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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.

El pati de Palau
Fotografia: Francesc Lucas

Sembla que faci quatre dies que celebràvem el cinquantenari de la cre·
ació d’El Llaç –originàriament, Llaç d’Unió– i ja han passat deu anys. 
Una dècada en la qual hem procurat seguir donant testimoni de la vida 
social, cultural i política de Molins de Rei i del seu entorn. Un temps en 

què, embolcallats amb el llardós mantell d’una crisi econòmica de catastròfiques 
conseqüències, s’han succeït una sèrie d’esdeveniments a escala mundial que 
han incidit en els nostres comportaments individuals i en el marc ambiental on 
es desenvolupen. 

La voluntat de permanència, així com la de servei, són dues de les caracterís·
tiques que, durant tots aquests anys, han animat els diferents responsables i col·
laboradors de la revista a tirar·la endavant, superant defalliments i adversitats. 
No ha estat fàcil, però d’alguna manera s’ha constituït una eina que, més enllà de 
vehicular la informació i la possibilitat d’expressar·hi i contrastar opinions, en 
un futur pot contribuir a explicar, a qui hi estigui interessat, l’evolució de la soci·
etat molinenca en un període d’enormes i decisives transformacions en tots els 
àmbits. Només cal tenir en compte, per exemple, els canvis que han experimentat 
les tècniques de confecció i impressió des que va aparèixer el primer número de 
l’aleshores butlletí, ciclostilat, fins als nostres dies, en plena era digital i intercon·
nectada a través de les xarxes socials. 

Celebrar seixanta anys ens manté com una de les publicacions més veteranes 
del panorama de la premsa de proximitat. El nostre interès és seguir essent útils 
a la vila en la mesura de les nostres possibilitats mentre comptem amb el suport 
d’anunciants, subscriptors i lectors, als quals us reiterem l’agraïment, i sense els 
quals la nostra tasca no té sentit ni futur. Aprofitant la commemoració pretenem 
anar introduint alguns canvis en la presentació de la revista, que han començat, 
com heu pogut comprovar, en un nou disseny de la portada.

Tant de bo que, entre tots i amb les adaptacions que calgui, sapiguem donar 
continuïtat a El Llaç per molts anys més, en un país que, definitivament,  hagi 
pogut votar, de forma lliure, respectada i pacífica, el seu destí.

60 anys de vida

Quins són els atractius “turístics” de Molins de Rei? De ben segur que si 
ens fem aquesta pregunta ens sortiran el Castell Ciuró, l’ermita de Sant 
Pere de Romaní, la Federació Obrera, la plaça de les Bruixes i poca 

cosa més. Ah, sí!, i també les pèrgoles fotovoltaiques com a exemple de desgavell 
arquitectònic i/o urbanístic.

És evident que els punts forts de la nostra vila són uns altres, com l’ampli teixit 
associatiu, esportiu i cultural i, sobretot, a l’hora de ser coneguts més enllà del 
nostre terme municipal, la Fira de la Candelera i el Camell.

Ningú s’apropa fins a la vila per fer el que es diu “turisme”, és a dir, per veure 
edificis singulars amb valor o visitar alguna exposició permanent d’interès gene·
ral. L’equip de govern, però, pretén canviar aquesta tendència i, aprofitant una 
subvenció que oferia la Diputació de Barcelona, ha volgut posar en valor 19 edi·
ficis i indrets de la vila (en un futur en podrien ser més) senyalitzant·los amb uns 
plafons on s’explica la història de l’indret o de l’immoble, per donar·lo a conèixer 
als mateixos molinencs i als visitants forans.

Sens dubte, es tracta d’una lloable iniciativa, si bé potser les plaques explica·
tives es podrien haver posat adherides en un lloc visible de les façanes dels edifi·
cis, malgrat que es perdi la perspectiva que suposadament es vol aconseguir en 
haver·les posat a certa distància. No volem cridar al mal temps, però ens sembla 
que són molt llamineres per a qualsevol tipus de bretolada.

I a l’hora de voler difondre el nostre patrimoni, insistim en la necessitat, d’una 
vegada per totes, d’acabar el projecte del nou Museu Municipal, una eina indis·
pensable per a la nostra història. 

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

L’Eugeni

Aprofito l’avinentesa per retre homenatge a un humorista 
que va deixar la seva empremta en el món de l’espectacle. 
Es tracta d’un català que s’anomenava Eugeni Jofra 
Bafalluy, nascut a Barcelona l’any 1941, en plena postgue-
rra. Va començar a treballar d’aprenent de joier; després de 
fer el servei militar es va donar a conèixer com a humorista 
amb el nom artístic d’Eugenio.

En escena sempre anava vestit de negre, portava unes 
ulleres enormes fumades i actuava assegut en un tamboret 
alt, sense moure’s ni gesticular, amb un combinat de suc de 
taronja en una mà i amb un cigarret encès a l’altra. 

Amb una veu que el va fer famós, sempre començava 
amb: “¿Saben aquél que diu?” i desgranava el seu repertori 
d’acudits en castellà amb un fort accent català i barrejant 
paraules del nostre idioma.

Va tenir molt èxit. Era un humorista únic, irrepetible. 
Amb un to reposat i seriós feia  que el públic es partís de 
riure.

La seva memòria sempre perdurarà, puix va deixar un 
extens repertori dels seus acudits. Tenia 59 anys quan un 
atac de cor va segar la seva vida. Una vegada li van pregun-
tar si no reia mai i ell, flegmàtic, va respondre: “Doncs sí, 
quan he cobrat em faig un fart de riure”.

Francesc Rimblas i Balagué

Voldria aplaudir la iniciativa 
que des de ja fa un temps es 
pot contemplar a Molins de 
Rei, com és la col·locació 
de plafons informatius en 
determinats punts de la vila, 
com a l’Escola el Palau, el 
Mercat Municipal, el Palau 
de Requesens, etc. És una 
molt bona proposta per 
donar a conèixer els racons 
de Molins de Rei tant als 
molinencs que passegen pels 
carrers de la vila com a les 
persones foranes. 

Ara bé, ara que parlo de 
racons a Molins de Rei, crec 
que en falta un: un racó per 
recordar un jovent que l’abril 
d’aquest any farà 79 anys 
que va ser cridat pel Govern 
legítimament constituït com 
va ser el de la II República. 
Un jovent que pertanyia a 
una lleva militar i que se’l 
cridava a files per participar 
en una guerra que omplia 
de tristor totes les llars de 
l’Estat espanyol, com va ser 
la Guerra Civil espanyola de 
1936-39 i a la qual hi van 
haver d’anar sense cap mena 
d’excepció (llevat els qui van 
anar a files de forma volun-
tària). Aquests joves fins i 
tot havien de complir el que 
dictava el decret de mobi-
lització, pel qual “deben de 
incorporarse todos los indi-
viduos que hayan cumplido 
o cumplan los deciocho años 
de edad en el transcurso del 
año actual. La incorporación 
tendrá lugar los días 27 y 28 
de Abril corriente”, referint-
se com a any al 1938, alhora 
que també havien d’aportar 
de casa seva “una manta, cal-
zado, plato y cubiertos, todo 
ello en buen estado”.

Aquest jovent es va incor-
porar a files i tot i que l’ordre 
de mobilització deia que “la 
instrucción será intensiva 
y tendrá de duración ocho 
horas diarias como mínimo 
dedicándose dos de ellas a la 
instrucción teórica y educa-
ción cívica”, per necessitat i 
per les circumstàncies de la 
guerra, de sobte es van trobar 
amb un fusell, del qual més 
d’una vegada no se’n va fer 
ús, i unes cartutxeres plenes 
de projectils, mentre supor-
taven els morters, els bom-
bardejos i els metrallaments 
de l’aviació i de l’artilleria 
anomenades nacionals en els 
fronts del Segre (abril del 
1938-gener de 1939, amb 
els combats d’El Merengue 
i Baladrero), a l’Ebre (juliol-
novembre del 1938) i en 
la que es va anomenar “La 
Campaña de Cataluña”, entre 
el desembre de 1938 i el 
febrer de 1939. Després, 
en alguns casos, el camí de 
l’exili a França, Argelés-Sur-
Mer, Saint Cyprien, Agda, 
etc., i en d’altres, als camps 
de concentració de Vitória, 
Miranda de Ebro, etc. Dels 
que van marxar a França, 
alguns retornaren a Espanya, 
però no va ser un retorn fàcil, 
ja que tot i haver estat mobi-
litzats per força, eren titllats 
de rojillos amb les dificul-
tats que tot això comportava 
a l’Espanya del moment a 
l’hora de poder trobar una 
feina i guanyar-se la vida, 
o bé de poder passejar amb 
tranquil·litat pels carrers dels 
nostres pobles i ciutats. 

Tot i així, quan aquest 
jovent va entrar en quintes 
(lleva de 1941), van haver 

d’anar a fer el Servei Militar, 
unes milícies llargues, ja que 
Europa era assolada per la 
Segona Guerra Mundial. A 
més, quan semblava que els 
conflictes bèl·lics arribaven 
al final i es podrien llicenciar, 
el desembarcament dels aliats 
al nord d’Àfrica va fer que 
tornessin a ser cridats a files.

Van ser sis anys de Servei 
Militar, en principi, per una 
guerra que, potser, i en molts 
dels casos, ni els anava ni els 
venia, ja que era un jovent 
que comptava en aquell 
moment amb 17-18 anys i 
tenien els seus pensaments 
en altres llocs. Aquest jovent 
va ser conegut com la Lleva 
del Biberó per la seva joven-
tut, denominació que, pel que 
sembla, va ser atribuïda a 
la sindicalista i anarquista 
Frederica Montseny, ja que 
quan va tenir  notícia de la 
seva incorporació a files, va 
dir d’ells: “Disset anys? Però 
si encara deuen prendre bibe-
ró!”.

Es calcula que en total es 
van mobilitzar 30.000 joves, 
82 dels quals eren de Molins 
de Rei. Al final de la guerra, 
d’aquests molinencs només 
en van retornar 26.

És per tot el que he expo-
sat que crec que a Molins 
de Rei falta un petit espai 
que recordi aquest jovent, de 
manera que cada cop que 
tothom, sigui de la vila o no, 
el vegi ens serveixi a tots per 
recordar-los, a més de tenir 
present un fet sagnant que 
mai més s’hauria de tornar 
a produir arreu del país com 
és una lluita fratricida entre 
germans.

Hannes Hunger

En referència al text d’opinió 
del regidor no adscrit 
Francisco García, publi-
cat al butlletí d’Informació 
de l’Ajuntament de Molins 
de Rei, El Balcó de la Vila, 
número 25 d’aquest mes de 
gener, la PARM (Plataforma 
Afectats Residència Molins), 
volem aclarir uns quants 
punts. 

En primer lloc, fa temps, 
la Plataforma es va posar 
en contacte amb el senyor  
Garcia per tal d’iniciar con-
verses i plantejar una moció 
al Ple de l’Ajuntament per 
sol·licitar una nova residèn-
cia per a Molins de Rei. No 
és va poder continuar amb les 
converses perquè Francisco 
García no tenia temps i es 
va deixar per més endavant. 
En vista que anaven passant 

els dies i el regidor no deia 
res, la Plataforma va decidir 
contactar amb altres partits 
polítics a fi de poder pre-
sentar la moció. Finalment, 
i després de la trobada amb 
aquests partits politics al 
quals se’ls va exposar la nos-
tra reivindicació, es va deci-
dir conjuntament tirar enda-
vant la moció. La sorpresa 
d’aquesta Plataforma va ser 
que el dia abans del Ple de 
l’Ajuntament del mes de 
novembre de 2016, el senyor 
García es va posar  en con-
tacte amb aquesta Plataforma 
per dir-nos que ja tenia feta 
la moció. Nosaltres li vam 
comentar que ja estava ela-
borada i que es presentaria 
el dia del Ple amb el suport 
dels partits amb qui vam con-
tactar. Cal afegir que, des del 

darrer contacte amb el senyor 
García, no sabíem que estava 
treballat en la redacció de la 
moció. 

En segon lloc, volem dei-
xar clar que, tot i que el 
senyor García s’ha interessat 
i ha preparat la moció (la 
qual cosa li agraïm), el suport 
que ens van donar els altres 
partits i la seva implicació 
han sigut claus perquè aques-
ta moció s’hagi aprovat per 
unanimitat. 

La Plataforma vol que 
quedi molt clar que el treball 
conjunt, sense personalismes, 
és el millor camí per aconse-
guir que Molins de Rei tingui 
la nova residència d’avis.

PARM 
(Plataforma Afectats 
Residència Molins) 

Tot i que hi ha un cartell ben clar que adverteix de la pro-
hibició d’entrar gossos en aquest espai, situat en el carrer 
del Poeta Mateu Janés i Duran, tal com es pot veure a la 
fotografia, la zona està plena de tifes de gos. 

La culpa, òbviament, és dels propietaris dels animals, 
que els permeten defecar en espais no permesos i, a més, 
no recullen els excrements i ho deixen tot empastifat.

Judit Herrera

Incivisme

Molins de Rei hauria de tenir un espai que recordi els 
joves de la vila que van formar part de la Lleva del Biberó

Aclariments a l'escrit del regidor Francisco Garcia
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Condicional
Com és prou sabut, el condicional és un dels modes del 
verb en algunes llengües germàniques i romances, com 
ara el català, sense anar més lluny. També se’l coneix 
alternativament com a mode potencial, perquè de vega-
des es refereix a accions hipotètiques o possibles. 

En la nostra llengua, el mode condicional s’ha d’usar 
(tal com he llegit en textos d’autors inqüestionablement 
més erudits que jo i que, per tant, respecto) com temps 
del verb principal en una oració condicional contra-
factual (amb la conjunció si) o bé com una espècie de 
correlat del futur en una oració composta, en la qual el 
temps en què es donen totes les seves accions tenen lloc 
en el passat. 

Doncs bé, he observat, des de fa ja un cert temps, 
que determinats oradors (també, oradores; ara, que no 
se m’enfadi ningú!), especialment polítics tal vegada 
no massa il·lustrats, tendeixen a utilitzar el mode condi-
cional, segons la meva opinió, de forma indeguda, cosa 
que, ho reconec, em molesta bastant.

Certament, no és gens inhabitual sentir, en un discurs 
o parlament, expressions com “voldria anunciar-vos...” 
o “m’agradaria exposar...” i jo em pregunto: si l’orador 
(o l’oradora) de torn “voldria anunciar-nos” o li “agra-
daria exposar-nos” alguna cosa, quin estrany fenomen 
(potser parapsicològic o sobrenatural) li impedeix de 
fer-ho? I la cosa és encara especialment més sorprenent 
quan el fet concret que “voldria anunciar” o “li agrada-
ria exposar” l’home (o la dona, és clar) resulta que ho 
fa tot seguit (és a dir, que ho anuncia o ho exposa de 
veritat), cosa que posa de manifest que no n’hi havia cap 
d’inconvenient per anunciar-ho o exposar-ho.

Tan difícil resultaria dir “vull anunciar-vos...” o 
“m’agrada exposar...” en present i no pas en condicio-
nal? Res, es veu que això del llenguatge té, malaurada-
ment, mala peça al teler... i sense que, en aquest sentit, 
ens faci falta la llei Wert!

Josep Lluís Revenga

El passat 11 de gener, en 
el barri de muntanya de la 
Rierada van aparèixer uns 
cartells de caire xenòfob.

És cert que, des de fa uns 
mesos, els veïns han mos-
trat la seva preocupació per 
l’estada a Can Santoi d’un 
grup de nois immigrants 
menors d’edat tutelats per 
la Generalitat, estada que 
s’allargarà fins a mitjans 
d’aquest any, quan acabin les 
obres d’ampliació del centre 
on estan instal·lats habitual-
ment. Però a aquesta preocu-
pació ara hem de patir també 
per l’aparició d’un grup de 
xenòfobs i intolerants que 
es dediquen a fer incursions 
nocturnes al nostre barri.

Dies enrere, el nom de 
la Rierada ja va sortir en 

una pàgina d’Internet, Dolça 
Catalunya, en la qual aquests 
pseudodefensors de la unitat 
d’Espanya parlaven de l’he-
roisme del veïnat per haver 
tret el cartell de Municipi per 
la Independència situat a sota 
del rètol de la Rierada i per 
haver pintat en aquest rètol la 
bandera espanyola. 

Des de l’Associació de 
Veïns de la Rierada no volem 
cap mena d’extremisme, ni 
d’una mena ni de l’altra, que 
rondi a la nit pels barris de 
muntanya i demanem al con-
sistori que faci alguna cosa 
per aturar aquestes incursions 
xenòfobes, perquè si no, la 
roda es pot fer més gran i no 
hi haurà qui l’aturi.

Associació de Veïns 
de la Rierada

No volem xenòfobs a la Rierada Espai per a 
classificats
Sóc nova a Molins de Rei i 
us escric amb la intenció de 
donar-vos una opinió i un sug-
geriment per si trobeu conve-
nient valorar el punt de vista 
d’una ciutadana molinenca.

Tal com he dit, fa pocs 
mesos que visc en aquest 
municipi i ara em trobo amb 
la necessitat de cercar algu-
na persona perquè m’ajudi 
amb la neteja de casa. Per 
tal motiu em vaig adreçar a 
l’Ajuntament, convençuda 
que gestionarien una borsa de 
feina o, en tot cas, em podrien 
informar sobre la prem-
sa local, mitjançant la qual 
particulars i empreses poden 
publicar anuncis per oferir o 
demanar feina, serveis, etc.

El que m’he trobat, d’una 
banda, és un municipi sense 
borsa de treball local; m’han 
informat molt amablement 
sobre les publicacions locals 
existents promogudes amb 
diferents institucions (públi-
ques i privades) i han fet 
referència a les següents: El 
Llaç, El Balcó de la Vila i Viu 
Molins (digital).

Us he de dir que la meva 
sorpresa ha estat gran quan 
enlloc he trobat una secció 
de classificats. Encara més, la 
funcionària que em va atendre 
va compartir amb mi la seva 
mateixa necessitat personal: 
també li fa falta una persona 
per a la neteja del seu domicili 
i no sap on buscar-la.

