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

necessàriament el contingut dels 
articles que van signats.
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Dan Costa

Qualsevol molinenc o molinenca, després de 
deixar o recollir el seu fill o net a la Llar 
d’Infants el Molí, si té ganes de llegir o 

estudiar, es pot dirigir cap a la plaça del Molí... 
Sí, sí, la que hi ha al final del carrer Molí. Allà 
descobrirà el nou immoble municipal destinat 
a equipaments culturals conegut com Edifici el 
Molí, que s’ha habilitat a l’interior de l’antiga 
fàbrica tèxtil del mateix nom, tot respectant-ne la 
façana original. Si d’aquí a uns mesos, quan s’obri 
al públic, el molinenc o la molinenca accedeix a 
l’interior i puja fins al tercer pis, hi trobarà la 
Biblioteca Municipal el Molí, que reemplaçarà 
l’antiga Biblioteca, que actualment és a la plaça 
Josep Tarradellas, a la qual s’ha substituït el nom 
aprofitant el canvi d’ubicació. 

Cal tenir en compte que l’edifici conegut popu-
larment (encara que erròniament) com El Molí 
era l’antiga empresa Ferrer i Mora (inicialment 
Hilados de Ferrer y Cia.), la primera fàbrica de 
filatura instal·lada a Molins de Rei el 1858, que 
aprofitava el curs i el salt d’aigua del Rec Vell per 
al seu funcionament. Res a veure amb els molins 
originaris de la vila.

Després d’un debat amb les diferents forces 
polítiques i amb l’aval d’algunes entitats, tècnics 
i experts en patrimoni, en una allau d’imaginació 
sense precedents, el Ple de l’Ajuntament va decidir 
el canvi de nom de la Biblioteca Pau Vila per 
Biblioteca el Molí. Sembla que el nom de l’il·lustre 
i reconegut geògraf i pedagog, ara desposseït, ha 
estat substituït perquè no era una persona arrela-
da a Molins de Rei. Com si, posem per cas, Joan 
Salvat-Papasseit, Marcelino Menéndez Pelayo o la 
verge del Pilar, que hi tenen carrers dedicats, hi 
tinguessin uns lligams intensos. 

Sobre la taula, tot i que ni es va plantejar 
ni debatre, hi havia alguna proposta més, com 
Biblioteca Margarida Xirgu, però, al final, el Ple 
Municipal es va decidir  per anomenar-la El Molí, 
ja que, segons diuen, aquest nom permetrà vincu-
lar estretament el patrimoni industrial molinenc 
i la memòria històrica del passat obrer tèxtil de 
Molins de Rei amb la nova Biblioteca. D’acord, 
però amb vista al futur, s’hauria de considerar que 
a Molins de Rei tenim altres referents històrics i 
geogràfics a més del Molí i més referents cultu-
rals a banda de Margarida Xirgu, qui tan sols va 
tenir una relació tangencial amb la vila i a qui ja li 
hem dedicat un carrer i, encara que costi de veure, 

un racó amb monument, que des de lluny sembla 
un parterre qualsevol. D’altra banda, si el dia de 
demà s’habilitessin uns altres espais del mateix 
immoble com a locals d’assaig per a grups teatrals, 
musicals o d’arts plàstiques, tots també s’haurien 
de dir El Molí? És incompatible mantenir, ni que 
sigui oficialment, el nom d’un servei o una entitat, 
encara que tothom el situï en un edifici conegut 
com El Molí?

Segons han manifestat els portaveus del Govern 
municipal, el fet que la posada en funciona-
ment del nou equipament estigui prevista per 
a la propera tardor és el que ha impedit poder 
impulsar un procés participatiu per escollir-ne el 
nom. Si tenim en consideració que els ciutadans 
ja hem escollit uns representants que compten 
amb l’assessorament d’uns experts per decidir 
amb coherència aquests detalls, no ens sembla 
gaire escaient haver de consultar a la ciutadania 
per decidir segons quines coses. La democràcia 
directa s’hauria de reservar per a temes socials i 
no per a  aquestes particularitats. Ni tampoc per 
prendre decisions urbanístiques d’ampli abast 
que requereixen valoracions tècniques globals per 
sobre de criteris subjectius, tal com s’ha fet palès 
en el darrer procés participatiu per determinar la 
transformació de la carretera, que es va resoldre 
amb uns resultats ajustadíssims.

El nom de l’actual Biblioteca Pau Vila va ser 
adjudicat l’any 1981 per la Generalitat, a partir 
d’una llista de personalitats rellevants de l’àmbit 
català, en el procés d’obertura de diverses bi-
blioteques en tot el territori. Si el canvi de nom 
ha estat motivat perquè l’antic va ser proposat 
des de fora de la vila, hauríem de reflexionar que 
potser no està tan malament que la Generalitat el 
proposés, ja que des de l’Administració local les 
úniques propostes de consens que es posen damunt 
la taula són El Molí, Margarida Xirgu,... sempre 
referint-se a una toponímia local, que té les seves 
limitacions. Som Molins de Rei, però també som 
Catalunya, i els noms forans adjudicats als nostres 
equipaments i carrers locals, quan es tracti de per-
sonalitats que mereixen distinció i reconeixement, 
no ens haurien de fer cap nosa.

Ja sabem que Pau Vila (Sabadell, 1881–Barcelo-
na, 1980) no era molinenc, però ara ja ens havíem 
acostumat al nom, l’havíem fet nostre i era una 
manera de retre-li tribut. El Molí, diuen, serà més 
fàcil de recordar.

Sembla, pel que hem vist aquest any, que el 
model de “pregó” que d’un temps ençà s’ha 
imposat per a la Festa Major s’ha implantat 

també per donar inici a la Fira de la Candelera. És 
una fórmula tan vàlida i digna com qualsevol altra, 
només que, com ja hem comentat en alguna altra 
ocasió, no és pròpiament un pregó, que el dicciona-
ri de l’Enciclopèdia Catalana defineix com “crida, 
discurs literari que hom pronuncia en públic en 
ocasió d’una festivitat o celebració”.  

Val a dir que l’acte protagonitzat per l’humorista 
Peyu va ser prou entretingut i gosem pronosticar 
que va complaure la majoria dels assistents. Això 
no obstant, seguim apostant per una concepció 

més d’acord amb la descripció del diccionari i, en 
tot cas, per no confondre, proposaríem que, tant 
per a la Fira com per a Sant Miquel, se substituís 
el nom de pregó per un de més adient al seu con-
tingut: espectacle inaugural, obertura escènica... 
per exemple. 

D’altra banda, amb pregó o amb representació, 
la Fira va seguir demostrant poder de convocatòria 
i va transcórrer sota els seus paràmetres habituals 
fins que la pluja va obligar a tancar-la prematura-
ment. I el que sí que es constata, any rere any, és 
que, a la pràctica, el seu inici té lloc cada vegada 
més d’hora del divendres. Potser fora bo establir 
com un dels festius locals el divendres de Fira. 

La Biblioteca canvia de nom...

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

Incivisme

D’aquesta manera va 
aparèixer la base d’aquest 
arbre el dissabte 6 de gener a 
les 9:30 del matí.

Alguna persona va tirar 
aquesta quantitat de xapes 
(uns centenars), la majoria 
d’ampolles de cervesa, en 
aquest lloc, quan a escassos 
100 metres hi ha uns conteni-
dors d’escombraries.

No sé si té alguna rela-

ció o no amb la cavalcada 
dels Reis de la nit anterior, 
ja que aquest arbre està situat 
al carrer del Primer de Maig, 
a menys de 50 metres de 
l’entrada a la carpa de l'Espai 
Juvenil i Cultural Mariona 
on, en acabar la cavalcada, 
es guardaven les carrosses de 
Ses Majestats.

Vicenç Joan Camps

La Fira
Avui comentarem l’èxit que, com cada any, acompa-
nya la Fira de la Candelera, aquest any la 167a edició. 
Antigament, de bon matí ens despertava l’alegre dringar 
de les campanetes de les tartanes i el soroll dels carros 
al transitar per les llambordes de la carretera. Tot aquest 
tràfec venia dels pobles i les viles de les comarques veï-
nes. La nostàlgia ens omple de records els que hem viscut 
les Fires del segle passat. En aquesta diada, en celebrar la 
missa, el rector obsequiava els feligresos amb una can-
dela de diversos colors. També recordem el camió de les 
mantes que any rere any es plantava a la cantonada de la 
plaça de l’Església amb Ignasi Iglésias. El conductor era 
un xarlatà de primera que embadalia la concurrència amb 
la seva xerrameca i n’hi havia que no eren conscients que 
els havia venut fins i tot tres mantes.

Era, i és, molt important la fira dels arbres i del planter. 
Abans, davant de l’Alhambra, a la plaça de l’Ajuntament, 
es muntaven uns corralets de fusta on es venien els garrins 
per engreixar. No faltaven a la plaça del Mercat els típics 
cavallets de fira perquè la canalla en gaudís. 

Avui hem volgut rememorar les fires d’abans.   
Francesc Rimblas 
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Reis d’Orient
Una de les tradicions que, malgrat la no gaire bona premsa (guanyada ben bé a pols, 
val a dir-ho) de les monarquies actuals, es manté ben viva és la dels Reis d’Orient, 
que, com a celebració de l’Església catòlica, té lloc el 6 de gener. Com és sabut, 
durant els dies previs en aquesta data, els nens i les nenes escriuen la carta a Melcior, 
Gaspar i Baltasar per demanar allò que desitgen i, generalment, es comporten una 
mica millor que els dies anteriors mentre es preparen emocionalment per a l’arribada 
de Ses Majestats.

El tema de les cartes als Reis té, per a un servidor, un cert “no-sé-què” i, pel que 
sembla, a diferència del que passava fa uns quants anys, avui es poden trobar, ja 
preparats degudament, uns impresos on, a més a més de les corresponents represen-
tacions gràfiques dels esmentats monarques i, eventualment, dels seus camells i del 
seguici corresponent, figuren unes línies en blanc per tal que el nen o la nena (i, si 
escau, els progenitors respectius) escriguin allò que voldrien rebre i que, dit sigui 
de passada, no sempre és el que els Reis deixen, ja que de vegades canvien aquella 
joguina concreta per uns pantalons, uns mitjons o una bufanda, que, tot i no figurar a 
la carta, a criteri dels Reis –i també dels pares– són més necessaris.

Doncs bé, pocs dies abans de l’esperada nit màgica, en una de les visites que 
regularment faig a la Biblioteca de Torrelles de Llobregat, vaig tenir una més que 
agradable sorpresa. Al taulell de la recepció hi havia un plec d’impresos de cartes als 
Reis en els quals, a més a més de les ratlles en blanc a què abans he fet esment, s’hi 
afegien unes altres, precedides per les paraules “i els llibres que desitjo són:”, que 
convidaven, per tant, la canalla a no oblidar pas la lectura. 

Serveixin, doncs, aquestes línies per deixar palesa la meva més sincera felicitació 
a la Xarxa de Biblioteques Municipals per aquesta lloable iniciativa, que no sé pas si 
fa temps que és vigent, però que, sens dubte, és fantàstica.

Josep Lluís Revenga

Franquejar amb segell podria ser de nou un valor afegit
L’empresa del correu suís i 
el francès vol créixer a Catalunya

“L’operador postal Asendia, participada per La Poste 
i Swiss Post, els correus francès i suís, preveu créixer a 
Catalunya, on va aterrar el 2014 amb un servei molt vinculat 
al turista estranger de les comarques de Girona. La inten-
ció és reforçar l’àmbit territorial i ampliar el radi d’acció a 
Barcelona i Tarragona, segons explica Javier Caballero, cap 
d’Indústria Turística d’Asendia. (...) Asendia va començar a 
operar a Espanya (Canàries i Balears) a mesura que desapa-
reixia el monopoli de Correos. (...) Asendia factura 19 milions 
d’euros i creix un 5% anual.” 

Francesc Muñoz – L’Econòmic, 13 d’agost de 2017

Alguns bacteris que ens contaminen microorganismes 
resistents) poden arribar a eliminar-nos. 
Hi ha alguns Estats que també... 
Micropimes a la recerca d’antibiòtics

“La resistència als antibiòtics és una greu amenaça per a 
la salut mundial. Cada any moren 700.000 persones a tot el 
món (2.500 a tot l’Estat) perquè els medicaments s’han tornat 
menys efectius per eliminar els patògens resistents. (...) Hi 
ha quatre motius fonamentals que expliquen com hem arribat 
fins aquest punt: la primera és una sobreutilització dels anti-
biòtics, tant en clínica humana com en ramaderia. La segona 
és que aquests microorganismes que s’han fet resistents s’han 
disseminat pertot arreu; la tercera és que no tenim proves 
ràpides per diagnosticar quan no s’han de prescriure aquests 
fàrmacs, i la quarta és que no hi ha nous antibiòtics. Així que 
mentre es va incrementant la incidència del nombre de micro-
organismes resistents, s’ha anat reduint dràsticament el nom-
bre d’empreses que fan recerca de nous antibiòtics.”

Anna Pinter – L’Econòmic, gener de 2018

L’Hospital Clínic crea una 
spin off per trobar nous antibiòtics

“Jordi Vila, cap del Departament de Microbiologia de 
l’Hospital Clínic i un dels fundadors de l’spin off, explica que 
l’objectiu de crear aquesta firma és trobar inversors per vies 
que no siguin només les públiques, «perquè, ara com ara, els 
organismes públics estan destinant molt pocs recursos a la 
recerca», diu Vila.

La nova companyia l’han posat en marxa científics de 
l’Institut de Salut Global, que pertany a l’Hospital Clínic i 
aglutina diferents professionals, tant els que treballen al cen-
tre com d’altres que no.” 

Hospital Clínic – “Focus” – 
L’Econòmic, diumenge 14 de gener de 2018 

El canvi climàtic passa pel nostre estómac? 
Culs ben nets
El paper de vàter no ha existit sempre

“Aquesta afirmació us pot sonar molt òbvia, perquè no hi 
ha res que hagi existit sempre. Ni tan sols l’Univers. Però si 
hi penseu una mica, com s’ho feia la gent abans de la inven-
ció del paper de vàter? 

Els primers que van fer servir paper higiènic van ser els 
xinesos, fa més de dos mil anys, cap al segle II aC. Però no 
us penseu que hi havia paper per a tots! Com acostuma a 
passar, aquesta mena de luxes només eren per als emperadors 
i la seva cort. A Europa, en canvi, el paper de vàter va trigar 
molt més a arribar. El primer fabricant va ser Joseph Gayetty, 
que venia fulls solts de paper humit amb àloe. Un cop més, 
era tan car que poca gent s’ho podia permetre. I no va ser fins 
al 1880 que va aparèixer el primer rotllo com el que usem 
actualment. El van fabricar els germans Scott i era tan aspre 
que la gent es queixava. De fet, fins pràcticament la Segona 
Guerra Mundial el paper de vàter no era gaire agradable al 
tacte. Perquè us en feu una idea: el 1935, una marca d’aquest 
producte oferia “paper higiènic sense estelles” com si fos la 
cosa més moderna i luxosa del món.

Potser hauríem d’anar pensant en un sistema alternatiu, 
perquè el dia que els 7.500 milions d’habitants del planeta 
decidim fer servir paper de vàter no hi haurà prou arbres al 
món per fabricar-ne tant.” 

Oriol Canosa – Barça Kids – Gener de 2018

Quan diem que una llengua ha de ser normalitzada, ens referim a fer possible que aquesta llen-
gua pugui ser utilitzada en qualsevol lloc, moment i situació dintre del seu territori propi. El 
mateix mot normalitzar ja fa intuir per on va la cosa: recuperar una normalitat.

La Llei de normalització lingüística de Catalunya va ser aprovada per la totalitat dels grups 
del Parlament de Catalunya el 6 d’abril de 1983, ara farà 35 anys. En la introducció a la llei 
es deia que, en aquell moment, “... la llengua catalana es troba des de fa anys en una situació 
precària, caracteritzada principalment per l’escassa presència que té en els àmbits d’ús oficial, 
de l’ensenyament i dels mitjans de comunicació social”; es recollia que el català, d’acord amb 
l’article 3 de l’Estatut d’Autonomia, és la llengua pròpia de Catalunya, oficial també al costat 
del castellà, i que “la Generalitat ha de promoure i garantir la igualtat plena de totes dues” mit-
jançant un procés de normalització, que consisteix en “el restabliment del català en el lloc que 
li correspon com a llengua pròpia de Catalunya”, cosa que és “un dret i un deure irrenunciables 
del poble català”. L’objectiu d’aquesta llei era, doncs, “superar l’actual desigualtat lingüística 
impulsant la normalització de l’ús de la llengua catalana en tot el territori de Catalunya”. 

L’any 1988 es va crear el Consorci per a la Normalització Lingüística amb la finalitat que, 
des dels Serveis de Català que en formaven part, es desenvolupés aquesta normalització mit-
jançant l’ensenyament del català, la promoció de l’ús i la divulgació de la llengua catalana a 
partir de l’elaboració de recursos lingüístics i l’organització d’activitats diverses amb el català 
com a eix principal. L’Ajuntament de Molins de Rei va ser un dels membres fundadors d’aquest 
Consorci. Ja abans havia apostat per tenir un Centre de Normalització Lingüística que treballava 
per escampar el coneixement del català i el Servei Local de Català que es va crear posteriorment 
ha facilitat l’aprenentatge del català amb els cursos per a adults, les revisions de textos i la difu-
sió dels recursos existents per poder incorporar l’ús del català en qualsevol àmbit.

Però el Servei de Català no treballa sol. Normalitzar una llengua suposa la implicació de tots 
els agents que intervenen en la societat: des de l’Administració fins a la població en general, 
passant pel sector comercial, el sanitari, les entitats culturals i esportives, les escoles i els mit-
jans de comunicació. Tothom hi té un paper. Per això són tan importants les col·laboracions que 
s’estableixen, per exemple,  perquè els que estan aprenent el català puguin assistir a projeccions 
en català, perquè les persones que atenen en una oficina o despatxen en una botiga utilitzin el 
català fins i tot amb els que els costa parlar-lo, perquè entre tots s’informi de tot el que tenim al 
nostre abast per jugar o treballar del que sigui en català, o perquè, en donar a conèixer una acti-
vitat tradicional, ens obrim i ampliem el nombre de persones que participen en la nostra societat. 
En el cas de Molins de Rei, tot això és possible gràcies a moltes associacions de la vila.

Han passat 35 anys d’aquella Llei de normalització lingüística. Per una banda, es podria 
pensar que hem avançat moltíssim i que s’han assolit els objectius que es perseguien; per l’altra, 
podria semblar que, malgrat tots els recursos esmerçats, la situació no és la que hauria de ser. 
Siguem de la primera opinió o de la segona, o de totes dues alhora, hem de continuar esforçant-
nos perquè el català ocupi de veritat la posició que li correspon.

