els volien
fer arribar les seves queixes
o requeriments.
En concret, van ser 13
les persones que s’hi van
apropar, 9 de les quals van
presentar-li queixes i 4 van
fer-li consultes. Les proble-
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màtiques plantejades van
ser, entre d’altres, temes
relacionats amb consum
(aigua i electricitat), medi
ambient, tributs, serveis
socials i infància. Quatre
de les nou queixes presentades anaven adreçades a
l’Ajuntament de Molins de
Rei.
Totes les visites ateses,
excepte una, eren de persones veïnes de la població.
Redacció
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Telefons d’interés
OFICINES ADMINISTRATIVES
93 680 3340

Ajuntament

93 680 3341

Of. Informació

93 680 3362

Fax Ajuntament

93 680 3733

Medi Ambient i Territori

93 680 3731

Serveis Personals

93 668 0680

Piscina Municipal

93 680 1976

Gestió Tributària

93 668 5452

Punt d’Infor. Juvenil

93 668 1595

Correus

93 668 1730

Jutjat de Pau

93 668 2586

Notaria

93 666 7311

Agencia Tributària

93 666 8345

Registre de la Propietat
de Sant Feliu de Llobregat

93 685 1988

Oficina de Treball
de la Generalitat
URGÈNCIES

93 668 8866

Guàrdia Urbana

93 632 7440

Comissaria de Policia

93 668 7711

Ambulatori

93 680 2876

Ambulatori/Urgències

112

Bombers

93 680 1639

Cementiri

93 668 79 61

Serveis Funeraris

902 231 132

i Tanatori

061

Ambulàncies

93 640 8080

Taxis

93 668 5530

Centre Mèdic Molins

93 668 2594

RENFE

900 750 750

Gas Natural
AVARIES

900 394 041

Gas Natural

93 602 2701

ENDESA

93 680 0888

Enllumenat públic

902 186 018

Servei municipal d’aigües

EQUIPAMENTS PÚBLICS
93 680 52 63

Federació Obrera

93 680 1572

Pavelló Poliesportiul

93 668 0680

Piscina Municipal

93 680 0254

Mercat Municipal

93 680 2663

Llar Municipal d’Avis

93 680 1681

Biblioteca Pau Vila

93 668 2226 Llar d'infants Mpal. El Rodó
93 668 4660 Llar d’infants Mpal. El Molí
93 668 8482 Llar d'infants Mpal. La Traca
93 668 6259 Llar d'infants privada El Cargol
93 680 1636

Escola d’Adults Rafael Farré

93 680 1645

Escola El Palau

93 668 3529

Escola Castell Ciuró

93 668 4054

Escola Estel

93 680 1633

Escola l’Alzina

93 680 1620

Escola Pont de la Cadena

93 668 7466

Escola Josep Ma. Madorell

93 680 2709

Col·legi Virolai

93 668 3450

Col·legi Sant Miquel

93 668 68 55

Escola La Sínia

93 668 3762

Institut Bernat el Ferrer

93 680 2438

Institut Lluís de Requesens

93 680 2488

Centre Cívic l’Àngel

93 668 2228

Centre Comunitari
Pont de la Cadena

93 680 1663

Can Santoi

93 668 4812

Centre d’Ocupació i

Desenvolupament Joan N. García-Nieto
93 680 1637

Escola Municipal de
Música Julià Canals

93 680 09 96

Centre Cívic Riera Bonet
SERVEIS

93 668 1839

Parròquia de Sant Miquel

93 668 6161

Ràdio Molins de Rei

93 668 39 21

Deixalleria

93 680 3340

Arxiu Municipal

93 668 18 18
93 668 77 51
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Creu Roja
Museu

