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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 pla urbanístic a l’entorn 
de l’antiga fàbrica tèxtil de 

Ferrer i Mora

Hem deixat enrere una nova edició de la Fira de la Candelera, la 166a, i ja estem 
esperant que arribi la propera, perquè, sens dubte, és, juntament amb el Camell, el 
nostre més reconegut signe d’identitat i del qual ens sentim més orgullosos. Podríem 

dir que la Fira va sola, si això no fos menystenir l’esforç del Comitè Organitzador i de l’em-
presa contractada per al seu muntatge. S’agraeix, a més, l’interès que tothom hi posa per 
millorar-la any rere any.

Però mirant enrere, la 166a edició de la Candelera, que ens ha deixat com sempre coses 
positives, també ens n’ha deixat d’altres que creiem que caldria repensar amb vista a pro-
peres edicions, al marge de les propostes que va apuntar el regidor de Fira en la seva inter-
venció en l’acte del pregó. N’exposem, de forma somera, algunes:

-Ja fa anys que la Fira ha canviat els seus tempos i cal tenir-ho en compte: comença més 
d’hora –divendres al matí ja es pot comprar en algunes parades i, a la tarda, ja estem en 
plena Fira– i potser, tret de comptades excepcions, com la zona dels vins, acaba més d’ho-
ra (diumenge, havent dinat). I no ho diem per la ventada que hi va haver el diumenge a la 
tarda, que va obligar el Comitè Organitzador a decidir cloure-la abans d’hora, sinó que és 
una tendència que s’està constatant des de fa anys. 

-Trobem un encert que s’hagi eliminat la música ambiental que sonava amb estridència 
i irregularment pel recinte firal. Els altaveus han de servir per anunciar coses importants 
i necessàries. En canvi, potser caldria habilitar i alternar més espais per a actuacions en 
directe, que atreguin l’atenció dels passejants o dels interessats.

-Constatem també que hi ha hagut un canvi de tendència en el planter, un sector, origen 
de la Fira, que s’hauria de procurar mantenir viu. Les plantes ornamentals i les flors, les 
que posem al jardí o al balcó de casa, han agafat el relleu dels arbres fruiters. Els pagesos, 
si volen comprar a l’engròs, ja no venen a la Candelera, fan servir uns altres canals i si ens 
visiten, ho fan el divendres al matí. 

-Cal que l’Ajuntament es replantegi seriosament la ubicació i la funcionalitat de la carpa 
de les entitats per fer-la més atractiva. Són d’elogiar els col·lectius que van decidir instal·-
lar-s’hi per mostrar les seves activitats, però era totalment pobre i els visitants hi passaven 
de puntetes.

-Tampoc s’entén com, any rere any, les copes de la Fira dels Vins, amb el logotip de l’edició 
que s’escau de la Candelera, s’acaben cada cop més d’hora. Amb les dades de què es disposa, 
¿tan difícil és adquirir prou copes amb el logotip? Ens consta que aquest any, el dissabte al 
migdia ja no n’hi havia, tot i que l’endemà se’n van tornar a subministrar. Lleig.

-Considerem que cal denunciar la manca de respecte institucional dels regidors electes del 
nostre Ajuntament, sobretot els de l’oposició. En aquesta edició ens van visitar, durant unes 
poques hores, la presidenta de la Diputació de Barcelona, divendres a la tarda per inaugurar 
la Fira; el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, dissabte al matí, i el conseller 
d’Interior, Jordi Jané, diumenge al matí. A aquests representants d’institucions del país, que 
ens han de merèixer el màxim respecte, només els van acompanyar, en les breus recepcions 
que es van fer a l’Ajuntament, alguns –no tots– regidors de l’equip  de govern –PDECat i 
PSC– i només una regidora de l’oposició, la republicana Sílvia Guillén, l’única que va saber 
estar al seu lloc. La resta de partits i regidors es van fer fonedissos. Cal que l’Ajuntament, 
com a institució, es replantegi aquestes actituds, que també contribueixen a donar una deter-
minada imatge de la Fira.

En les pàgines interiors ens fem ressò dels projectes previstos per desenvolupar en la 
zona del Molí, els quals transformaran urbanísticament aquest espai del centre de la 
vila. 

L’alcalde, Joan Ramon Casals, en una profitosa reunió va exposar a El Llaç el pla que 
afecta l’entorn de l’antiga fàbrica Ferrer i Mora, en la qual ja s’està treballant per habilitar-
hi la nova Biblioteca. Aquest pla arriba fins a l’altra banda del passeig del Terraplè, on ara 
s’ubica l’aparcament de vehicles de la plaça de la Llibertat. Es tracta d’un ambiciós projecte, 
de moment només dibuixat, que dona cabuda a pisos de protecció oficial i locals comercials, 
administratius i de serveis, alhora que també preveu donar uniformitat a la part edificable.