Jo vinc d’un poble petit 
de menys de 15.000 habitants 
del Vallès Oriental i estic 
acostumada a tenir ambdues 
opcions: borsa a l’Ajuntament 
i publicacions locals amb 
aquesta secció.

M’ha semblat oportú fer-
vos aquest correu amb la 
intenció de “construir”, “fer 
poble”, compartir amb vosal-
tres una mancança i suggerir-
vos que la valoreu, perquè 
trobo que seria interessant 
disposar d’aquest espai. Seria 
enriquidor per a la gent del 
poble.

Una ciutadana de Molins 

El passat dimecres 11 de 
gener ens vam despertar amb 
la prova que un partit de 
l’extrema dreta, Democracia 
Nacional, havia fet acte de 
presència a Molins de Rei, 
concretament a la Rierada, on 
va enganxar diferents cartells 
amb el lema “STOP islamiza-
ción de Europa”. 

Les Joventuts d’Es- 
querra Republicana de 
Molins de Rei (JERC), com 
a organització antifeixista, 
creiem que missatges sim-
plistes, demagogs, xenò-
fobs i racistes com els del 
cartell no ajuden a mantenir 
el clima de convivèn-
cia necessari entre els 
vilatans amb indepen-
dència de la seva reli-
gió. A més a més, és 
totalment coneguda la 
relació d’aquest partit 
amb d’altres de neo-
nazis a Europa i les 
seves activitats violen-
tes i fomentadores de 
l’odi. Sense anar més 
lluny, el seu president, 
Manuel Canduela, va 
ser condemnat el 1993 
per associació il·lícita 
per pertànyer a Acción 
Radical, el grup res-
ponsable de l’assassi-
nat de Guillem Agulló, 

un jove militant indepen-
dentista d’esquerres valen-
cià. 

Així doncs, vam deci-
dir respondre a l’acció 
de Democracia Nacional 
omplint de cartells la 
Rierada amb el lema 
“Destruïm el feixisme!” per 
tal de deixar clar que aques-
ta ideologia no és benvin-
guda a la nostra vila, atès 
que no pretén resoldre res, 
sinó només atiar diferències 
a partir de paraules buides.

Joventuts d’Esquerra 
Republicana de 

Molins de Rei

Aclariment
En relació amb l’article publi-
cat a la secció d’“Opinió” 
(pàgina 12) de l’edició d’el 
Llaç número 528, del mes 
de desembre de 2016, la 
PARM (Plataforma Afectats 
Residència Molins), a instàn-
cies de l’alcalde de Molins 
de Rei, Joan Ramon Casals, 
vol aclarir que no és cert 
que les signatures lliurades 
a l’Ajuntament en el mes de 
juliol hagin estat quatre mesos 
tancades en un calaix. Segons 
l’alcalde, aquestes signatures 
van ser entregades en mà a 
primers de setembre del 2016 
a Joan Ramon Ruiz, director 
general de Protecció Social 
del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies. 
Les signatures es van lliu-
rar sense passar pel registre, 
en un intent, segons Casals, 
d’avançar feina. Les mateixes 
firmes van ser lliurades a la 
consellera de Treball, Afers 
Socials i Famílies, Dolors 
Bassa, el 30 de novembre 
per recordar-li l’acord que 
Molins de Rei havia de ser un 
municipi prioritari en la nova 
concertació de places geriàtri-

ques atès que al Parlament no 
ens havia esmentat. L’alcalde, 
igual que va fer amb el secre-
tari general del Departament, 
va lliurar les signatures igual-
ment en mà, sense passar-les 
pel registre.

La PARM creu i confia 
amb la paraula de l’alcalde, 
tot i que hem demanat com-
provant del lliurament de les 
firmes. El nostre batlle ens 
diu que no té cap comprovant 
de les dues entregues. 

Creient-nos, doncs, el que 
ens diu la màxima autoritat 
política de la vila, serien dos 
els mesos que es va trigar 
a lliurar les signatures a la 
Generalitat i no pas quatre, tal 
com dèiem a l’article publicat 
en el número anterior d’el 
Llaç.

La Plataforma vol con-
tinuar treballant tant amb 
l’equip de govern com amb 
tots els partits polítics de 
l’oposició, les entitats i asso-
ciacions de la vila i tots els 
molinencs per poder tirar 
endavant aquest projecte 
encallat des de fa tants anys.

Plataforma Afectats 
Residència Molins

Les JERC, en contra del feixisme a la vila
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Veure la sala d’actes de la 
Federació Obrera de Molins 
de Rei amb més cadires de 
l’habitual i, tot i així, plena 
no és gaire freqüent. Però va 
passar amb la presentació de 
“Casa Nostra, Casa Vostra”, 
una campanya per reclamar 
solucions des de Catalunya 
a la “crisi migratòria de la 
Mediterrània”, segons diu 
el seu manifest. Ja l’han 
firmat més de 28.000 perso-
nes, però encara són “molt 
poques” segons el seu coor-
dinador, Raúl Wagensberg, 
que pretén que la campanya 
tingui un gran ressò.

Molins de Rei 
acull la presentació 
al Baix Llobregat

Per aconseguir-ho, han 
demanat la col·laboració de 
molts famosos –principal-
ment periodistes, músics i 
actors– perquè participin 
en un vídeo promocional i 
alguns d’ells hi col·laboren 
anant als seus actes. A 
Molins de Rei, el 16 de 
desembre se’n va fer un 
dels primers: la presentació 
de la campanya a la comar-
ca. La convidada va ser la 
periodista de Catalunya 
Ràdio Mònica Terribas, qui 
va indicar que la situació 
actual és d’“impotència i 
indignitat”, tant pel que 
fa a les institucions euro-
pees com espanyoles, i va 
qualificar de “ridícul” que 
només hagin vingut 516 
persones de les 10.722 a 
què es va comprometre a 
acollir el Govern espanyol.

Catalunya no té compe-
tències en fronteres i asil, 
però la companya s’adreça 
a les institucions catala-
nes. “Sí que tenim com·
petències en sanitat i edu·
cació per donar suport als 
que ja són aquí”, defensava 
el coordinador de “Casa 
Nostra, Casa Vostra”, que 
creu que “no és una prio·
ritat en la política cata·
lana”, perquè cap partit 
en parlava en el programa 
electoral.

“Cal empènyer des del 

carrer perquè les institu·
cions responguin”, deia 
Terribas, mentre recorda-
va que l’acollida a cases 
voluntàries només seria 
recomanable al principi, 
perquè “tenen dret a fer 
la seva vida amb inde·
pendència”. La demostra-
ció de la mobilització social 
serà una gran manifesta-
ció a Barcelona al febrer 
on “hem d’aconseguir que 
hi vagi tota la gent que 
va a les manifestacions de 
l’ANC”, reptava Terribas. 
De fet, a l’equip de cam-
panya hi ha el molinenc 
Ignasi Termes, que ha estat 
el coordinador de les grans 
manifestacions independen-
tistes i hi aportarà la seva 
experiència.

Mobilització per la Fira 
de la Candelera

Abans de la manifesta-
ció es farà un concert al 
Palau Sant Jordi “de ben·
vinguda als refugiats, ja 
que, malgrat que encara 
no han arribat, volem 
donar el missatge que 
aquí seran benvinguts”, 
deia Wagensberg. Tant el 
concert com la manifestació 
seran al febrer i per això, 
Molins Acull, la plataforma 
ciutadana que es va crear fa 
poc més d’un any per buscar 
solucions locals a la crisi 
dels refugiats, aprofitarà 
que la Fira de la Candelera 
és a principis de mes per fer 
“alguna acció important 
aprofitant la quantitat de 
gent que ve”, va explicar 
Antònia Castellana, mem-
bre de la plataforma.

Molins Acull va fer 
d’amfitriona de la presen-
tació per al Baix Llobregat, 
cosa que els va “honorar”, 
segons Castellana, que va 
recordar que Molins de 
Rei “sempre ha estat llui·
tadora pels drets humans: 
ho ha estat amb les dones 
de Srebrenica o amb el 
Sàhara i ara ho hem de 
ser amb els refugiats”. 

Jordi Julià

Durant el mes de desembre, 
la Parròquia de Sant Miquel 
va col·laborar o va orga-
nitzar directament diver-
ses accions per aconseguir 
diners i aliments per als 
més necessitats de la vila

Concert benèfic de gos·
pel. Va tenir lloc el diumen-
ge 11 de desembre, a càrrec 
del grup Gospel-link, de 
Sant Joan Despí, i es van 
recollir 600 euros en favor 
dels projectes a l’Índia de la 
Fundació Vicente Ferrer.

Campanya de recolli·
da d’aliments. Aquest any 
s’han superat les quanti-
tats de l’any anterior. En 
concret s’han recollit 2.245 
kg (l’any passat 1.870 kg), 

valorats aproximadament 
en 5.777 euros (l’any passat, 
4.900 euros). També es van 
fer donatius en efectiu d’un 
total de 1.795 euros. Amb 
aquesta recollida s’han aju-
dat 75 famílies necessitades 
de Molins de Rei. 

Diferents col·lectes. En 
la col·lecta feta els dies 
17-18 de desembre a les 
esglésies de Sant Miquel, 
Sant Isidre i Sant Bartomeu 
per als projectes de Càritas 
Diocesana de Sant Feliu de 
Llobregat es van recollir 
780,70 euros. I a totes les 
misses de Nadal (dies 24 i 
25), a les esglésies de Sant 
Miquel, Sant Isidre, Sant 
Bartomeu i la Rierada es 

van recollir 1.653 euros per 
a Càritas Interparroquial de 
Molins de Rei. 

Quotes fixes de 
Càritas. La Parròquia 
de Sant Miquel anima a 
tothom que pugui a fer una 
col·laboració fixa domici-
liant una quota en favor 
de Càritas Interparroquial 
de Molins de Rei. Des del 
2016, els donatius desgra-
ven un 75% en la declara-
ció de la renda. El formulari 
es pot trobar al web de la 
Parròquia de Sant Miquel o 
se’n pot demanar informa-
ció a Càritas o al despatx 
parroquial.

Redacció

La Federació s’omple per conèixer 
com ajudar en l’acollida de refugiats

Jordi Julià

Les campanyes solidàries que ha fet aquest Nadal 
la Parròquia de Sant Miquel permeten recollir 
2.245 quilos d’aliments i prop de 5.000 euros 

El Club Bàsquet Molins de 
Rei ha dut a terme aquest 
Nadal una nova acció soli-
dària en la qual es van impli-
car els jugadors de totes les 
edats del club. L’activitat 
consistia a fer llançaments 
a cistella de forma original, 
així com aportacions dels 

diferents equips del club 
segons el marcador obtin-
gut en el seu partit. Entre 
una cosa i l’altra, amb la 
implicació de voluntaris, 
jugadors i famílies es va 
arribar a una recaptació 
final de 650 euros.

Els diners s’han aportat 

a la Fundació de la Marató 
de TV3, que el 2016 anava 
dedicada a la millora de la 
recerca en l’ictus i les le-
sions medul·lars i cerebrals 
traumàtiques. 

Redacció

La primera Medalla 
d’Honor que entregarà 
l’Ajuntament de Molins 
de Rei serà per a l’entitat 
ACOSU, l’Associació 
Comarcal Prodiscapacitats 
del Baix Llobregat, en reco-
neixement als 50 anys que 
porten donant suport a les 
persones amb discapacitat 
intel·lectual.  

ACOSU es va fundar 
l’any 1967 a Molins de Rei 
quan un grup de pares van 
decidir crear una escola per 
donar una atenció millor 
als seus fills amb discapa-
citat. L’Escola Alba va ser 
el fruit d’aquesta iniciati-
va. Va començar amb vuit 

alumnes en una casa del 
carrer Verdaguer. Quinze 
anys més tard es va obrir 
la primera llar assistida per 
a persones adultes discapa-

citades que es volien eman-
cipar i l’associació va anar 
creixent tant en socis com 
usuaris.

Viu Molins de Rei

El Club Bàsquet Molins de Rei recapta 
650 euros per a la Marató de TV3

ACOSU rep la Medalla d’Honor de Molins de Rei
Jordi Julià
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La campanya de recollida 
de joguines de l’Assemblea 
Comarcal Baix Llobregat 
Centre de Creu Roja la vam 
iniciar a principi d’octubre 
amb les reunions de plani-
ficació i organització de la 
campanya; durant els mesos 
d’octubre i novembre es va 
preparar tot el material per 
fer difusió de la campanya i 
mobilitzar tot el voluntariat 
interessat a participar-hi. 

La campanya s’ha fet 
en els nou municipis de la 
nostra àrea d’actuació. Us 
facilitem el detall d’infants 
de cada municipi, tots ells 
derivats pels diferents 
Serveis Socials de cada 
població: Molins de Rei, 
98 infants; el Papiol, 22 
infants; Castellbisbal, 78 
infants; Pallejà, 9 infants; la 
Palma, 14 infants; Corbera 
de Llobregat, 39 infants; 
Cervelló, 64 infants; 
Sant Vicenç dels Horts, 
158 infants, i Torrelles 
Llobregat, 30 infants.

En total, durant la darre-
ra setmana de desembre i 
la primera de gener vam 

repartir 512 somriures als 
nostres usuaris gràcies a 
les més de 2.000 joguines 
noves recollides i als més 
de 20 voluntaris que han 
participat en la campanya.

Durant tot el període ens 
hem posat en contacte amb 
diferents escoles i instituts 
per tal de sensibilitzar-los 
en com n’és d’important 
poder col·laborar en tas-
ques solidàries.

Han sigut gairebé tres 
mesos de feina i activi-
tats per poder aconseguir 

l’objectiu general de la 
campanya: que cap infant 
es quedés sense joguines 
noves aquest Nadal.

Les joguines que hem 
recollit havien de ser noves, 
no sexistes, educatives 
i principalment per com-
partir. Un 80% d’aquestes 
joguines han reunit aques-
tes característiques.

Assemblea Comarcal 
Baix Llobregat 

Centre de Creu Roja

Aquest desarrelament ha arrelat a la nostra vila?
Sefa Amell i Joan Maluquer, membres del 
Consell de Redacció de la revista El Pregó
El Pregó és una publicació d’informació i 
opinió sobre l’Església catalana 
“El Pregó va néixer d’una enrabiada dels professors del 
seminari amb el cardenal Carles”,  l’any 1994. “Ens preocupa 
molt el que passa al País Valencià i a l’Alguer, on ja no es fan 
misses en català.” (...) “Tenir un arquebisbe allunyat de les 
reivindicacions del territori és greu.”  
“El bisbe Omella té una visió desarrelada” 
“Vostès critiquen que el Vaticà considerés que per al Bisbat 
de Barcelona era suficient un bisbe que parlés català. Sembla  
que per al Vaticà aquesta era l’única condició, però això no és 
l’única cosa que volem; nosaltres demanem que, a més de par-
lar català, els bisbes de Catalunya respirin com els catalans, 
no que respirin com els aragonesos.”
També critiquen l’arquebisbe Omella en 
l’aspecte pastoral.
“Té una visió àmplia i propera amb el papa; això està bé. Però 
aquí té una visió desarrelada. Per exemple, fa poc va anar 
a fer una missa de malalts al santuari de la Mare de Déu de 
la Cisa i va fer tota la missa en castellà! Si ell no veu que la 
qüestió de la llengua és una cosa essencial vol dir que tenim 
un problema: no es creu el país! Ha adoptat una posició de 
desfer.”
També es queixen que l’arquebisbe de 
Barcelona no defensi una Conferència 
Episcopal Catalana pròpia.
“Ell diu que cada Estat en té una i que Catalunya, per tant, no 
n’ha de tenir. Tenir un bisbe de Barcelona que estigui absolu-
tament allunyat de les reivindicacions principals del territori 
és greu i vol dir que tenim un problema.” 
Mireia Roureda– entrevista – EL PUNT AVUI – 25 de des-
embre de 2016   

Un enllaç que ens afecta de ple! 
Enric Llorca, alcalde de Sant Andreu de la 
Barca, inicia una “ofensiva diplomàtica” amb 
Foment
Llorca: “No podem admetre l’aturada de les obres de l’enllaç 
entre l’A-2 i l’AP-7”
Foment anuncia l’aturada de les obres d’enllaç entre l’A-2 i 
l’AP-7, tot i estar pràcticament acabades des de fa anys. El 
Ministeri argumenta que el projecte s’inauguraria ja petit i 
col·lapsat.
–Diuen que el projecte naixeria petit i ja col·lapsat?
–No sé si petit i col·lapsat, però el que s’ha de fer és acabar-
lo. Perquè tot i que neixi petit i col·lapsat, serà millor que no 
pas que no neixi. És millor tenir una connexió petita que no 
tenir-la; d’aquesta manera no la tinc. Està però no la tinc. I ara 
què farem? Tres anys més per fer el projecte, pressupostar-lo...
Acabem-lo, encara que neixi petit. Perquè si neix petit és pel 
retard en la seva execució. Si hagués estat quan havia d’estar, 
hagués nascut de forma adequada en aquell moment. I si con-
tinuen passant més anys, doncs, passarà el mateix.(...)
–El que no sabem ara és quin és el nou calendari?
–Aquest mes de gener tindrem una sèrie d’entrevistes i a par-
tir d’aquí, si les coses van bé, podrem parlar d’un calendari. 
Imanol Crespo – El Llobregat – Gener del 2017

Sort que els personatges històrics que tenim a la plaça dels 
Països Catalans són d’un metall dur!
Una turista russa fa malbé l’Àliga de Valls 
exposada al Museu Dalí
El Teatre Museu Dalí de Figueres va patir un petit contra-
temps quan una visitant va voler pujar a sobre d’una de les 
peces de la col·lecció. Els fets van passar molt de pressa, quan 
un grup format per quatre turistes russos visitava el centre. 
Segons fonts del museu, una de les integrants d’aquest grup, 
en l’intent de pujar a sobre de l’Àliga de Valls, li va trencar 
una ala i li va causar algun desperfecte més.
L’Àliga és una reproducció de la peça original tradicional de 
la capital de l’Alt Camp, que va desaparèixer el 1936. 
La Vanguardia – 7 de gener de 2017

La Creu Roja reparteix joguines a 512 infants 
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MARIA TERESA 
MARIANO (M.T.M.): 
Tinc entès que has vis·
cut en diferents indrets de 
l’Estat espanyol.