En memòria de Miquel Pellicer i Esteve, cronista
gràfic de la vila durant quaranta-cinc anys
El 26 de febrer passat va
morir als 76 anys aquest
molinenc singular, apassionat reporter gràfic dels
esdeveniments, de les festes i de les obres públiques
de Molins de Rei, sempre
equipat amb la càmera de
filmar o la de fotografiar.
Va ser molt eloqüent, en
aquest sentit, el recordatori
de les seves exèquies, que
van convocar una nombrosa assistència.
Miquel Pellicer va
néixer el 1942 al segon pis
del número 24 del carrer
Ponent, on va viure tota la
vida. Era fill de pare immigrat, de la pedania Era Alta
de Múrcia –on tenen, per
cert, un avantpassat il·lustre,
el metge Dr. Tomàs Pellicer
Fruits (1816-1902)–, i de
mare catalana: la Cisqueta
de cal Quimet, de Vallbona
d’Anoia. Era el petit de
cinc germans. Es va escolaritzar a l’Alfons XIII –ara,
El Palau– i a la desapareguda Acadèmia Sant Jordi,
dirigida per Isidre Macias
Huix. Després del servei
militar a Ceuta, l’any 1968
es va casar a la parròquia
de Sant Miquel amb la seva
veïna d’escala, Quimeta
Pintado, perruquera, que
vivia i treballava a la planta baixa, amb la qual va
engendrar dos fills.
Acabada l’escola, als
14 anys va iniciar la vida
laboral al taller de cotilleria Manufacturas I.M.,
més endavant Jelineck,
d’Isidre Macias. Després,
fins al 1985, va treballar
de tallador de cotilleria a
les empreses J. Serrahima,
predecessora de BICSA
–Bassons Indústrias de la
Confección, S.A.– i Turbo.
Finalment, va ser soci
dels germans Pintado, els
cunyats, que havien creat
l’empresa Distribuciones
Alimentarias J. Pintado,
S.L., on es va jubilar el
2006, als 64 anys.
Enamorat de Molins de
Rei, va participar força en
la vida social. De jove va
contribuir als inicis [1957]
del butlletí Llaç d’Unió, de
la parròquia [des del 1988,
El Llaç, editada per Fòrum
XXI, des del maig de 1995],
impulsat pel vicari de la
parròquia, Manuel Garcia.
Havia estat soci del Foment
Cultural i Artístic –del qual
fou membre de Junta–, de
l’Agrupació Folklòrica, de
la Joventut Catòlica –fou
actor d’Els Pastorets–,

dels Amics del Museu,
de l’Associació Cultural
Impuls, amb la qual participà en totes les representacions de La Passió de
Mateu Janés en el paper de
l’apòstol Jaume, del 1998
al 2001, sota la direcció
d’Artur Mas Aguado, al
Foment i, del 2002 al 2009,
a la Joventut Catòlica,
sota la direcció de Quimet
Pla. De jove ja havia fet
teatre amb l’Estudi d’Art
Dramàtica del Foment, sota
la direcció de Lluís Puiggarí
Munné.
Fou
col·laborador,
també, de Ràdio Molins
de Rei en diversos programes, un d’habitual en el
“Bon dia i bona hora”, amb
Miquel Armengol, i també
en la tertúlia setmanal dels
Miquels; entre 2010 i 2011
tingué programa propi, “Els
nostres 25”, amb motiu dels
25 anys de la Ràdio. El
complaïa recordar les Nits
dels Premis de la Ràdio
al Foment i la “moguda
de l’SCALA”, l’any 1991,
per Sant Jordi, en el desè
aniversari de la Ràdio, amb
centenars de col·laboradors
i oients desplaçats a
Barcelona amb deu autocars a aquella cèlebre sala
de festes reconstruïda, després que fos calcinada l’any
1978 a conseqüència d’un
atemptat terrorista, deien,
de la CNT. Culer com era,
també fou soci de la Penya
Blaugrana. I, és clar, dels
Miquels. L’any 1990 fou
escollit Miquel de l’Any
i el 1991 va pronunciar el
Pregó de la festa al carrer
de Sant Miquel, en el qual
va ressaltar [per si no se
sabia] que “el patró del nostre poble és sant Miquel;
que l’alcalde que va proposar celebrar la Fira [de
la Candelera], l’any 1851,
es deia Miquel Àngel; que