Caldrà seguir amb atenció el desenvolupament d’aquesta necessària planificació, que 
hauria de contribuir a dignificar aquest cèntric espai molinenc.

Coses de la Fira

Futur canvi de fesomia 
a la zona del Molí
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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

Benvolgut rector Xavier 
Aymerich, al seu dia, mit-
jançant aquesta revista, vàreu 
fer públic el vostre desacord 
amb el resultat del meu 
treball de recerca i inves-
tigació sobre els verdaders 
orígens de Molins de Rei i 
dels catalans. El cert és que 
Molins de Rei (Rubricata) 
va ser la primera ciutat de 
Barcelona (Laietans), capi-
tal dels ibers, on s’encunyà 
la moneda Laiesken. En el 
cim de la muntanya d’Olorda 
(Mon Jovis o de Júpiter, en 
temps dels romans) hi havia 
un temple dedicat al seu déu 
principal, de nom EL, i en la 
ciutat de Molins de Rei, el 
temple dedicat al déu del mar 
(Posidó per als grecs i Neptú 
per als romans). El mar arri-
bava a Molins de Rei quan la 
marítima Ria Rubricata arri-
bava fins a Martorell. El seu 
port marítim estava a Pallejà. 
Palaiano o Palaianus ve del 
grec Palaion, que significa 
"port antic", com l’actual 
Palaion o Port Antic d’Atenes 
o el Port Antic de l’actual 
Palagliano, al sud d’Itàlia. 
En temps de Carlemany, el 
Papiol era el nostre castell 
roquer (castell del Regomir) 
que vigilava la porta d’entrada 
a la ciutat (can Colomer, al 
Papiol), el rec (Regomir o rec 
del comte Mir) i les drassanes 
on s’havien construït les naus 
(molí d’Argemí), enfront 
del port fluvial situat al cos-
tat del pont Vell de Pallejà. 
La primera població que es 
trobaven al creuar la Porta 
del Regomir no era Molins 
de Rei: era la Rierada (els 
Alazins), a la vall del puig de 
l’Alzinar.

Per desgràcia, els romans 
van arrasar, saquejar i espoliar 
totalment Rubricata. La capi-
talitat, els objectes de valor i 
les pedres de Rubricata van 
anar a parar on ara hi ha la 
muralla romana, en el centre 
de la ciutat de Barcelona, 
on els romans van fundar la 
colònia Barcino, que incloïa 
Rubricata. Els romans no en 
van tenir prou; també van 
voler esborrar del mapa el 
nom de Rubricata i li van 
posar un nom insignificant, 
Duodécimo, que significa la 
milla 12 des de la nova capi-
tal de Barcelona.

Malgrat el càstig i la 
censura romana, els rebels i 
màrtirs molinencs (rubricats) 
seguien parlant i escrivint en 
la seva llengua ibèrica i no 
feien cas a la moneda de 
Roma, de manera que seguien 
encunyant laieskens. El cris-

tianisme va ser un moviment 
ideològic contra l’Imperi 
romà i els primers que s’hi 
van apuntar van ser els moli-
nencs. Els màrtirs del cristia-
nisme sant Valentí i sant Salvi 
van ser enterrats i guardats 
en el temple de Rubricata. 
En temps dels gots cristians 
(arrians) encara s’anomena 
Molins de Rei amb el nom de 
Rubricata. Les restes de sant 
Valentí van ser traslladades 
al monestir de Sant Benet 
de Bages l’any 596, davant 
la presència dels cònsols de 
Rubricata i el Bages, i el prín-
cep dels catalans, Sunyer.

Per desgràcia, amb 
l’arribada del catòlic Sacre 
Imperi Romà de Carlemany, 
Molins de Rei va tornar a per-
dre el seu nom de Rubricata, 
malgrat l’oposició i lluita 
de Requesens (Recosindo el 
godo; Recesvinto, rei visi-
got). Per als catòlics francs, 
Molins de Rei era el poble 
de la catedral de la Santa 
Creu (Olorda) i ens tornaven 
a anomenar com els romans, 
Duodécimo. En el lloc de 
l’antic temple del déu del mar 
(Posidó-Neptú), van instal·lar 
la basílica dels Canonges de 
Sant Miquel Arcàngel. El 
nom de Rubricata va desa-
parèixer definitivament: el 
que no havien aconseguit els 
romans ho van assolir els 
catòlics. 

Molins de Rei no és l’única 
víctima de Carlemany: Tots 
els pobles del Llobregat es 
creuen que van néixer gràcies 
a Carlemany i que no va 
existir el seu poble fins que 
el seu actual nom no apareix 
en el catòlic Cartulari de Sant 
Cugat. Van fer un bon ren-
tat de cervell, com si abans 
de la invasió dels francs no 
existissin temples, ni molins, 
ni recs, ni torres, ni castells, 
ni pobles. Com si el món no 
existís ni hi hagués vida en el 
Llobregat fins a l’arribada de 
Carlemany.