Servei Local de Català

Com es normalitza el català
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Durant el cap de setmana 
del 16 i 17 de desembre, i 
dins del marc de La Marató 
de TV3, dedicada a la lluita 
contra les malalties infec-
cioses, el Club Bàsquet 
Molins de Rei va tornar 
a organitzar diverses acti-
vitats sota el lema “Fem 
Cistelles Solidàries”.

L’activitat consistia a 
aportar donacions per a La 
Marató de TV3 en convidar 
els participants a enciste-
llar amb el repte de fer-ho 

amb els ulls tapats, a canvi 
de l’aportació d’1 euro per 
cada intent.

La novetat d’enguany va 
ser que l’activitat va sortir 
al carrer i es va obrir a 
tots els vilatans, amb una 
jornada a les portes del 
Poliesportiu i una altra a la 
plaça del Palau.

La recaptació final va ser 
de 400 euros, que es van 
destinar íntegrament a La 
Marató de TV3.

Toni Ripoll

La campanya que cada any 
fa la Creu Roja perquè cap 
infant es quedi sense jogui-
nes un dia tan especial com 
el dia de Reis, va aconse-
guir recollir 2.608 jogui-
nes noves o en bon estat, 
no bèl·liques ni sexistes, 
que es van poder repartir 

a 393 nens i nenes dels 
municipis de Cervelló, 
la palma de Cervelló, 
Corbera de Llobregat, 
Torrelles de Llobregat, 
Sant Vicenç dels Horts, 
Molins de Rei, el Papiol, 
Pallejà i Castellbisbal, que 
és el territori que comprèn 

l’Assemblea de la Creu Roja 
Baix Llobregat Centre, que 
té la seu a Molins de Rei.

Dels 393 infants bene-
ficiats amb aquests regals, 
82 eren de Molins de Rei, a 
qui se’ls va poder obsequiar 
amb 460 joguines.

Redacció

Les Cistelles Solidàries del Club 
Bàsquet Molins de Rei aporten 
400 euros a La Marató de TV3

Prop de 400 infants reben joguines de la Creu Roja

L’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) ha posat 
en marxa la segona edició 
del programa “Tenim drets, 
teixim llibertats”, que té per 
objectiu impulsar el com-
promís del món local amb 
les persones refugiades. 
Molins de Rei és un dels 
deu municipis de l’AMB 
que participa en el progra-
ma.

Des de l’àrea de 
Cooperació de l’ens metro-
polità es promourà una 
reflexió sobre com es pot 
ajudar a garantir els drets 
de les persones refugiades, 
alhora que es potenciarà 
el reciclatge en els camps 
de refugiats per reduir-ne 
l’impacte ambiental.

Fins al mes de maig es 
faran 60 actes en els muni-
cipis que participen en el 
programa amb l’objectiu 
d’apropar aquesta proble-
màtica a la ciutadania. Es 
farà amb la col·laboració 
de diferents grups i entitats 

locals. 
Aquest projecte el de-

senvolupen conjuntament 
els ajuntaments de Molins 
de Rei, Begues, Cervelló, 
el Papiol, la Palma i Santa 
Coloma de Cervelló, 
Sant Climent i Torrelles 
de Llobregat, Montcada 
i Reixac, i Sant Adrià de 
Besòs.

En el cas de Molins de 
Rei, el passat 13 de febrer 
es va instal·lar en el vestí-
bul de la Federació Obrera 
el primer dels nou cubs que 
formen part d’una exposi-
ció itinerant que explica els 
continguts del programa. 
Cada setmana s’aniran can-
viant els cubs, que tenen un 
format diferent i porten per 
títol: “AMB Cooperació”, 
“Tenim drets, teixim lliber-
tats 2017”, “Dret d’asil”, 
“Això no és un joc”, “Dret 
al medi ambient”, “Taller”, 
“Dret a la ciutat”, “Projecte 
Lesbos” i “Projecte Líban”.

El dissabte 7 d’abril, de 

4 a 6 de la tarda, a la 
Federació Obrera es farà un 
taller formatiu i de sensibi-
lització, i de 6 de la tarda a 
les 8 del vespre es farà una 
activitat participativa que 
acabarà amb una cercavila 
que anirà de la Federació a 
la plaça de la Llibertat, on 
hi haurà una gran batucada. 
El taller l’impartirà Dimir 
Viana, un músic i actor 
brasiler, expert en teatre 
de l’oprimit, que defensa 
els recol·lectors de paper 
al Brasil. A través de la 
música reivindica els drets 
d’aquestes persones i tre-
balla en activitats de teatre, 
música i sensibilització en 
gestió de residus.  

El programa acabarà 
amb una gran festa de clau-
sura que es farà el 5 de maig 
a la platja de Nova Icària de 
Barcelona, on el compro-
mís i la reivindicació seran 
el leitmotiv dels municipis 
que hi hauran participat.

Redacció 

L’associació Gueopic ha 
lliurat recentment 5 tauletes 
a nenes i nens de diferents 
nacionalitats de l’Escola 
d’Educació Especial Nostra 
Senyora de Montserrat 
de Barcelona. Es tracta 
d’infants amb greus difi-
cultats comunicatives, les 
famílies dels quals no tenen 

recursos econòmics per 
poder comprar l’aparell. Les 
tablets porten integrades 
l’aplicació Gueopic, dis-
senyada per Dani Andreu, 
que ajuda els menors amb 
dificultats a poder-se comu-
nicar amb els seus éssers 
propers.

Redacció

L'associació Gueopic lliura 
cinc tauletes a infants amb 
greus dificultats comunicatives

Molins de Rei participa en un programa metropolità 
per denunciar la situació en què viuen els refugiats
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Antigament, el torrent de l’Hospital recollia 
les aigües pluvials que ocasionalment baixaven 
amb força pel terreny muntanyós de la part alta 
de la població. El torrent naixia sota mateix del 
Castellciuró i al llarg del seu recorregut passava 
entre vinyes per on hi ha l’escola Virolai, con-
tinuava per on és el camp de futbol i el carrer 
Esperanto, seguia per l’ampla fondalada que 
actualment ocupa el Poliesportiu Municipal 
i continuava per on avui hi ha els pisos del 
Patronat, del carrer Angel Guimerà, fins a irrom-
pre a la plaça de la Creu, tot fregant el primer 
edifici del carrer Major, cal Roca (actualment 
estanc Margarit), al carrer Pere d’Espallargues.

Anant sempre per la superfície, travessava la 
plaça de la Creu i seguia per la raseta, que ales-
hores era un rierol obert entre terrenys de cultiu, 
per finalment abocar l’aigua al Rec Vell.

En construir-se la carretera reial l’any 1767, 
aquesta raseta es canalitzà per dessota de la 
nova carretera i de les cases que s’hi anirien 
construint. Quan es va enderrocar l’edifici de cal 
Santonja (antic Hostal del Boix, construït l’any 
1768), a la carretera, l’any 1978, i quan es rea-
litzaven els rebaixos per a la cimentació del nou 
edifici en construcció, va quedar al descobert 
aquest tros de la raseta canalitzada que passava 
per sota de l’edifici.

Però tornem al passat, ja que en l’indret de la 
plaça de la Creu, els dies de forta pluja, també 
s’hi afegia la que baixava pel carrer Major i la 
que baixava des de l’estació del tren pel carrer 
Carril.

Per això en aquest lloc es va construir una 
passera amb baranes de ferro, per salvar l’aigua 
que hi passava de vegades amb força quantitat, 
i quan posteriorment s’hi construïren les vore-
res, aquesta mena de pontet s’eliminà, tot i que 
l’aigua de la pluja es continuava evacuant per 
la raseta.

Finalment, abans, però, d’asfaltar els carrers 
dels voltants i la mateixa plaça i que es construís 
la xarxa de clavegueram, aquest antic pas de 
l’aigua del torrent de l’Hospital es va soterrar i 
s’hi construí una àmplia galeria que començava 
sota mateix de l’actual Poliesportiu Municipal. 
A partir d’aquí, el seu traçat era pràcticament el 
mateix de l’antic torrent.

Amb uns dos metres d’amplada i també uns 
dos metres d’alçada, aquesta galeria estava 
sòlidament construïda amb massisses parets de 
pedra i la coberta de volta de canó aplanada, i 
com que estava molt ben planificada, al llarg 
dels anys ha complert perfectament la finalitat 
d’evacuar les aigües pluvials fins al Rec.  

Aquella històrica raseta que evacuava les 
aigües del torrent de l’Hospital, ara converti-

da en el carreró que 
coneixem com la 
Raseta de la Creu, 
s’ha transformat en 
l’accés als patis pos-
teriors d’una colla 
d’edificis que donen 
a la plaça de la Creu, 
Rafael Casanova, 
Miquel Tort i avingu-
da de València.

Si es busca l’ori-
gen del nom de torrent 
de l’Hospital, hi ha dues versions. Una d’elles 
podria ser deguda al fet que l’any 1141, el rei 
Pere I el Catòlic va permetre que al Castellciuró 
s’instal·lessin els Cavallers Hospitalaris de Sant 
Joan de Jerusalem, que era un orde guerrer i 
religiós (petita variant dels Cavallers Templers) 
i com que aquesta torrentera començava sota del 
Castellciuró, és fàcil que es convertís en el seu 
nom popular.

L’altra versió podria ser que al voltant de la 
plaça de la Creu, l’any 1359 hi havia un hospi-
tal, tal com es fa constar en el llibre Recuerdos 
Históricos de Molins de Rey, publicat l’any 
1890 pel nostre historiador Francisco de Sales 
Maspons y Labrós, el qual en una de les pàgines 
diu textualment: “En la plaza de la Cruz, a la 
entrada de la villa, en la cual había la carni-
ceria comunal y la cárcel pública, un poco más 
apartado también había el hospital de enfermos 
y peregrinos y todavía tiene este nombre el    
torrente que baja de Castell-Ciuró”.

En el cadastre de Molins de Rei de l’any 
1192 ja figurava el nom de torrent de l’Hospital 
i deia que les seves aigües, després de travessar 
la vila, discorrien fins a prop del riu.

Un document datat el 21 de juny del 1309 
deia que la vila estava situada entre la riera 
de Cagalell (actualment, carrer Verdaguer), on 
hi havia un portal d’entrada, fins a arribar al       
torrent per on s’escorria l’aigua del lloc de 
cultiu de puig Ciuró, que el rei tenia per l’arran-
jament amb els Cavallers Hospitalaris (torrent 
de l’Hospital).

La revista Festa, el 12 d’octubre del 1913 
publicava aquesta queixa: “Ha plogut molt de 
valent i ja hem tornat a ser-hi. La raseta de la 
plaça de la Creu ha baixat plena i hem tornat a 
veure el trist espectacle de no poder passar, que-
dant els carrers dividits. Valdria la pena que les 
nostres autoritats es preocupessin un xic més de 
tal estat de coses, ja que dita raseta no és pos-
sible aconduir-la amb claveguera, al menys que 
s’hi fes un petit pont, com en altres punts s’ha 
fet, i així s’evitaria el no poder passar o mullar-

se els peus, perquè no es comprèn que per estar 
servits quatre veïns que hi passen el carro, esti-
guem descontents tots els d’un poble”.

I a la revista Esclat Català del dia 31 d’agost 
del 1914, es publica que en l’última sessió 
de l’Ajuntament, presidida per l’alcalde Josep 
Tort i Trabal, es fa constar la infecció en què es 
troba la raseta de la plaça de la Creu i s’acorda 
en aquesta sessió de passar avís als propietaris 
de les cases que donen a la dita raseta per mitjà 
d’un comunicat.

En aquells moments, la població de la vila 
era d’uns 3.350 habitants.

El dia 13 de gener del 1916, en una sessió de 
l’Ajuntament de la vila es proposa la instal·lació 
d’una xarxa de canonades per desguassar, ja que 
els metges Josep Simón i Josep Mestre havien 
presentat una instància per demanar la imme-
diata construcció d’una xarxa de clavegueram, 
perquè, segons afirmaven, ja estava infectat el 
subsòl dels carrers i això representava un perill 
per la possibilitat d’infectar-se també les aigües 
potables de la vila.

Posteriorment a aquesta data, en un altre 
document apareix detallat el pressupost per fer-
hi les obres per un import total de 82.781,36 
pessetes. Cal destacar que d’aquesta quantitat, 
6.103,36 pessetes estaven destinades exclusi-
vament a construir una cloaca subterrània per 
conduir les aigües del torrent de l’Hospital 
des de can Roca fins a l’Hostal d’en Boix, a la 
carretera.

Segurament, alguns molinencs de certa edat 
recordaran que a la casa pairal de can Roca, a 
la plaça de la Creu, hi havia existit una bassa 
situa-da a l’extrem del costat d’aquesta casa, 
la qual servia per poder regar els seus horts i 
proveir-se d’aigua. La captació de l’aigua es 
feia a través d’una mina en un punt més amunt 
de l’antic   torrent de l’Hospital i la conduïa, 
creuant per sota de la via del tren, fins a arribar 
a la casa pairal.

Vicenç Joan Camps

El torrent de l’Hospital
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JOSEP FERRER (J.F.): 
L’any 2011 decidiu deixar 
Molins de Rei per tras-
lladar-vos a Guadalajara. 
Què és el que us va portar 
en aquesta ciutat? 

D.T.: Bàsicament, el 
fet de no trobar feina a 
Barcelona. En plena crisi 
econòmica, no pots esco-
llir gaires opcions. Vam 
tenir moltes dificultats: 
per exemple, per accedir 
als llibres socialitzats de 
l’Aina per a l’escola. Ni 
l´Ajuntament ni la mateixa 
escola pública ens van donar 
solucions. Van ser moments 
molt angoixants que acabes 
recordant la resta de la vida. 
Per això, el fet de decidir 
marxar. Diguem-ne que era 
una bona oportunitat i no la 
pots deixar escapar.

J.F.:  Àngels, com et 
vas prendre la decisió del 
Daniel? Us va costar molt 
decidir-vos?

A.L.: No hi havia res 
a pensar. Al principi és 
dur haver de deixar casa 
teva, però quan veus que 
és l´única opció, la resta no 
importa.  

J.F.: Aina, en el moment 
que els teus pares deci-
deixen marxar de Molins 
de Rei a Lanzarote, tu 
tenies 13 anys, estudia-
ves a l’institut Lluís de 
Requesens i tenies la teva 
colla d’amics. Vas enten-
dre la decisió dels pares? 
T’ho van consultar? 

A.T.: No hi havia gaire 
a consultar. A més, tenia 
ganes de marxar tant de 
Molins de Rei com de 
l’Institut. 

J.F.: Què us van dir la 
família i els amics? 

D.T.: Suport total. En 

situacions difícils, una 
oportunitat laboral és sem-
pre un motiu d´alegria. Jo 
vinc d’una família que va 
deixar les seves arrels per 
donar- nos un futur molt 
millor. 

J.F.: A Guadalajara us 
hi vàreu estar dos anys. 
Com va ser l’estada en 
aquesta ciutat? Us agra-
dava viure allà? 

D.T./A.L.: Vam viure en 
un poblet a 10 quilometres 
de Guadalajara que es diu 
Yunquera de Henares. Ha 
estat la millor experiència 
vital que hem tingut a la 
nostra vida. Viure en un 
poble de 2.000 habitants és 
una experiència que reco-
manaríem a tothom. Només 
esperem poder tornar per 
establir-nos-hi definitiva-
ment. 

J.F.: Guadalajara és 
una capital de província 
situada a només 60 quilò-
metres de Madrid. Com 
és la ciutat? 

D.T./A.L.: És molt 
còmoda, perquè tens 
totes les activitats de co-       
merç i lúdiques que puguis 
necessitar, però en un lloc 
més petit que Barcelona o 
Madrid. Diguem- ne que 
resulta molt pràctic.  

J.F.: I el 2013 canvieu 
Guadalajara per les Illes 
Canàries. Per què? 

D.T.: A Guadalajara va 
tancar l’empresa on treba-
llava i vam haver de tornar 
a casa nostra, a Molins de 
Rei, ja que no hi havia gaire 
oferta laboral. Un cop vam 
haver tornat, va sortir la 
possibilitat de treballar a 
Lanzarote. 

J.F.: Què et va sem-
blar a tu, Àngels, anar a 

viure encara més lluny de 
Molins de Rei? 

A.L.: La distància no 
és un problema; de vega-
des, fins i tot és la solució. 
Els mesos que van pas-
sar des de la tornada de 
Guadalajara fins que vam 
marxar a Lanzarote, no van 
ser fàcils a Molins de Rei.   

J.F.: I a l’Aina, què li va 
semblar el canvi?  

A.T.: Com he dit abans, 
ja tenia ganes de deixar 
tant l’Institut com Molins 
de Rei. Qualsevol canvi 
era positiu. Vaig viure un 
cas molt desagradable amb 
companys de classe i a 
l’Institut no em van aca-
bar de donar el suport que 
necessitava. 

J.F.: Viure en una 
illa com és Lanzarote 
és molt diferent de 
viure a Catalunya o 
Guadalajara? 

D.T./A.L.: No és tan 
idíl·lic com la gent es pot 
pensar. És un lloc preciós 
per venir una setmana de 
vacances, però per viure-hi, 
has d’estar molt mentalit-
zat. Els recursos de l’illa 
són molt limitats. Pel que 
fa a sanitat, seguretat, in-    
fraestructures, comerç, 
oci... les opcions que tens 
són limitades. És una illa 
petita i, a més, molt enfo-
cada al turisme. 

J.F.: Com és un dia 

qualsevol?  
D.T./A.L./A.T.: En 

aquest cas no hi ha gaire 
diferència amb, per exem-
ple, un dia a Molins de Rei. 
La feina diària, anar a esco-
la o fer les activitats més o 
menys normals.  

J.F.: I els caps de set-
mana, què acostumeu a 
fer?

D.T./A.L.:  Es pot anar 
a la platja gairebé tot l’any. 
Pel que fa a la resta, una 
vegada que has fet tot el 
recorregut turístic, no hi 
queden gaire més activitats 
a fer. És important buscar-
se una activitat, com anar 
a pescar, fer-te soci d´algun 
grup cultural o un club nàu-
tic.  

AT.: Jo ja porto un parell 
d´anys aprofitant els caps 
de setmana per aprendre a 
surfejar. Espero que aquest 
estiu pugui navegar entre 
les ones tota sola.

J.F.: Ja fa quatre anys 
que viviu a Lanzarote. Us 
ha costat molt acostumar-
vos a la vida canària? 

D.T/A.L.: Tot és molt 
diferent. La manera de ser 
canària sí que és molt dife-
rent a la peninsular.  

J.F.: I tu Aina, t’has 
adaptat bé a la vida de 
Lanzarote? Els joves 
canaris són molt diferents 
dels catalans? 

A.T.: Estic totalment 
adaptada. Els joves d’aquí 
són més simpàtics i molt 
més oberts que els com-
panys de Molins de Rei.  