quan va arribar el tren al
nostre poble, l’any 1855,
l’alcalde es deia Miquel
Tort; que el més gran pintor que hem tingut es deia
Miquel Carbonell; que
el nostre estimat gegant,
nascut l’any 1913, es diu
Miquel...”. L’agost del 1992
va ser coimpulsor, amb un
grup de “joves” de 50 anys
–olímpics i sofridors– de
la festa Olímpics’92 al
Foment, que va fer furor,
després dels Jocs Olímpics
de Barcelona. I el 2007
va ser el 28è pregoner de
Festa Major de l’actual
etapa democràtica, en el
qual va rememorar la vida
social, persones, tradicions,
festes i fets de la vila de
les sis dècades anteriors.
Si va ser vanitós en alguna cosa fou, precisament,
en dir-se Miquel i sentir-se
molinenc.
Es pot dir que el Miquel
tenia algunes dèries, després
de la família: filmar, viatjar, la colla dels Miquels,
el grup dels cuiners i el
Barça. Filmar tot allò que
s’esdevenia a la vila era
per a ell una feina, sense
encàrrec, evidentment. Va
ser un autèntic reporter o
cronista gràfic dels quaranta-cinc anys abans del
2012, quan li van diagnosticar l’última malaltia. Ha
deixat centenars de cintes,
a part de fotografies, que

Treballant a l'estudi
núm. 543 abril 2018

algú hauria de gestionar
perquè no es perdin. Va
viatjar per mig món: París,
Praga, Holanda, Noruega,
Bèlgica, Tailàndia, Bali,
Singapur, Canadà, Egipte...
amb un munt de reportatges
filmats d’aquestes ciutats i
països.
Una afició que va compartir molts anys amb quatre companys més va ser
la de cuiner. Es va iniciar
amb el Miquel Escala i
quan aquest va morir, l’any
1993, va seguir amb el
Cisco Ruiz, el Peret Esteba
i el Tonet Guspí. Eren especialistes en àpats i paelles
multitudinàries. Ho feien
de gust i de franc.
Va gaudir molt de la
colla dels Miquels en les
trobades, sempre a l’entorn
d’una taula, i el dia de la
festa. No hi faltava mai.
Recordo bé quan la malaltia ja li feia estralls, en
l’últim sopar de la colla a
què va assistir, a cal Miquel
Vallès. La Quimeta ens
va demanar que en sortir
l’acompanyéssim a casa,
perquè potser sol no la trobaria. El vam acomiadar a
la porta el Miquel Canut i jo
mateix. Tota una premonició del seu comiat definitiu.
Ha passat sense fer soroll
un molinenc tímid, estimat,
inquiet, discret, generós i
molt bona persona.
Miquel Rius

Estadística parroquial
del mes de març del 2018

L’exposició “Telescopi Assumpció Català” es va
poder veure a l’Agrupa
Cedida per l'ajuntament · Dan Costa

Durant el mes de març, a la parròquia de Sant Miquel
Arcàngel de la nostra vila es van celebrar 7 batejos i
la cerimònia religiosa de 19 exèquies.
Exèquies
Església de Sant Miquel
Dia 9: Jaume Cortinas Mussons, de 86 anys
Dia 19: Carme Pedrerol Martí, de 84 anys
Dia 23: Ana Maria Vall-llosera Llorens, de 52 anys
Dia 23: Maria Canela Cuscó, de 81 anys
Capella del Tanatori
Dia 2: Lluís Comas Serra, de 59 anys
Dia 5: Rafael Ortega Márquez, de 75 anys
Dia 9: Eduard Montero Allué, de 77 anys
Dia 10: Lourdes Pallejà Elias, de 92 anys
Dia 17: Àngels Fernàndez Diaz, de 92 anys
Dia 17: Encarnación Torres Barroso, de 91 anys
Dia 18: Ramon Pauls Ris, de 92 anys
Dia 19: Ramon Ràfols Campmany, de 80 anys
Dia 21: Maria Peiró Pérez, de 94 anys
Dia 22: Florinda Rodríguez Campos, de 90 anys
Dia 23: Juan López Fernández, de 92 anys
Dia 24: Carmen Hernández Martínez, de 90 anys
Dia 24: José Ruz Lozano, de 60 anys
Dia 29: José Miñarro Segura, de 78 anys
Dia 31: Ricard Riu Terre, de 85 anys
Secció elaborada per Josep Artés i Martí