ROSER LANASPA 
(R.L.): Sí, per la feina del 
meu pare vaig viure en dife-
rents llocs com Salamanca, 
Valladolid, Puente Genil, 
Madrid i Barcelona. Amb 
els meus pares vaig apren-
dre a adaptar-me als dife-
rents indrets i això va ser 
una gran lliçó per a la meva 
vida futura. 

M.T.M.: Com és que 
vius a Suïssa? 

R.L.: Per amor: l’any 
setanta vaig conèixer el 
meu marit suís a Sevilla i...

M.T.M.: Com van 
sorgir les teves escultu·
res sobre el càncer de 
mama?

R.L.: Són quelcom 
d’imprescindibles. Formen 
part del meu procés de la 
malaltia. Sentir l’empatia 
dels que t’envolten dóna 
força a l’ànima i al cos.

M.T.M.: Va ser una 
teràpia per a tu fer aques·
tes escultures?

R.L.: Per descomptat. 

Vaig haver d’enfrontar-me 
directament amb el meu cos 
mutilat i vaig aconseguir-ho 
i acceptar-ho. I, sobretot, 
volia demostrar que, mal-
grat tot, seguim sent dones 
i com n’és d’important 
acceptar-se a si mateixa, 
compartir els sentiments i 
deixar-se estimar.

M.T.M.: Vas pensar, 
en algun moment, que 
podries ajudar altres 
dones que estiguessin pas·
sant per la malaltia?

R.L.: Després de viure, 
el 1994, el procés i la mort 
de la meva mare per aquesta 
malaltia, als dos mesos vaig 
descobrir que jo també la 
patia. Vaig necessitar plas-
mar en escultures les pors, 
la frustració i la ràbia que 
sentia en aquell moment.

M.T.M.: Tinc entès que 
també volies que fossin 
un agraïment a la teva 
família... 

R.L.: Sí, sobretot al meu 
marit, que mai em va fer 
sentir menys dona, tot i que 
em van haver d’amputar 
dos pits, i sempre em va 
valorar com a persona. 

M.T.M.: Els teus fills 

com ho van viure?
R.L.: Les meves filles, 

amb serenitat; ja tenien 15 
i 18 anys. El petit, amb 
molta inseguretat i expecta-
ció. Vaig haver de crear una 
escultura per comunicar-me 
amb ell a través d’ella.

M.T.M.: Hi ha un tema 
que crec que és important 
i que tu hi has reflexionat: 
per què els homes no par·
len del càncer de mama? 
És que només estimen les 
seves dones pel seu físic? 
Després de l’operació 
i del tractament actuen 
com si no hagués passat 
res? Per què?

R.L.: En el fons és per 
por i inseguretat, i prefe-
reixen no parlar del tema. 
Amb això s’equivoquen 
profundament, ja que 
nosaltres necessitem parlar 
de les nostres pors amb les 
persones que volem i tenim 
més a prop.

M.T.M.: Tenim por 
que la societat ens consi·
deri dèbils?

R.L.: En general, sí. Hi 
ha la tendència a demostrar 
que som superwoman i, tot 
i que en general ho som, 

(riu) també caiem.
M.T.M.: Per què hi ha 

por a la compassió? La 
compassió no és amor?

R.L.: Perquè justa-
ment la paraula compas-
sió es confon amb llàstima 
o “pobreta, quina pena”; 
està mal entesa. Crec que 
falta maduració en aquest 
aspecte. 

M.T.M.: En la socie·
tat en què vivim sembla 
que no hi ha lloc per al 
dèbil, el malalt, el menys 
intel·ligent, ni per a senti·
ments tan humans com la 
por o el dol. Per què creus 
que és això?

R.L.: Perquè estem 
creant una societat en què 
la tendència és admirar als 
forts, intel·ligents, compe-

titius, de bona aparença, 
etc. i oblidem que els que 
estan malalts i senten por, 
no són menys intel·ligents, 
forts, etc. La vida els ha 
posat a prova i, en general, 
aquestes persones, després 
del procés de la malaltia, 
reneixen amb més energia, 
fortalesa i humanitat.

M.T.M.: Hem conegut 
una mica més la Roser 
Lanaspa Gatnau de 
Häfliger, una gran artista, 
però, sobretot, una gran 
persona. Gràcies!

Per saber més sobre 
Roser Lanaspa: http://
www.roser·art.com

M. Teresa Mariano
Voluntària de PICAM 

en l’Àrea de Comunicació

Roser Lanaspa Gatnau de Häfliger, escultora

“Sentir l’empatia dels que t’envolten 
dóna força a l’ànima i al cos”

Quan Roser Lanaspa Gatnau de Häfliger cursava els estudis de Ciències 
Empresarials va descobrir el seu amor per l’art i a l’Escola d’Art Massana 
de Barcelona es graduà en Arts Aplicades en l’especialitat d’Escultura. Més 

tard, estudia l’art del bàtik clàssic amb la utilització del tjanting, fotografia artística 
i pintura. 

El 1994, un càncer de mama li mostra el costat “dur” de la vida. Després de la 
seva recuperació decideix trencar amb el “tabú” del càncer de mama i és a partir 
d’aquest moment  que intenta ser transmissora d’un missatge d’esperança i enteresa, 
mentre comparteix els seus sentiments i experiències utilitzant les seves mans en la 
realització d’escultures plenes de sensibilitat i força. 

El 2008 va ser Premi d’Escultura en l’exposició internacional “Llei d’Art”; el 
2010, Premi de Cultura de la ciutat d’Aesch a Suïssa i el 2011, Premi d’Escultura a 
la Mostra d’Hivern d’Art Modern, a Lleida. Ha fet més de cinquanta exposicions 
escultòriques en galeries, centres sanitaris i culturals de diferents països. També ha 
rebut diversos encàrrecs d’obres públiques i col·labora en col·loquis, congressos, 
col·legis i institucions.

A la Roser la vam conèixer per les seves escultures, part important de la seva obra, 
però, tal com hem dit abans, la podem trobar en altres facetes artístiques com: l’art 
sacre, la pintura i la fotografia. Des del 3 fins al 27 de febrer, a l’entrada principal del 
Consorci Sanitari de Parc Taulí de Sabadell es pot veure una exposició, organitzada 
per PICAM,  d’una part de les seves escultures sobre la temàtica del càncer  

Les obres de la Roser Lanaspa Häfliger, tal com us podeu imaginar, tenen una 
sensibilitat  molt però que molt especial que captiva (s’han de veure). En la presen·
tació del seu web diu: “Tracto amb el meu treball d’establir un diàleg amb el món, 
on l’amor, l’amistat, la família, el dolor, la força, la malaltia, l’esperança, l’afecte, 
la comprensió, etc. es puguin comunicar sense paraules”. I també: “Amb una sèrie 
especial d’escultures voldria trencar el tabú del càncer de mama i demostrar com 
d’important és la força de l’amor, de la comprensió i de l’autoestima per vèncer 
aquesta malaltia.” 

Amb aquestes frases podem intuir com és la seva obra i personalitat, però aquí 
intentarem aprofundir·hi una mica més.
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Deia en l’article anterior que em referia a la 
fàbrica (S.L. Hija de J. Ferrer y Mora, inicial-
ment Hilados de Ferrer y Cia.) expressament, 
perquè el que avui anomenem El Molí –en 
obres de restauració– era la fàbrica, no era el 
molí. Per desconeixement, per deformació o per 
associació toponímica de proximitat d’aquella 
indústria, ara edifici, el comú de la gent en 
deia –i encara en diu– el molí. “On treballes? 
A la fàbrica del molí”, deien. I així, tothom: el 
poble, els mitjans, els polítics, l’Ajuntament, el 
Museu i fins i tot (!) la Plataforma “Salvem el 
Molí´”, com jo mateix. S’ha d’entendre, doncs, 
que quan es deia “la fàbrica del molí”, l’article 
del feia de locatiu: ‘al costat de’, ‘a tocar de’. 
Tots hauríem de rectificar, superar la confusió i 
interpel·lar l’Ajuntament perquè posi ordre en el 
nom de l’edifici i posi en valor arqueològic les 
restes del molí, soterrades. Així quedaria tot a 

la vista i fora de 
dubtes: l’antiga 
fàbrica de filats 
Ferrer i Mora i 
l’antic molí fari-
ner.

El molí, el de 
debò, el fariner, 
era una construc-
ció de dues plan-
tes vistes, amb 
una part sobre el 
canal amb arca-
des i una sala 
soterrada on hi 
havia les turbi-
nes, i una altra 
part a la dreta del 

rec, engolida per la fàbrica, i encara 
una altra part a l’esquerra del rec, 
amb les instal·lacions i l’habitatge 
del moliner. I tot això des del 1190, 
origen de la vila, 668 anys abans de 
la fàbrica.

La fàbrica fou de filatura de cotó: 
primer, durant uns anys, teixidura i 
una altra vegada, de filatura, fins a la 
fi. Recordo les treballadores que en 
sortien amb flocs de cotó als cabells. 
Dins la fàbrica hi havia dos habitatges, 
segons em diuen: un, del majordom 
–l’últim, Alfonso Lardin– i l’altre, del 
turbinaire, del qual no he aconseguit 
el nom. S’hi entrava pel carrer de Baix 
(Rafel Casanova, ara 77) a través d’un 
barri flanquejat per uns frondosos 
plataners que projectaven una ombra 
fresquíssima a l’estiu, tancat amb una 
portalada metàl·lica molt gran, de dos 
fulls. Al fons, a mà dreta, hi havia 
l’edifici del molí fariner i un banc 
d’obra on s’aplegaven jubilats a fer 
tertúlia amb el moliner. De nen, jo hi 
havia entrat a jugar a pilota, fins que 
el panxut moliner –Pepet– ens escri-
dassava. A l’esquerra, una paret amb 
diverses entrades a locals i al darrera, 
l’hort, i una torre de dues plantes, a 
quatre vents, destinada a residència 
de noies forasteres, treballadores de 
la fàbrica, que durant molts anys, des-
prés de la guerra incivil, va ser gover-
nada per la popular Indalecia Majoral.

El molí fariner va tancar l’any 1964, segons 
l’historiador local Eloi Bergadà, per bé que 
l’últim moliner, resident en el molí, Josep Olivé 
i Llobet, va morir l’abril de 1963. Als últims 
temps l’ajudava el seu fillol, Antoni Pons i 
Gallén. Està sepultat al nínxol 110, 3r. del Grup 
Sant Agustí del cementiri municipal. Havia nas-
cut a Palau-solità i Plegamans el 28 d’abril de 
1893, fill, també, de moliner. Estava casat amb 
Eulàlia Farrés i Tutusaus, de can Farrés de Santa 
Creu d’Olorda, germana de la popular Maria, 
que baixava del mas amb una burra i l’estacava 
a la reixa del carrer Balmes. Eren sis germanes 
i un germà, i el seu pare, Ramon Farrés i Serra, 
va ser l’últim alcalde de l’Ajuntament de Santa 
Creu d’Olorda, el que va signar l’autodissolució 
del municipi, l’any 1916.

El casal del molí, el barri dels plataners, 
l’hort i la torre-residència van desaparèixer per 
sempre a partir del 1986, amb la parcel·lació de 
la finca i la construcció dels pisos dels porxos 
del carrer de Baix i carrer Molí.

Tot plegat bé mereixeria un reconeixement 
de l’últim moliner –el primer no està documen-
tat; només sabem del “ferrer” Bernat Cornell o 
Cortell, segons les versions, que el vinculen al 
primer molí– i un Espai d’Interpretació de la 
Fàbrica, quan es disposi de l’edifici endreçat, 
ampliat, si es vol, a tot el patrimoni industrial 
de les altres grans fàbriques tèxtils, per fer 
memòria col·lectiva de la industrialització de 
la vila, tan important com desconeguda per la 
majoria de molinencs d’avui.

Miquel Rius

Agraïments per la recerca a: Eduard Martí, 
Josep L. Revenga, Elvira Bolós, Alfonso Lardín, 
Josep Artés, Albert i Miquel Viñas, Bartomeu 
Piñol i Josep Raventós 

La fàbrica, el molí i 
l’últim moliner (i II)

Les naus de Viñas-Goig, en primer terme; Ferrer i 
Mora, en segon terme i la torre-residència, en tercer 

terme, a la dreta. Arxiu de Josep Raventós

L’accés al barri de la fàbrica i del molí pel carrer Rafel 
Casanova, durant l’obra d’enderroc de cal Carlets 

manyà. Arxiu de Josep Raventós
El moliner Josep Olivé, 
en la dècada dels anys 

30 (aprox.) del segle  XX. 
Arxiu de Miquel Viñas

El moliner Josep Olivé, en la dècada dels anys 
40 (aprox.) del segle XX. 
Arxiu de Miquel Viñas

El molí fariner, l’estiu de 1958. 
Arxiu d’Eduard Martí

Les comportes de l’entrada d’aigua a les 
quatre turbines del molí fariner, l’estiu de 

1960 (aprox.). Arxiu d’Eduard Martí

Els plataners del barri del molí, l’estiu de 
1960 (aprox.).

Arxiu d’Eduard Martí
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JOSEP FERRER (J.F.): 
Per què has decidit viure 
aquesta experiència?

LAIA PARDO (L.P.): 
Principalment perquè vull 
millorar el meu nivell 
d’anglès i l’única mane-
ra de poder-te endinsar en 
una llengua i aprendre-la 
correctament i de manera 
fluïda és vivint al país on es 
parla. Vaig voler escollir els 
Estats Units per dos motius 
diferents: el primer, perquè 
és un país que sempre m’ha 
cridat l’atenció i el volia 
conèixer més, i el segon 
motiu, perquè és el país on 
el programa d’au pair està 
més ben controlat i amb les 
millors condicions. Aquest 
programa et permet poder-
t’hi endinsar culturalment 
i conèixer de primera mà 
els costums que tenen i la 
manera de viure. A més 
a més, és una molt bona 
manera de viatjar i amb les 
condicions que el programa 
t’ofereix et surt força barat.

J.F.: Què et van dir els 
teus pares i la teva família 
quan els vas comunicar 
que te n’anaves un any a 
viure als Estats Units?

L.P.: Tothom que em 
coneix sap que durant molt 
de temps havia estat dient 
que volia marxar a viure a 
l’estranger i que els Estats 
Units eren el primer país 
que tenia en el meu punt 
de mira. Així doncs, quan 
els ho vaig dir, crec que 
en certa manera no es van 
sorprendre i es van posi-
cionar en un punt de vista 
de suport absolut. Sempre 
s’hi havien mostrat a favor 
i amb la idea d’ajudar-me 
per tal que ho pogués fer 
(encara que sabien que em 
trobarien a faltar).

J.F.: Ets graduada 
en Educació Primària. 

Treballaves del que havies 
estudiat?

L.P.: No. Tenia dues fei-
nes i les dues estaven rela-
cionades amb l’educació, 
però cap d’elles era com 
a mestra. Tot i així, també 
haig de dir que vaig acabar 
la carrera el juny del 2016 i 
que encara no havia tingut 
oportunitat de buscar feina 
de mestra.

J.F.: Què és això d’au 
pair?

L.P.: Una au pair és 
una persona que viu a casa 
d’una família que l’acull 
i que treballa ajudant en 
tot el que fa referència als 
fills. 

Una au pair no pot tre-
ballar més de 45 hores set-
manals i l’horari està pac-
tat entre la família i l’au 
pair. Un cop al mes ha de 
poder gaudir d’un cap de 
setmana sencer de vacances 
(des de divendres a la tarda 
fins a diumenge a la nit) i 
cada setmana ha de poder 
tenir un dia i mig de festa 
(a escollir per la família i 
no cal que sigui continu). 
Les tasques a fer també es 
deixen pactades a l’inici de 
les entrevistes. És decisió 
de la família la llengua que 
s’ha de parlar amb els nens. 
El programa té una durada 
d’un any i el tretzè mes el 
pots destinar a viatjar pel 
país, ja que el visat que 
t’expedeixen és de tretze 
mesos. Tot i així, al cap 
de mig any pots escollir si 
allargar 6, 9 o 12 mesos 
el programa i també pots 
escollir si vols que sigui 
amb la mateixa família o 
amb una altra. Les obli-
gacions de l’au pair són 
complir amb el contracte 
de treball, seguir la norma-
tiva legal del visat i cur-
sar 6 crèdits universitaris o 

l’equivalent de 72 hores en 
cursos catalogats i accep-
tats pel programa.

La família està obligada 
a proveir de menjar, habita-
ció i un lavabo com a mínim, 
així com també pagar un 
salari setmanal. A partir 
d’aquí, serà decisió de la 
família si convé un telèfon, 
un cotxe i altres coses. A 
més a més del salari, també 
està obligada a pagar-te 500 
dòlars per dues setmanes 
de vacances (una setmana 
l’escull la família i l’altra, 
l’au pair) i uns altres 500 
dòlars per ajudar-te a pagar 
els 6 crèdits universitaris o 
72 hores de curs catalogat 
que com a au pair estàs 
obligada a fer pel Govern 
americà. A part de tot això, 
la família també és la que 
s’encarrega de pagar-te el 
vol d’anada i tornada al teu 
país d’origen.

Tot això, però, és en el 
cas del programa als Estats 
Units, ja que cada país el té 
regulat de manera diferent. 
Als Estats Units és on està 
més ben regulat, ja que el 
Govern obliga les agències 
a disposar de “monitors o 
monitores” que mensual-
ment tenen una reunió amb 
les au pairs per assegurar-
se que tot funciona com ha 
de funcionar i les dues parts 
del programa (família i au 
pair) estan complint amb 
la part que els toca. Quan 
una de les dues parts no 
funciona, aquesta persona 
és l’encarregada de fer una 

mediació i es comença el 
procés de rematch, que vol 
dir que, durant dues setma-
nes, l’au pair pot buscar 
una nova família amb qui 
anar a viure i la família pot 
buscar una nova au pair. 
Si al cap de dues setmanes 
l’au pair no ha trobat famí-
lia, està obligada a tornar 
a casa.