J.F.: Quin tipus de 
població predomina? 

D.T./A.L.: La població 
llatina està guanyant molt 
terreny a la canària. La 
immigració cubana, domi-
nicana i veneçolana és molt 
predominant. A la capital, 
Arrecife, té una presència 
molt gran.  Hi ha carrers on 
els comerços són exclusi-
vament veneçolans i domi-
nicans. I les llicències de 
ràdios llatines van augmen-
tant. 

J.F.: Com és el caràcter 
de la gent? 

D.T./A.L.: El canari és 

Daniel Tolon Benito, Àngels Latorre Masferrer i Aina Tolon Latorre viuen a Arrecife 

“El canari és molt obert. Et donen molta 
confiança i et fan estar molt a gust”

En Daniel Tolón Benito i l’Àngels Latorre 
Masferrer són dos molinencs de 49 i 47 anys 
respectivament que, per motius laborals, des 

del mes de desembre del 2013 viuen a la població 
d’Arrecife, a l’illa canària de Lanzarote. En aques-
ta aventura fora de la vila, que van iniciar el 2011 a 
Guadalajara, els acompanya la seva filla, l’Aina Tolon 
Latorre, que ara té 19 anys. 

En Daniel, que durant molts anys el vam poder 
veure d’encarregat al supermercat Condis de la plaça 
de l’Ajuntament, és el director d’una botiga de Cash & 
Carry a Lanzarote; l’Àngels treballa de mestressa de 
casa, mentre que l’Aina estudia Belles Arts a l’escola 
Pancho Lasso, d’Arrecife. 

Municipi de residència: Arrecife, Lanzarote, Illes 
Canàries 
Nombre d’habitants: 59.771 (2017) 
Superfície: 22,72 km² 
Distància amb Molins de Rei: 1.975 km (3 hores i 15 
minuts en vol directe; més de 5 hores si s’ha de fer 
escala) 
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molt obert. Et donen molta 
confiança i et fan estar molt 
a gust. La seva hospitalitat 
i acolliment són dignes de 
mencionar.  

J.F.: I el clima? Tot 
l’any fa calor? 

D.T./A.L.: És un clima 
més suau del que es pot 
pensar. Hi ha la idea que en 
una illa com Lanzarote fa 
calor tot l’any, però no és 
així. A l´estiu, la tempera-
tura no sol passar dels 33º 
al mes d’agost i a l’hivern, 
sol ser d’uns 18º, cosa que 
fa que sigui un any cli-
màtic molt suau. Durant 
l´any tenim una mitjana de 
20-22º. El que més es pot 
trobar a faltar és la pluja, 
ja que no hi plou més de 
20-25 dies a l’any. És molt 
més dura la climatologia de 
Guadalajara, on els estius 
pots arribar als 40º i als 
hiverns estàs a -10º.  

J.F.: El castellà que es 
parla aquí és el mateix 
que es parla a la penín-
sula? 

D.T./A.L.: No, és molt 
diferent. Es parla el castellà 
atlàntic. És un castellà molt 
diferent del peninsular, no 
solament per les particula-
ritats lingüístiques locals, 
sinó per la influència de la 
immigració 

J.F.: Hi ha molt de 
turisme a Lanzarote? 
Quin tipus de turisme 
predomina? 

D.T./A.L.: Lanzarote viu 
només del turisme. No hi 
ha indústria ni agricultura 
ni gairebé pesca. La base 
econòmica gira a l’entorn 
del turisme. Hi predomina 
el turisme anglès i alemany. 
En relació amb el Brexit, 
estan obrint el mercat fran-
cès i holandès. 

J.F.: És angoixant con-
viure amb turistes que 
van i venen durant tot 
l’any? 

D.T./A.L.: L’any 2017, 
a Lanzarote vam rebre més 
de 3 milions de turistes. 
Hi ha una població censa-
da de 150.000 habitants. 
Això fa que la convivència 
no sempre sigui fàcil. Les 
infraestructures no estan 
preparades per a 3 milions 
de persones. L´índex de 
sinistralitat automobilísti-
ca és molt alt i, a més, 
hi hem d’afegir el lloguer 
de vacances. Cada cop és 
més difícil trobar un habi-
tatge per llogar, ja que tot 
es dedica al turisme, fins 
i tot en zones no turísti-
ques, com la mateixa ciutat 
d’Arrecife, on el preu d´un 
apartament ja dobla el que 
hi havia fa un any. No es 
pot parlar de turismofòbia, 

perquè aquí es viu només 
del turista, però comencen 
a aixecar-se veus a favor 
d´una regularització de les 
lleis que puguin afavorir 
una mica més els drets del 
habitants no solament de 
Lanzarote, sinó de la resta 
de les illes. 

J.F.: Dani, a la boti-
ga que dirigeixes es nota 
molt la diferència entre 
autòctons i turistes? 

D.T.: Sí, molt. No consu-
meixes el mateix si estàs de 
vacances que en el teu dia 
a dia. El turista gasta molt, 
bàsicament en vi i carn. El 
perfil del turista que arriba 
té un poder adquisitiu alt o 
molt alt, per la qual cosa el 
que busca és qualitat durant 
la seva estada. Valora molt 
els vins canaris (encara que 
els que més es venen són 
els catalans) i la carn. És 
curiós que, per ser una illa, 
el consum de peix és molt 
baix  

J.F.: Has hagut d’a-
prendre idiomes per trac-
tar amb els clients? 

D.T.: Sempre he estat de 
francès (anys amb la senyo-
reta Pepita, dels Nacionals) 
i ara l’anglès em resulta 
estrany. Tens les quatre 
paraules amb què te’n surts 
i llestos. És curiós que el 
turista anglès té la mania 
de parlar-te en italià! Ens 
posen a tots en el mateix 
sac lingüístic.

J.F.: Viure a Lanzarote 
és més car o més barat 
que viure a Catalunya?  
D.T./A.L.: Lanzarote és 
una illa cara, ja que tot 
arriba a Canàries per 
Tenerife o Las Palmas i 
després s’ha de transportar 
a la resta d’illes. Tot i això, 
la diferència de preus amb 
Catalunya és molt alta i 
Lanzarote és barat, tot i 
que només sigui perquè a 
Canàries no paguem IVA 
sinó IGIC (impost general 
indirecte canari) i és molt 
més baix. Mentre que a 
Catalunya pagueu un IVA 
general del 21%, a Canàries 
paguem un 7%.     

J.F.: Com és Arrecife, 
la ciutat on viviu? 

D.T./A.L.: Encara té 
l’aire d’antiga ciutat pes-
quera, amb barris de pesca-
dors i mariners. Però també 
és una ciutat amb molt poca 
inversió, on la crisi immo-
biliària va deixar edificis 
per acabar, habitatges buits 
i solars abandonats.

És una ciutat que vol 
ser referent turístic, però on 
es renten cotxes al carrer, 
s’abandonen vehicles a la 
via pública durant anys, no 
es recullen les caques dels 

gossos... El nivell de civis-
me és molt baix. 

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

D.T./A.L.: La costa nord 
és preciosa. Pobles com 
Orzola, Haria o Arrieta 
són obligatoris de visitar, 
lluny de la massa turísti-
ca. No es pot deixar pas-
sar l’oportunitat de visi-
tar el Parque Nacional de 
Timanfaya, un volcà que 
fa poc mes de 300 anys 
va entrar en erupció, i la 
zona de La Geria, una zona 
vitivinícola molt particular, 
ja que les vinyes creixen 
en terrenys de terra volcà-
nic. També tenim centres 
culturals creats per l’artista 
local més reconegut, César 
Manrique, com Jameos 
del Agua i La Cueva de 
los Verdes, sense oblidar 
la casa museu de José 
Saramago, el Nobel de lite-
ratura que es va retirar a 
Lanzarote. Després tenim 
les zones més turístiques 
que la gent pot conèixer, 
com  Playa Blanca o Puerto 
del Carmen.

J.F.: I de l’arxipèlag 
canari, què és el que ens 
recomaneu de visitar?  

D.T./A.L,: Les platges 
de Fuerteventura. Sense 
cap mena de dubte, es trac-
ta de les platges més natu-
rals que es puguin veure en 
aquest costat de l’oceà. Per 
als amants dels esports nàu-
tics, Fuerteventura és el seu 
paradís. A més, també és 
actualitat perquè s’està con-
vertint en zona de rodatges 
de grans pel·lícules, com 
Aliados, de Brad Pitt, i la 
saga de Star Wars. 

J.F.: Quins són els plats 
típics de Lanzarote i de 
Canàries? 

D.T./A.L: El més cone-
gut són les papas arrugas, 
unes patates bullides i asse-
cades amb sal que es men-
gen amb salsa mojo. També 
tenim les diverses varietats 
de peixos com chernes, 
viejas, lapas... que es pes-
quen als poblets de costa. 
Si voleu carn, no podeu 
marxar sense tastar la carn 
de cabra en les seves varie-
tats: estofada, amb salsa o 
a la brasa.  

Com que Lanzarote és 
predominantment turística, 
el viatger també trobarà 
oferta de pizzeries italia-
nes, tavernes mexicanes, 
pubs anglesos, restaurants 
xinesos, hamburgueseries 
ianquis i areperas veneço-
lanes. Hi ha molt per esco-
llir; ara bé, trobar un res-
taurant autòcton ja és més 
difícil. 

J.F.: Del que gaudiu a 
Lanzarote, què és el que 
us agradaria que tingués 
Molins de Rei? 

D.T./A.L.: Bàsicament 
el clima, l’oceà i el tarannà 
dels canaris.

A.T.: El bon clima  i les 
platges on es pugui sur-
fejar.  

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

D.T./A.L.: La Fira de la 
Candelera 

A.T.: La Festa Major. 
Aquí es gaudeix molt dels 
carnavals, però la Festa 
Major de Molins i el Camell 
són únics. 

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

D.T./A.L. Sabem de les 

novetats pel que ens expli-
ca la família i poc més. No 
hem conservat cap vincle 
sentimental; és a dir, no hi 
tenim molt gaire interès.  

A.T.: L’únic contac-
te que mantinc és amb la 
família. 

J.F.: Veniu sovint a 
Molins de Rei? 

D.T./A.L.: En aquests 
anys només hem vingut un 
cop. No sempre és fàcil 
compaginar la feina i els 
estudis amb les vacances. 
I quan tenim vacances, ens 
quedem a les Canàries!!! 

J.F.: Quan esteu a 
Molins de Rei què acostu-
meu a fer? 

D.T./A.L.: Estem amb la 
família i aprofitem per anar 
a Barcelona per donar-nos 
un bany d’actualitat... 

AT: Anar a Barcelona 
a passejar pels carrers del 
centre de la ciutat i a com-
prar a Portal de l’Àngel. 

J.F.: La família i els 
amics us han vingut a 
veure? 

D.T./A.L.: Els viatges 
són més barats per a nosal-
tres que vivim aquí, ja que 
tenim un descompte del 
50% en el preu del bitllet. 
Aquest any sí que rebrem 
unes quantes visites fami-
liars. 

J.F.: Teniu pensat tor-
nar algun dia a Catalunya 
i a Molins de Rei, o tot 
dependrà de la feina? 

D.T./A.L.: Indepen-
dentment de la situació 
laboral que puguem tenir 
en un futur, les experièn-
cies que hem viscut en els 
darrers anys ens porten a 
mantenir-nos en la idea de 
no tornar a viure a Molins 
de Rei.    
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ÀNGEL BEUMALA 
(A.B.): Els antecedents 
del Festival es remunten 
a les 12 Hores de Cinema 
de Terror que es van 
començar a organitzar el 
1973 fins a l’any 1990, 
amb una edició esporà-
dica que es va fer l’any 
1993. Després hi va haver 
una aturada de gairebé 
deu anys i l’any 2001 es 
van tornar a reprendre. 
Què va passar?

ROGER SÀBAT (R.S.): 
L’any 2001, persones que 
durant la dècada dels 80 
havien estat vinculades a 
les 12 Hores van convocar 
un seguit de gent amb la 
intenció de recuperar-les. 
Jo vaig ser un dels con-
vocats, perquè llavors era 
membre de la companyia 
RteatreD, i també hi havia 
persones vinculades al Cine 
Club, com en Pere Vila o 
en Joan Domènech. La idea 
inicial era que RteatreD 
féssim totes les animacions 
i performances que es feien 
al llarg de les 12 Hores 
i que des del Cine Club 
s’encarreguessin de tota 
la programació. En aque-
lla reunió tots vam estar 
d’acord a recuperar les 12 
Hores, però ja amb la idea 
de no solament fer les 12 
Hores, sinó de també fer-hi 
alguna cosa més. Llavors, 
aquell any es va fer, a part 
de la marató tradicional de 
les 12 hores, una mostra 
de curtmetratges de cine-
ma de terror –amb curts 
del Jaume Balagueró, del 
Santiago Segura i d’altres– 
i una preestrena de la 
pel·lícula Faust 5.0, de la 
Fura dels Baus. A partir 
d’aquí ja va ser un no parar 
de fer cada any una cosa 
nova, de forma gradual. Per 
exemple, l’any següent, el 
2002, la mostra de curtme-
tratges la vam convertir en 
un concurs i l’any 2003 
ja ens canviem el nom i 

directament ens anomenem 
Festival de Cine de Terror 
de Molins de Rei. 

A.B.: En aquestes pri-
meres edicions dels anys 
2000 el Festival encara no 
tenia deu dies de durada. 
No era una mica agosa-
rat posar-vos el nom de 
Festival? 

R.S.: Tot va venir arran 
d’una vinculació amb 
el Festival de Cinema 
Fantàstic de Sitges. Resulta 
que l’any 2001, quan vam 
recuperar les 12 Hores i 
vam fer la primera mos-
tra de curts, vam tenir un 
fracàs de públic estrepitós. 
Ens pensàvem que ompli-
ríem la sala de la Joventut 
Catòlica-La Peni i potser 
venien a les projeccions 70 
o 80 persones com a molt. 
Llavors ens vam posar a 
analitzar què havia passat 
i una de les explicacions 
que vam trobar va ser que 
les pel·lícules programa-
des eren pel·lícules que ja 
s’havien estrenat comer-
cialment i que la gent ja 
havia vist. No vam pre-
veure que érem en una altra 
època i que al segle XXI 
la gent té moltes vies per 
veure pel·lícules, a part 
d’anar a les sales de cine-
ma. Llavors, l’any 2002 
vam trucar a la porta del 
Festival de Sitges i vam 
arribar a un acord amb ells 
perquè ens deixessin passar 
a Molins de Rei pel·lícules 
inèdites del seu Festival. 
Aquesta relació amb Sitges 
l’any següent va continuar 
i és aquí quan fem el canvi 
de xip. De sobte ens vam 
adonar que si estàvem pas-
sant pel·lícules inèdites, si 
estàvem fent un concurs de 
curtmetratges, i en aque-
lla època també un concurs 
d’art que es deia “Metre 
cúbic”, doncs si estàvem 
fent tot això, potser ja no 
érem només una marató de 
12 hores de cinema, potser 

érem alguna cosa més. I 
així va ser com vam deci-
dir canviar el nom. L’any 
2002 i 2003, el divendres 
fèiem els curtmetratges i 
el dissabte, les 12 Hores. 
Això ens va anar tan bé 
que, el 2004, nosaltres 
mateixos vam decidir no 
renovar l’acord amb Sitges. 
Ens va semblar que ja ens 
havien donat el cop de 
mà i l’assessorament que 
necessitàvem, i que ara 
ja havíem de començar 
a caminar nosaltres sols. 
A les següents edicions 
del nostre Festival vam 
començar a rebre una pila 
de curts i així va ser com 
l’any 2006 ja vam afegir 
un tercer dia al Festival: el 
dijous i divendres, concurs 
de curtmetratges i el dis-
sabte, les 12 Hores.

A.B.: Però llavors, 
sense el suport del Festival 
de Sitges, com vau fer tota 
aquesta tasca de cercar 
pel·lícules inèdites?

R.S.: En un primer 
moment ho vam fer grà-
cies al director de cinema 
molinenc Pere Vila i la seva 
relació amb el món de les 
distribuïdores. Gràcies a ell 
vam aconseguir programar 
pel·lícules que s’havien 
estrenat aquell mateix 
any, i així va ser com les 
pel·lícules de les 12 Hores 
eren totes noves. Quan en 
Pere Vila va deixar de for-
mar part de l’organització 
del Festival, farà uns deu 
anys, i el Festival ja no 
solament feia concurs de 
curtmetratges, sinó també 
de llargmetratges, llavors 
vam començar a anar a 
Cannes.

A.B.: Al Festival de 
Cannes, a França? 

R.S.: Sí, des de fa sis o 
set anys cada mes de maig 
hi anem. Has de pensar que 
Cannes és el festival de 
cinema més important del 
món, però també és un mer-
cat. Una mica com la Fira 
del Llibre de Frankfurt, 
però en versió cinema. 
Mesos abans de celebrar-
se ja ens envien el catàleg 
amb la informació de totes 
les pel·lícules que hi haurà 
disponibles, que compre-
nen tots els gèneres i estils. 
T’has d’imaginar un llibre 
molt gruixut! Aleshores, 
abans d’anar-hi, en aquest 
catàleg, tu ja marques les 

pel·lícules que et semblen 
interessants o de les que 
n’has sentit a parlar.   

A.B.: I en aquesta fira 
de pel·lícules hi pot anar 
qualsevol?

R.S.: No pots comprar 
una entrada i anar-hi, no 
funciona així. És un mercat 
i perquè t’hi deixin entrar, 
has d’estar acreditat: o com 
a empresa que vas a vendre 
les teves pel·lícules, o bé 
com a programador d’un 
festival, o d’una televi-
sió, que vas allà a buscar 
producte. En el cas de ser 
una empresa productora, 
allà llogues el teu estand 
i la teva sala de projec-
ció, que n’hi ha milers a 
tot Cannes, i projectes les 
teves pel·lícules perquè els 
programadors d’arreu del 
món les puguin veure. 

A.B.: Hi ha més mer-
cats de cinema com 
aquest?

R.S.: Sí, de festivals de 
cinema que facin aquest 
paper de mercat n’hi ha 
d’altres; el que passa és que 
el més important és Cannes 
i també és el que ens queda 
més a prop. A part que es 
fa el mes de maig, una 
època ideal per a nosaltres, 
ja que el nostre festival és 
al novembre. Cada mes de 
maig, dues persones del 
nostre equip organitzador 
viatgen a Cannes acredi-
tats com a membres del 
Molins de Rei Horror Film 
Fest: són el Víctor Torres i 
l’Omar Parra. Com la resta 
de l’equip organitzador, són 
persones apassionades del 

cinema, sense ser-ne pro-
fessionals. Ells es paguen 
el viatge a Cannes de la 
seva butxaca i hi passen 
part de les seves vacances 
particulars. 