Jordi Anducas continua
presentant el seu Guilhèm
El molinenc Jordi
Anducas, autor
de la novel·la
Guilhèm, arrels
trasplantades,
la continua presentant allà on li
demanen que ho
faci.
Darrerament,
a Sant Llorenç
d’Hortons han
pogut conèixer
les aventures
d’en Guilhèm, el
primer avantpassat de la família de l’autor, el
qual va arribar a
Catalunya procedent d’Occitània.
La
presentació va servir per obrir els
actes del bicentenari de la
segregació de Sant Llorenç
d’Hortons de Gelida.
El passat 16 d’abril,
Guilhèm va ser presentat a
la Biblioteca de Cervelló i

Entre el 13 i el 23 de febrer,
la sala d’exposicions de
l’Agrupació
Folklòrica
va acollir la mostra sobre
el Telescopi Assumpció
Català, el primer amb nom
de dona a l’Estat. Aquest
telescopi està ubicat a
l’Observatori-Aula del Parc
Astronòmic Montsec (PAM)
i duu el nom de la física
Assumpció Català i Poch,

que va ser professora de
la Universitat de Barcelona
entre el 1953 i 1990, la
primera astrònoma que va
ser professora numerària en
aquesta mateixa universitat
i la primera dona en l’Estat
amb el títol de doctora en el
camp de les matemàtiques
(1971).
L’exposició mostrava
i explicava com es feia

recerca en els anys setanta
del segle passat i com es
fa actualment. També s’hi
destacava el paper de la
doctora Català com a dona
pionera en el món de la
recerca que va obrir pas
a futures dones investigadores.
Redacció

La PARM ja ha lliurat a la Generalitat unes 5.000
signatures per reclamar la construcció d’una nova
llar d’avis

El dilluns 26 de març,
membres de la Plataforma
Afectats Residència Molins
(PARM) es van desplaçar fins al Departament
de Treball, Afers Socials
i Família per lliurar 439
Josep Ferrer noves signatures recollides
per reclamar la construcció d’una nova residència
d’avis a la vila. La PARM
ha rebut fins ara el suport

el proper 27 d’abril, a les
19 h, ho farà a la Biblioteca
Municipal de la Palma de
Cervelló.

núm. 543 abril 2018

d’unes 5.000 persones,
així com el d’una vintena
d’entitats i associacions del
municipi.
Tot i haver-ho demanat
en reiterades ocasions, la
PARM no s’ha pogut reunir
amb cap representant de la
Conselleria. Cap dels correus electrònics enviats ha
rebut resposta.
Josep Ferrer
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La barcelonina Ivet Duran Boixadera guanya el
Concurs de Narrativa Literària Mercè Rodoreda
Ivet Duran Boixadera,
amb l’obra Alma Mater, ha
estat la guanyadora de la
23a edició del Concurs de
Narrativa Literària Mercè
Rodoreda organitzat per
l’Ajuntament de Molins de
Rei, adreçat exclusivament
a dones. Ivet Duran, veïna
de Barcelona, és llicenciada
en Història de l’Art i professora d’institut.
El segon premi ha estat
per a L’alè, de Gemma
Santaló Puig, i el tercer per
a Un funeral per a l’Olga
Manakova, de Laura Rosich
Mena.
En aquesta 23a edició
s’han rebut un total de 99
obres d’arreu del país, entre
les quals s’han escollit les
tretze obres finalistes i les
tres guanyadores. Es tracta d’una participació gens
menyspreable, sobretot si
es té en compte que el premi

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa

no té cap dotació econòmica i l’únic reconeixement
per a l’autora guanyadora
és la publicació de l’obra
en un llibre.
El jurat del concurs estava format per Margarita
Montserrat, Glòria Massana,
Montserrat Canals, Vero
Palasí,
Aina
Ibáñez,
Laura Marín i Montserrat
Cloquell, en qualitat de pre-