És un procés que passa 
força sovint i les raons són 
diverses: a vegades és cosa 
de la família, a vegades de 
l’au pair, però també ho 
pot ser de les dues bandes.

J.F.: Com s’aconsegueix 
aquest tipus de feina?

L.P.: Es pot fer de mane-
ra individual i lliure a tra-
vés d’alguns webs o bé mit-
jançant una agència. Si ho 
fas amb la primera opció, 
t’arrisques molt que no 
funcioni i trobar-te en con-
dicions molt dolentes i pre-
càries, sense ningú que et 
doni suport i et “cobreixi” 
les espatlles directament.

Amb la segona opció 
tens més possibilitats que 
tot estigui molt més ben 
regulat i també et trobes 
amb unes persones que et 
guien amb tots els passos 
que s’han de fer i et donen 
suport.

Jo vaig decidir fer-ho a 
través de la segona opció. 
Vaig contactar amb una 
agència de Barcelona que 
es diu Au Pair First que, a 
la vegada, estan en contac-
te amb tres agències ame-
ricanes que s’encarreguen 
de gestionar-ho tot. Quan 
decideixes apuntar-te, has 
de començar un procés 
molt llarg de documentació. 
Primer de tot et fan un petit 
test psicològic i un test de 
nivell d’anglès (el nivell no 
és decisiu, però hi ha agèn-
cies que el volen saber). 
Després d’això comences 
el procés de crear el teu 
perfil i de firmar el con-
tracte. Dins el perfil, a part 
d’omplir el formulari amb 
la teva informació personal, 
també necessites un informe 
mèdic, tres recomanacions 
que aprovin i recomanin la 
teva validesa per a aquesta 
feina, un collage amb foto-
grafies teves i sobre tu, i, 
per últim, un vídeo de pre-
sentació personal gràcies 
al qual et puguis donar a 
conèixer una mica.

Després d’omplir tots els 
papers pertinents i de tenir 
el teu perfil creat, comença 
el procés de trobar família. 
Un cop una família es posa 

Laia Pardo Martí viu a Redwood City, Califòrnia (Estats Units)

“Als EEUU, el client ha d’estar sempre 
complagut i per a ell tot ha de ser fàcil”

La Laia Pardo Martí és una jove molinenca de 25 
anys, graduada en Educació Primària, que des 
del mes d’agost d’aquest any viu a Redwood City, 

una població de l’estat nord·americà de Califòrnia. Hi 
ha anat per treballar d’au pair, una modalitat que 
consisteix a tenir cura dels nens d’una família a canvi 
d’allotjament, manutenció i salari. 

A la Laia, que abans d’iniciar l’aventura americana 
era monitora i responsable de l’Esplai MIB, li encanta 
el cinema, llegir, mirar sèries de televisió, fer excursions 
a la muntanya, estar amb els amics i passejar el seu 
gos.

Municipi de residència: Redwood City
Nombre d’habitants: 76.815 (dades del 2010)
Superfície: 89,5 km²
Distància amb Molins de Rei: 9.587 km en línia recta, 
amb un mínim de 15 hores de vol amb una o dues 
escales, ja que no hi ha vol directe des de Barcelona

Hollywood sign a Hollywood, Los Angeles
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en contacte amb tu, comen-
ces a fer Skypes per tal de 
fer entrevistes i conèixer-se 
fins que arribi el punt en 
què es decideix si sí o si 
no. Un cop t’has decidit 
per una família i la família 
s’ha decidit per tu, ho has 
de fer saber a l’agència i 
aquesta et prepara el con-
tracte de feina i els papers 
pertinents per anar a dema-
nar el visat. A partir d’aquí, 
només queda fer el visat 
(que s’ha d’anar a Madrid 
a fer), mantenir el contacte 
amb la família i esperar que 
l’agència t’enviï els bitllets 
d’avió.

J.F.: Et van oferir anar 
a l’Estat de Califòrnia o 
vas poder triar el lloc?

L.P.: Això depèn de la 
quantitat de famílies que es 
posin en contacte amb tu. 
Generalment no pots esco-
llir la zona; són les famílies 
les que es posen en contacte 
amb tu i finalment es deci-
deix per acord mutu si hi 
ha emplaçament o no. En el 
meu cas, vaig tenir contacte 
amb dues famílies: amb la 
que estic vivint i amb una 
de Chicago. I va ser amb 
la que estic vivint amb la 
primera que vaig contactar 
i amb la que ja vaig tenir 
molt de feeling i finalment 
va sorgir l’emplaçament. 
En tot cas, la zona on estic 
vivint és molt recomanable, 
ja que hi ha molt bon clima, 
moltíssimes oportunitats, és 
lliure d’armes, la gent és de 
ment oberta…

J.F.: La teva formació 
i haver estat monitora de 
l’Esplai MIB t’està ser·
vint per fer la feina?

L.P.: Sí. Estic cuidant 
bessons de 9 anys, quasi 
bé 10. Són un nen i una 
nena. Pel que fa a la meva 
formació, em serveix molt, 
ja que ara estan en fase de 

tenir molts deures, projec-
tes i d’haver de treballar 
molt, i això m’ajuda, ja que 
a vegades m’és més fàcil 
poder explicar i ajudar-los. 
A part que també m’ajuda 
personalment a poder 
créixer professionalment.

Pel que fa a l’experiència 
en el món del lleure, de 
moment li dec la gran 
majoria de coses que sé, 
no solament des del punt 
de vista de com tractar amb 
nens, diferents eines per fer 
activitats, etc., sinó també 
des del punt de vista de 
creixement personal, de 
saber compartir, tolerar, 
d’aprendre en tot moment 
i no deixar que la pressió 
et guanyi... Bàsicament, 
estic molt contenta d’haver 
pogut tenir una experiència 
així en el món del lleure, ja 
que si no, possiblement no 
seria qui sóc.

J.F.: Un dels motius 
per viure aquesta expe·
riència és poder aprendre 
l’idioma. Quin era el teu 
nivell d’anglès abans de 
fer el viatge? És molt dife·
rent l’anglès acadèmic que 
el que et trobes quan vius 
en un país anglosaxó?

L.P.: Abans de venir 
m’estava preparant per 
examinar-me del CAE 
(Certificate Advance 
English), així que podem 
dir que el meu nivell era 
força acceptable (tot i que, 
com he comentat abans, el 
nivell d’anglès no és deci-
siu). Ara per ara, després 
de quasi sis mesos, el meu 
anglès és força diferent. 
Ara sóc capaç d’estar tot el 
dia parlant en anglès sense 
que m’importi i sense can-
sar-me. Fins i tot hi ha 
moments que començo a 
pensar en anglès.

Pel que fa a l’anglès 
acadèmic, sí que he notat 

molta diferència. Primer de 
tot perquè a Europa apre-
nem anglès britànic, que ja 
és de per si força diferent 
a l’americà (pel que fa a 
accentuació i a vocabulari). 
I després entra en joc el 
fet que hi ha coses que a 
l’escola em van ensenyar 
d’una manera i ara m’he 
adonat que són força dife-
rents. Aquest aspecte em 
fa pensar quin és el motiu: 
si el poc nivell d’anglès o 
algun altre aspecte.

J.F.: Com és un dia 
qualsevol de feina?

L.P.: El dia comença a 
les 6 del matí preparant 
els esmorzars i dinars dels 
nens, llevant-los i procu-
rant que es preparin per 
anar a l’escola i portar-los-
hi. Després de deixar-los a 
l’escola, tinc el dia lliure 
fins que els vaig a buscar 
a la tarda. Durant aquestes 
hores lliures, una estona 
l’haig de destinar a fer la 
compra i a fer la bugada 
dels nens.

Quan els recullo de 
l’escola els porto a casa, 
preparo una mica de bere-
nar, fem deures i els porto a 
les extraescolars. I fins allà 
les 7 del vespre no torno a 
estar lliure (aquí ja es con-
sidera la nit, però). 

Algunes nits pot ser 
que treballi, però és força 
estrany. Gairebé sempre 
tinc els caps de setmana 
lliures.

J.F.: Quan tens algun 
dia lliure què acostumes 
a fer?

L.P.: Normalment quedo 
amb les amigues i fem 
diferents activitats, com 
anar a San Francisco, visi-
tar pobles i ciutats a prop 
nostre, fer activitats ame-
ricanes com veure partits 
de baseball, voluntariats… 
Un cop al mes intento fer 

una escapada de cap de 
setmana. 

J.F.: T’ha costat molt 
adaptar·te a la vida nord·
americana?

L.P.: Qualsevol canvi 
gran a la vida té difícil 
adaptació, però des d’un 
principi sempre m’he sen-
tit molt còmoda i a gust. 
En cap moment m’he sentit 
encallada o amb la sensació 
que no em podia adaptar. 
L’única cosa que se’m va 
fer difícil al principi van 
ser els horaris dels àpats 
i adaptar-me a parlar en 
anglès tot el dia, ja que em 
cansava molt ràpidament.

J.F.: Quines són les 
principals diferències cul·
turals i de costums amb 
què t’has trobat?

L.P.: Hi ha moltíssimes 
diferències, però les que 
més m’han impactat és que 
gairebé no dinen, ja que 
fan una petita parada per 
poder menjar alguna cosa 
per agafar forces, però res 
comparat amb els nostres 
dinars.

Una altra són les quanti-
tats del menjar: aquí tot és 
a l’engròs. Vas al supermer-
cat i tot és gran. I relacionat 
amb el menjar també em va 
sorprendre molt que a tots 
els restaurants posen les 
calories del menú sencer i 
de tot el que ofereixen.

La manera de reciclar 
que tenen encara em sorprèn 
i no l’acabo d’entendre. 
Generalment tenen dos 
contenidors: el de reciclat-
ge i el de no. En el de reci-
clatge va el paper, plàstic, 
vidre… i en el que no es 
recicla va l’orgànic i tot 
allò que ha tingut contacte 
amb el menjar, de manera 
que a vegades acabes tro-
bant plàstic als dos llocs!

I per últim em sorprèn 
molt el fet que tinguin tan 
clar que el client ha d’estar 
sempre complagut i que tot 
li ha de ser fàcil. També em 
sorprèn que pots pagar a 
tot arreu i la quantitat que 
vulguis amb Visa, que hi ha 
bancs dins del supermercat 
o bancs amb una zona per 
passar amb el cotxe i fer els 
moviments sense haver de 
baixar del cotxe. La veritat 
és que faria una llista tan 
llarga que no acabaria mai.

J.F.: Has pogut fer 
amics o pel tipus de feina 
que fas no tens oportu·
nitat?

LP.: Com a au pair és 
molt fàcil poder conèixer 
gent i fer amics. Hi ha pàgi-
nes de Facebook, les famí-
lies et presenten gent… A 
la zona on visc està ple 
d’au pairs.

J.F.: La família nord·
americana tipus és molt 
diferent a la catalana?

L.P.: Amb aquest pro-
grama, podríem dir que el 
tipus de família amb què 
vius són famílies que tenen 
un bon poder adquisitiu. 
Per tant, no sé ben bé com 
podria fer la comparació, 
però sí que puc dir que 
hi ha maneres de ser molt 
diferents. És una societat 
que està molt acostumada 
a fer coses, sempre estan 
ocupats, fent diferents acti-
vitats… a més a més, sem-
pre estan molt pendents del 
temps i fent-ho tot amb el 
temps exacte (ni més ni 
menys).

J.F.: La societat nord·
americana és tan indivi·
dualista com ens la pin·
ten?

L.P.: Sí, com a mínim, 
a la zona on visc jo. El dia 
a dia de la gent jove sol 
ser llevar-se molt d’hora, 
anar al gimnàs, treballar i 
tornar a casa; la vida social 
queda per al cap de setma-
na. També s’ha de dir que 
depèn molt de la feina i de 
la zona on es visqui. Estats 
Units és tan gran que s’ha 
de comparar i mirar per 
zones, no com a país en 
general.

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

L.P.: Aquí, a Califòrnia, 
la gent és molt agradable, 
a vegades fins i tot massa, 
però dóna gust anar pel 
carrer, a comprar o a fer 
qualsevol cosa. La gent 
sempre es mostra contenta 
i s’interessa per preguntar-
te per tu i la teva vida.

Ara bé, també s’ha de 
dir que són els reis de les 
aparences i que moltes 
vegades són així només per 
quedar bé. I també, en el 
món de les vendes i hosta-
leria entren en joc les propi-
nes. Aquí són obligatòries i 
moltes vegades representen 
un percentatge molt alt del 
salari, de manera que pro-
curen ser molt agradables 
per tal de tenir una propina 
més alta.

J.F.: Els americans fan 
un espectacle de qualse·
vol esdeveniment cultu·
ral, esportiu, social... Per 
què?

L.P.: Crec que és sim-
plement per vendre i entre-
tenir. Aquí gairebé tot és 
una competència, així que 
com més entretingui i més 
audiència tingui, millor.

Fins ara el programa 
més estrany que he vist és 
un anomenat Robot battle, 
que, com el seu nom indi-
ca, consisteix a fer bata-

Hippie swing a Kirby Cobe amb el Golden Gate de San Francisco de fons
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lles entre robots que han 
estat creats per diferents 
equips. Realment en fan un 
bon espectacle i tracten els 
robots com si fossin perso-
nes… És realment curiós 
de veure. 

J.F.: El 9 de novembre 
passat, els nord·ameri·
cans, per a sorpresa de tot 
el món, van triar Donald 
Trump com a president 
del país per als propers 
quatre anys. Com has vis·
cut aquestes eleccions?

L.P.: Califòrnia és un estat 
demòcrata per excel·lència. 
Així doncs, aquí s’ha viscut 
com una gran derrota i real-
ment estan molt decebuts 
i enfadats amb la resta de 
la població. Realment no 
entenen què ha passat. A 
la vegada, també s’adonen 
que el sistema que tenen 
és molt injust i comença a 
haver-hi molta gent que el 
vol canviar.

El període previ a les 
eleccions era tot un espec-
tacle. La majoria de cases 
tenien senyals en suport al 
candidat que volien votar 
i pel carrer et podies tro-
bar gent plena d’adhesius 
i senyals per donar suport 
al candidat que votarien… 
Realment, és la mateixa 
gent la que s’encarrega de 
fer la campanya. A més a 
més, no hi havia dia que 
no sortís el tema sobre les 
eleccions, anessis on anes-
sis.

Els dies en què hi havia 
debat presidencial, tothom 
en parlava i, a més, si ana-
ves als bars, el podies tro-
bar projectat a les televi-
sions, cosa que al nostre 
país no passa mai, i la gent 
del bar comentava sobre els 
debats.

Els dies posteriors a les 
eleccions podies trobar de 
tot: des de situacions en 

què semblava un tema tabú 
i d’altres en què la gent 
tenia llargues converses 
sobre el tema.

J.F.: La gent està con·
tenta amb el canvi?

L.P.: Gens ni mica. 
Encara no he conegut a 
ningú que estigui a favor 
d’aquest canvi… Més aviat 
és al contrari: la gent està 
enfadada, decebuda i una 
mica espantada amb el que 
pugui passar.

J.F.: Creus que Trump 
acabarà aplicant les polí·
tiques tan radicals, sobre·
tot en temes d’immigració, 
que ha dit que duria a 
terme?

L.P.: La majoria de gent 
creu que no ho farà, perquè 
el Govern no el deixarà i 
perquè és quasi impossible. 
Però sí que creuen que hi 
haurà molta polèmica i es 
trobaran amb greus proble-
mes… I si no, temps al 
temps! Però haig de dir que 
la gent encara no s’ho creu 
i està espantada. I, segons 
l’Estat, es trobaran amb 
greus problemes. Aquí, a 
Califòrnia, seguirà tot bas-
tant normal i tranquil, per-
què és un dels estats més 
lliures i tolerants, però tot 
està per veure.

J.F.: Com és Redwood 
City?

L.P.: És una ciutat situa-
da en l’anomenada Bay 
Area, a unes 25 milles (40 
km) de San Francisco. 
Aquesta àrea està confor-
mada per totes aquelles 
poblacions que envolten 
l’abadia de San Francisco. 
Redwood City és una de 
les ciutats més grans i 
més importants. Té abso-
lutament de tot i els seus 
atractius són el nucli de la 
població i el Parc Nacional 
d’Edgewood. La gran 
població està formada per 

famílies amb un bon poder 
adquisitiu que treballen per 
a grans corporacions de la 
tecnologia (està situat dins 
la zona de Silicon Valley, 
on es concentren les grans 
companyies de tecnologia 
com Google, Facebook, EA 
games…). 

J.F.: I el clima?
L.P.: El clima de la zona 

on visc és molt agradable. 
Generalment sol ser força 
càlid durant el dia i força 
fred a la nit, però també 
haig de dir que encara no 
m’he vist amb la necessitat 
d’utilitzar l’abric. Pel que 
fa a les pluges, quan vaig 
arribar portaven quasi cinc 
mesos sense que hagués 
plogut i estan afrontant una 
de les sequeres més for-
tes, però fa gairebé un mes 
que ha estat plovent molt 
sovint. Ara bé, Califòrnia 
és un estat molt gran i el 
clima varia molt segons la 
zona.

J.F.: Has pogut fer 
turisme? De l’Estat de 
Califòrnia què ens reco·
manaries visitar?

L.P.: Més o menys un 
cop al mes intento fer 
una escapada. Fins ara he 
pogut estar a Los Angeles, 
Hollywood, Beverly Hills, 
Santa Monica, Venice 
Beach, Santa Barbara, San 
Diego, Monterey, Carmel 
by the Sea, Las Vegas, 
San Francisco, Santa Cruz 
i totes les poblacions del 
meu voltant. Les pròximes 
destinacions són Seattle, 
Portland, Chicago… I ja 
anirem veient.

Recomanaria molt visi-
tar Los Angeles i tots els 
seus voltants (Hollywood, 
Beverly Hills, Santa 
Monica…), San Francisco, 
les platges de Califòrnia 
(totes són impressionants, 
però sobretot Santa Cruz), 

Carmel by the Sea i el Parc 
Nacional de Yosemitie i el 
llac Tahoe. En aquests dos 
últims llocs encara no hi 
he estat, però sé que són 
impressionants. I si algú 
és molt fan de la carrete-
ra, recomanaria seguir la 
Highway 1, que ressegueix 
tota la costa californiana 
i és força impressionant i 
bonica.