A.B.: Pots explicar-nos 
una mica quina és la feina 
que fan allà?

R.S.: Abans d’anar-hi ja 
hem rebut a Molins de Rei el 
catàleg i la feina del Víctor 
i l’Omar és veure a Cannes 
el centenar de pel·lícules 
que han marcat com a inte-
ressants. Llavors, contacten 
amb les seves distribuïdo-
res i productores perquè 
ens enviïn a Molins de Rei 
un screener  –una còpia 
completa de la pel·lícula 
amb una marca d’aigua– o 
bé un vincle temporal a un 
web d’Internet. L’objectiu 
és que el nostre programa-
dor del Festival, el Miki 
Pastor, les pugui veure des 
de Molins de Rei. 

A.B.: I ja se’n refien 
d’enviar-vos una còpia? 
Ho dic per tot el tema de 
la pirateria...

R.S.: Tens tota la raó. 
En el món del cinema 
internacional, Espanya és 
sinònim de pirateig i per 
a ells és un risc deixar a 
espanyols pel·lícules que 
encara no s’han estrenat. 
Per tant, els hem hagut de 
demostrar que som serio-
sos, que tenim credibilitat, 
que quan ens deixen una 
còpia la tornem, que quan 
s’ha de pagar un determinat 
import el paguem, etc., per 
poder entrar en tota aques-
ta roda i fer-nos un nom 

Entrevista a Roger Sàbat, coordinador del Festival de Cine de Terror

“Molins de Rei té un festival internacional de cinema”

Del 10 al 19 de novembre del 2017 va tenir lloc la 
36a edició del Molins de Rei Horror Film Fest. 
En total es van projectar 36 pel·lícules inèdites 

provinents de fins a 15 països diferents, 3 pel·lícules 
retrospectives d’homenatge al director Michael Haneke 
i 23 curtmetratges. Per Molins de Rei hi van passar 
6.000 espectadors i els organitzadors van rebre 85 
sol·licituds d’acreditacions de premsa especialitzada 
d’arreu del món. Com es passa de fer una sessió de 12 
hores de cinema a fer tot un festival internacional de 
deu dies de durada? En parlem amb en Roger Sàbat, 
una de les 19 persones de l’equip organitzador.
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dins el sector. I d’alguna 
manera això s’ha d’agrair 
al Víctor Torres i l’Omar 
Parra, que porten set anys 
anant a Cannes i fent tota 
aquesta feina de relacions 
públiques. 

A.B.: M’estaves expli-
cant que, gràcies als con-
tactes fets a Cannes, un 
centenar de pel·lícules 
són enviades a Molins de 
Rei perquè siguin vistes 
pel Miki Pastor, el pro-
gramador del Festival.

R.S.: Sí, un cop vis-
tes i valorades totes les 
pel·lícules, ell és la per-
sona encarregada de deci-
dir quines es projectaran 
al Festival de Molins de 
Rei i de negociar amb cada 
distribuïdora l’obtenció 
d’una còpia sense marques 
d’aigua i subtitulada, si la 
pel·lícula no és en cata-
là o castellà. Perquè, és 
clar, en un món global, les 
pel·lícules estrangeres no 
sempre ens arriben subtitu-
lades i això és un cost que 
s’ha de pagar. Normalment, 
el que es fa és que, si ens 
arriba subtitulada, paguem 
uns diners a la distribuïdora 
per la despesa que ha hagut 
de fer en la subtitulació i, al 
contrari, si la pel·lícula no 
ens arriba subtitulada, i la 
subtitulació l’ha de pagar el 
Festival de Molins, doncs 
la distribuïdora no ens 
cobra res per la pel·lícula. 
En el fons, en aquest món 
de les pel·lícules que enca-
ra no s’han estrenat, el que 
es paga és la subtitulació. 
Com que són films inè-
dits que no ha vist ningú, 
el més normal és que no 
vagin subtitulades, perquè 
encara no se sap quins 
països les voldran veure. 
D’una pel·lícula coreana, 

per exemple, el màxim 
que pots aconseguir és que 
t’enviïn el guió escrit en 
coreà, o amb molta sort en 
anglès; llavors el Festival 
de Molins ha de contractar 
una empresa de subtitula-
ció i gastar-se uns diners. 
També t’he de dir que fins 
fa dos anys ho fèiem nosal-
tres, això de subtitular. El 
Miki i el Víctor es passaven 
hores i hores teclejant a 
l’ordinador, fent les sincro-
nies, etc., però va arribar 
un punt que no donaven 
a l’abast i ho hem hagut 
d’externalitzar. Per tant, 
el que es negocia amb la 
distribuïdora és això, la 
subtitulació. Subtitular una 
pel·lícula pot costar entre 
700 i 900 euros.

A.B.: Però si la distri-
buïdora sap que la seva 
pel·lícula participarà en 
un concurs internacio-
nal de prestigi, com el de 
Molins de Rei, no és ella 
la que hauria de pagar 
uns diners en concepte 
d’inscripció al concurs?     

R.S.: No funciona així. 
Ells et venen que la seva 
pel·lícula és molt bona i 
que hi haurà bufetades en 
els festivals per tenir-la. 
Aleshores, per començar 
a recuperar la inversió de 
fer la pel·lícula, que són 
molts diners en el cas dels 
llargmetratges, preveuen 
un petit caixet a pagar per 
tothom que la vulgui en el 
seu festival. És una mane-
ra d’assegurar-se que els 
festivals la valoraran i, pel 
que fa a nosaltres, com a 
Festival, no ens fa res pagar 
aquest petit “lloguer” si 
sabem que la pel·lícula és 
bona i ens portarà públic. 
D’altra banda, no totes les 
pel·lícules que projectem 

durant el Festival van a 
concurs. Enguany, a la sala 
La Gòtica hem projectat 
pel·lícules en versió origi-
nal sense subtitular i això 
no ens ha comportat cap 
despesa. Són pel·lícules 
que hem trobat interes-
sants, perquè són d’un 
estil o d’una temàtica que 
no tenim coberta amb les 
pel·lícules oficials del con-
curs; no subtitular-les no ens 
ha comportat cap despesa i, 
en canvi, nosaltres, com a 
Festival, els hem donat una 
oportunitat d’estrenar-se i 
de donar-se a conèixer. En 
el fons no deixa de ser tot 
una negociació i aquesta 
és la feina que fa el Miki 
Pastor: arribar a aquesta 
mena d’acords amb pro-
ductores i distribuïdores. 
També t’he de dir que ha 
arribat un punt en què la 
roda és tan gran, el Festival 
té una inèrcia pròpia tan 
bèstia, que ja ni esperes que 
t’arribin, ni has de buscar: 
tant te n’arriben com tu 
en demanes i en sol·licites. 
A principis d’any, per 
exemple, molts blogaires 
d’afeccionats al cinema 
que han vist pel·lícules en 
altres festivals d’arreu del 
món ja ens escriuen per 
recomanar-nos pel·lícules 
per programar en el nos-
tre Festival. També ho fa 
gent de la premsa especia-
litzada en gènere de terror, 
que contacten amb nosal-
tres perquè ens coneixen, 
o persones que algun any 
han passat pel jurat i estan 
dins del món del cinema, 
treballant d’actors o per a 
distribuïdores, etc.

A.B.: Com es trien 
les persones del jurat? 
Perquè he vist que són 
persones diferents a cada 

edició.
R.S.: Normalment inten-

tem que siguin persones 
del món de la cultura, però 
d’àmbits molt diferents. Per 
exemple, un crític de cine-
ma, un productor, un actor 
o una actriu, un director i 
després algú que provingui 
del món empresarial. Així 
ens assegurem que en la 
decisió final del concurs hi 
pesaran diferents criteris, 
i que de cada pel·lícula es 
valoraran aspectes diferents. 
Sempre són cinc persones i 
no cobren res per fer de 
jurat. Aquest any han hagut 
de veure 12 llargmetrat-
ges i 19 curtmetratges que 
anaven a concurs. Un mes 
abans, els habilitem un web 
tancat amb contrasenya i 
ells es miren les pel·lícules 
des de casa seva. Llavors, 
el penúltim dia del Festival 
fan un dinar de deliberació 
i decideixen el palmarès, 
tant dels llargmetratges com 
dels curtmetratges: Millor 
pel·lícula, Millor director, 
Millor actor, Millor actriu, 
Millors efectes especials, 
Millor guió i Menció espe-
cial del jurat. Els premis 
consisteixen en un guardó, 
una figureta de metacrilat 
negre que té forma de taüt 
i que al seu moment va dis-
senyar en Pep Valls.

A.B.: L’any 2014 vàreu 
entrar a formar part de 
la European Fantastic 
Film Festivals Federation 
(EFFFF), una xarxa de 
22 festivals de 16 països 
europeus diferents que té 
com a objectiu principal 
fomentar la producció de 
cinema fantàstic. Què ha 
significat per a vosaltres 
ser membres d’aquesta 
Federació?

R.S.: Un gran prestigi i 

una gran projecció, ja que a 
través del seu web i de les 
seves xarxes, la Federació 
fa molta publicitat dels fes-
tivals que en són membres. 
Pensa que en tot l’Estat, a 
part de nosaltres, només en 
són membres la Semana de 
Cine Fantástico y de Terror 
de Donostia/San Sebastián 
i el Fancine de Málaga. 
Com a membres d’aquesta 
Federació Europea també 
podem donar el premi inter-
nacional Méliès d’Argent 
al millor curtmetratge i, 
és clar, això és un reclam 
per als directors i produc-
tors per presentar els seus 
curts de cinema al nostre 
Festival, on per cert s’ha 
disparat el nombre de par-
ticipants. D’altra banda, 
en tota la Federació som 
l’únic festival membre no-
professional, format exclu-
sivament per afeccionats al 
cinema, i per això té molt de 
mèrit que hi siguem. Pensa 
que quan els vam dema-
nar l’admissió i van veure 
que no érem professionals, 
ens van mostrar les seves 
reserves. Llavors els vam 
haver de fer un informe 
històric complet en anglès 
i en francès explicant la 
nostra evolució, el nombre 
d’espectadors, etc. i encara 
va venir a Molins de Rei el 
director de la Federació per 
avaluar-nos in situ! Això va 
ser a l’edició de l’any 2013 
i com que l’avaluació que 
ens va fer va ser positiva, 
la nostra admissió va ser 
ratificada a l’Assemblea de 
la Federació que es va fer 
a Cannes el mes de maig 
del 2014.

A.B.: La seu principal 
del Festival de Cine de 
Terror és la sala de cinema 
de la Joventut Catòlica-



12
núm. 541 febrer 2018

La Peni i aquest any heu 
estrenat una subseu a la 
sala La Gòtica.

R.S.: Sí, la sala de la 
Joventut Catòlica-La Peni, 
amb un aforament de 400 
espectadors, és la nostra 
seu principal i en l’edició 
d’aquest novembre del 
2017 també hem comen-
çat a fer projeccions a la 
sala La Gòtica, de la plaça 
del Palau. Hem decidit 
obrir aquesta segona seu 
per l’allau de material que 
rebem, sobretot de curt-
metratges, que fa que no 
tinguem prou hores per 
projectar-ho tot a La Peni. 
A part, La Gòtica ens va 
molt bé perquè és un espai 
polivalent. Hi podem fer 
cinema, però també podem 
treure totes les cadires i 
fer, per exemple, una pre-
sentació de jocs de taula 
de misteri, com hem fet 
aquest any per primer cop 
amb l’activitat dels Horror 
Jocs. Va ser una jornada 
de tot un dia, des de les 10 
del matí fins a les 6 de la 
tarda, iniciativa del Sergi 
Sanmartí, un altre membre 
de l’equip organitzador del 
Festival que, d’altra banda, 
també té una llarga trajec-
tòria en el món dels jocs de 
taula des de l’entitat Molins 
de Rol. 

A.B.: Acabes d’es-
mentar una activitat            
paral·lela al Festival, 
els Horror Jocs. Podries 
explicar breument les 
altres activitats paral-
leles que es fan?

R.S.: Fa tres anys 
es va començar a fer el 
Gastroterror, que és la par-
ticipació en el Festival dels 
diferents bars, restaurants 
i botigues de la vila espe-
cialitzades en gastrono-
mia. Durant les dates del 
Festival han d’elaborar un 
producte –unes postres, un 
plat o el que sigui– rela-
cionat amb el cinema de 
terror i nosaltres, des de 
l’organització, els fem un 
catàleg desplegable on es 
veuen tots els establiments 
amb una foto del plat que 
ofereixen. També hi ha el 
concurs de microrelats de 
terror, del qual ja portem 14 
edicions, i és una iniciativa 
conjunta amb la Biblioteca 
Pau Vila. Una altra activitat 
és el concurs de vídeos de 
terror de 20 segons, ja que 
avui dia, amb els mòbils, 
les possibilitats de fer víde-
os són molt a l’abast de 
tothom, i vam pensar que 
molta gent mai es planteja-
ria de fer un curtmetratge, 
però, en canvi, sí un vídeo 
amb el mòbil. La veritat és 

que l’hem encertada, per-
què ha tingut molt d’èxit. 
Aquest és el tercer any 
que es fa i al seu darrere 
hi ha en Jordi Freixedas i 
en Jordi Cierco, uns altres 
membres de l’organització 
del Festival. Finalment hi 
ha les sessions de cinema 
per als dos instituts de la 
vila, que també fa molts 
anys que es fan, durant les 
quals bàsicament es projec-
ten curtmetratges, perquè 
pensem que és un format 
que d’una altra manera 
seria molt difícil de veure. 
I tot això sense oblidar la 
tradicional marató de dotze 
hores de cinema de terror, 
que es continua fent com 
als anys 70 del segle XX.

A.B.: Heu calculat 
l’impacte econòmic que té 
el Festival a la vila? 

R.S.: No ho hem quan-
tificat mai, perquè tampoc 
tenim els mitjans per fer-
ho, però segur que hi és. 
Per exemple, a cada edi-
ció, nosaltres reservem 50 
habitacions a l’hotel Ibis 
i, a part, segur que hi ha 
gent que en reserva més 
pel seu compte. I pel que fa 
a bars i restaurants, doncs 
només per alimentar tota 
la gent que ve, segur que 
ho noten. 

A.B.: Al llarg de l’entre-
vista has esmentat alguns 
membres de l’equip orga-
nitzador. En total sou 19 
persones que us repar-
tiu les diferents tasques i 
responsabilitats. Quantes 
d’aquestes persones estan 
professionalitzades?

R.S.: Cap ni una. No 
cobrem ni la benzina dels 
desplaçaments. A part, com 
a entitat sense ànim de 
lucre que som, no podem 
tenir beneficis: el pressu-
post sempre ha de quadrar 
a zero i si mai hi ha guanys, 
els hem de reinvertir en el 
Festival. Una de les nos-
tres màximes és organit-
zar el Festival sense perdre 
diners!  

A.B.: A escala interna-
cional, heu posat el nom 
de Molins de Rei al mapa, 
ja que arreu del món el 
festival es coneix com 
Molins de Rei Horror 
Film Fest. Els molinencs 
en són prou conscients 
d’això? Us sentiu recone-
guts a la vila amb la pro-
jecció internacional que 
heu aconseguit?

R.S.: Ni sí, ni no. Jo 
crec que Molins de Rei sap 
que hi ha una cosa que són 
les 12 Hores de Cinema de 
Terror. Si es fes una enques-
ta a peu de carrer, jo crec 
que al 70% de la gent això 

li sonaria. Una altra cosa és 
que participin o no partici-
pin d’aquesta activitat i que 
siguin conscients que avui 
dia és un Festival de gran 
envergadura. Però tampoc 
ho busquem, perquè som 
conscients que estem fent 
una activitat que no és per 
a tots els públics i en aquest 
sentit, no passa res si la vila 
no s’aboca al Festival. De 
fet, per la temàtica del festi-
val, el més normal és que el 
nostre públic sigui més de 
fora que no pas de Molins 
de Rei. Parlo de memò-
ria, però els molinencs que 
venen al Festival deuen ser 
un 40% del total del públic. 
Ens afalaga, només faltaria, 
que cada vegada més res-
taurants vulguin participar 
al Gastroterror, que cada 
cop més botigues decorin el 
seu aparador durant els dies 
del Festival i, per descomp-
tat, ens va fer molta il·lusió 
el premi Ràdio Molins de 
Rei 2017 en la modalitat 
de cultura, o l’homenatge 
que se’ns va fer el 6 de 
maig en la 9a edició del 
Kurtinstant, la mostra de 
curtmetratges de Molins 
de Rei que organitzen cada 
any entre la Biblioteca Pau 
Vila, el Cineclub Hal 2002 
i La Peni. Però fa molts 
anys que hi som i sempre 
hem tirat milles prescindint 
dels reconeixements. Pensa 
una cosa: a l’organització 
del Festival, de les 19 per-
sones, n’hi ha 9 que no són 
de Molins de Rei. És a dir, 
el 50% de l’organització no 
són gent de la vila; per tant, 
tampoc tenim la sensació 
d’estar fent una cosa molt 
molinenca, molt nostrada.

A.B.: La vila es faria 
el Festival més seu si fos 
d’una altra temàtica?

R.S.: Podria ser. El que 
passa és que una de les 
gràcies és aquesta: d’una 
cosa que en principi a algú 
li podria semblar un gènere 
menor, nosaltres n’hem fet 
tot un festival internacional 
de cinema. El prejudici que 
hi ha amb el cinema de 
terror, i contra el que fa 
anys que lluitem, és la cre-
ença que són pel·lícules de 
sang i fetge. En canvi, això 
només és un subgènere dels 
molts que hi ha, però per 
culpa seva, tot el gènere 
del terror ha quedat molt 
estigmatitzat. Per això, de 
les 36 pel·lícules que s’han 
pogut veure en aquesta 
darrera edició del Festival, 
d’aquesta mena només n’hi 
havia quatre. Les altres 
eren de terror psicològic, 
de terror      social... el ven-
tall de subgèneres que hi 

ha dins el terror és amplís-
sim. En la nostra progra-
mació ens afanyem cada 
any a demostrar això que 
dic i qualsevol persona que 
s’acosti al Festival ho veurà 
de seguida.

A.B.: I també per això 
en aquesta edició 2017 
heu fet un homenatge al 
director de cinema aus-
tríac Michael Haneke? 