Vicent Partal a Fòrum XXI
El local de la nostra entitat va quedar petit, el 4
d’abril passat, per acollir
els interessats a escoltar les
explicacions i opinions del
premiat periodista Vicent
Partal, director del diari
digital VilaWeb.
Tot i que el títol de la
sessió corresponia al del
darrer llibre que ha publicat, Nou homenatge a
Catalunya, Partal no es va
dedicar a fer un acte de
promoció, sinó que, després
d’una breu introducció referida a les circumstàncies
que configuren l’actualitat
del nostre país, va obrir
el col·loqui i va respondre
àmpliament a les qüestions
que els assistents li anaven
plantejant, de manera que
va demostrar les seves qualitats d’observador i analista de la realitat, així com
d’informador ben relacionat i documentat.
Va posar en valor el
capteniment de la gent en
tot el procés, cívic, pacífic,
coratjós i constant, que ha
protagonitzat un moviment
social extraordinari en la
història de l’Europa de les
darreres dècades, el qual
va culminar amb la proclamació –encara que no
amb la implantació– de la
República Catalana. La
seva visió positivista de la
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situació en què ens trobem,
malgrat els entrebancs i
les dificultats de tot tipus
que ha calgut superar i que
encara es produiran, va
deixar una sensació generalitzada de confiança i
engrescament, just el dia
anterior de l’alliberament
del president Puigdemont
de la presó de Neumünster,
on va passar dotze dies.
En finalitzar l’acte,
l’auditori va acudir majoritàriament a recollir la signatura de l’autor en els exemplars del llibre que, sense a
penes fer-ne referència, va
quedar oportunament presentat i promocionat.
Fòrum XXI

sidenta.
El veredicte del jurat es
va donar a conèixer en un
acte que es va fer el divendres 16 de març a la sala La
Gòtica i va comptar amb
l’actuació de quatre alumnes de l’Escola Municipal
de Música Julià Canals de
Molins de Rei.

Poesia en diverses llengües a
Molins de Rei
Alba Cabral

La celebració del Dia
Mundial de la Poesia, que
és el 21 de març, es va
avançar un dia a Molins de
Rei i La Gòtica va ser l’escenari d’unes lectures orals
en 11 llengües diferents a
partir d’un mateix poema.
La Institució de les Lletres
Catalanes (ILC) col·labora
Redacció amb la UNESCO des de fa
deu anys en la promoció de
la lectura d’aquest gènere
literari i ho fa mitjançant
la tria d’un poeta de parla
catalana i la traducció d’un
poema seu a moltes llengües
per tal que també es visibilitzi la riquesa que suposa la
diversitat llengües. Aquest
2018, el poeta triat per la
ILC ha estat Marc Granell,
escriptor valencià de qui
s’ha traduït “La poesia”, un
text que precisament reflecteix els trets que caracteritzen aquest gènere i el que
ens pot aportar de beneficiós.
Des del 2015, el Servei
de Català no havia organitzat cap més acte de lectura
en diverses llengües i el
Dia Mundial de la Poesia
d’aquest any va semblar el
moment idoni per recuperar una tradició que s’havia mantingut durant quatre anys. La presidenta del
Consell de Centre de Ca
n’Ametller i un regidor de
l’Ajuntament van llegir el
text en català i eusquera,
respectivament, però la
resta de lectures van anar a
càrrec d’alumnes dels nostres cursos, la majoria del
nivell Bàsic, tres dels quals
van afegir la traducció a la
seva pròpia llengua perquè
no apareixia en el llibret
que edita sempre la ILC.
L’acte, organitzat conjuntament amb la Biblioteca
Pau Vila, va començar a les
8 h del vespre i va comptar amb l’assistència de
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l’alcalde, que va lloar les
iniciatives conjuntes entre
serveis dedicats a la cultura.
Després d’una breu introducció per part de les responsables de la Biblioteca i
del nostre Servei de Català,
els participants van llegir
en la seva llengua, després
de presentar-se i anunciar
la llengua en què llegirien.
En total, es van poder sentir onze llengües diferents:
amazic, àrab, castellà, català, eusquera, guaraní, hindi,
portuguès, romanès, suec
i wòlof. Va ser un senzill
homenatge a la poesia que
també va servir per evidenciar els trets propis de cada
llengua.
Va assistir a l’acte una
seixantena de persones i va
resultar un senzill homenatge a la poesia que també
va servir per evidenciar els
trets propis de cada llengua.
La poesia traduïda que
es va llegir és la següent:
La poesia
“És el foc i és la neu, és
la tristesa / i és el crit que
desperta l’alegria / i ens
fa llum les tenebres que
habitàvem / com un costum
antic d’àngels caiguts.
És el pont i és el riu,
és la memòria / que obri
escletxes de mel en la ferida
/ fonda i roent que ens cava
precipicis / insalvables al
bell mig de les venes.
És la mar i és la senda,
és el desig / que crea com
cap déu futurs més savis
/ i funda uns altres mons
que es fan possibles / si el
cant esquinça vels i fon les
ombres”. Marc Granell
Si algú volgués exemplars dels llibrets que es
van editar amb totes les
llengües, pot demanar-ne a
la Biblioteca Pau Vila.
Servei Local de Català