J.F.: Tot i que Estats 
Units no es caracteritza 
per disposar d’una bona 
gastronomia, quins són 
els plats típics de la zona 
on vius?

L.P.: La majoria de cuina 
que tenen és importada i 
amb una bona quantitat de 
sucre afegida, però el més 
típic d’aquí és el gall dindi 
d’acció de gràcies, el blat 
de moro torrat, els mar-
shmallows amb xocolata 
(una espècie de llamina-
dura torrada) i un sandvitx 
fet de mantega de cacauet 
i melmelada de maduixa 
o el gust que vulguis. 
Sorprenentment, aquest 
últim és molt bo. I després 
tenim els típics esmorzars 
d’ous ferrats, beacon, pata-
ta xafada, salsitxes… I per 
la part dolça, els pancakes, 
que nosaltres anomenem 
tortitas.

J.F.: Del que gaudeixes 
a Redwood City, què és el 
que t’agradaria que tin·
gués Molins de Rei?

L.P.: El pàrquing. De 
debò que una cosa bona que 
tenen els americans és que 
hi ha pàrquing a tot arreu 
i la gran majoria són gra-
tuïts o molt barats. També 

m’agradaria poder gaudir 
de la facilitat d’horaris que 
té el banc, la facilitat de 
poder arribar a tot arreu, els 
parcs nacionals que hi ha a 
prop… Podria fer una llista 
força llarga.

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

L.P.: A part de la família, 
el gos i els amics, trobo 
molt a faltar una plaça cen-
tral on seure a prendre algu-
na cosa mentre perds les 
hores xerrant. Una de les 
coses que més m’he ado-
nat és que nosaltres estem 
molt acostumats a tenir una 
plaça central, que el poble 
es construeixi al seu vol-
tant i que hi hagi gairebé 
sempre un caliu. Aquí no és 
així: el centre dels pobles 
és el carrer principal amb 
botigues i amb ornamenta-
cions als arbres, però res a 
comparar. 

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

L.P.: Quasi bé setma-
nalment faig Skypes amb 
la meva família i amistats; 
gràcies a ells m’assabento 
de moltes de les coses que 
passen. Si no, sempre hi ha 
el Facebook per explicar 
què passa….

J.F.: La teva estada als 
Estats Units té data de 
caducitat, un any, tot i 
que la podries allargar. Ja 
saps què faràs o encara és 
massa aviat per decidir?

L.P.: No ho tinc gaire 
clar encara. Tinc diversos 
pensaments i idees, així que 
deixaré la pregunta sense 
respondre.

Las Vegas sign a Las Vegas, estat de Nevada

 Pont del Golden Gate a San Francisco
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Aquest 2017, el pressu-
post de l’Ajuntament se 
situarà per primera vega-
da per sobre del llindar 
dels 30 milions d’euros, 
un 5,38% més que l’any 
passat. Aquesta pujada 
s’explica, principalment, 
per l’augment de les inver-
sions, que s’incrementen en 
1,2 milions d’euros. Les 
més destacades són la nova 
Biblioteca Municipal a 
l’edifici del Molí, la tercera 
fase de la Zona Esportiva 
Ricard Ginebreda, la refor-
ma de la carretera i les 
obres de millora a la façana 

del Palau dels Requesens. 
També es mantenen els 
250.000 euros destinats 
a les inversions als barris 
que proposen i escullen els 
mateixos veïns i veïnes de 
la vila a través dels pressu-
postos participatius.

Augmenten també els 
diners que es destinaran a 
serveis socials. L’increment 
per al 2017 és del 17,6%. 
També creixen les dota-
cions per al servei de tele-
assistència (un 4,4%) i per 
al servei d’atenció domici-
liària (un 26%). A més, per 
primera vegada es crea un 

fons extraordinari d’emer-
gència per a gent gran que 
viu sola per un import de 
30.000 euros. Segons l’al-
calde, Joan Ramon Casals, 
“amb aquests comptes, en 
alguns aspectes fins i tot 
anem més enllà del que 
ens pertoca”. 

Pel que fa a les partides 
de promoció de la salut, 
augmenten més d’un 50% 
per tal de poder fer pos-
sible el Pla de Salut, que 
serà l’eina que marcarà les 
accions a fer. “La proposta 
té la virtut de ser redis-
tributiva, atès que conté 

la despesa a les àrees de 
caràcter organitzatiu 
per poder créixer en els 
àmbits dels serveis a les 
persones”, apunta el pri-
mer tinent d’alcalde, Xavi 
Paz.

Els recursos destinats 
a transport públic també 
pugen. En aquest cas, 
un 19,7% més de diners 
per al funcionament del 
MolinsBus i la instal·lació 
de punts de càrrega per a 
vehicles elèctrics.

Segons l’equip de 
Govern municipal, el pres-
supost té com a principal 

objectiu “aprofundir en 
aquelles polítiques que 
han permès situar la vila 
com a referent de l’atenció 
a les persones i la reduc-
ció de l’atur”. Pel que fa 
a les partides orientades 
a l’estímul de l’economia 
local, s’augmenta la dota-
ció per als ajuts a emprene-
dors que s’estableixen com 
a autònoms, el pressupost 
destinat a la dinamització 
i promoció comercial, i els 
diners previstos per gestio-
nar i difondre la Fira de la 
Candelera. 

Jaume Ortega

El pressupost municipal supera els 30 milions d’euros

La Comissió de la Cavalcada 
de Reis valora molt positiva-
ment la Cavalcada d’aquest 
any, que ha arribat a la qua-
rantena edició.

“La Fàbrica dels Somnis” 
ha estat tot un èxit de par-
ticipació i crítica. Un total 
de 4.919 persones han visitat 
aquesta fàbrica màgica i la 
fada dels somnis.

El pessebre gegant de 
Molins de Rei es consoli-
da i guanya en qualitat al 
pati de Ca n’Ametller amb 
el nou canvi d’espai a la part 
de jardí del mateix patí, on 
molts infants i no tan infants 
l’han vingut a veure.

Pel que fa a la Cavalcada 
de Reis, la introducció de més 
grups de danses, ballarins i 
batucades de diferents disci-
plines, i la furgoneta del correu 
reial han estat les gran novetats 
d’aquest any. Els números par-
len per si sols: 2,7 quilòmetres 
de Cavalcada, 1.500 metres 
d’espectacle, 7 carrosses, 6 
grups de percussió, 8 cava-
llistes, 145 patges, 4 grups de 
dansa i acadèmies de ball amb 
més de 70 ballarins i més de 
35 banderistes, escoltes, esten-
dards i ofrenes van acompan-
yar la Comitiva Reial. 

Es van llençar 1,5 tones 
de caramels, el que equival 
a 280.000 caramels, afegits 
a les més de 200 torxes, 20 
quilos de confetis i 8 pagesos 
que van deixar i motoritzar 
les carrosses amb els seus 
tractors. 

Al voltant de 45 persones 
entre membres de la Comissió 
de la Cavalcada i voluntaris 
de maquillatges, vestuari i 
servei d’ordre van vetllar en 
tot moment per la prepara-
ció i la seguretat durant la 
Cavalcada. En resum, més de 

250 persones han participat 
en aquesta Cavalcada 2017.

La Cavalcada va sortir 
puntual i sense incidents, 
enguany, amb la novetat que 
s’havia canviat el recorregut, 
tal com han fet més municipis 
de la comarca per motius de 
seguretat, tant de les persones 
i carrosses que hi participen 
com de la gent que la veu. 
Aquest canvi es va fer per 
evitar la plaça Catalunya i el 
carrer Molí, ja que són espais 
estrets i amb molta concen-
tració de gent.

Amb aquest escrit volem 
agrair a totes les persones 
que van venir a veure la 
Cavalcada de Molins de Rei 
i van fer cas en tot moment 
de les indicacions de segu-
retat que es van fer durant 
tot el recorregut. Durant 
la Cavalcada es van reco-
llir 1.575 cartes i diversos 
xumets, com ja és tradició.

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

Per acabar, des de la 
Comissió volem agrair 
el suport de tots els 
col·laboradors i, en especial, 
el de tants i tants pagesos 
que des de fa més de 40 anys 
fan que aquestes carrosses 
es moguin i cobrin vida: F. 
Javier Cuscó Moyas, Santiago 
Vives Torné, Valentí Tort 
Estafanell, Jaume M. Tort 
Estafanell, Justi Roca Burón, 
Miquel Casanovas Parellada, 
Josep Cuscó Moyas, Josep 
Rodón Marimón, Jaume 
Garriga Pujol; com també 
el del conductor de la fur-

goneta del Correu Reial i 
manteniment dels genera-
dors, Fernando Hernández 
González, de l’empresa 
Agrícola Llobregat.

Finalment, també volem 
aprofitar per agrair als nostres 
col·laboradors  el seu suport 
incondicional: Acadèmia 
de dansa Samaeh-Las Dria-
das, ADF Puigmadrona-
Olorda, Agrícola Llobregat, 
Agrupació Folklòrica, Art 
Gràffic, Baketomba, Bar 
Restaurant Gato Negro, 
Bar Restaurant Mig-Mig, 
Batoke’m, Coma Creacions, 
Colla Gegantera de Molins 
de Rei, Creu Roja Molins de 
Rei, El Llaç, Escola de Ball 

Passió, Escola Manyanet, 
Església Parroquial i mos-
sèn Xavier Aymerich, Estanc 
la Plaça, Grup de Ball 
Surprem Kaur, “la Caixa”, 
La Casa Urbana-Escola 
de Ball, Llibreria Barba, 
MIB (Moviment Infantil 
de Barriades), Pastisseria 
Cardona, Pneumàtics Fisa, 
Ràdio Molins de Rei, Servei 
Local de Català, Soler i 
Sauret, Sonitrons, Tallers 
de Confecció Amapola, 
Timbalers de l’Entxuscat, 
Timbalers del Camell, 
Timbalers del Cuc, Timbalers 
dels Dimonis, Timbalers 
Fills de la Flama, Tintoreria 
Major 39, Ajuntament de 

Molins de Rei, en especial a 
la Regidoria de Cultura, a la 
de Via Pública i la Guàrdia 
Urbana, i, és clar, el de totes 
les persones i patges que, a 
títol personal i anònim, ens 
han ajudat: personal de ves-
tuari, maquillatge, organitza-
ció, servei d’ordre...

Reiterem el nostre agraï-
ment i us encoratgem perquè 
l’any vinent puguem també 
disposar de tots vosaltres de 
la millor manera, tal com 
s’ha fet enguany. 

La Comissió de la 
Cavalcada de Reis 2017

La Fàbrica dels Somnis, s'ha estrenat aquests Reis

Josep Ferrer
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El líder de la Candidatura 
d’Unitat Popular (CUP) 
Molins de Rei, Roger 
Castillo, va presentar la 
seva renúncia en el Ple 
municipal del passat 22 de 
desembre. Després d’uns 
mesos de debat intern, el 
portaveu del partit ha deci-
dit posar punt i final a una 
etapa de cinc anys i mig 
com a regidor a l’Ajunta-
ment. La Laura Munt, que 
ocupava el següent lloc de 
la llista, assumirà el càrrec 
de regidora en el Ple de 
gener.

Des de la CUP asseguren 
que es tracta d’una “rees-
tructuració per afrontar 
el segon tram del mandat 
2015-2019”. El principal 
partit de l’oposició defensa 
en un comunicat que han 

treballat durant els últims 
mesos per afrontar un pla 
de xoc social contra la 
pobresa, recuperar el con-
trol dels serveis municipals 
privatitzats, actuar contra 
la violència i discriminació 
envers les dones i la defen-
sa de la democràcia directa. 
Però tot i això, lamenten 
que “l’actual Govern, amb 

majoria absoluta, ha optat 
per obviar la immensa 
majoria de propostes fetes 
des de la CUP i ha impos-
sibilitat traçar un escenari 
de transformació política 
rellevant a la vila des de 
la institució en els propers 
anys”.

Jaume Ortega

Les competències en matèria 
sanitària de l’Administració 
local són limitades, però 
ningú dubta que es poden 
desenvolupar accions des-
tinades a la prevenció de 
la malaltia, la promoció 
de la salut i la millora de 
la qualitat de vida de les 
persones. En aquest sentit, 
l’Ajuntament de Molins de 
Rei ha impulsat la creació 
d’un Pla de Salut Local, un 
projecte interdisciplinar i 
participatiu en el qual s’han 
implicat tècnics municipals, 
professionals del sector i 
membres de diverses enti-
tats sociosanitàries, espor-
tives, educatives i de gent 
gran.

El Pla de Salut és un 
document marc que prio-
ritzarà, ordenarà i planifi-
carà les accions en l’àm-
bit de la salut local tant 
pel que fa a la promoció 
i protecció com a la salut 
pública i comunitària. Els 
seus objectius són impulsar 
accions que contribueixin a 
millorar i promocionar els 
hàbits saludables dels ciuta-
dans i promoure l’estratègia 
en tots els àmbits munici-
pals, entitats i organismes 
del municipi.

La plasmació pràctica 
més clara, després d’un 
llarg procés d’elaboració, 
és un catàleg de serveis 
dels diferents departaments 
municipals en matèria de 
salut i la redacció de pro-
postes de millora a partir de 
l’anàlisi de dades propor-
cionades per la Diputació 
de Barcelona i l’Institut 
Català de la Salut. 

La redacció del Pla 
ha estat liderada per la 
Regidoria de Sanitat i Salut 
Pública, en mans del socia-
lista Xavi Paz. “Darrere del 
Pla hi ha molta feina, par-
ticipació i reptes de futur 
per millorar el més pre-
uat que tenim: la salut”, 
destacava Xavi Paz en la 
roda de premsa de presen-
tació del projecte, mentre 
apuntava que la nova eina 
“contribuirà en el desen-
volupament de polítiques 
de prevenció i promoció 
d’hàbits saludables”. En 
total, el Pla aglutina 58 
propostes organitzades en 
set línies estratègiques: pro-
moció d’hàbits i estils de 
vida saludable, millora dels 
recursos socials i sanitaris, 
formació i educació per a la 
salut, promoció de la salut 
mental, millora de quali-
tat de vida de les persones 
amb malalties cròniques, 
promoció de l’envelliment 
saludable i promoció de la 
salut ambiental.

A banda de millorar el 
foment de polítiques salu-
dables, el Pla també té com 
a objectiu augmentar les 
fonts de dades que permetin 
impulsar mesures preventi-
ves, sobretot en l’àmbit de 
la salut mental.

El Pla de Salut incorpora 
mesures prevenció de 

salut mental i contra la 
violència masclista

Esquerra Republicana 
de Molins de Rei (ERC) 
ha presentat diverses apor-
tacions per millorar la pro-
posta del Govern municipal 

del primer Pla de Salut. 
Els republicans demanen 
incorporar més canals de 
contacte a disposició de 
les víctimes de violència 
masclista amb la posada 
en funcionament d’un ser-
vei psicològic en línia per 
evitar els desplaçaments i 
augmentar l’horari d’aten-
ció. Alhora també proposen 
afegir actuacions en l’àmbit 
escolar per identificar com-
portaments de control en 
col·laboració amb la comu-
nitat educativa.

També s’incorporen 
temes referents a la salut 
mental. ERC proposa ela-
borar un estudi de salut 
mental que contribueixi a 
lluitar contra l’estigma, ja 
que els trastorns d’ansietat, 
angoixa, estat ansiós i la 
depressió formen part de 
les deu primeres malalties 
de la vila. En aquest sentit, 
es demana que es cons-      
titueixin grups d’ajuda 
mútua, es facin xerrades 
i tallers experimentals, i 
actuacions encaminades a 
la prevenció del suïcidi. 

Totes aquestes mesures 
han estat incorporades al 
document de treball del 
Govern municipal. En 
canvi, n’ha quedat fora la 
targeta per a la gent gran 
que demanava el partit 
republicà i que permetria 
que Molins de Rei facilités 
l’accés a diferents serveis 
a un sector de la pobla-
ció amb àmplies dificultats 
socials i econòmiques en 
l’actual situació de crisi.

Jaume Ortega

L’Ajuntament elabora un Pla de Salut

Dimiteix el portaveu de la CUP, Roger Castillo
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El diumenge 15 de gener, 
l’Assemblea Nacional 
Catalana (ANC) va presen-
tar a Sant Feliu de Llobregat 
la campanya “Fem Futur” 
amb l’objectiu d’informar 
tots  els ciutadans de les 
raons per anar cap a una  
República Catalana.

Es desplegarà en forma 
d’accions informatives que 
se centraran en un tema 
diferent cada mes, com ara 
la gestió d’infraestructures, 
la gestió cultural, la rege-
neració democràtica, la 

participació ciutadana o els 
serveis socials. En aquesta 
línia, l’ANC local publicarà 
en aquesta revista una sèrie 
d’articles que recolliran una 
síntesi del contingut men-
sual de la campanya.

Com cada any. durant 
la Fira de la Candelera ens 
agradarà molt rebre-us a 
la nostra parada, situada al 
carrer Rafael de Casanova, 
65.

Josep Miquel Hermoso 
i Lloret, coordinador de 

l’ANC- Molins de Rei

Els ajuntaments de Molins 
de Rei, Sant Feliu de 
Llobregat i Sant Vicenç dels 
Horts han signat un conveni 
amb l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) per 
construir un nou pas inun-
dable per a vianants i bici-
cletes.

El pont es construirà a 
l’alçada dels aiguamolls. 
Costarà prop d’un milió 
d’euros i serà pagat per 
les quatre administracions 

implicades. En concret, 
cada ajuntament aportarà 
158.000 euros i l’AMB, 
474.000 euros. 

Segons va explicar 
l’alcalde de la vila, Joan 
Ramon Casals, a Ràdio 
Molins de Rei, un cop s’ha-
gi fet el projecte executiu, 
serà l’AMB l’encarregada 
de fer l’obra, que podria 
estar enllestida d’aquí a un 
any i mig.