R.S.: Exacte. És un 
director reconegut mun-
dialment per tractar amb un 
estil molt propi els proble-
mes de la societat moderna. 
I ho fa amb total indepen-
dència, no el condiciona 
ningú. Té un Oscar i tres 
Palmes d’Or, i estic segur 
que el gran públic no el 
coneix. Aquesta tasca edu-
cativa també és feina d’un 
festival. Ens hem arriscat 
molt homenatjant Haneke, 
perquè potser el més fàcil 
i popular hagués estat fer 
un homenatge a Freddy 
Krueger, el conegut personat-
ge de la saga de  pel·lícules 
Pesadilla en Elm Street (A 
Nightmare on Elm Street). 
De fet, Michael Haneke, 
en tota la seva filmografia 
només té dues pel·lícules 
que es puguin considerar de 
terror. El gruix de la seva 
filmografia és una crítica al 
sistema i a la societat des-
humanitzada en què vivim. 
I per a nosaltres, això també 
té cabuda en un festival de 
cinema de terror, aquest 
component de sacsejada i 
de despertar consciències. 
A part que va quedar molt 
arrodonit pel fet que l’any 
2017 Michael Haneke va 
fer 75 anys i vam poder 
fer venir l’Arno Frisch, un 
dels seus principals actors, 
que, a més, va ser presi-
dent del jurat, i ens consta 
que s’ho va passar molt bé. 
Resumint, més que un fes-
tival de cinema de terror, el 
que té Molins de Rei és un 
festival de cinema.    

A.B.: Quines són les 
perspectives de futur?

R.S.: Com que tenim 
consolidat el format de 10 
dies i disposem d’aques-
ta segona seu que és La 
Gòtica, crec que tenim 
estabilitat per força temps. 
Penso que pel que fa al 
format, hem arribat a on 
volíem arribar; no té sentit 
voler anar més enllà i allar-
gar el Festival més dies. 
Això sí, el que fem cada 
any, i ens agrada molt, és 
innovar i millorar les coses 
que ja estem fent, donar-
los sempre una volta més 
per sorprendre a cada nova 
edició.

A.B.: No és un contra-

sentit que Molins de Rei 
tingui un festival inter-
nacional de cinema i, en 
canvi, no tingui cap sala 
fixa de projecció de cine-
ma? Com s’explica això?

R.S.: Jo crec que això 
s’explica perquè una sala 
de cinema té una finali-
tat purament comercial i, 
pel que sigui, sembla que 
actualment aquest no és un 
negoci prou rendible per 
guanyar-s’hi la vida. En 
canvi, tot el que es fa a 
Molins de Rei relacionat 
amb el cinema no busca cap 
rendibilitat, només busca 
no passar-se del pressupost 
i no perdre diners. El nostre 
Festival de Cine de Terror, la 
Mostra de Cinema de Drets 
Humans i Interculturalitat, 
el concurs de curtmetrat-
ges Kurtinstant, la progra-
mació dels divendres del 
Cine Club Hal 2002, la pro-
gramació “el Documental 
del mes” que es fa a La 
Peni, etc., tenen una fina-
litat purament passional. 
Aleshores, que a tu t’agra-
di fer cinema i gaudir del 
cinema, no t’obliga que 
hagi d’existir necessària-
ment a la vila una sala fixa 
de projecció de cinema. I 
fixeu-vos si ha de ser difícil 
aquest món, que la sala de 
cinema comercial més pro-
pera que tenim, el CineBaix 
de Sant Feliu de Llobregat, 
no té cap grup empresa-
rial al darrere i la porten 
endavant una cooperativa 
de treballadors!  

A.B.: M’imagino que 
ja esteu preparant l’edi-
ció del 2018. Quin és el 
procés de preparació al 
llarg de l’any?

R.S.: En aquests 
moments [desembre 2017], 
estem fent les valoracions 
de com ha anat l’edició que 
just acabem de concloure, 
del 10 al 19 de novembre 
de 2017. A principis del 
2018 el que fem és una 
mena de reunió general on 
marquem els principis i 
els paràmetres que regiran 
la nova edició, i hi deci-
dim a què estarà dedicada. 
Perquè cada any dediquem 
el Festival a una temàtica: 
el 2014 va ser l’erotisme; 
el 2015, les fòbies; el 2016, 
les mutacions, i el 2017 
hem homenatjat el director 
de cinema Michael Haneke, 
tal com he explicat abans. 
Damunt de la taula ja hi 
ha un seguit de propostes i 
segons el que es decideixi, 
hi giraran la resta d’activi-
tats paral·leles. 

I al maig, cap a Cannes, 
amb la canya a pescar     
pel·lícules!
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Acord unànime del Ple de 
l’Ajuntament de Molins 
de Rei per canviar el nom 
de la Biblioteca Pau Vila. 
Quan l’equipament es tras-
lladi al nou emplaçament, 
a l’antiga fàbrica de Ferrer 
i Mora, s’anomenarà El 
Molí, un nom gens origi-
nal que ja apareix diverses 
vegades en el nomenclàtor 
de la vila i també en algun 
altre equipament, com la 
Llar d’Infants Municipal 
que porta aquest mateix 
nom.

Segons una nota de 
premsa de l’Ajuntament, el 
canvi de nom s’ha decidit a 
partir de “les aportacions 
fetes per diferents entitats, 
tècnics, experts en patri·
moni i partits polítics” i 
s’hi afegeix que d’aquesta 
manera “es podrà vincu·
lar el patrimoni industrial 
molinenc i la memòria his·
tòrica obrera en aquest nou 
equipament”. En el mateix 
comunicat s’indica que “el 
Govern hauria preferit tenir 
temps d’impulsar un procés 
participatiu per escollir el 
nom”, però per “no alen·
tir els terminis previstos de 
posada en funcionament 
del nou equipament” pre-
vist per a la propera tardor, 
s’ha preferit tirar pel dret 
i decidir-ho a la sala de 
plens.

L’actual Biblioteca de 
Molins de Rei porta el nom 
del pedagog i geògraf Pau 
Vila, nom “que va ser esco·
llit el 1981 per dignificar 
la memòria de catalans il·
lustres, però no va tenir 
en compte cap vincle amb 
el poble on s’ubicaria”, 
segons es diu en el mateix 
comunicat de premsa, on 
s’afegeix que amb el canvi 

de nom a El Molí “es podrà 
vincular estretament el 
patrimoni industrial moli·
nenc i la futura nova bibli·
oteca, i permetrà un pro·
jecte de recuperació de la 
memòria històrica del pas·
sat obrer tèxtil de Molins 
de Rei”, mentre oblida que, 
a la vila, aquest record con-
cret al passat industrial ja 
apareix diverses vegades.

El PSC volia 
que s’anomenés 

Margarida Xirgu
Segons informació di-

fosa per Ràdio Molins 
de Rei dies abans del Ple 
celebrat el 25 de gener, no 
hi havia consens polític 
per al canvi de nom de la 
Biblioteca, ja que el Partit 
Socialista havia pensant 
posar-li Margarida Xirgu, 
actriu nascuda a la vila i 
de la qual també ja hi ha 
referències en el nomenclà-
tor molinenc. El portaveu 
socialista i cap de l’oposi-
ció, Xavi Paz, va declarar 
als micròfons de l’emissora 
local que “no s’ha fet un 
debat, no s’ha consultat al 
món cultural, només a la 
Comissió del Patrimoni. 
S’està confonent el tot, 
l’edifici del Molí, per una 
part, la Biblioteca, i cre-
iem que la Biblioteca ha 
de tenir un nom vinculat 
a la cultura molinenca”. 
Tot i que Paz va demanar 
al Govern tripartit que es 
repensés el canvi de nom 
de la Biblioteca i se’n fes 
un debat públic o una con-
sulta ciutadana, els soci-
alistes van acabar votant 
a favor d’anomenar-la El 
Molí.

En declaracions a 
la mateixa emissora, la 

regidora de Participació 
Ciutadana, Sílvia Guillen, 
va afirmar que “no estem 
a temps de fer una con-
sulta ciutadana, tot i que 
ens hagués agradat, però 
no ho podem fer per una 
qüestió de temps i per-
què tenim altres processos 
participatius engegats”. 
Guillén també va assegu-
rar que el nom d’El Molí 
“recull la proposta de 
l’Associació d’Amics del 
Museu i de l’Associació 
Obrera, que pensen que 
valdria la pena recuperar 
el nom”. 

A la mateixa sessió 
plenària del 25 de gener 
es va aprovar el projecte 
executiu d’urbanització de 
l’entorn de l’edifici d’El 
Molí amb un pressupost de 
357.001,15 euros.

Josep Ferrer

La nova biblioteca portarà l’original nom d’El Molí

Francesc Lucas

Francesc Lucas

Josep Ferrer
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Molins de Rei ha vist com 
les darreres setmanes una 
de les empreses situades en 
el Polígon Industrial el Pla, 
ID Nutra, ha traslladat la 
seva seu social a la ciutat 
d’Alacant. En concret, s’ha 
situat en el mateix edifici 
on hi ha CaixaBank, una 
de les primeres empreses 
que van fugir de Catalunya, 
encoratjades pel Govern 
espanyol, que en va facilitar 
els tràmits, arran del procés 
independentista. 

ID Nutra és una empresa 

especialitzada en la fabrica-
ció i distribució de suple-
ments nutricionals. Va ser 
creada el 2016 per Tecòm 
Ingredients, dedicada a sub-
ministrar matèries primeres 
per a la indústria alimen-
tària. ID Nutra està admi-
nistrada de forma manco-
munada per una filial de 
Tecòm, Carex 3 SL i una 
empresa amb seu a Xàbia 
(País Valencià), Nutrición 
Estrategias Comercial SL.

Redacció

El passat 30 de gener va 
entrar en servei el nou apar-
cament públic de rotació 
–Zona Taronja– que s’ha 
habilitat en un solar del 
barri de la Granja, en con-
cret, el que està situat entre 
la Clínica i Mercadona. 
L’espai, amb capacitat 
per a 55 vehicles, substi-
tueix l’aparcament de ca 

n’Iborra, que s’ha tancat a 
causa de l’inici de les obres 
per construir-hi una promo-
ció d’habitatges.

El nou aparcament té 
caràcter provisional i s’ha 
pogut habilitar gràcies a 
un acord a què va arri-
bar l’Ajuntament amb el 
propietari dels terrenys. A 
banda d’aplanar el terreny, 

que durant anys ha estat un 
cau de brutícia i rates, s’ha 
pavimentat amb material 
asfàltic reciclat i se n’ha 
reforçat la  il·luminació 
per millorar la seguretat 
dels conductors. L’accés 
a l’aparcament es fa des 
del lateral de l’avinguda de 
Caldes.

Redacció

La construcció del gual 
inundable entre Molins de 
Rei i Sant Feliu de Llobregat 
amb Sant Vicenç dels Horts, 
del qual informàvem en el 
darrer número d’el Llaç, ha 
obligat a desviar temporal-
ment el riu Llobregat per 
poder fer els treballs.

El desviament s’ha fet 
habilitant un canal late-
ral per on passarà l’aigua 

del riu i s’assecarà la llera 
natural, que és on s’ha 
de construir el gual. Les 
obres van començar el 2 de 
gener i haurien d’acabar a 
finals d’abril, tot i que la 
pluja caiguda a principis de 
febrer podria allargar-ne la 
finalització.

Redacció

L’Ajuntament de Molins de 
Rei ha invertit 28.000 euros 
en la instal·lació de qua-
tre punts de càrrega per a 
vehicles elèctrics. Situats al 
carrer del Molí amb la plaça 
de la Llibertat, es permet 
fer fins a quatre càrregues 
simultànies, tant de lentes 
(8 h-10 h) com de semirà-
pides (2 h-3 h), i  gratuïtes. 
A més, disposa d’una pan-
talla LCD per visualitzar 
l’estat de la càrrega i els 
consums d’energia i temps 
de càrrega. 

El tipus de connector 

que es necessita per fer ús 
de les estacions de recàrre-
ga és el Mennekes (tipus 2), 
de subministrament obliga-
tori per tots els fabricants 
de vehicles elèctrics des 
de l’any 2016. Per poder 
gaudir d’aquest servei, 
els usuaris han de dispo-
sar d’una targeta que es 
pot aconseguir a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana. Els 
punts de recàrrega, a més, 
són compatibles amb les 
targetes d’usuaris que for-
men part de la xarxa (com 
les que emeten els ajun-

taments de Barcelona, 
Reus, Girona o la xarxa 
de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, etc.). 

Actualment, a Molins 
de Rei hi ha 74 vehi-
cles elèctrics o híbrids 
que tenen bonificació en 
l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica. També 
poden estacionar gratuïta-
ment durant dues hores a 
l’aparcament del Mercat 
Municipal i a la zona blava 
del municipi.  

Redacció

L'empresa ID Nutra instal·la 
la seva seu social a Alacant

El riu Llobregat s’ha de desviar 
per poder construir el gual 
inundable entre Molins de Rei 
i Sant Vicenç dels Horts

El barri de la Granja té un nou aparcament públic 
amb 55 places que substitueix al de ca n'Iborra

La vila disposa de quatre punts de càrrega per a 
vehicles elèctrics situats a la plaça de la Llibertat

Cedida per l'ajuntament Dan Costa

Cedida per l'ajuntament Dan Costa

L’Ajuntament de Molins de 
Rei ha iniciat els tràmits 
administratius per demanar 
els diners que la Generalitat 
deu al consistori per al 
finançament de les escoles 
bressol municipals. En con-
cret, es reclamen 1.118.000 
euros, que seria la quantitat 
que ha deixat de rebre el 
municipi per aquest con-
cepte des del 2011, any en 
què es van iniciar les reta-
llades.

Fonts de l’equip de 

govern han indicat a el 
Llaç que aquesta recla-
mació es fa per aprofitar 
l’escletxa legal que s’ha 
obert arran de la sentència 
del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya favo-
rable als ajuntaments que 
van presentar un conten-
ciós administratiu contra la 
Generalitat per les retalla-
des en el finançament de les 
escoles bressol. 

Josep Ferrer

L’Ajuntament reclama 1,1 milions 
d’euros a la Generalitat pel deute 
pendent amb les escoles bressol

Vicenç Joan
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Per la Fira de la Candelera 
es va poder veure en dife-
rents punts de Molins de 
Rei una persona disfressada 
de personatge de la Patrulla 
Canina que aprofitava la 
popularitat d’aquesta sèrie 
de televisió infantil per 
guanyar-se l’interès de 
menors, es feia fotografies 
amb ells i demanava diners 
a canvi. A sota de la disfres-
sa s’amagava un home amb 
antecedents per assetjament 
a menors. El passat 3 de 
febrer, el dissabte de Fira, 
la Guàrdia Urbana el va 
detenir per, presumptament, 
abusar de menors d’edat 
fent-los tocaments, segons 
informació publicada pel 
digital Viu Molins de Rei. 

La detenció es va pro-
duir a la zona d’atraccions 
del Parc de la Mariona quan 
va abusar de dues noies de 
13 anys mentre es feien la 
fotografia. Concretament, 
els va fer tocaments.

El grup de joves es va 
escandalitzar i va avisar 
a crits uns agents de la 
Guàrdia Urbana. Els fets 
es van produir a les 19.15 
hores aproximadament i 
menys de dues hores des-
prés ja s’havia produït la 
detenció. Després es va 
seguir el protocol habitual 
en aquests casos, és a dir, 
es va atendre les afectades 

i es va avisar els seus pares 
de la situació.

El detingut va ser cus-
todiat per la policia i ja ha 
passat a disposició judicial. 
Al comprovar l’historial 
d’aquesta persona, s’ha 
esbrinat que l’assetjador ja 
tenia antecedents per delic-
tes similars.

L’Ajuntament felicita 
les dues menors 

assetjades per denunciar 
el cas immediatament
L’Ajuntament de Molins 

de Rei, a través d’un comu-
nicat, ha mostrat “tot el 
nostre suport i solidaritat 
a les agredides i les seves 
famílies, que van rebre la 
informació dels recursos 
especialitzats existents” i ha 
expressat un “ferm rebuig” 
a les agressions sexuals 
patides per dues menors. 
A més, el consistori ha des-
tacat la importància de “la 
immediata denúncia de les 
víctimes”, que va perme-
tre la detenció del delin-
qüent. Per aquest motiu, es 
demana “la col·laboració 
de la ciutadania per denun-
ciar aquests fets. A més, 
aquest cas ha demostrat 
la importància de denun-
ciar ràpidament qualsevol 
agressió o fet sospitós per 
poder acabar amb aques-
ta greu xacra que dura ja 

massa temps”, sentencia el 
Govern municipal format 
per PdeCat, CUP i ERC.

Crítiques a l’Ajuntament 
des del Sindicat 

Professional de Policies 
Municipals

En un comunicat de la 
secció local del Sindicat 
Professional de Policies 
Municipals de Catalunya 
(SPPM.Cat Molins de Rei) 
es felicita tant les dues 
noies, “que van ser molt 
valentes en denunciar-ho”, 
com els companys de la 
Guàrdia Urbana “per la 
detenció d’aquest presump-
te assetjador de menors, 
que són la xacra d’aquesta 
societat”.

El sindicat, però critica, 
l’Ajuntament perquè “sí que 
felicita les noies, però quan 
dues agents de la Guàrdia 
Urbana de sexe femení van 
denunciar el cap del cos 
de la Guàrdia Urbana per 
una discriminació sexual, 
no van ni obrir un expe-
dient informatiu, que és el 
que s’havia d’haver fet, per 
investigar el que havia suc-
ceït, i ho van amagar”. El 
sindicat policial afirma que 
“al cap de poc temps, a una 
d’aquestes agents la van 
acomiadar”.

Jose Polo / Josep Ferrer

La Guàrdia Urbana deté 
un assetjador de menors 
disfressat de la Patrulla Canina

Els cossos de seguretat 
van haver de rescatar un 
ciclista que es va accidentar 
en un punt de difícil accés 
de la zona de Santa Creu 
d’Olorda.

Segons informació publi-
cada pel Tot Sant Cugat, uns 
amics del ciclista accidentat 

van ser els qui van trucar 
als serveis d’emergència. 
L’home, que va patir una 
fractura a la cama dreta i 
va haver de ser rescatat pels 
bombers, va ser traslladat 
en helicòpter a un centre 
sanitari.

Redacció

Rescaten un ciclista ferit a la 
zona de Santa Creu d'Olorda

El passat 29 de gener, cap 
a quarts de 6 de la mati-
nada, un lladre va entrar 
a robar al Cafè Mariona, 
situat en el número 30 del 
carrer Menéndez Pelayo de 
la vila. 

En concret, a les 5:24 
de la matinada, el sistema 
d’alarma de l’establiment 
va detectar el robatori. Just 
en aquell moment, una 
veïna i amiga dels propie-
taris va passar per davant 
del local i va veure com el 
lladre sortia per sota la per-
siana que havia forçat. La 
veïna, espantada, va poder 
aturar de seguida una patru-
lla de la Guàrdia Urbana 
que passava per l’avinguda 

Barcelona i quatre minuts 
després estaven davant la 
porta de l’establiment.

Segons informació faci-
litada pels propietaris del 
negoci, el lladre va pro-
vocar danys materials a la 
persiana i a l’interior de 
l’establiment, i va robar 
diners en metàl·lic que hi 
havia a la caixa registrado-
ra, un telèfon mòbil i una 
tauleta Ipad.