El Club Halterofília Molins de Rei
guanya el Campionat d’Espanya
Sub-16

Marc Maymó guanya el XV Open Ciutat de Manresa
de Billar a Tres Bandes
Un total de 49 jugadors de
diferents clubs catalans van
participar en la quinzena
edició de l’Open de Billar
a Tres Bandes, Memorial
Jaume Arnau, organitzat
pel Club Billar Manresa.
El torneig que homenatja el
destacat billarista manresà
es va disputar en dos caps
de setmana: el 17 i 18 de
febrer, la fase prèvia i el 3 i
4 de març, la fase final.
El molinenc Marc
Maymó, jugador format
a la Secció Billar Foment
que entrena habitualment al
club de la vila i que milita
actualment a les files del
Club Billar Barcelona, va
ser el guanyador del torneig després d’imposar-se
durant la partida final al
jugador Manel Pastor (CB
Sant Boi) pel resultat de
40 a 34 caramboles amb 49
entrades.
Per arribar a la final,
en Marc va derrotar successivament L. Brizzi (CB
Alba), per 40 a 24 en 39
entrades; R. Fiol (CB Sant
Adrià), per 40 a 26 en 41
entrades, i M. Martín (SB
Foment Molins), per 38 a
32 en 50 entrades, en la
partida més complicada, ja
que com que habitualment
s’entrenen junts, coneixen
molt bé el joc que desenvolupa el rival.

Els equips Sub-16, tant masculí com femení, del Club
Halterofília Molins de Rei
van guanyar el Campionat
d’Espanya d’aquesta categoria, que es va disputar a
Madrid el cap de setmana
del 10 i 11 de març.
En categoria femenina,
l’equip molinenc va obtenir 634,85 punts. La segona
plaça va ser per al Coruña

Redacció

Èxit dels judokes molinencs en el
torneig de Tordera i a Judocraks

A semifinals, Maymó es
va enfrontar a S. Jiménez
(CB Montmeló), número
1 del rànquing i un dels
millors jugadors del billar
català. Si l’anterior partida
va ser la més complicada,
aquesta va ser la més difícil
a causa de la qualitat del
contrari, però en Marc no
es va arrugar i, basant-se
en un joc molt sòlid, sense
cometre errades, va anar
per davant del marcador
des de la desena entrada. El
moment més delicat va ser

quan, guanyant per 24 a 34,
el seu contrari va efectuar
una tacada de 8 caramboles
que va situar el marcador
en un amenaçador 32-34.
La resposta del molinenc
va ser fulminant i amb dues
tacades de 3 caramboles va
finalitzar el partit.
El lliurament de trofeus
va comptar amb la presència
dels fills de Jaume Arnau,
que van tancar l’acte amb
un emotiu parlament.
Redacció