Redacció

L’Ajuntament ha habilitat 
un nou espai de lleure per a 
gossos. Aquest cop s’ubica 
a la zona verda situada 
davant de la plaça Antoni 
Méndez, al barri de la Riera 
Bonet. El correcans està en 
un solar amb perímetre de 
130 metres lineals i consta 
de dues zones: una per a 
gossos grans i una altra per 
a petits, amb dos accessos 

diferenciats. 
L’actuació és un projecte 

proposat i triat pels veïns 
del barri en el marc dels 
primer pressupostos parti-
cipatius. El nou equipament 
ha costat 3.200 euros i se 
suma als que ja estan ubi-
cats als barris de la Granja 
i el Canal.

Jaume Ortega

Una família del barri de la 
Granja es va endur un bon 
ensurt el 29 de desembre 
passat. En beure el con-
tingut d’una ampolla de 
malta –una beguda típica 
de l’Amèrica Llatina– com-
prada en un supermercat 
del barri, es van adonar que 
tenia gust a podrit. En bui-
dar tot el líquid van veure 
com en el fons de l’ampolla 
hi havia un objecte sòlid, 
llefiscós i gran que no van 
poder identificar.

Tant el distribuïdor 
–una empresa de les illes 
Canàries– com el fabricant, 
l’empresa d’origen veneço-
là Polar, que elabora aquest 
producte a Florida (Estats 
Units), es van posar de 
seguida en contacte amb la 

família després de l’oportu-
na queixa presentada en el 
supermercat.

Segons la versió faci-
litada pel fabricant, i a 
l’espera dels resultats de 
l’analítica, el líquid ingerit 
no presenta cap problema 
per a la salut. El deteriora-
ment s’hauria produït en el 
procés de fabricació quan, 
a través del tap que estava 
mal tancat, va entrar oxigen 
a l’ampolla i això va fer 
que a l’interior es desenvo-
lupés un organisme que es 
va alimentar del sucre de 
la malta fins a adoptar la 
forma que va poder perce-
bre la família. 

Segons el distribuïdor, 
aquest és el segon cas 
semblant detectat a l’Es-

tat espanyol en els més de 
dos milions d’ampolles de 
malta venudes.

Redacció

Molins de Rei continuarà 
formant part de la Zona 
2 de transport públic i 
pagant molt més per anar a 
Barcelona que altres muni-
cipis més llunyans de la 
capital catalana fins, com a 
mínim, l’any 2018. I és que 
la T-Mobilitat, el nou siste-
ma de tarifació anunciat per 
al 2016 que havia d’acabar 
amb les corones tarifàries 
i amb el greuge que pateix 
el municipi, s’ha tornat a 
endarrerir.

Un nou retard, aquesta 
vegada de dos anys, que el 
Govern municipal lamen-
ta. “No és una bona notícia 
per a Molins de Rei”, reco-
neix l’alcalde, Joan Ramon 
Casals. “Teníem esperan-
ces en el 2016, però no 
ha pogut ser”, afegeix el 
primer tinent d’alcalde, 

Xavi Paz. “La velocitat 
de les necessitats és més 
ràpida que la de les solu-
cions”, indica Paz. “Instem 
l’Àrea Metropolitana 
i la Generalitat que es 
prenguin seriosament el 
tema”, exigeix el primer 
tinent d’alcalde.

Casals reclama que 
altres municipis se sumin 
amb més contundència a 
la reclamació de l’arribada 
de la T-Mobilitat. “A vega-
des sembla que només 
estrenyem nosaltres i 

Sant Cugat del Vallès”, 
critica l’alcalde. “A vega-
des, l’Àrea Metropolitana 
està massa obsessionada a 
limitar que entrin cotxes 
a Barcelona i el cert és 
que, per a una famí-
lia molinenca, pot sortir 
més car anar-hi en trans-
port públic”, argumenta el 
també diputat al Parlament 
de Catalunya per Junts pel 
Sí.

Jose Polo

Una ampolla de malta en mal estat provoca 
un ensurt a una família del barri de la Granja

Molins de Rei continuarà formant part de 
la Zona 2 de transport públic fins al 2018

L'ANC presenta 
la campanya “Fem Futur”

Es construirà un pas 
inundable per travessar el riu 

La Riera Bonet estrena correcans

Cedida per l'ajuntament. Dan Costa

Cedida per l'ajuntament - Dani Costa
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El Centre d’Ocupació i 
Serveis a les Empreses Joan 
García-Nieto acull el nou 
curs del programa SEFED, 
un curs de formació ocupa-
cional adaptat a un certificat 
de professionalitat especia-
litzat en activitats de gestió 
administrativa. Enguany hi 
participen trenta persones.

La formació parteix de 
la simulació d’una empresa 
com a metodologia d’apre-
nentatge i és una molt bona 
eina d’inserció laboral.  
L’aula adopta la distribució 
d’una oficina i s’hi repro-
dueixen els circuits admi-
nistratius habituals, amb 
departaments administra-
tius, de gestió comercial, 

comptabilitat i recursos 
humans.

El curs, amb un enfoca-
ment molt pràctic, s’adreça 
prioritàriament a persones 
en situació d’atur que volen 
millorar les seves competèn-
cies professionals per poder 
accedir novament al mercat 
de treball. La formació dura 
900 hores i està subven-
cionada pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i 
es desenvolupa en col·la-
boració amb la Fundació 
Inform. El grau d’inserció 
laboral entre els participants 
a les anteriors edicions és 
superior al 60%.

Jaume Ortega

S’inicia un nou curs de simulació 
d’empreses del programa SEFED

Molins de Rei és un muni-
cipi amb més de 800 
anys d’història però amb 
pocs atractius turístics 
per als forans. La Fira de 
la Candelera i el Camell 
són els principals reclams 
del municipi. L’equip de 
govern, gràcies a una sub-
venció de la Diputació de 
Barcelona, ha volgut posar 
en relleu alguns dels edifi-
cis històrics de la vila per 
donar-los a conèixer als 
molinencs i sobretot a les 
persones que ens visitin.

En concret, en una pri-
mera fase s’han senya-
litzat 19 edificis i espais 
emblemàtics de Molins de 
Rei amb uns petits plafons 
on s’explica la història de 
l’indret i de l’immoble 
amb l’objectiu de posar en 
valor aquest patrimoni. Els 
textos han estat elaborats 
per la directora del Museu 
Municipal, Maria Eugènia 
Ripoll. 

A banda de la senyalitza-
ció, també s’han editat uns 
tríptics que incorporen un 
plànol d’ubicació dels 19 
punts i informació de cada 
un d’ells, i un web:www.
turismeamolinsderei.cat =. 
Els tríptics es poden acon-
seguir als principals equi-
paments del municipi i es 
preveu que el web es pugui 
visitar per la Fira de la 
Candelera. 

L’alcalde de Molins de 
Rei, Joan Ramon Casals, 
ha destacat que “Molins 
de Rei és un dels muni-
cipis amb una riquesa i 
un valor històric dels més 
importants de la nostra 
comarca”, malgrat que fins 

ara no se n’havia fet la difu-
sió adequada, i ha recor-
dat que la voluntat del seu 
equip de govern és “posar 
en valor el nostre patri-
moni perquè, tot i tenir-
lo a prop, no sempre es 
coneix prou”. El primer 
tinent d’alcalde Xavi Paz 
ha subratllat que “la millor 
manera de preservar el 
patrimoni de Molins de 
Rei és donar-lo a conèixer” 
i ha recordat que “gràcies 
als hotels, la vila rep cada 
dia més visitants que, més 
enllà d’hostatjar-se per 
anar a Barcelona, volen 
aprofitar la seva estada 
per conèixer la nostra his-
toria i el nostre patrimo-
ni”. 

Els 19 punts senyalitzats
Edifici de la Federació 

Obrera, edifici de la 
Joventut Catòlica, esglé-
sia parroquial de Sant 
Miquel Arcàngel, Escola 
Municipal de Música, plaça 
de la Creu, estació del tren, 
plaça de la Bàscula, Casa 
de les Comportes del Reial 
Canal de la Infanta Doña 
Luisa Carlota de Borbón, 
Mercat Municipal, Palau de 
Requesens, Escola el Palau, 
Foment Cultural i Artístic, 
Racó de Margarida Xirgu, 

Edifici del Molí, plaça de 
Catalunya (Casa de la Vila, 
Ca n’Ametller i font), font 
dels Casats, Casa Tarragó, 
antiga Clínica i Centre 
Mèdic de Molins de Rei, i 
plaça dels Països Catalans.

L’Ajuntament no des-
carta, en una segona fase, 
ampliar els punts d’interès, 
ja que n’han quedat fora, 
per exemple, el castell 
Ciuró, l’ermita de Sant Pere 
de Romaní o la plaça de 
les Bruixes, situats fora del 
nucli urbà. Fins i tot per les 
xarxes socials s’ha proposat 
senyalitzar “monuments” 
contemporanis, com les tan 
criticades plaques solars de 
la plaça del Molí.

Josep Ferrer

Molins de Rei es vol posar en el 
mapa turístic de la comarca

Cedida per l'ajuntament - Dani Costa

Cedida per l'ajuntament - Dani Costa

Josep Ferrer
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El 20 de desembre passat, una trentena de membres del Casal de la Dona de Molins de Rei vam fer el tradicional dinar de Nadal, aquest cop 
al local de La Dehesa. El Casal de la Dona està situat a l’edifici de la Federació Obrera, on fem activitats ben diverses. Cada cop oferim més 

variació i diversitat de cursos i tallers. Potser molts dels lectors d’el Llaç no ens 
coneixen. Per aquest motiu us convidem a visitar-nos i us informarem, sense cap 

mena de compromís, de qualsevol de les activitats que fem. Segur que alguna s’ajusta 
al que esteu buscant.

Els cursos, els fem sempre a les tardes, però esperem, dins un temps prudencial, oferir 
alguna activitat al matí perquè cadascuna de vosaltres pugui adaptar l’horari a les 

seves necessitats.                                                                              Casal de la Dona

El passat 26 de novembre, els molinencs nascuts el 1940 es van reunir davant d’una bona taula del restaurant Can Samaranch per celebrar, 
amb sana alegria i bon humor, un dinar de germanor.

Trobada dels nascuts el 1940

Samarretes esteses al terrat
Amb motiu de la Fira de la Candelera, La Peni continua fent 
una aposta per la producció de teatre amateur de qualitat i 
us ofereix l’obra Samarretes esteses al terrat.

Es tracta d’una obra de creació pròpia de Delit Teatre 
que ha tingut molt bona acollida ens les representacions 
que s’han anat fent fins ara i per això des de la Peni l’hem 
volguda portar a Molins de Rei. 

Samarretes esteses al terrat transcorre en l’espai d’un 
terrat, on un grup de noies es troben i emprenen un viatge 
a partir d’un seguit de textos, un viatge per l’ésser humà, 
amb els sentiments a flor de pell. És una obra que parla 
de tots nosaltres, homes o dones, però especialment de la 
dona, en totes les seves dimensions, des del segle xii fins 
avui dia. A l’escenari, hi veurem respirar tot tipus de dona: 
des de la que ho té tot fins a la que no té llar o país on viure 
perquè s’ha vist empesa a fugir-ne.

El muntatge es nodreix de textos que abasten un ventall 
de deu segles, des del segle xi, amb la comtessa de Dia, pas-
sant per Ramon Llull, William Shakespeare, Àngel Guimerà, 
Mercè Rodoreda, Bernard-Marie Koltès, Mireia Calafell i 
altres autores i autors, fins a arribar a l’actualitat amb un 
text escrit per una de les actrius de la companyia, l’Alba 
Herrojo. El muntatge està acompanyat de música de la mà 
d’una altra de les actrius, la Irene Salmerón.

La Peni i Delit Teatre esperem que la proposta sigui ben 
rebuda i que us agradi tant com a nosaltres ens ha agradat 
preparar-la i oferir-la. Us hi esperem! 

Bona Fira de la Candelera!
Dia: 11 de febrer
Hora: 21 h
Preus: 10 €, general; 8 €, socis                     La Peni

Dinar de Nadal del Casal de la Dona
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Aquest any que acabem ha 
estat un any ple de sorti-
des, correfocs i activitats. 
Lluny queda ja la prime-
ra gran activitat: l’estand 
de la Fira de la Candelera 
i el Bateig dels Dracs de 
Molins de Rei, bateig que 
va ser fet pel president 
de la Generalitat, Carles 
Puigdemont; per l’alcalde 
Joan Ramon Casals i pel 
regidor de Cultura, Xavi 
Paz. Els noms que ara por-
ten –Llum, Foc i Tro– van 
ser escollits en votació per 
tota la gent que va passar 
per l’estand.

Seguint amb aquest breu 
repàs de les activitats més 
destacades, continuem amb 
el Carnaval, quan vàrem 
participar a la rua del barri 
de la Riera Bonet amb la 
nostra percussió per acom-
panyar el rei Carnestoltes.

Ja a l’abril, vàrem fer 
el Correfoc de Sant Jordi. 
Es va veure que la gent 
tenia ganes d’acabar la 
Diada amb un acte popular 
de carrer i molta gent hi va 
participar. Els petits de la 
colla van iniciar la tarda 
de foc, amb un correfoc 
infantil, per continuar amb 
el correfoc d’adults.

A partir d’aquesta data 
es va iniciar la temporada 
de correfocs, tant d’adults 
com d’infantils. Els 
adults van continuar 
cremant al barri de 
la Riera Bonet, on 
per primera vegada 
es portava el foc i 
els tabals d’un corre-
foc, que va ser orga-
nitzat pels Dimonis 
de Molins de Rei i 
el Cuc. Vam conti-
nuar el juny amb els 
correfocs a Manresa 
(on vam guanyar el 
Premi a la Millor 
Encesa) i al barri de 
la Marina de Port de 
Barcelona, per aca-
bar, abans de l’estiu, 
amb el correfoc 
d’Abrera. 

Després de les vacances 
d’estiu, a final d’agost, ja 
es reiniciava la tempora-
da: correfoc a Palau-solità 
i Plegamans, i correfoc a 
Sitges, organitzat pels nos-
tres padrins de foc i colla 
centenària, la Vella de 
Sitges. 

Els Infantils participaven 
en el correfoc de Sant Just 
la setmana abans de Sant 
Jordi i descansaven fins al 
correfoc de Palau-solità i 
Plegamans, on van fer el 
correfoc conjunt entre les 
quatre colles participants.

I arribem al setembre, on 
vam coorganitzar i partici-
par en el correfoc de Festa 
Major, tant l’Infantil com 
el d’Adults. No cal dir que 
és un dels correfocs on ens 
fa més il·lusió participar, ja 
que és la festa del foc de la 
nostra vila i quan compar-
tim els carrers, les espurnes 
i el so dels tabals amb els 
nostres convilatans.

Seguit d’aquest correfoc, 
els adults participaven en el 
de Festa Major de Sant Feliu 
i la colla Infantil intervenia 
en una de les festes de més 
assistència de Catalunya: en 
el correfoc de la Festa dels 
Súpers. Per acabar els actes 
de foc d’aquest any 2016, 
els Dracs de Molins de Rei 
ballaven a la Trobada de 

Bestiari de Cornellà, on la 
percussió infantil va obtenir 
el Premi Especial del Jurat.

Però no tot ha estat foc. 
Els Dracs de Molins de 
Rei –Llum, Foc i Tro– han 
visitat les escoles Alzina, 
Madorell, Sant Miquel, El 
Patufet, Virolai, La Sínia i 
El Palau per apropar el món 
del foc als infants de la vila 
i per explicar les normes 
dels correfocs per poder 
gaudir-los amb seguretat i 
amb respecte.

A més d’aquests tallers 
també hem fet activitats 
solidàries, una de les quals 
amb l’AFANOC, ja que 
participàrem en la cercavi-
la prèvia a la festa; l’altra 
ha estat amb Gueopic, 
quan, gràcies a la Tabalada 
Solidària amb la participa-
ció de 9 colles de percussió, 
es van recollir més de 700 
euros per a l’entitat moli-
nenca. També creiem que 
és important fer xarxa amb 
les entitats de la vila i per 
això col·laborem amb qui 
ens ho demana, com amb 
els Gegants de Molins de 
Rei tirant els coets d’inici 
de les cercaviles de Gegants 
a la Festa Major.

Aquesta ha estat una breu 
descripció de les activitats 
externes que hem fet al 
llarg d’aquest any 2016. Les 

internes, com assajos, 
reunions, esmor-
zars... que esdevenen 
imprescindibles per 
al bon funcionament 
de la colla, han servit 
per cohesionar més 
l’entitat i per poder 
seguir creixent i 
encarant el futur amb 
moltes ganes de fer 
més activitats vincu-
lades al món del foc 
i de la percussió, que 
voldrem compartir 
amb tothom qui ho 
vulgui.

Dimonis 
de Molins de Rei

Des de fa unes setmanes, 
un grup de joves tutelats 
per la Generalitat viuen a 
la Casa de Colònies de Can 
Santoi. Segons informació 
facilitada pel Departament 
de Treball, Afers Socials i 
Famílies, s’hi estaran uns 
tres mesos més mentre 
duren les feines d’ampliació 
del centre d’acollida de la 
zona del Prat de Llobregat.

Aquests joves, la majo-
ria dels quals són immi-
grants, fan les activitats 
normals i cada dia van a 
estudiar al seu centre habi-
tual, situat fora de Molins 
de Rei. Fonts de l’Ajun-
tament han confirmat a El 
Llaç que, en alguna ocasió, 
tant la Guàrdia Urbana com 
els Mossos d’Esquadra han 
anat a Can Santoi perquè 
s’ha produït algun aldarull, 

especialment baralles entre 
els joves ingressats. Des de 
la Conselleria ens han indi-
cat que els protocols   d’ac-
tuació amb aquests joves 
són molt estrictes i els 
monitors tenen l’obligació 
d’alertar els Mossos quan hi 
ha el més mínim incident.

La presència d’aquest 
grup de nois a Can Santoi 
hauria provocat l’aparició 
a la Rierada d’uns cartells 
de caire xenòfob, on es pot 
llegir “STOP islamización 
de Europa”, que van signats 
per "Democracia Nacional". 
L’endemà que es posessin 
aquests cartells, la JERC, 
les Joventuts d’Esquerra 
Republicana, en van posar 
uns altres en el barri que 
deien “Destruïm el feixis-
me!”.