Tot i la ràpida actua-
ció policial no van poder 
enxampar el lladre. Els 
Mossos d’Esquadra s’han 
fet càrrec de la investiga-
ció.

Redacció

Roben de matinada en un 
establiment del barri del Canal

Un treballador de l’empresa 
Rogasa Construccions, 
situada a l’avinguda Man-
comunitat, de Molins de 
Rei, va patir ferides lleus 
en els peus i les mans en 
incendiar-se un carretó ele-
vador. 

Els fets van ocórrer el 
12 de gener passat pocs 

minuts abans de les 7 del 
matí. L’home va ser traslla-
dat a l’Hospital de la Vall 
d’Hebron. En l’incendi hi 
van intervenir una dotació 
de bombers de la Generalitat 
i una ambulància del Servei 
d’Emergències Mèdiques 
(SEM).

Redacció 

Ferit un treballador en 
incendiar-se un carretó elevador

El Ball de Carnestoltes 
del passat 11 de febrer va 
acabar amb dos ferits per 
arma blanca dins la carpa 
de l’Espai Mariona. Segons 
diversos testimonis i la 
denúncia d’una de les víc-
times, eren les 4.30 de la 
matinada quan un noi va 
començar a tallar el lateral 
de la carpa amb una navalla. 
Increpat pels seus actes, el 

presumpte agressor va ata-
car un dels assistents amb 
tres ganivetades al tòrax. 
Un vigilant de seguretat, 
contractat per l’Ajuntament 
per l’esdeveniment, també 
va rebre una ganivetada a la 
cama quan intentava reduir 
l’agressor.

Les dues víctimes van 
ser traslladades a l’Hospital 
Moisès Broggi en ambu-

lància, on van rebre atenció 
mèdica i van ser donades 
d’alta més tard.  

L’Ajuntament ha con-
demnat els actes i ha posat 
una denúncia contra el pre-
sumpte agressor per danys 
contra la carpa, propietat de 
l’Ajuntament. 

Redacció 

Dos ferits per arma blanca la nit de Carnestoltes

Vicenç Joan
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La Fira de la Candelera ha 
acollit aquesta edició tres 
activitats adreçades al sec-
tor empresarial. En concret, 
s’ha fet una taula rodona 
sobre els reptes de la bona 
governança en les empreses 
d’economia social i coo-
perativa, una conferència 
sobre la transformació digi-
tal en les empreses i una 
sessió de networking. Totes 
tres activitats han comptat 
amb una nombrosa parti-
cipació.

Redacció

El Concurs de Paletes de 
la Fira de la Candelera ha 
tornat a canviar per cercar 
el millor encaix. Enguany 
s’ha tornat a la modalitat de 
concurs, però ha desapare-
gut el premi de 1.000 euros 
per al guanyador. En canvi, 
la dotació econòmica s’ha 
repartit entre tots pel sol 
fet de participar, de manera 
que es reconeix l’esforç fet 
per tothom.

Les parelles participants 
en el concurs d’aquesta 
edició havien de reproduir 
la cantonada de l’edifici 
modernista de cal Tarragó. 
Cada parella havia de cons-
truir la seva peça enganxa-
da a l’altra, de manera 
que s’acabaven ajuntant. El 
conjunt havia de tenir una 
forma quadrada però com 
que eren tres parelles parti-

cipants –una es va donar de 
baixa a última hora– es va 
quedar a mig camí.

 “Més que un concurs, 
aquest any ha estat un 
pseudoconcurs”, afir-
mava Albert Rodríguez, 
de l’Agrupació de la 
Construcció de Molins de 
Rei (ACM), en declara-
cions recollides pel digital 
Viu Molins de Rei. L’ACM, 
l’entitat organitzadora, 
va decidir que fossin els 
mateixos participants qui 
decidissin qui ho havia fet 
millor. Aquest cop, el premi 
consistia en un guardó ela-
borat per la ceramista moli-
nenca Montse Artés, creat 
especialment per a l’ocasió. 
Els guanyadors van ser 
Miquel Puchol i Mario 
Ventosa.

Jordi Julià

Els millors tastadors de 
vins per parelles de la Fira 
de la Candelera d’enguany 
han estat Mercè Martínez 
i Guillen Angulo, tots dos 
membres de l’Associació 
Molinenca de Tast. En el cas 
de Mercè Martínez, vice-
presidenta de l’associació, 

era el tercer cop que gua-
nyava, mentre que Guillem 
Angulo s’ha estrenat com 
a guanyador i era el segon 
cop que hi participava.

La novetat d’aquesta edi-
ció era l’ús de copes negres, 
de manera que els partici-
pants no podien veure el 

color del vi que tastaven. 
El jurat estava format pel 
sommelier Juan Muñoz 
i Jordi Pitarque i Xavier 
Montserrat de l’Associació 
Molinenca de Tast.

Jordi Julià

Els dies 30 i 31 de gener 
van tenir lloc les Jornades 
Tècniques Agràries amb 
motiu de la 167a Fira de 
la Candelera. L’edició 
d’enguany se centrava en 
l’horticultura i en la impor-
tància de tornar als orígens 
a l’hora de cultivar. 

Es va fer una conferència 
sobre “Hortícoles de diver-
sificació: maduixa, espà-

rrec, moniato i d’altres”, a 
càrrec de l’enginyer tècnic 
agrícola Borja Camí, i una 
jornada pràctica, conduï-
da per l’enginyer agrònom 
José Mª Pemán, on tots els 
assistents van poder practi-
car la tècnica d’adobat de 
sòl amb microorganismes 
de muntanya. 

Redacció

La coradella, el plat tradi-
cional de Molins de Rei, 
ja es pot menjar com a 
embotit. La 167a Fira de 
la Candelera ha servit per 
presentar-lo en societat. 
L’embotit pretén apropar la 
coradella a un públic més 
general, ja que ofereix una 
textura diferent, com si fos 
una botifarra.

El nou embotit ha tin-
gut molt bona acceptació 

i durant la Fira es van 
exhauriar les existències. 
Se n'havien venut més de 
2.000 unitats.

Paral·lelament, el Bar 
Diana va ser el guanya-
dor del premi a la millor 
coradella tradicional i el 
Nyoqui, el del premi a la 
millor coradella innovado-
ra. El vi Picapoll Blanc de 
la Denominació d’Origen 
Pla de Bages va ser escollit 

com el vi que millor marida 
amb la coradella guanyado-
ra del concurs d’enguany.

El jurat estava format per 
representants del Mercat de 
la Boqueria, de la Unió de 
Botiguers de Molins de Rei, 
de l’Associació de Venedors 
del Mercat Municipal i del 
Gremi d’Hostaleria del 
Baix Llobregat, juntament 
amb un cuiner professional

 Redacció

L’economia cooperativa i l’economia 4.0, temes 
tractats en les xerrades empresarials de la Fira

Mercè Martínez i Guillem Angulo guanyen 
el Concurs de Tast de Vins per parelles

La coradella ja té el seu embotit

El “pseudoconcurs” de 
paletes juga amb la columna 
modernista de cal Tarragó

L’horticultura, protagonista de 
les Jornades Tècniques Agràries

Cedida per l'ajuntament Dan Costa

Cedida per l'ajuntament Dan Costa

Cedida per l'ajuntament Dan Costa

Jordi Julià · Viu Molins

Jordi Julià · Viu Molins
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Molins de Rei és un dels 
15 municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
que comptarà amb noves 
marquesines per als auto-
busos. El nou mobiliari –se 
n’instal·laran 230– des-
taca per la il·luminació, 

l’accessibilitat i la como-
ditat, ja que inclou més 
seients i suports per als que 
hagin d’estar a peu dret, 
cosa que millora la como-
ditat dels usuaris mentre 
esperen l’autobús.

Redacció

Els restaurants de Molins 
de Rei L’Àpat, Batecs i 
Samaranch Park participen 
a Sabors de l’Horta 2018, 
una acció gastronòmica que 
promou el producte local i 
de proximitat en els restau-
rants del Baix Llobregat.

En la campanya hi par-
ticipen 51 restaurants de 
la comarca que durant tot 
l’any ofereixen, en les seves 
cartes, diverses propostes 

culinàries amb els produc-
tes que es cultiven a l’horta 
del Baix Llobregat. Aquest 
productes tenen el distintiu 
de “Producte FRESC del 
Parc Agrari”, que certifica 
la temporalitat, proximitat, 
frescor i el saber fer de la 
pagesia de la comarca.

Al producte emblemàtic 
del Baix Llobregat com és 
la Carxofa Prat s’hi sumen 
les cireres, els espàrrecs, 

les bledes, el bròcoli, els 
calçots i una llarga llista de 
fruites i hortalisses que es 
cultiven als camps de l’àm-
bit del Parc Agrari. També 
s’hi inclou el pollastre Raça 
Prat. 

Al lloc web www.pro-
ductefresc.cat es pot con-
sultar la llista dels esta-
bliments que participen en 
aquesta campanya.

Redacció

La companyia molinenca 
Manufactura Moderna de 
Metales (MMM), dedica-
da al disseny i fabricació 
de tubs per a la indús-
tria de l’automoció, ha 
adquirit la unitat produc-
tiva de Radiadores Nadal, 
una empresa amb seu a 
Montcada i Reixac, espe-
cialitzada en la construcció 
de tubs metàl·lics d’alumini 
i acer inoxidable i compo-
nents per a intercanviadors 
per a l’automoció. L’acord 

també preveu quedar-se 
amb els 52 treballadors que 
té ara Radiadores Nadal.

MMM, que va tancar el 
2017 amb una facturació de 
62 milions d’euros, un 27% 
més que el 2016, inverti-
rà tres milions d’euros per 
produir a Mèxic a partir 
del proper mes de juliol. 
L’empresa molinenca aspi-
ra a facturar 100 milions 
d’euros el 2020.

Redacció

L’Àrea Metropolitana de 
Barcelona instal·larà 230 noves 
marquesines per a autobusos 

MMM compra Radiadores Nadal 

Tres restaurants molinencs participen 
en la campanya Sabors de l’Horta

Punt Jove
Vacances solidàries 

Si vols viure unes vacances d’estiu diferents, ajudant 
els altres a diversos països d’arreu del món, ja pots 
assistir a les xerrades informatives que han programat 
les entitats que organitzen estades solidàries.

Moltes d’aquestes estades es concentren en els 
mesos d’estiu i poden durar setmanes o mesos. Per 
participar-hi, però, primer cal informar-se i des-
prés formar-se per tal de poder desenvolupar tas-
ques de voluntariat en indrets desfavorits o paï-
sos del tercer món. Això no és un viatge de plaer.  
És precisament ara quan les entitats convoquen sessions 
informatives dels seus projectes i, posteriorment, durant 
els mesos d’abril i maig, obren la fase de formació de 
les persones candidates.

La Coordinadora d’Organitzadors de Camps 
de Treball Internacionals de Catalunya (COCAT) 
programa 7 sessions informatives a la Direcció General 
de Joventut (Calàbria 147, Barcelona) i a la Universitat 
Autònoma de Barcelona. www.cocat.org.

Setem programa xerrades informati-
ves a Badalona, Barcelona, Figueres, Girona, 
Granollers, Igualada, Manresa, Mataró, 
Mollerussa, Lleida, Olot, Tarragona, Terrassa, 
Sabadell i Vilafranca del Penedès. www.setem.org 
El Servei Civil Internacional de Catalunya (SCI) 
programa xerrades informatives  a Barcelona, Girona i 
Lleida. www.sci-cat.org..

L’Associació Catalana per la Pau programa quatre 
xerrades informatives, totes a Barcelona. www.estiude-
solidaritat.cat

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://pijmolinsderei.blogspot.
com

Punt Jove
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Camins oberts recentment al Parc de 
Collserola pel pas dels vehicles de servei
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El 20 de febrer del 1982, 
l’Esbart Dansaire de Molins 
de Rei va estrenar el Ball 
de l’Aristocràcia, una pro-
posta que posava en valor 
la identitat etològica de 
Molins de Rei a través de 
la recuperació del Camell i 
el seu ball, una tradició que 
data del segle XIX. Durant 
aquests 36 anys, l’Esbart 
Dansaire de Molins de Rei 
ha treballat per mantenir 
i divulgar aquesta tradició 
pròpia tan arrelada a la nos-
tra vila. 

Aquest any, l’Esbart 
Dansaire ha creat l’Escola 
de Dansa Infantil i Juvenil, 
un fet que ens omple de 
plaer perquè permetrà 
donar continuïtat al cos de 
dansa. Aquest grup, a més, 
té vida pròpia i la prova 
n’és l’estrena, diumenge de 
Carnestoltes, del Ball de 
l’Aristocràcia del Camell 
Petit, representat pel grup 
infantil Els Cercolets. 

Com que la bèstia és 
de nova creació, l’Esbart 
Dansaire ha cregut oportú 
idear i muntar un ball nou 
per donar entrada a la bès-
tia petita, i el vam estrenar 
el passat 11 de febrer, a les 
12 del migdia, a la plaça 

de la Vila, acompanyats 
dels Grallers de Molins de 
Rei. L’estrena del ball va 
suscitar una bona rebuda 
per part dels assistents a 
la plaça i molts comentaris 
positius.

Estem contents d’haver 
creat il·lusió en els alum-
nes de l’Escola de Dansa 
de l’Esbart, i sobretot en 
el grup d’Els Cercolets, ja 
que per a elles tant el mun-
tatge i els assajos com la 
representació han significat 
quelcom molt gran i molt 
desitjat. Ha estat com aque-
lla il·lusió que els infants 
posen quan van escrivint a 
poc a poc la carta als Reis 
i cada dia hi afegeixen més 
desitjos. Per a elles ha estat 
tan màgic com el dia de 
Reis.

Aquest nou ball, que hem 
creat amb molta il·lusió, 
ens ha comportat moltes 
hores de feina i una inver-
sió econòmica que ha assu-
mit la Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament.

Desitgem que la tradició 
del Ball de l’Aristocràcia 
del Camell Petit perdu-
ri durant molts anys en la 
celebració del Carnestoltes, 
i convidem tots els nens 

i nenes a participar-hi en 
les properes edicions. És el 
nostre desig que el Ball de 
l’Aristocràcia del Camell 
Petit arreli en l’imaginari 
col·lectiu de Molins de Rei 
i pervisqui en l’agenda fes-
tiva de la nostra vila. 

Esbart Dansaire de 
Molins de Rei

Fotografies:
Aleix Mateo

La marca de motos elèc-
triques Silence, que té la 
fàbrica a Molins de Rei, 
ha inaugurat a Sant Boi de 
Llobregat una botiga de 
venda directa, la primera de 
la trentena d’establiments 
que preveu obrir aquest 
any.

Silence, que abans s’a-
nomenava Scutum, comer-
cialitza el model S02, un 
scooter elèctric destinat al 
sector del transport. Aquest 
any podria posar a la venda 
un model per a particulars 
amb bateria extraïble. 

Redacció

L’Esbart Dansaire estrena el Ball 
de l’Aristocràcia del Camell Petit

Silence 
inaugura la 
seva primera 
botiga a 
Sant Boi de 
Llobregat
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Aquest 2018 ha començat 
ben fort per als Dimonis de 
Molins de Rei, que han fet 
diferents activitats al llarg 
dels primers dies de l’any, 
tant a Molins de Rei com a 
fora de la vila.

El primer cap de setma-
na de gener, la Percussió va 
participar en la Cavalcada 
de Reis de Molins de Rei. 
No sols van sortir els tabals 
tradicionals de la colla, sinó 
que també es van poder 
veure els Dimonis traient 
foc de la boca, els quals van 
aconseguir que la gent que 
mirava la Cavalcada que-
dés enlluernada. Aquesta 
participació ja esdevé una 
data marcada en el calenda-
ri de l’associació per poder 
col·laborar i fer encara més 
gran una festa molinenca 
com és la de Reis.

Però si amb això no n’hi 
hagués prou, els Dimonis 
Adults van sortir a cremar i 
a tocar al Correfoc de Festa 
Major de Sant Pau a Sant 
Pere de Ribes, un correfoc 
que es va fer el dissabte 
20 de gener, organitzat pel 
Ball de Diables de Ribes, 
el Drac de Tres Caps de 
Ribes i el Ball de Diables 
de Ribes Colla Jove. A part 
dels Dimonis, també hi van 
ser presents la Colla de 
Diables la Vella de Gràcia, 
els Diables de Sitges 
Colla Jove, els Diables 
Sentcremats, els Drac de la 
Geltrú i els Ferafoc de Sant 
Quintí de Mediona. Per a la 
colla molinenca, participar 
en correfocs que organitzen 
colles tradicionals, com és 
el Ball de Diables de Ribes, 
és un dels objectius que té 
marcats com a associació.

El mateix cap de set-
mana, però el diumenge, 
l’Associació Dimonis de 

Molins de Rei va fer la seva 
Assemblea anual, durant 
la qual, amb l’esperit de 
màxima transparència, es 
va donar compte de les 
finances de l’entitat. També 
es van poder valorar les 
actuacions realitzades al 
llarg d’aquest darrer any 
2017, així com presentar 
els objectius i les tasques a 

fer durant aquest 2018. Cal 
dir que les propostes valo-
rades i presentades van ser 
recollides de bon grat pels 
assistents a l’Assemblea. 
Un dels punts que hi havia a 
l’ordre del dia era renovar la 
Junta. Malgrat que, d’acord 
amb els estatuts, cal que hi 
hagi noms propis escrits a 
les actes, l’entitat funciona 

de manera assembleària i 
tothom qui assisteix a les 
reunions de Junta té veu i 
vot per poder decidir les 
actuacions a desenvolupar, 
per seguir amb les direc-
trius marcades per aquesta 
assemblea.  