L’equip Absolut de waterpolo del Club Natació
baixa a Primera Divisió
L’equip Absolut masculí de
waterpolo, el CN Molins
Sintagmia, jugarà la propera temporada a la Primera
Divisió. El descens de categoria es va produir a falta
de dues jornades per acabar
la lliga regular de Divisió
d’Honor.
En la segona temporada a la màxima categoria
del waterpolo estatal, els
homes entrenats per Sergi
Pedrerol no han pogut fer
res per mantenir-s`hi. Es
posa fi a una aventura que
es va iniciar la temporada
2015-2016 quan, per primera vegada, el Club Natació
Molins de Rei es va guanyar el dret de poder jugar
contra els millors equips del

A, amb 619,91 punts, i en
tercera posició es va classificar el Coruña B, amb
413,65 punts.
Els nois van aconseguir
la victòria amb una anotació de 1.281,93 punts, per
davant del Coruña, amb
1.122,21 punts, i l’ETH,
amb 1.086,74 punts.

waterpolo català i espanyol.
Durant la primera temporada a la Divisió d’Honor, i
amb un pressupost més baix
que tots els seus rivals, van
aconseguir la permanència

El 17 de març passat, el
Club de Judo Molins de
Rei va participar en el X
Torneig de Judo de Tordera.
Els judokes molinencs hi
van obtenir dos ors i dos
bronzes.
L’endemà, el 18 de març,

van participar en la segona
jornada de la tercera edició
de la lliga Judocraks. Els
representants del club molinenc hi van obtenir llavors
7 ors, 4 plates, 5 bronzes i 3
cinquenes posicions.
Redacció

El Club Natació Molins obté la
tercera posició en la primera
jornada del CEEB de natació
artística

a través de la promoció.
Aquesta temporada, però,
el descens de categoria ha
estat per la via directa.
Josep Ferrer

La Secció de Natació
Artística del Club Natació
Molins de Rei va aconseguir una meritòria tercera
posició en la jornada del
Consell de l’Esport Escolar
de Barcelona (CEEB),
disputada el 10 de març
a la piscina Sant Jordi de
Barcelona. Era la primera participació de les joves
nedadores molinenques en
una competició.
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Les nedadores participants, entrenades per
Gemma Samsó i Maria
Fontanals, van ser: en el
Nivell II, Patrícia Pérez,
Alejandra Bonilla, Míriam
Martínez, Jana Vives, Estel
Ramon i Paula Quintans; en
el nivell III, Irene Lucas, Mar
Carrasco, Tània Morales i
Ana Liñán.
Redacció
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FOTOS EQUIPS DE FUTBOL SALA DE PRIMERA DIVISIÓ

L’ÀNGEL D’ARAN (Campió de la Supercopa 2017)
Jugadors drets, d’esquerra a dreta: Obiols, Jorge, José Vicente, José
M. Manchado, Cañete, Antonio, Àngel (president) i Isaac
Jugadors ajupits, d’esquerra a dreta: Josep, Sergio, Salvador,
Manuel Javier i Gustavo

KAKU LLENYA
Jugadors drets, d’esquerra a dreta: Arnau, Xavi, Kirian, Romeu, Pau,
Albert i Rubén
Jugadors ajupits, d’esquerra a dreta: Keko, Marc, Ian, Marc i Rebollo

LAS PALMERAS
Jugadors drets, d’esquerra a dreta: Roque, Raúl, David, Javi, Miki,
Alexis i Ignasi
Jugadors ajupits, d’esquerra a dreta: Aleix, Toni, Juan Carlos, Sergi i
Fernando

PIBES
Jugadors drets, d’esquerra a dreta: Moreno, Carmona, Álvaro, Ojeda,
Isaac, Falcó, Marc i Albert
Jugadors ajupits, d’esquerra a dreta: José M. Vega, Àlex, Albert,
Flores, Espino, Vilaseca i Oriol
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J.J. COMERCIAL
Jugadors drets, d’esquerra a dreta: Jordi, Dani, Èric, Víctor, Adrián,
Gerard i Àlex Segura
Jugadors ajupits, d’esquerra a dreta: Àlex, Fran, Serra, Fuxa,
Angelillo i Dídac

GB STUDIO
Jugadors drets, d’esquerra a dreta: Fran, Gonzalo, Joan, J, Jordo,
Sergio,
Jonathan, Jordi, Gerard i Jero
Jugadors ajupits, d’esquerra a dreta: Marc, Dani, Nelson i Jonathan