Josep Ferrer

Enguany hem escenifi-
cat la 122a representació 
d’Els Pastorets. Ens omple 
d’orgull poder dir que totes 
les representacions han 
estat un èxit. L’esforç rea-
litzat durant tota la tempo-
rada s’ha pogut reconèixer 
en les cinc representacions 
fetes amb gairebé totes les 
entrades venudes.

Aquest any hem pogut 
estrenar decorats. Un pro-
jecte ambiciós que ha tingut 
la col·laboració de particu-
lars, patrocinadors i admi-
nistracions, i finalment ha 
pogut veure la llum. Ens 
agrada aportar als nostres 
Pastorets novetats i sorpre-
ses, que any rere any moti-
ven els espectadors a voler 
venir a les actuacions.

Cada temporada donem 
la benvinguda a actors nous 
que a poc a poc van agafant 
més responsabilitat damunt 
de l’escenari. I cada tempo-
rada ens és més complica-
da l’organització de tantes 

i tantes persones que ens 
demanen poder actuar en 
Els Pastorets. Fa goig veure 
com s’omple La Peni el dia 
de l’assaig d’àngels i fúries. 
És això el que ens agrada i 
ens motiva a continuar amb 
força, perquè més enllà dels 
mals de cap organitzatius, 
ens assegura que els infants 
de Molins de Rei s’arrelen 
a tradicions populars que fa 
molts anys que lluiten per 
mantenir-se.

I així volem conti-
nuar, amb un gran equip 
de persones al Consell de 
Pastorets i a l’equip tèc-
nic, l’entrega indiscutible 
del nostre director  i encara 
més gran l’equip d’actors 
que donen el 200% a cada 
representació perquè Els 
Pastorets de Molins de Rei 
arribin encara més lluny.

Visca els Pastorets de 
Molins de Rei!

Visca!!!!

Consell de Pastorets

Els Dimonis han lluït durant tot el 2016 Joves tutelats per la Generalitat 
viuen a la casa de Can Santoi

Èxit rotund de les representacions 
d'Els Pastorets d'aquest Nadal
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Lluís XIV no s’aixeca. No 
pot: té la ciàtica, o això diu 
un dels seus tronats metges, 
que li recomana donar-se 
ungüents i banyar-se en llet 
de mico per recuperar-se. 
Però aquest home decrèpit, 
l’anomena’t  per la història 
com  “Rei Sol”, té gota i la 
gangrena li podreix la cama i 
la vida.. Aquesta és l’agonia 
que va sofrir el rei de França 
des del 9 d’agost de 1715 
fins al 5 de setembre (dia en 
què va morir amb 72 anys) i 
aquest és el breu arc tempo-
ral que trasllada a la imatge 
l’última pel·lícula d’Albert 
Serra: una lletania del punt 
més elevat de la història de 
la monarquia occidental en 
general  i de la certificació de 
la defunció d’aquesta mane-
ra de governar en la vella 
Europa. Albert Serra, tal com 
explica, s’ha basat principal-
ment  en les memòries escri-
tes del duc de Saint-Simon i 
les del marquès de Dangeau, 
dos dels nobles que també 
protagonitzen, juntament amb 
“un actor professional” (sí, 
d’aquests que el Sr. Director 
–quin paio, aquest Serra!– 
enviaria a Guantánamo): 
ni més ni menys que Jean-
Pierre Léaud (l’inoblidable 
Antoine Doinel de les cintes 
de François Truffaut), aquesta 
pel·lícula, La mort de Lluís 
XIV, que no és exactament 
cinema comercial, però sí és 
la més accessible de les que 
ha dirigit fins al moment. 

Si fem memòria, Albert 
Serra, una de les sensacions 
del nou cinema d’autor i 
experimental (el director fins 
i tot ha fet instal·lacions en la 
Tate Gallery, a la Biennal de 
Venècia i, recentment, a La 
Virreina barcelonina), sem-
pre ha escollit personatges 
importants: primer, Cervantes 
(el Quixot a Honor de cava-
lleria), després els Reis Mags 
(El cant dels ocells, adaptant 
una popular cançó de Pau 
Casals que s’utilitza en forma 
d’homilia per homenatjar 
institucionalment els morts) 
i, més endavant, Casanova, 
a qui, a partir de les seves 

memòries, va convertir en un 
Dràcula a Història de la meva 
mort, per la qual va guanyar 
el Lleopard d’Or al festival 
de Locarno. Ara li ha tocat el 
rebre a Lluís XIV o, més ben 
dit, a un cos malalt més que a 
un personatge, i, paradoxal-
ment, va resultar ser una de 
les pel·lícules més importants 
de l’ultima edició del Festival 
de Cannes (i aquest cop, no 
pel xovinisme tan propi dels 
nostres veïns), malgrat no 
figurar en la Secció Oficial. 

Un cos malalt, deia: 
l’home i l’agonia despullada, 
sense artificis, sense reialme; 
bé, en tot cas, només un: la 
mort. La mort cada cop més 
propera. La mort com a veri-
table protagonista, per sobre 
de la figura del monarca. La 
mort, que no entén de poder 
absolut ni d’adulacions cor-
tesanes. La gangrena s’estén 
i ni els millors metges de la 
Sorbona ni tota la patuleia de 
remeiers amb ungüents fre-
nen l’infaust final. Gairebé 
sembla un complot. El rei 
es mor i no es fa res per 
evitar-ho. La càmera envolta 
el llit, escrutadora, atenta a 
les necessitats del rei i al més 
mínim gest dels primers plà-
nols, del servilisme perplex 
cortesà i de les transforma-
cions dels i del rostre quan la 
fi ja és inevitable.

Però ni el sabut desen-
llaç ni l’economia espacial –a 
priori, un clar desavantatge 
per al desenvolupament de 
la narració– aconsegueixen  
minvar  el resultat, tan admi-
rable com radical: fragments 
molt ben escollits d’uns dies 
de dolor convertits en la den-
sitat del temps. 

No voldria  acabar sense 
esmentar també la importàn-
cia de la fotografia, compo-
sició i il·luminació propor-
cionada pels canelobres, que 
accentuen el dramatisme i 
creen una imatge tan versem-
blant com tenebrosa, i, com 
s’ha dit, molt propera a algu-
nes de les pintures del mestre 
Rembrandt. Admirable tot 
plegat.

Pere Jordi Munar 

Aquest és el tercer any que a 
la parròquia de Sant Miquel 
Arcàngel de Molins de Rei 
s’hi fa un gran pessebre 
amb motius de Collserola, 
obra dels pessebristes Cesca 
Fernández, Jesús Jiménez, 
Josep Vinyets i Nil Vinyets. 
D’acord amb la tradició, el 
pessebre es pot visitar a partir 
del dia de Santa Llúcia, 13 de 
desembre, i no es desmunta 
fins passada la Fira de la 
Candelera. 

Segons explica Jesús 
Jiménez, tot va començar 
fa cinc anys, arran d’una 
exposició a la parròquia de 
diorames de pessebres fets 
per Josep Vinyets. L’any 
següent va ser ell l’encarregat 
d’exposar  pessebres seus, 
fets amb pedres i rocs de for-
mes curioses, i així va ser com 
es van conèixer els dos i van 
decidir per al proper any fer 
un pessebre conjunt. Segons 
Jiménez, la idea de fer-lo amb 
motius de Collserola va ser 
fruit de la casualitat: “Vam 
recuperar un Castell Ciuró 
de guix que ja s’havia uti-
litzat en una antiga exposi-
ció pessebrista a l’Agrupa i, 
arran de tenir-lo com a pal 
de paller del pessebre, vam 
decidir acompanyar-lo amb 
edificacions de Collserola 
del nostre terme munici-
pal”. 

Actualment s’hi poden 
veure, al costat del Castell 
Ciuró, les masies de can 
Calopa de Dalt i de can 
Ferrés, la font de la 
Tartana o de can Bofill, 
el salt d’aigua de la 
Rierada i les novetats 
d’enguany: l’oratori de 
sant Venceslau i el pou 
d’aigua i l’aqüeducte de 
la masia de can Planes. 
Totes les construccions 
estan fetes a escala i la 
proporció és en relació 
amb la mida de les figu-
retes del pessebre. “Per 
ser el màxim de fidels 
possible, abans de fer 
res anem a veure les 
masies, les fonts i tot el 
que volem reproduir, 

ho fotografiem, en pre-
nem mides i a vegades fins 
i tot demanem permís per 
entrar, com en el cas de can 
Ferrés, perquè des de fora 
estant és impossible veure 
com és la casa pel darrere”, 
explica Jiménez. “I el resul-
tat ens complau –afegeix–, 
perquè constatem que tots 
els elements són perfecta-
ment identificats pel públic 
que ve a veure el pessebre”. 

Pel que fa als materials, el 
Jesús fa servir una tècnica que 
combina cartró, cola i pedra, i 
això li permet poder treballar 
a casa seva. El Josep Vinyets, 
la Cesca i el Nil, en canvi, 
treballen la tècnica del guix i 
ho fan en un espai cedit per la 
Parròquia a les golfes laterals 
de l’església de Sant Miquel, 
indret on també desen tot allò 
que es podrà reaprofitar d’un 
any per l’altre. 

Fer aquest gran pessebre 
els porta ben bé tres mesos de 
feina, segons explica Jiménez: 
“Ara, al mes de febrer, pas-
sada la Candelera, mentre 
desmuntem ja comencem 
a parlar de com serà el 
de l’any següent, tot i que 
no ens hi posarem de veri-
tat fins al setembre, que és 
quan ens reunirem i acor-
darem definitivament què 
farem.  Llavors ens repar-
tim la feina i comencem a 
treballar cadascú pel seu 
compte fins a final de nov-
embre, que ens tornem a 
retrobar per posar-ho tot 

en comú i començar a mun-
tar el pessebre en el seu 
emplaçament definitiu dins 
de l’església”. 

Els pessebristes estan molt 
contents de l’acollida que té 
la seva obra. “Fer el pesse-
bre ens porta molta feina, 
molt de neguit, però quan 
veus l’obra acabada, que 
la gent s’ho mira, que reco-
neix les construccions, això 
recompensa i satisfà molt, i 
fa que l’any següent no ens 
faci recança tornar-nos-hi a 
posar”, reconeix Jiménez. 

D’altra banda, a part de 
la televisió i els mitjans de 
comunicació locals, enguany 
el gran pessebre molinenc 
ha estat ressenyat al diari 
digital Catalunya religió, a 
l’agència cristiana de notícies 
Flama i ha rebut la visita de 
l’investigador Albert Dresaire 
Gaudí, fundador del col·lectiu 
pessebrista El Bou i la Mula, 
i tota una autoritat en l’estudi 
dels orígens del pessebre i tot 
el món que l’envolta. 

L’actual gran pessebre 
parroquial fa 3 metres per 3 
metres i Jiménez avança que 
el proper “serà més llarg, 
no tindrà tanta alçada i 
contindrà nous motius de 
Collserola”. Si bé encara no 
han decidit quins seran, con-
fessa que “els propietaris 
de can Planas, quan el van 
visitar, van trobar a faltar 
la seva masia...”.  

Àngel Beumala

Com molts ja sabeu, al gener 
del 2016, la Biblioteca Pau 
Vila va posar en marxa a 
Molins de Rei De l’hort a la 
biblioteca, un projecte comar-
cal que té l’objectiu de poten-
ciar i facilitar informació per 
al consum, cultiu i cuina dels 
productes del Parc Agrari del 
Baix Llobregat (productes de 
proximitat i de temporada), i 
cultiu d’horts urbans.

És per això que creiem 
necessari que la Biblioteca 
de Molins de Rei esdevingui 
també un lloc de trobada, un 
punt verd i un espai per a la 
promoció i la difusió d’una 
cultura de producció i con-
sum sostenible. L’objectiu de 
la Biblioteca és oferir un fons 
documental actualitzat i pro-
gramar activitats de sensibi-
lització sobre aquests temes 

per a petits i grans. 
Així doncs, tot aprofitant 

l’immillorable marc de la 
166a Fira de la Candelera, 
hem organitzat un taller 
d’hort urbà per a infants a 
partir de 4 anys (amb un 
acompanyant). Aquesta acti-
vitat anirà a càrrec d’Ester 
Casanovas, experta en horts 
urbans i autora del llibre 
Pagesos de ciutat. Casanovas 

també és autora d’un interes-
sant blog dedicat a la matèria, 
Picaronablog, que l’any 
2012 va ser guardonat en 
els Premis Blocs Catalunya, 
organitzats per l’associació 
STIC.CAT.

El taller d’hort urbà tin-
drà lloc el dia 2 de febrer, 
a les 17.30. Les places són 
limitades i les inscripcions 
les podreu fer, personalment 

o per telèfon (trucant al 93 
680 16 81), a partir del 23 de 
gener a la Biblioteca Pau Vila 
de Molins de Rei.

Aprofitem per convidar-
vos a seguir-nos a través del 
nostre blog – http://bibliote-
capauvila.blogspot.com – o 
de les nostres xarxes socials 
(facebook i twitter).

Biblioteca Pau Vila

Participeu en el taller familiar de l’hort urbà de la Biblioteca

La mort de Lluís XIV, al Cineclub Excel·lent acollida del tercer gran 
pessebre de la parròquia de Sant Miquel
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El Cercle Artístic de Molins 
de Rei i l’Ajuntament de 
la vila han organitzat l’on-
zena edició del Concurs de 
Dibuix i Pintura Lluís Fisas 
i Moreno. Enguany, la temà-
tica ha girat a l’entorn de la 
participació ciutadana i el 
Consell d’Infants que s’aca-
ba de constituir. De fet, de 
resultes del concurs s’ha dis-
senyat el logotip del mateix 
Consell, obra del jove David 
Chicano Valenzuela.

En categoria infantil, de 
6 a 9 anys, va obtenir el 
primer premi Pau Carretero 
Ortuño. El segon premi va 
ser per a Ares Prieto Quero. 
En la categoria de 10 a 14 
anys, el primer premi va 
ser per a Helena Esplugas 
Capdevila i el segon va 
recaure en Xènia Arenas 
Vendrell. Entre els joves de 
15 a 18 anys, el primer i 
segon premi van ser per a 
David Chicano Valenzuela 
i Pau Ferrer Martí, respec-
tivament.

Al concurs s’hi podien 
presentar infants i joves 
d’entre 6 i 18 anys. Durant 
el mes de novembre es va 
poder veure a la Federació 
Obrera una exposició amb 
els 210 dibuixos partici-
pants.

Jaume Ortega

Pau Carretero, Helena Esplugas i David Chicano guanyen 
el Concurs de Dibuix i Pintura Lluís Fisas i Moreno

 15-18 anys 1r premi i guanyador Logo Consell 
Infants, DAVID CHICANO VALENZUELA

 15-18 anys 2n premi, PAU FERRER MARTÍ

 10-14 anys 2n premi, XÈNIA ARENAS VENDRELL
 10-14 anys 1r premi i premi popular HELENA 

ESPLUGAS CAPDEVILA 1r

6-9 anys 2n premi, ARÉS PRIETO QUERO

6-9 anys 1r premi, PAU 
CARRETERO ORTUÑO
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Estadística parroquial del 
mes de desembre de 2016

Durant el mes de desembre, a la parròquia de Sant 
Miquel Arcàngel de la nostra vila va tenir lloc la ceri-
mònia religiosa de 15 exèquies.

Exèquies
Església de Sant Miquel

Dia 4 : Josefa Túnez Capel, de 88 anys
Dia 10: Matías Ezquerra Palacín, de 70 anys
Dia 11: Elisa Barba Vives, de 90 anys
Dia 12: Jaume Miró Carrasquet, de 72 anys
Dia 23: Lluís Marín Castillón, de 79 anys
Dia 23: Mariano Xuclà Bas, de 90 anys
Dia 31: Mariana Barrancos Martínez, de 81 anys

Capella del Tanatori
Dia7: Germinal Prieto Romero, de 83 anys
Dia 18: Francisco Royo Clemente, de 93 anys
Dia 19: Carmen Lalanza Abenia, de 93 anys; 
            Juan José Camacho López, de 62 anys
Dia 22: Maria Andreu López, de 82 anys
Dia 24: Àngela Clarasó Palau, de 75 anys
Dia 30: Antonio Ros Nicolau, de 78 anys; 
            Rosa-Pascuala García Rodríguez, de 90 anys

Estadística anual de l’any 2016
Al llarg de tot l’any 2016, a les parròquies de Molins de 
Rei es van celebrar 62 batejos: 60 a l’església de Sant 
Miquel i 2 a Sant Bartomeu, per a 31 nens i 31 nenes. 
Els nom més posats van ser, als nens, MARC (3) i, a les 
nenes, MARTINA (3).També es van celebrar 7 matri-
monis i la cerimònia religiosa de 138 exèquies: 82, a la 
parròquia i 56 , a la capella del tanatori.

Secció elaborada per Josep Artés i Martí

Punt Jove
Novetats del programa 

Garantia Juvenil

La Garantia Juvenil és una iniciativa europea d’ocupació 
per reduir l’atur juvenil. A partir d’ara, les persones més 
grans de 16 anys i més joves de 30 poden inscriure’s a 
la Garantia Juvenil l’endemà de trobar-se en situació 
d’atur i quan faci també un dia que no estudien. Per tant, 
es redueix el període d’inscripció a Garantia Juvenil 
per a les persones que treballaven o estudiaven: de 30 
dies a 1 dia.  

Totes les persones joves inscrites com a demandants 
d’ocupació en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) i que compleixin amb els requisits de la Garantia 
Juvenil en podran ser beneficiàries. 

Al web  garantiajuvenil.gencat.cat es poden con-
sultar els nous requisits d’inscripció.