Dimonis 
de Molins de Rei

L’any comença amb força demoníaca Telefons d’interés
OFICINES ADMINISTRATIVES

93 680 3340 Ajuntament

93 680 3341 Of. Informació

93 680 3362 Fax Ajuntament

93 680 3733 Medi Ambient i Territori

93 680 3731 Serveis Personals

93 668 0680 Piscina Municipal

93 680 1976 Gestió Tributària

93 668 5452 Punt d’Infor. Juvenil

93 668 1595 Correus

93 668 1730 Jutjat de Pau

93 668 2586 Notaria

93 666 7311 Agencia Tributària 

93 666 8345            Registre de la Propietat 

                         de Sant Feliu de Llobregat

93 685 1988 Oficina de Treball

  de la Generalitat 

URGÈNCIES

93 668 8866 Guàrdia Urbana

93 632 7440 Comissaria de Policia

93 668 7711 Ambulatori

93 680 2876 Ambulatori/Urgències

112 Bombers

93 680 1639 Cementiri

93 668 79 61   Serveis Funeraris 

902 231 132                          i Tanatori

061 Ambulàncies

93 640 8080 Taxis

93 668 5530 Centre Mèdic Molins

93 668 2594 RENFE

900 750 750 Gas Natural

AVARIES

900 394 041 Gas Natural

93 602 2701 ENDESA

93 680 0888 Enllumenat públic

902 186 018 Servei municipal d’aigües

EQUIPAMENTS PÚBLICS

93 680 52 63                    Federació Obrera

93 680 1572 Pavelló Poliesportiul

93 668 0680 Piscina Municipal

93 680 0254 Mercat Municipal

93 680 2663 Llar Municipal d’Avis

93 680 1681 Biblioteca Pau Vila

93 668 2226 Llar d'infants Mpal. El Rodó

93 668 4660 Llar d’infants Mpal. El Molí

93 668 8482  Llar d'infants Mpal. La Traca

93 668 6259    Llar d'infants privada El Cargol

93 680 1636 Escola d’Adults Rafael Farré

93 680 1645 Escola El Palau

93 668 3529 Escola Castell Ciuró

93 668 4054 Escola Estel

93 680 1633 Escola l’Alzina

93 680 1620 Escola Pont  de la Cadena

93 668 7466 Escola Josep Ma. Madorell

93 680 2709 Col·legi Virolai

93 668 3450 Col·legi Sant Miquel

93 668 68 55                      Escola La Sínia

93 668 3762 Institut Bernat el Ferrer

93 680 2438 Institut Lluís de Requesens

93 680 2488 Centre Cívic l’Àngel

93 668 2228 Centre Comunitari 

 Pont de la Cadena

93 680 1663 Can Santoi

93 668 4812 Centre d’Ocupació i  

 Desenvolupament Joan N. García-Nieto

93 680 1637 Escola Municipal de  

 Música Julià Canals

93 680 09 96        Centre Cívic Riera Bonet  

SERVEIS

93 668 1839        Parròquia de Sant Miquel

93 668 6161 Ràdio Molins de Rei

93 668 39 21 Deixalleria

93 680 3340 Arxiu Municipal

93 668 18 18                Creu Roja                       

93 668 77 51                                   Museu

El grup de teatre molinenc Filagarsa 
continua sumant premis amb el seu 
nom espectacle, Escac doble. El 
passat 20 de gener van guanyar 
el 41è Concurs de Teatre Vila de 
Piera. 

Filagarsa va obtenir un total de 
9 guardons: Millor grup, Millor 
direcció, Millor presentació escèni-
ca, Millors actors principals (Romà 
Ferrús i Xavier Biel), Millor actriu 
principal (Laura Miquel), Millor 
actriu de repartiment (Mercè 
Álvarez), 2n premi d’actor de repar-
timent (Àlex Ars) i 3r premi de 
votació popular.

Redacció

Filagarsa guanya el Concurs de Teatre Vila de Piera
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De vegades succeeix. De 
vegades t’encarreguen 
l’article i encara no han 
publicat  la nova progra-
mació o, si ho han fet, no 
has pogut veure alguna de 
les pel·lícules o la mateixa 
programació et dona 
l’oportunitat de recuperar 
una cinta que se t’havia 
escapat. Les tres són bones 
opcions si t’agrada, com a 
mi,  el cinema, l’aventura i 
les sorpreses.

Avui ens trobem en el 
primer dels casos, i he de dir 
que és un privilegi  poder 
parlar de dos dels films que 
més m’han impactat últi-
mament. Es tracta d’unes 
produccions d’una qualitat 
tan enorme com indiscuti-
ble la seva aportació al setè 
art. Es tracta de la impres-
cindible i contundent, pels 
temps que corren, The Post 
(Els papers del Pentàgon), 
del gran Steven Spielberg, 
i la exquisida The shape 
of water (La forma de 
l’aigua), de Guillermo del 
Toro (aquest noi promet!). 

Sembla mentida, però 
hi ha anys, com el passat 
2017, en els quals la qualitat 
de la collita és impressio-
nant, ara que som en  temps 
d’Oscars. Ha estat també 
l’any de COCO o Loving 
Vincent; de Tres anuncis 

als afores, Lady Bird, El fil 
invisible o Dunkerque, Déu 
n’hi do! Uns altres anys 
ens hem hagut de confor-
mar amb els La La Land 
de torn i poc més (i consti 
que, al seu dia, tal com ja 
vaig comentar en aquestes 
mateixes pàgines, em va 
agradar força com a  musi-
cal).

The post
The post i The shape 

of water juguen en una 
altra lliga, certament. La 
primera d’elles, la nova 
pel·lícula del pare d’ET, 
és tan extraordinària que 
no ho sembla. En aquesta, 
paraules com mentida, fal-
tar a la paraula, marioneta, 
dret legal, cinisme, llibertat 
de premsa, vulneració de 
drets, il·lús, coacció, frau 
de llei, amenaça, demo-
cràcia... feriran de mort, 
si s’atreveixen a veure-la, 
i els queda una mica de 
decència, alguns polítics, 
fiscals, jutges i periodistes 
que campen al marge de 
la gent i de la més míni-
ma integritat personal. Res 
de nou sota el sol des de 
l’invent de la política, pel 
que sembla. Rodada amb 
una elegància digna dels 
dos monstres que la pro-
tagonitzen, Meryl Streep i 

Tom Hanks (que tinc ganes 
de veure novament, però 
en versió original), la cinta 
es mou i recupera aquell 
cinema de periodisme i de 
periodistes de Luna nueva 
(Hawks), Primera plana 
(Wilder) o Todos los hom-
bres del presidente (Lumet). 
Una missatge necessari per 
als temps de blanc i negre 
que estem vivint darrera-
ment, tant  aquí  com a 
l’altre costat de l’Atlàntic. 

The shape of water
The shape of water és 

també una de les meves 
pel·lícules de l’any 2017. 
La forma de l’aigua és 
gairebé un conte de fades 
i una història d’amor 
sublim entre dos éssers tan 
estranys (frikis, en diuen 
ara) com  extraordinaris. 
Només veure-la començar 
ja saps que serà amor a 
primera vista. Que vas a 
viure dues hores submer-
git (mai més ben dit) en 
la plenitud d’una història, 
tan especial, tan irresistible, 
que les seves imatges, el 
seu color, la seva textura, la 
seva música, fins i tot el seu 
gust (a ous durs?), ja sem-
pre m’acompanyaran. Ho 
farà la meravellosa músi-
ca d’Alexander Desplat 
i  la dolça cançó “You’ll 
never know”; ho faran 
els personatges d’Eliza i 
Giles, interpretats per Sally 
Hawkins (que acabem de 
veure a Maudie) i Richard 
Jenkins (l’inoblidable pro-
pietari de la funerària de 
Six feet under), i la parti-
cular història, homenatge 
sens dubte a les pel·lícules 
fantàstiques de sèrie B 
dels anys 40 i 50, però 
que també reinventa tòpics 

del gènere i possiblement 
obri nous camins a cineas-
tes i a histories noves. I si 
ens trobéssim davant d’una 
pel·lícula de culte contem-
porània? Podria ser. En tot 
cas, gràcies, Guillermo del 
Toro! 

Counterpart
Per acabar, no puc deixar 

de comentar i recomanar 
una joia de la petita panta-
lla. Tot i la gran oferta catò-
dica actual, si parlem de 
sèries, no he trobat res tan 
estimulant com el primer 
episodi d’aquest thriller 
fantàstic produït per Starz 
anomenat Counterpart. Un 

pilot que m’ha semblat 
un prodigi, una filigrana 
de guió i després, és clar, 
uns actors que donen una  
rèplica magnífica, especial-
ment l’actor protagonista, 
J.K. Simmons (recordeu el 
capità de The Closer?), en 
un doble paper i amb una 
varietat de registres increï-
ble. No recordo una sèrie 
que em fes estar tan impa-
cient per veure el següent 
capítol des de la primera 
temporada de GOT (Game 
of Thrones / Joc de trons). 
No us la perdeu.  

Pere Jordi Munar

Un any més, el KURTINSTANT, la mostra de curtmetratges de Molins de Rei, es posa 
en marxa. Us animem a presentar els vostres treballs a la 10a edició, que tindrà lloc 
el proper mes de maig al teatre de La Peni.

Participar-hi és molt senzill, només cal:
1. que qualsevol de les persones implicades en el curtmetratge estigui vinculada 

amb Molins de Rei
2. que la durada del curtmetratge no superi els 15 minuts
3. que ens porteu a la Biblioteca Pau Vila les còpies i les dades del curtmetratge 

abans el 30 de març
4. que el curtmetratge tingui les condicions tècniques i artístiques necessàries per 

a una projecció pública de bona qualitat.
Ja ho sabeu: si us agradaria veure el vostre curt en pantalla gran o si coneixeu algú 

que n’estigui interessat, us esperem a la Biblioteca Pau Vila.
Salutacions en “35mm” per part dels organitzadors del KURTINSTANT, que som 

la Biblioteca Pau Vila, el CineClub Hal 2002 i La Peni.
Biblioteca Pau Vila

Ja podeu enviar els vostres curtmetratges 
al KURTINSTANT, la mostra de 
curtmetratges de Molins de Rei

Els papers del Pentàgon i La forma de l’aigua, dues meravelles
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Estadística parroquial 
del mes de gener del 2018

Durant el mes de gener, a la parròquia de Sant Miquel 
Arcàngel de la nostra vila van tenir lloc 2 batejos i la 
cerimònia religiosa de 2 exèquies.

Batejos
Dia 11: PAULA Navarro Soto,  ÀXEL Recuerda 
Simón

El mes de desembre també hi va haver batejos, dels 
quals no em vam deixar constància en l’anterior nume-
ro.
Dia 10: ALMA i DAVID Soria Mendoza
Dia 16: LIA VALENTINA Díaz Rodas
Dia 17: ROGER Solano López

Exèquies
Església de Sant Miquel

Dia 6: Francisco Duran Saumell, de 86 anys
Dia 8: Miquel Colell Amillart, de 88 anys; 
           José Honorato Rengel, de 93 anys
Dia 9: Maria Rosa Pagan Font, de 70 anys
Dia 10: Montserrat Artés Mas, de 87
Dia 11: Maria Primavera Avellaneda Soto, de 80 anys
Dia 28: Josefina Tuset Altés, de 82 anys

Capella del Tanatori
Dia 5: Tomàs Taberner Llop, de 99 anys
Dia 8: Juan Olmo Gil, de 95 anys
Dia 10; Maria Carmen Palomo Sánchez, de 41 anys
Dia 12: Pepita Pintas Ferrer, de 75 anys; 
            Neus Sanz Marina, de 94 anys
Dia 15: Amadeo Jover Cuenca, de 72 anys
Dia 16: Joaquina Cortijos Ladevesa, de 92 anys
Dia 19: Emilio del Campo Sánchez, de 92 anys
Dia 25: José García Morcillo, de 77 anys
Dia 27: Maria Montfort Cerdà, de 94 anys
Dia 28: Catalina Silvente Pérez, de 92 anys; 
            Olga Espinach Martínez, de 83 anys
Dia 29: Rita Sánchez Parra, de 93 anys; 
            Maria Gracia Ruiz Morales, de 74 anys
Dia 31: Blas Martínez Cendrán, de 84 anys

Secció elaborada per Josep Artés Martí

Quòdlibet, el cor mixt 
de Molins de Rei que 
compta amb més de 
35 anys d’història, va 
celebrar l’assemblea 
anual a mitjan gener.  
Entre els diversos punts 
tractats, hi destaquem la 
renovació parcial de la 
junta. El cor va agrair la 
dilatada dedicació del pre-
sident, Josep Raventós 
i Rebulà. Pren el relleu 
la Núria Garriga i Pujol. 
S’incorporen com a vocals 
de xarxes socials la Gisela 
D’Ocon i Moratona i l’Emma 

Fàbrega i Domènech. 
Mantenim la secretària, 
Teresa Armijo i Espinar; 
el tresorer, Lluís Benet i 
Bosch, i la vocal, Dolors 
Cortadellas i Jiménez. 
Pel que fa als concerts, 
les cantaires i els cantai-
res assistents a l’assemblea 
vam acordar, entre altres 
aspectes, mantenir els con-
certs que fem a Molins de 
Rei, així com cercar inter-
canvis amb altres cors i 
alguns bolos, amb els reper-
toris més recents. 

Com a novetat, es pro-

posà, i ja estem en fase de 
converses amb la Regidoria 
de Cultura de l'Ajuntament, 
d'encetar un cicle de concerts 
de cant coral. Així mateix, 
vam acordar iniciar una 
campanya per trobar veus 
masculines, tenors i baixos, 
que vulguin venir a cantar 
i a gaudir amb nosaltres.  
Per acabar, us anunciem 
que el Concert de Sant 
Jordi serà el dia 14 d'abril, 
a La Gòtica.

Quòdlibet, Grup Coral

El diumenge de Fira, que 
aquest any va ser passat per 
aigua, un total de 152 per-
sones es van apropar fins al 
teatre del Foment Cultural 
i Artístic per donar sang. 
És una de les xifres més 
baixes dels últims anys, tot 
i que no està gaire per sota 

del que van assolir l’any 
passat: 169. Lluny queden 
els anys que se superaven 
els 200 participants, com 
el 2013, o el rècord acon-
seguit el 2011, amb 344 
donacions.

De les 152 persones 
participants, 14 van triar 

el Foment per donar sang 
per primera vegada. 10 més 
persones van intentar-ho, 
però van ser descartades pel 
metge perquè no reunien 
les condicions.

Jordi Julià

Núria Garriga és la nova presidenta de Quòdlibet

152 persones donen sang durant la Candelera 

Jordi Julià
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L’atleta molinenc de 17 anys 
Joan Moreno, que aques-
ta temporada defensa els 
colors de l’ISS Hospitalet 
Atletisme, ha obtingut una 
meritòria vuitena plaça en 
la seva primera participació 
defensant els colors de la 
selecció espanyola en un 
campionat internacional 
d’atletisme de proves com-
binades.

En concret, en Joan 
Moreno va aconseguir 4.947 
punts en heptatló. Va fer la 
seva millor marca personal 
en els 60 metros llisos amb 
7 segons 20 centèsimes; 
en llançament de pes, la 
marca va ser de 10 metres 
94 centímetres; en perxa, 
va fer un salt de 3 metres 
61 centímetres, i en 1.000 
metres, va fer un temps de 
2 minuts 47 segons 11 cen-
tèsimes. A més, va igualar 

la seva millor marca en salt 
d’alçada.

La competició, disputa-
da a Madrid el 27 i 28 de 
gener passats, va enfron-

tar les seleccions Sènior 
i sub20 de la República 
Txeca, Espanya, França, 
Gran Bretanya i Polònia.

Josep Ferrer

El passat diumenge 21 
de gener, el passeig del 
Terraplè va ser l’escenari 
de la VII Milla de la 
Candelera, organitzada pel 
Club Atletisme Molins amb 
el suport de l’Ajuntament 
de Molins de Rei. En cate-
goria femenina, la guanya-
dora absoluta va ser Alícia 
Rodríguez i en categoria 
masculina, la victòria va ser 
per a Sofiane Haddouti. En 
total es van disputar cinc 
curses diferents. 

El guanyador de la 
cursa Open Masculí va 
ser Soufiane Haddouti, amb 
un temps de 4’49”9, men-
tre que Arnau Artés, amb 
4’57”8, del Club Atletisme 
Molins, obtenia la tercera 
plaça i el trofeu al Millor 
Atleta Local. Un altre alteta 
del club, Albert Cobo, novè 
a la general, amb 5’11”9, es 
va endur el trofeu Robert 
Torres al Millor Atleta 
sub18 masculí i repetí el 
títol obtingut l’any passat.

A la cursa femeni-
na, la guanyadora va 
ser la molinenca Alícia 
Rodríguez, amb un temps 
de 6’22”3, i revalidava el 
triomf aconseguit el 2017. 
Per a ella també va ser el 

trofeu a la Millor Atleta 
Local.

La victòria en la cursa 
infantil, per als nascuts els 
anys 2005 i 2006, amb un 
recorregut de 1.072 metres, 
va ser per a Marcos Palacios 
Fernández, amb 3’42”5, 
i Martina Giménez, amb 
4’55”2. En categoria Aleví, 
els nascuts els anys 2007 i 
2008, amb el mateix reco-
rregut que la cursa infantil, 
la primera posició va ser 
per a Ireneu Uberni Cabeza, 
amb 3’42”5, i Anna García 
Álvarez, amb 4’34”5. I en 
la categoria Mini, la dels 
nascuts a partir del 2009, 
amb un recorregut de 536 
metres, els més ràpids 
van ser Oriol Melero, 
amb 2’01”7, i Marina 
García, amb 2’13”3.

Redacció

Els nedadors molinencs de 
llarga distància Joan Xambó 
i Andreu Calafell han estat 
seleccionats, per segon any 
consecutiu, per participar en 
la VII Travessa de la Batalla 
de Rande, que es disputarà 
el proper 16 de juny a Vigo 
(Galícia). Els dos neda-
dors han estat escollits pel 
seu currículum esportiu, ja 
que es troben entre els 100 
millors del rànquing estatal 
de l’especialitat.

La Batalla de Rande 
és una  de les proves més 

mítiques del calendari 
europeu d’aigües obertes. 
Aquest any s’han rebut 
sol·licituds d’Alemanya, 
França, Anglaterra, Escòcia, 
Veneçuela i Colòmbia, cosa 
que li dona un merescut 
prestigi internacional. Es 
tracta d’una travessa molt 
exigent a causa dels corrents 
de les ries gallegues i les 
condicions meteorològi-
ques adverses amb vent i 
fortes onades que dificulten 
la natació.

Redacció

Després de 20 anys fidel 
a la marca Suzuki, l’equip 
Català Racing ha decidit 
deixar les motos de la marca 
japonesa per fitxar per 
Kawasaki. A partir d’aquest 
any, l’equip s’anomena 
Kawasaki Català Aclam 
Racing Team i continuarà 
participant, tal com ha fet 
en els darrers anys, en les 
24 Hores de Motociclisme 
del Circuit de Barcelona-
Catalunya i els campionats 
de dirt track. 

A les 24 Hores, la moto 
que portaran els pilots de 

l’equip molinenc serà una 
Kawasaki ZX10RR i a les 
competicions de dirt track, 
serà la Kawasaki KX450F 
2018.

El director de l’equip, 
Eduard Català, afirma que 
“estem molt motivats amb 
aquest canvi de marca i 
creiem que tecnològica-
ment hem fet una passa 
endavant. Agraïm molt la 
confiança que Kawasaki 
Espanya ha dipositat en 
nosaltres”.