MECSA-MARGARITS
Jugadors drets, d’esquerra a dreta: Toni, Jordi, Víctor, Óscar, Fran,
Oriol i Puiggarí
Jugadors ajupits, d’esquerra a dreta: Jordi, Iván, Marc, Jaume, Jordi
i Marc

TALLERS MOLINS
Jugadors drets, d’esquerra a dreta: Sergio, Toni, Manu, Mengual,
Manel, Rubén i Marc
Jugadors ajupits, d’esquerra a dreta: Javi, Manel Jr., Xavi, Christian
i Raúl
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Èxit del Club Gimnàs a la segona fase de la Copa Catalana
Durant el mes de març es
van disputar les segones
fases de la Copa Catalana
de Gimnàstica Artística
Femenina de les categories Escolar, Base i Via
Olímpica. Salt i Manresa
van ser les seus que van
acollir aquestes competicions.
La competició de categoria Escolar va tenir lloc
a Salt durant el cap de setmana del 10 i 11 de març.
En la categoria Escolar D3
aparells, l’equip format
per Jana Valldaura, Martina
Barredo, Sarah Rius i
Mireia Juan van pujar al
pòdium per haver obtingut
la tercera posició. A més,
Mireia Juan va aconseguir
la millor nota en l’aparell
de salt.
El cap de setmana del 17
i 18 de març va ser el torn
de les gimnastes de Base i
d’Escolar E, aquesta vegada a Manresa. L’equip format per Greta Manzanos,
Mariona Pons, Marta Ruda
i Laia Suñé, que participaven en la categoria Escolar
E4 aparells, van resultar
subcampiones. Marta Ruda
va obtenir la tercera millor
nota en barra d’equilibris.

A Base 4 Petites i Base 5
Mitjanes, l’aparell de salt
va donar molt bons resultats: Ainara Bernabé va
aconseguir la millor nota i
Irene Cobler, la tercera en
la categoria Base 4, mentre
que Eulàlia Alcoverro va
quedar tercera en la categoria Base 5 Mitjanes.
Finalment, el cap de setmana del 24 i 25 de març
van competir les gimnastes
de Via Olímpica i Base 6 i
7. Les gimnastes de Base 6
Petites van ser terceres, amb
l’equip format per Xènia
Coronas, Sara Martínez i
Irene Neiro. En la classificació individual de Base
7 grans, Mireia Rodríguez
va ser tercera i l’equip format per Elisa Alcoverro,
Sara Chacón, Carla Linares
i Mireia Rodríguez van ser
segones en la classificació
per equips.
Olga Romero es va proclamar campiona a la categoria Via Olímpica 6, ja que
va obtenir la segona millor
nota a salt, la millor nota
a barra i la tercera a terra.
L’equip format per Olga
Romero, Silvia Chacón i
Georgina Guzmán van acabar subcampiones d’aquesta

categoria en la classificació
per equips. A Via Olímpica
5, el conjunt format per
Paula Gay, Maria Montero
i Eva Villanova també van
ser subcampiones en la
classificació per equips.
Anna Kurubally

UCEDAS 2001
Jugadors drets, d’esquerra a dreta: Gustavo, Estepa, José Antonio, Nacho, Cristian,
Edu, Francisco Ramón, Manolo i Antonio
Jugadors ajupits, d’esquerra a dreta: Reinaldo, José Luís, Carlos, Joan, Javi,
Eduardo, Daniel i Hugo
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Solució al número 542

De totes les respostes
rebudes a la redacció ha
estat escollida a l’atzar la
de Àlex Méndez Rams.
El guanyador del concurs pot passar a recollir
el premi directament per
BEEP, presentant el DNI

Qui resolgui les diferències pot enviar el resultat al local de EL LLAÇ, situat al
carrer Major 101. Entre els encertants es realitzarà un sorteig. S’admeten també
fotocòpies de l’original. No cal que retalleu la revista. El guanyador rebrà un
obsequi que regala BEEP que s’ha de recollir a Verge del Pilar, 6 Molins de Rei
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o qualsevol document
acreditatiu.
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