Més informació: Punt Jove, a la Federació Obrera, 
carrer Jacint Verdaguer, 48. Dilluns i dimecres, de 16 a 
20 h i dimecres, de 10 a 14 h. puntjove@molinsderei.
cat; htttp:pijmolinsderei.blogspot.com 

Punt Jove

La gramàtica i l’ortografia catalanes s’actualitzen
A principi del segle xx, a Catalunya s’inicia un corrent general de país com a contrapo-
sició al Modernisme que havia predominat en les darreries del segle anterior. Es tracta del 
Noucentisme, un moviment cultural i ideològic que, a banda de desenvolupar-se en el món 
de l’art, va influir en el desenvolupament econòmic i científic del país. Les institucions cata-
lanes de l’època van fomentar-lo a través de diverses inversions i polítiques culturals que es 
feien des de les Diputacions, la Mancomunitat de Catalunya i els ajuntaments en resposta a 
un ideal civil i de servei. Pel que fa a la llengua, és l’època en què es treballa en la codificació 
de la llengua, és a dir, en l’establiment de la norma i la correcció.

En aquesta línia, l’any 1907, la Diputació de Barcelona, presidida per Enric Prat de la 
Riba, va prendre la “iniciativa de fundar un centre d’estudis científics, concretament especi-
alitzats i destinats, més que no pas a l’ensenyament, a produir ciència i facilitar les investi-
gacions, per saber tot allò que tenim de propi, i no haver d’aprendre dels estrangers allò que 
han estudiat a casa nostra”. Es tracta de l’Institut d’Estudis Catalans, que actualment està 
configurat per cinc seccions: la Històrico-Arqueològica, la de Ciències Biològiques, la de 
Ciències i Tecnologia, la Filològica, i la de Filosofia i Ciències Socials. 

La Secció Filològica va ser creada l’any 1911 i des de llavors compleix amb la funció 
d’acadèmia de la llengua catalana. Les tres línies principals d’actuació són l’establiment de 
la normativa lingüística (la gramàtica), la investigació i l’estudi científic de la llengua, i el 
seguiment del procés de normalització de la llengua en el conjunt de les terres de llengua i 
cultura catalanes. Pompeu Fabra en fou un dels primers integrants i el principal codificador 
de la llengua. Després de publicar les Normes ortogràfiques, de l’any 1913, i el Diccionari 
ortogràfic, l’any 1917, l’any 1918 presenta la Gramàtica catalana, que s’adopta com a 
oficial. Posteriorment, l’any 1932 publica el Diccionari General de la Llengua Catalana, 
conegut popularment com el “Diccionari Fabra” o “el Pompeu”. L’any 1956, amb Fabra ja 
mort, Joan Corominas publicà una revisió de la gramàtica feta pel mateix Pompeu Fabra.

No ha estat fins al 2016 que ha aparegut una nova gramàtica que reguli (el que s’ano-
mena “codificar”) el funcionament de la llengua catalana. La nova Gramàtica de la llengua 
catalana, publicada des del mateix Institut d’Estudis Catalans, ja no es tracta d’una obra 
d’autor, com va ser la de Fabra, sinó que és el resultat d’una “obra col·lectiva, oberta a 
la participació d’experts diversos i consensuada en el si de la Comissió de Gramàtica i la 
Secció Filològica, i ratificada pel Ple de l’IEC”, tal com es defineix des del mateix web de 
l’IEC. Ha estat pensada com l’obra de referència del segle xxi i, malgrat donar continuïtat 
a la normativa gramatical que Fabra va establir l’any 1918, es presenta més completa i, 
sobretot, actualitzada. Segons el mateix IEC exposa, “no introdueix canvis substancials, sinó 
matisos i més flexibilitat, i amplia i detalla la gramàtica de Fabra per donar resposta a qües-
tions que aquest no va plantejar o que va apuntar molt esquemàticament. Al mateix temps, 
incorpora les solucions avalades per la tradició i el prestigi social que encara no tenien el 
reconeixement per part de la norma”. Bàsicament, doncs, es tracta d’una modernització de 
l’obra de Fabra tenint en compte les varietats lingüístiques definides pel marc geogràfic i 
els diferents registres corresponents als usos, i un canvi de plantejament que abandona la 
distinció “correcte/incorrecte” i introdueix matisos a la norma i la flexibilitza. A la vegada, 
incorpora algunes novetats relacionades, per exemple, amb formes verbals, combinació de 
pronoms febles, usos de les preposicions per i per a, casos de complement directe amb la 
preposició a i d’altres.

Paral·lelament, el 24 d’octubre passat, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans va aprovar 
una nova versió de l’Ortografia catalana pel fet que hi havia dispersió dels materials que 
conformen la normativa ortogràfica vigent i perquè calia revisar alguns aspectes puntuals 
que havien estat objecte de qüestionament. En aquest cas estem parlant de canvis en les 
paraules formades amb uns prefixos determinats o compostes, en l’ús del guionet, l’ac-
centuació d’unes formes verbals baleàriques, la reducció de mots amb accent diacrític i la 
supressió de la dièresi en paraules derivades acabades en –al.

Estem davant, doncs, d’una actualització i adaptació als temps actuals de les normes que 
fins ara regien la normativa sobre el funcionament de la llengua i l’ortografia de les paraules. 
Cal un temps per adaptar-s’hi. Des del moment de la publicació de la Gramàtica de la llen-
gua catalana i de l’aprovació de la nova versió de l’Ortografia catalana tots plegats ens hem 
d’anar posant al dia gradualment. L’Administració de la Generalitat i els organismes que 
en depenen ja l’han començada a aplicar, malgrat marcar-se un termini de quatre anys per 
adaptar tota la documentació a les novetats proposades, com també ho estan fent la majoria 
de mitjans de comunicació. Durant un temps viurem una època en què probablement obser-
varem la coincidència de noves solucions, sobretot ortogràfiques, amb les que hem après a 
l’escola o gràcies a la lectura i tenim interioritzades. Certament, si les llengües estan vives, 
no romanen inalterables; al contrari, “es contaminen” de formes d’altres llengües i evolu-
cionen amb el pas del temps. Segons justifica el mateix Institut d’Estudis Catalans, aquesta 
nova Gramàtica de la llengua catalana, el que persegueix és precisament això: posar-se al 
dia i recollir les formes que estan vives al llarg de la geografia catalana. A poc a poc ens 
l’aprendrem!                                                    Servei Local de Català de Molins de Rei

Una butlleta de la Loteria 
Primitiva validada a Molins 
de Rei ha rebut un premi de 
37.410,07 euros en el sor-
teig celebrat el 14 de gener 
passat. En concret, la butlle-
ta premiada amb la Segona 

Categoria (5 encerts més el 
complementari) va ser valida-
da al Punt de Venda número 
15.795, situat al carrer Rafael 
Casanova, 45, de Molins de 
Rei. 

En total, hi va haver 

sis butlletes premiades de 
Segona Categoria. La com-
binació guanyadora va ser  
2, 3, 6, 10, 25 i 43; número 
complementari, 42 i reinte-
grament, el 7.

Redacció

La Primitiva deixa 37.000 euros a la vila
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El cap de setmana 17 i 18 
de desembre, trenta gim-
nastes del Club Gimnàs 
Molins de Rei van partici-
par en el trofeu Osonagim, 
disputat a Vic. Per a algunes 
gimnastes del club va ser la 
seva primera competició en 
aquest esport i les més vete-
ranes en competició estre-
naven la seva temporada. 

Les seves actuacions 
van obtenir excel·lents 
resultats. Cal destacar-ne 
els següents: en la catego-
ria escolar B, Irene Blasco 
va acabar en primera posi-
ció a l’aparell de barra 
d’equilibris; en la categoria 
escolar D, Mariona Pons 
va pujar al tercer calaix 
del pòdium en competició 
individual; en la categoria 

escolar E, l’equip format 
per Laia Suñé, Marta Ruda, 
Greta Manzanos i Ivette 
Roig van finalitzar en ter-
cera posició. A més a més, 
Laia Suñé va quedar pri-
mera en l’aparell de terra; 
en la categoria Promogim 
3, Eulàlia Alcoverro es va 
classificar en tercer lloc en 
l’aparell de salt; en la cate-
goria Promogim 4, l’equip 
format per Elisa Alcoverro, 
Fiona Serra, Maria Escoda i 
Carla Linares va obtenir el 
subcampionat. Finalment, 
Fiona Serra va guanyar la 
competició individual i va 
quedar primera en terra i 
segona en  paral·leles asi-
mètriques i barra.

Redacció

Fins a cinc molinencs, 
quatre dels quals vin-
culats actualment a la 
Secció d’Handbol del Club 
Esportiu Molins de Rei, 
han obtingut medalla en els 
Campionats d’Espanya de 
Seleccions Autonòmiques 
en les categories Infantil, 
Cadet i Juvenil que es van 
disputar del 2 al 7 de gener 
en diferents municipis de 
les comarques de la Selva i 
el Maresme.

En concret, en la cate-
goria Infantil Femení, la 
jugadora Andrea Pérez 
Messeguer (portera) i l’en-
trenador de l’equip, Pol 
Ibáñez Marcet, van obte-
nir la medalla d’or en gua-
nyar a la final l’equip de la 
Comunitat Valenciana per 
26 a 21. A més, en Pol va 
ser escollit millor entrena-
dor de la categoria.

Un altre entrenador del 

club, Josep Ibáñez Coma, 
va obtenir la medalla de 
plata de la categoria Juvenil 
Femení en perdre la final 
contra la Comunitat de 
Madrid per 27 a 31. Amb 
aquesta medalla i aquest 
campionat, en Josep ha 
posat punt i final a la col-
laboració de més d’una 
dècada amb la Federació 
Catalana d’Handbol des 
d’on ha impulsat, entre 
d’altres, el Pla de Millora 
de l’Handbol Femení.

Una altra jugadora moli-
nenca, Míriam Martín, tot 
i que estava seleccionada, 
no va poder participar en 
el campionat en patir una 
lesió un mes abans del 
campionat. El seu equip, el 
Cadet Femení, va obtenir la 
medalla d’or en imposar-se 
a la final a la Comunitat 
Valenciana per 24 a 22.

El també molinenc 

Xavi Aros, fisioterapeu-
ta de la Selecció Infantil 
Masculina, va obtenir la 
medalla de bronze. Un dels 
jugadors d’aquest equip ha 
estat Éric Fernández, que 
fins a la temporada passada 
va defensar els colors de 
l’handbol molinenc.

En l’organització 
d’aquest campionat, que ha 
anat a càrrec de la Federació 
Catalana d’Handbol, hi 
han participat activament 
dos molinencs més: Jaume 
Pujol i Glòria Jiménez.

El 14 de gener passat, 
el Club Esportiu Molins de 
Rei va homenatjar els sis 
esportistes, entrenadors i 
col·laboradors de l’entitat 
que van participar en aquest 
campionat, on obtingueren 
els èxits esmentats. 

Redacció

Bona actuació de les gimnastes 
molinenques a l’Osonagim

L’handbol molinenc triomfa en els Campionats 
d’Espanya de Seleccions Autonòmiques d’Handbol

El del 2017 no ha estat 
el millor Dakar de Xavi 
Foj, en la seva vint-i-setena 
participació en el ral·li més 
dur del món. Fent parella 
amb el seu copilot, Nacho 
Santamaria, ha acabat en 
30a posició de la general 
i 4t de la seva categoria, 
la T2, categoria que opta-
va a guanyar. És, però, el 
tretzè Dakar consecutiu que 
acaba el molinenc, tota una 

proesa.
Formant part de l’equip 

Fojmotorsport Coopertires 
i pilotant un Toyota Land 
Cruiser 150, la cursa 
d’aquest any ha esta mar-
cada per dos incidents que 
va tenir amb les bateries i 
que van minvar totes les 
opcions a fer podi. A més, 
les condicions climatolò-
giques que van provocar 
l’anul·lació de dues etapes, 

entre les quals la que es 
preveia que havia de ser la 
més dura de la competició, 
han fet encara més heroica 
aquesta edició i, per tant, 
encara dóna més valor al 
resultat final obtingut pel 
pilot molinenc. 

Foj, com li és habitual, 
ja pensa a tornar al Dakar.

Josep Ferrer

Xavier Foj acaba el Dakar en trentena posició

Cedida per Foj Motosport
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El pilot Gerard Bailo ha 
estat el responsable de 
portar l’equip Suzuki 
Català a la superfinal del 
Superprestigio Dirt Track 
2016, celebrat al Palau de 
Sant Jordi el 17 de desem-
bre passat. Després d’unes 
sessions classificatòries 
enrevessades va completar 
una excel·lent repesca i en 
la darrera volta va aconse-
guir accedir a la superfinal, 
en la qual es va enfron-
tar a Marc Márquez, Toni 
Elías i Brad Baker, els 
tres pilots que van pujar 
al podi. Bailo va acabar en 
cinquena posició i va ser 
considerat el segon millor 
pilot de la categoria Open. 
“Estic molt content per-
què el dia havia començat 
malament, però la repesca 
va ser clau i hem millorat 
el tercer lloc d’ocasions 
anteriors”, afirmava el 
pilot un cop finalitzada la 
prova.

Per la seva banda, el pilot 
japonès de l’equip moli-
nenc, Masatoshi Ohmori, es 
va endur per segona vegada 
consecutiva el triomf en el 
concurs de derrapatges. El 

seu estil descarat i la seva 
connexió amb el públic van 
fer que, un any més, els 
espectadors l’escollissin 

com el pilot més especta-
cular en cridar fins a arribar 
als 107,6 decibels.

Redacció

L’equip Benjamí de water-
polo del Club Natació 
Molins de Rei es va procla-
mar campió de la Christmas 
Cup disputada a la Piscina 
Municipal de la vila els dies 
27 i 28 de desembre. Els 
waterpolistes, entrenats per 
Marc Prat, es van imposar 
a la final al CN Barcelona 
per 4-2. A més, Llorenç Gil 
va ser escollit com el millor 
jugador del torneig, organit-
zat pel CN Molins de Rei 
i la Federació Catalana de 
Natació. 

En aquest torneig hi van 
participar 27 equips, amb 
més de 300 esportistes de 
Catalunya, el País Basc, 
l’Aragó, el País Valencià i 
Madrid 

Per una altra banda, 
els dos equips Alevins de 
waterpolo del CN Molins 

van participar en aques-
ta mateixa competició, la 
Christmas Cup, però dis-
putada al CN Sabadell. El 
conjunt masculí, dirigit per 
Nil Marsal, va acabar en 
quinzena posició en una 
competició de 24 equips, 
mentre que les noies, entre-
nades per Vicenç Zurita, 
van ser onzenes d’un total 
de 12 participants.

I en la primera edició del 
Torneig Internacional Be 
Water My Friend Juvenil, el 
conjunt entrenat per David 
Alled va participar-hi amb 
representants de l’equip 
japonès de l’Ogaki. En 
aquest esdeveniment, orga-
nitzat a Lloret de Mar, els 
molinencs van acabar en 
onzena posició d’un total de 
20 equips de tot Europa.

Redacció

Gerard Bailo torna a portar Suzuki Català a la final 
del Superprestigio guanyada per Marc Marquez

El Benjamí de waterpolo del CN 
Molins guanya la Christmas Cup
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Horitzontals .1. Amper. Olm. 
Beguda oriental. Vocal sego-
na. 2. Separat de la fe cega. 
Present d’indicatiu del verb 
fer. 3. Negociares. Pàtina. 4. 

Meno un vaixell. Estimat. 
Barcelona. 5. Alumini. Tau. 
Tailandesa. 6. Demostrat. 
Una T. Llança. 7. Atrevits. 
Afegint una o farà un pet. 

8. De pèl a pèl. Ho fa el 
gat. Patró. 9. Concretaràs. 10. 
Lletra molt corbada. Talaran. 
11. Comença Súria. Papà. 
Capar. 12. Reial. Símbol nazi. 
Nitrogen. Energia.

Verticals . 1. Túniques llar-
gues. 2. Recapitulacions. 
Mig diàmetre. 3. Caramel no 
car. En anglès, va. Tapadora. 
4. Sensualisme. Almeria. 
5. Guillat. Treure caires. 6. 
Insolvent. Pals de la baralla 
francesa. 7. Nom de la lle-
tra D. El país amb forma de 
bota. La sinuosa. 8. Ordinària. 
Les mateixes quantitats. 9. 
Era i ja no hi és. Vols. Vall 
pirinenca. 10. Comença a tre-
molar. Es parla el gascó. 11. 
Agenda de notícies. Septenni. 
12. Diomedes. Segona nota 
musical.

Solució al número 528
Horitzontals. 1. Pentinaràs. 
R. 2. Exercitat. Se. 3. Naveta. 

Cafès. 4. Suèter. Opera. 5. Id. 
Sr. O. E. Rr. 6. Oia. Imbuirà. 
7. Natació. Relé. 8. A. Asilem. 
Car. 9. Racial. Omeda. 10. 
Ansa. Austral. 11. C. O. L. M. 
12. Naturalitzar.

Verticals . 1. Pensionarà. N. 
2. Exaudia. Anca. 3. Neve. 
Atacs. T. 4. Trets. Àsia. U. 5. 
Icterícia. Or. 6. Niar. Milla. A. 
7. At. Oboè. Ull. 8. Racó. U. 
Mos. I. 9. Atapeir. Mtmt. 10. 
S. Fe. Recer. Z. 11. Serralada. 
A. 12. Resar. Eral. R.

Encertants
No hi ha hagut encertants
Les respostes han de ser 
enviades a l'adreça del Llaç, 
Carrer Major 101, o del correo 
electrònic elllac@telefonica.
net, abans del dia 20 de cada 
mes. És imprescindible donar 
el nom complet, l’adreça i 
el telèfon. Si les envieu per 
correu electrònic, poseu-hi les 
dades igualment.

Solució al número 528

Encreuats 140
Juguem amb
la llengua!!

El Servei Local 
de Català 

obsequia amb 
un llibre el 

concursant que 
resulti premiat 
entre els que 
encertin la 

solució dels 
mots.

De totes les respostes 
rebudes a la redacció ha 
estat escollida a l’atzar 
la de Ma. 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.

 Qui resolgui les diferències pot enviar el resultat al local de EL LLAÇ, situat al carrer 
Major, 101. Entre els encertants es realitzarà un sorteig. S’admeten també fotocòpies 
de l’original. No cal que retalleu la revista. El guanyador rebrà un obsequi que regala 

BEEP que s’ha de recollir al carrer Verge del Pilar, 6 de Molins de Rei.
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