Redacció

Joan Xambó i Andreu Calafell 
participaran a la Batalla de Rande

Els pilots de l’equip 
d’Eduard Català pilotaran 
motos de la marca Kawasaki

El jove atleta molinenc Joan Moreno acaba 
vuitè en la seva segona participació en 
una competició internacional d’heptatló

Alícia Rodríguez i Soufiane Hadoouti guanyen 
la setena edició de la Milla de la Candelera
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El cap de setmana 5 i 6 
de febrer es va disputar 
a València el Campionat 
d’Espanya de Boccia 
de Joves 2018. Nandou 
Diedhiou, un jove moli-
nenc de 15 anys, hi va par-
ticipar amb la delegació de 
la Federació Catalana i va 
fer un meritori cinquè lloc 
dins de la categoria BC5. 
Unes altres federacions 
autonòmiques representa-
des en aquest campionat 
van ser Madrid, Comunitat 
Valenciana, País Basc i 

Astúries. La boccia és un 
esport paralímpic, semblant 
a la petanca, que està pen-
sat perquè el puguin prac-
ticar persones amb paràli-
si cerebral, o discapacitat 
física severa, i es juga amb 
cadira de rodes de forma 
individual, per parelles o en 
equips. En Nandou el prac-
tica des de fa pocs mesos 
gràcies al fet que n’hi va 
parlar el seu fisioterapeuta 
de la Fundació ASPACE 
Catalunya. Segons la seva 
mare, Xili Ribera, aquest 
esport li va com l’anell al 
dit “perquè ell té un pro-
blema d’equilibri i, en 
poder jugar assegut, això 
ja no és cap pega”. 

 Malgrat la paràlisi cere-

bral, que li provoca difi-
cultats en la parla, i aquest 
problema de l’equilibri en 
caminar, en Nandou té prou 
força als braços per llençar 
les boles i, segons els ente-
sos, té molta facilitat per 
practicar la boccia. En 
aquest sentit, la Federació 
Esportiva Catalana de 
Paralítics Cerebrals l’ha 
seleccionat per entrenar al 
Centre d’Alt Rendiment de 
Sant Cugat del Vallès, tota 
una experiència, segons 
el jove molinenc: “És un 

altre món, tots anem amb 
cadira de rodes, juguem, 
m’ho passo molt bé i he 
fet amics perquè he cone-
gut altres nois com jo”. I 
és que, segons ens expli-
ca la seva mare, “dins la 
paràlisi cerebral hi ha 
diferents graus de minus-
validesa i ell ha de com-
petir amb persones que 
siguin de la seva catego-
ria, que és la BC5, que vol 
dir que són jugadors amb 
poca discapacitat que 
poden llençar sense assis-
tència; en canvi, els de la 
categoria BC3, per exem-
ple, no poden llençar ni 
amb les mans ni amb els 
peus, i han de fer servir 
un element auxiliar fixa’t 

en un casc i fer rodolar 
les boles a través d’una 
canaleta que els posiciona 
un assistent, seguint les 
seves indicacions”. Si bé 
en Nandou és l’únic prac-
ticant de boccia a Molins 
de Rei, aquest no és un 
esport estrany a la vila. El 
diumenge 21 de gener es 
va disputar al pavelló de 
La Sínia la 2a jornada de 
la Lliga Catalana de Boccia 
2017-18 i en edicions ante-
riors d’aquesta competició 
també s’han desenvolupat 
proves en aquest pavelló 
molinenc. 

Sobre els orígens del 
Nandou Diedhiou, la seva 
mare ens diu que és una 
història  molt llarga: “El 
vaig conèixer en un orfe-
nat de la regió senegalesa 
de Casamance. Tenia dos 
anys, li costava caminar i 
parlar, i vaig intentar que 
el veiés un metge d’allà, 
però era molt difícil. 
Llavors vaig fer perquè 
vingués cap aquí perquè 
se’l miressin a Sant Joan 
de Déu, on li van diag-
nosticar paràlisi cerebral. 
Ells mateixos em van sug-

gerir que al Senegal no 
faríem res. Quan em van 
dir això, la decisió va ser 
molt fàcil de prendre: el 
cor va decidir i el Nandou 
ja no va tornar. Des dels 
dos anys que viu a Molins 
de Rei”. 

Nandou Diedhiou estudia 
quart d’ESO a l’IES Joanot 
Martorell d’Esplugues 
de Llobregat, on va cada 
matí tot sol amb transport 
públic. Ens confessa que 
l’assignatura que més li 
agrada és la de Tecnologia, 
però que a Molins de Rei 
també fa unes altres acti-
vitats que li agraden molt: 

“El dilluns a la tarda faig 
teatre a La Cuquera; el 
dimecres, manualitats 
al Taller de la Montse 
Vidal; el dijous, cateque-
si; el divendres, boccia al 
CAR, i el dissabtes vaig a 
l’Esplai MIB”. El Nandou 
i la seva mare fan una crida 
a altres persones de la vila 
que siguin aptes per practi-
car aquest esport: “Estaria 
molt bé poder fer un 
equip amb gent de Molins 
de Rei o rodalia, i convi-
dem a tothom que, quan 
estiguem jugant aquí, ens 
vingueu a animar!”.  

Àngel Beumala

El molinenc Nandou Diedhiou participa 
en el Campionat d’Espanya de Boccia

El Club Natació Molins 
de Rei cedirà les seves 
instal·lacions perquè 
s'hi puguin entrenar els 
equips que participin en 
el Campionat d’Europa de 
Waterpolo, que es disputarà 
a Barcelona del 14 al 28 de 
juliol.

El 9 de febrer passat, 
el president del club moli-
nenc, Jaume Mas, va sig-
nar l'acord amb represen-
tants de l'organització de 

la competició europea. La 
piscina molinenca serà una 
de les 11 piscines oficials 
d’entrenament de les 28 
seleccions participants en 
la màxima competició con-
tinental.

Repetint l’experiència 
del Mundial Barcelona 
2013, els organitzadors han 
tornat a escollir la Piscina 
Municipal de Molins de Rei 
per les seves dimensions 
olímpiques, la bona qualitat 

de les instal·lacions i la 
bona connexió amb l’Anella 
Olímpica de Montjuïc.

El C.N. Molins se 
suma a clubs històrics de 
l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona en el suport a 
aquest gran esdeveniment, 
que oferirà 735 sessions 
d’entrenaments als conjunts 
participants, xifra rècord en 
la història de tots els cam-
pionats d’Europa de water-
polo.                  Redacció

Les instal·lacions del Club Natació Molins de Rei acolliran entrenaments del 
Campionat d’Europa de Waterpolo que se celebrarà a Barcelona del 14 al 28 de juliol
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El passat 27 de gener es va 
disputar, a les instal·lacions 
del Gràcia Gimnàstic Club, 
el XX Trofeu Internacional 
Vila de Gràcia, en el qual van 
participar quatre gimnastes 
del Club Gimnàs Molins de 
Rei: Eva Villanova, en la 
categoria Benjamí, i Sílvia 
Chacón, Georgina Guzmán 
i Olga Romero, en categoria 
Aleví. 

Les gimnastes moli-
nenques van aconseguir 
un total d’onze pòdiums 
en una competició en 
què participaven equips                         
d’arreu de Catalunya, d’Es-
panya (Vila Real, Canàries, 
Saragossa...), d’Itàlia, de 
Suïssa i d’Holanda. 

Amb només 9 anys 
d’edat, Eva Villanova va 
presentar exercicis nous en 
els quatre aparells, tots de 
més dificultat dels que feia 
en la temporada anterior. 
La jove promesa molinen-
ca es va endur cinc ors en 
aquest trofeu internacional. 
Va ser campiona en la clas-
sificació individual i per 
aparells, i l’equip format 
per les quatre molinenques 
–Sílvia Chacón, Georgina 
Guzmán, Olga Romero i 
Eva Villanova– es va pro-

clamar subcampiones en la 
classificació per equips.

En la categoria Aleví, 
les ja veteranes d’aquesta 
competició, Sílvia Chacón i 
Olga Romero, es van impo-
sar en la classificació gene-
ral i per aparells. En la clas-
sificació general, l’Olga va 
ser subcampiona i la Sílvia, 
tercera. En la classificació 
per aparells, l’Olga va ser 
tercera a barra d’equilibris, 
segona a salt i primera a 
paral·leles asimètriques, i 
la Sílvia va ser segona a 
salt i primera a terra. Les 
tres participants en aquesta 
categoria van mostrar exer-
cicis de força dificultat, a 
l’alçada  d’una competició 
internacional com aquesta. 

Per una altra banda, 
el passat 3 de febrer, deu 
gimnastes del club es van 
desplaçar a Vila Real per 
disputar la segona fase de la 
lliga ibèrica. L’equip format 
per gimnastes d’entre 7 i 11 
anys, que competeix a la 
divisió B, tot i ser les més 
benjamines de la categoria, 
en aquesta competició van 
presentar nova dificultat en 
tots els aparells. 

Anna Karubally

Un total de 327 judokes 
d’arreu de Catalunya i del 
Principat d’Andorra van 
participar el 28 de gener 
passat en la vuitena edi-
ció del Torneig de Judo de 
Molins de Rei que es va 
disputar en el poliesportiu 
de La Sínia.

La competició es va de-
senvolupar “dins del nostre 
ambient lúdic, en el qual es 
reconeix l’esforç i el corat-

ge en cada combat”, segons 
afirma l’equip docent del 
Club Judo Molins de Rei. 
Els judokes de la vila “han 
pogut fer molts amics i 
han continuat amb el seu 
creixement interior”, indi-
quen des del club.

Els clubs que van par-
ticipar en aquesta trobada 
van ser: Tao d’Hospitalet 
de Llobregat, Danés de 
Castelldefels, Bigues i 

Riells, Olèrdola, Nova 
Unió de Lloret, JEC 
Lloret, Blanes, Palafolls, 
Tordera, Pineda de Mar, 
Baix Montseny, Sport 7 de 
Manresa, Moià, Malgrat de 
Mar, els Monjos, Tomodachi 
Barcelona i Terrassa, 
Montserrat de Barcelona, 
Corbera de Llobregat, 
Hantei d’Andorra i Gym 
Vallès de Cerdanyola. 

Redacció

Més de 300 judokes d'arreu participen a la vuitena 
edició del Torneig de Judo de Molins de Rei

Èxit del Club Gimnàs Molins 
de Rei en el vintè Trofeu 
Internacional Vila de Gràcia

Quan ja s’ha superat 
l’equador de la temporada, 
l’equip Sènior A del Club 
Volei Molins ha iniciat la 
lliga d’ascens a la Primera 
Divisió Nacional. Amb una 
derrota i una victòria, les 
molinenques són les sego-
nes classificades. L’objectiu 
fixat des de l’inici de la 
temporada, tant pel cos tèc-
nic com per les jugado-
res, és l’ascens a Primera 
Nacional.

El Sènior B, en la seva 
primera temporada en com-
petició i format per juga-
dores que van començar a 
la base del club, ha iniciat 
la lliga d’ascens a Tercera 
Catalana. Serà una compe-
tició molt disputada amb 
els rivals. 

Els equips Cadet A 

i Juvenil A s’estan supe-
rant partit rere partit. En 
la primera volta no es van 
poder classificar per a la 
lliga d’ascens i han iniciat 
la fase de permanència, on 
els seus partits han anat de 
menys a més. 

Les jugadores dels segons 
equips Cadet i Juvenil, els 
B, han participat en una 
lliga molt disputada i cada 
dia els equips tenen un joc 
més competitiu.

L’equip Infantil A, a la 
fase classificatòria va fer 
un paper impecable, amb 
cap derrota. Ara han iniciat 
la fase d’ascens a Primera 
Divisió Catalana, on de ben 
segur faran un molt bon 
paper. 

L’Infantil B, les més peti-
tes i la base del club, millo-

ren cada dia en l’aspecte 
tàctic i tècnic. Els seus 
partits, jugats contra grans 
rivals, cada dia són més 
disputats i emocionants.

Mireia Soler

L’equip absolut del Club Volei Molins lluita
per pujar a Primera Nacional Estatal
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El jugador de la Secció de 
Billar del Foment Molins 
Miquel Ubach és el nou 
subcampió de Catalunya 
de Billar Modalitat Tres 
Bandes 4a Divisió després 
del campionat disputat el 
27 de gener passat a les 
instal·lacions del Club 
Billar Sant Adrià.

La final la van disputar 
els vuit jugadors classifi-
cats en les fases Prèvia i 
Classificatòria. Les partides 
es van disputar a la distàn-
cia de 20 caramboles amb 
limitació de 50 entrades. La 
curta distància (20 caram-
boles), afegida al gran joc 
desenvolupat pels jugadors, 
va generar partides molt 
igualades i de gran emoció.

A semifinals, Miquel 
Ubach es va imposar a 
Ángel Varela pel resultat de 
20 a 14 caramboles amb 41 
entrades. Per la seva part, 
Valero Casadevall guanyà 
José Acosta per un ajus-
tat 20 a 19 també amb 41 
entrades. 

A la partida final hi va 
haver moments de gran 
qualitat, tal com ho demos-
tra la mitjana obtinguda 
pels dos jugadors, superior 
a l’1. L’inici fulgurant de 
Casadevall, que es col·locà 
amb un 7-0 favorable, va 
ser contrarestat per Ubach, 
que el va atrapar. La igual-
tat es va mantenir fins a 
l’entrada 27, amb empat a 
19 caramboles. Finalment, 
Casadevall, a la següent 
entrada, finalitzà la distància 
i donà l’oportunitat al billa-
rista molinenc d’empatar en 
el que s’anomena la contra-
sortida. Els nervis i la tensió 
del moment van provocar 
l’errada d’Ubach, que va 
donar el triomf al billarista 
d’Olesa de Montserrat pel 
resultat de 20 a 19 caram-
boles amb 28 entrades.   

Classificació final: 1r, 
Valero Casadevall (C.B. 
Olesa); 2n, Miquel Ubach 
(S.B. Foment Molins); 3r, 
José Acosta (C.B. Mollet); 
4t,  Ángel Varela (B.C. 
Granollers); 5è, Isidre 
Robledo (C.B. Tarragona); 
6è, Yuri Trullàs (S.B. Coral 
Colón); 7è, José Mª Mesas  
(C.B. Llinars); 8è, Antoni 
Rosés (C.B. Sants)

Molins de Rei acull 
l’Open de Billar Artístic

El passat 13 de gener, 
les instal·lacions de la 

Secció Billar Foment de 
Molins de Rei van acollir 
l’Open de Billar Artístic del 
Campionat de Catalunya, 
corresponent a la tempora-
da esportiva 2017-2018.

Durant tot el dissabte, el 
saló de billars del Foment 
es va omplir de parau-
les com corrida-retrocés, 
massé, bricol, foueté, piqué, 
renversé, cada vegada que 
l’àrbitre anunciava la juga-
da o figura, que és com 
s’anomena en l’argot del 
billar artístic la carambola 
que s’ha d’executar per part 
del jugador. Si qualsevol 
altra modalitat del billar, 
des de la carambola simple 
fins a les 3 bandes, és una 
demostració de destresa i 
de precisió, a la modali-
tat d’artístic s’hi afegeix el 
repte d’aconseguir el que 
sembla impossible.   

El campionat es va divi-
dir en dues fases: la Fase 
Classificatòria, disputada al 
matí, amb la participació de 
set jugadors, i, a la tarda, 
la Fase Final, amb els qua-
tre jugadors classificats al 
matí.

Aquest Open va comp-
tar amb la participació de 
dos jugadors locals: Miquel 
Argemí, que va aconse-
guir una meritòria tercera 
plaça, i Alain Cañellas, que 
es va classificar sisè. Cal 

destacar la participació de 
Xavier Fonellosa, diverses 
vegades Campió d’Europa 
d’aquesta especialitat.   

Les partides es van 
disputar al millor de 
cinc sets. Durant la Fase 
Classificatòria van que-
dar eliminats Francisco 
Hernández, Alain Cañellas 
i Manel Lozano. En semifi-
nals, Fonellosa es va impo-
sar a Jaume Norberto pel 
resultat de 3 sets a 1. Per 
la seva part, Jordi Oliver 
guanyà Argemí per un ajus-
tat resultat de 3 sets a 2. A 
la final, Fonellosa va fer 
valer la seva condició de 
favorit i guanyà Oliver per 
3 sets a 1. 

Classificació final: 1r, 
Xavier Fonellosa (C.B. 
Monforte); 2n, Jordi Oliver  
(C.B. Manresa); 3r, Miquel 
Argemí (S.B. Foment 
Molins); 4t, Jaume Norberto 
(C.B. Vic); 5è,  Francisco 
Hernández (C.B. Manresa); 
6è, Alain Cañellas (S.B. 
Foment Molins); 7è,  Manel 
Lozano (C.B. Manresa)

Cal destacar la bona 
assistència de públic que hi 
va haver al llarg de totes les 
sessions, el qual va poder 
gaudir de les excel·lències 
d’aquesta vistosa disciplina 
del billar.

Redacció 

El passat 7 de gener, el 
Poliesportiu Municipal es 
va omplir de bàsquet amb 
el XV Torneig Molins de 
“Reis”, que enfrontà diver-
sos equips de categoria 
júnior, tant masculina com 
femenina.

En categoria mascu-
lina hi van participar els 
equips del F.C. Martinenc, 
C.N. Terrassa, C.B. Nou 
Esplugues i C.B. Molins de 
Rei. La final va emparellar 
l’equip local amb el C.N. 
Terrassa, que va demostrar 
un nivell molt alt i es va 
emportar el trofeu, tot i que 
el Molins de Rei en cap 
moment es va rendir i va 
aconseguir reduir notable-
ment la diferència en una 

molt bona segona part.
En categoria femenina hi 

van participar els equips del 
Lima Horta, B.C. Tecla Sala, 
C.N. Terrassa i CB Molins 
de Rei. En aquest cas, la 
final també va enfrontar els 
equips del C.B. Molins de 
Rei i del C.N. Terrassa, amb 
la victòria per a les jugado-
res locals en un partit molt 
igualat que no es va resol-
dre fins al darrer minut.

El torneig es va com-
pletar amb el lliurament de 
premis als jugadors més 
destacats. L’Anna Collado 
i el Bernat Noguero van ser 
guardonats como els millors 
jugadors locals en les seves 
respectives categories.

Toni Ripoll

Miquel Ubach obté el 
Subcampionat de Catalunya 
de Billar a Tres Bandes

El C.N. Terrassa en categoria 
masculina i el C.B. Molins 
en femenina guanyen el XV 
Torneig Molins de “Reis” 
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Qui resolgui les diferències pot enviar el resultat al local de EL LLAÇ, 
situat al carrer Major 101. Entre els encertants es realitzarà un sorteig. 
S’admeten també fotocòpies de l’original. No cal que retalleu la revis-
ta. El guanyador rebrà un obsequi que regala BEEP que s’ha de reco-

llir a Verge del Pilar, 6 Molins de Rei

Solució al número 540 De totes les respos-
tes rebudes a la redac-
ció ha estat escollida a 
l’atzar la de Pilar Rabal 
Queixalòs. El guanyador 
del concurs pot passar a 
recollir el premi directa-
ment per BEEP, presen-
tant el DNI o qualsevol 
document acreditatiu.
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