Finalment, l’Imperi romà 
va haver d’assumir el cris-
tianisme. Tant de bo els cris-
tians catòlics i romans deixin 
d’enterrar Rubricata i vene-
rin els seus màrtirs cristians. 
Potser haurien de rememo-
rar el discurs fet al Palau 
de Molins de Rei pel pare 
Bartomeu Casaus (Bartolomé 
de las Casas), protector dels 
indis, venerat per l’Església 
americana. Tampoc haurien 
d’ignorar que la creuada cris-
tiana de l’Imperi Universal 
Cristià contra l’Islam prenia 
la força de Rubricata, tal com 
es testimonia en el tornado 
brodat en el tapís de la con-
questa de Tunísia.

Benvolgut Xavier Ayme-
rich, no penso que els catòlics 

i romans siguin els responsa-
bles de l’actual desinforma-
ció. És el regidor de Cultura 
el que no creu que Molins de 
Rei hagi de publicar el meu 
llarg estudi de Rubricata. 
És un destacat membre dels 
Amics del Museu el que em 
contesta: “que el publiqui 
l’Ajuntament de Vallirana 
o l’Hospitalet”. La directo-
ra del Museu durant mesos 
no m’ha facilitat cap foto-
grafia per a l’estudi de la 
deessa Tanit dels ibers, la 
fins ara única peça trobada 
a Barcelona. Fins i tot, els 
mitjans públics municipals 
no creuen que sigui notícia 
que la primera catedral de 
Barcelona fos Santa Creu 
d’Olorda, com tampoc consi-
deren notícia que s’hagi tro-
bat el mosaic del temple de 
Neptú de Rubricata al Museu 
Arqueòlogic o que la moli-
nenca virreina de Nàpols, 
Elisabet de Requesens, sigui 
l’autèntica Gioconda de 
Leonardo Da Vinci. 

Alguna cosa no devem 
estar fent prou bé.

Josep Barba Raventós

Som les components del Casal 
de la Dona de Molins de Rei. 
Volem recordar a tots els vila-
tans les activitats que duem 
a terme en el nostre centre, 
situat a la Federació Obrera, 
ja que són moltes i pensem 
que és un bon moment per 
aprofitar alguna d’aquests 
modalitats que descrivim a 
continuació.

Us oferim tallers d’infor-
màtica, manualitats, ganxet, 
costura i patchwork, ioga, 
fotografia, anglès, cuina i pin-
tura. A més a més, hem inau-
gurat una coral que, ho podem 
garantir, és una cosa realment 
enriquidora. Ho podeu com-
provar sense cap compromís, 
però estem segurs que no 
defraudarà a ningú. A la coral 
hi té cabuda tothom. No tenim 
en compte ni edat ni sexe. Tots 
i totes sereu benvinguts!

Casal de la Dona

Grapes
El plaer és l’oportunitat que tenim els humans de passar-ho 
bé. Podem gaudir en infinitat d’ocasions i una d’elles és el 
plaer d’escoltar bona música; una altra és amb les olors i el 
silenci del bosc, tot descansant i contemplant com naveguen 
els núvols. És molt reconfortant prendre un cafè o un cigaló 
amb bona companya; també és molt grat fer tertúlia amb 
les amistats.

A l‘hivern és una delícia prendre el sol en un raconet 
arrecerat; també és molt satisfactori ajudar les persones 
sense esperar cap reconeixement. Complau molt gaudir 
d’una tarda casolana veient la televisió, documentals o si 
tenim la sort que passin una pel·lícula que valgui la pena.

En el bon temps és fenomenal seure en una terrassa pre-
nent un refresc tot fullejant un diari, però aquí sorgeix un 
problema: si s’aixeca una ventada que ens deixa les pàgines 
desbaratades i no hi ha forma de posar-les en ordre, al final 
acabes empipat.

La premsa diària de gran tiratge hauria d’oferir-se cosi-
da amb grapes i els usuaris gairebé que agrairíem aquesta 
millora i guanyaríem en comoditat i satisfacció, i així, tots 
contents i feliços.

Francesc Rimblas i Balagué

En el “Racó Oblidat” publicat en el número 524, de juliol-
agost de 2016, es denunciava que a la font del carrer Ignasi 
Iglésias hi faltava el broc esquerre. Aquesta mancança no 
era nova, ja que feia més d’una dècada que el broc havia 
desaparegut.

Ara ens hem de felicitar perquè l’Ajuntament ha res-
tablert la segona aixeta. Ho va fer exactament el 13 de 
gener passat.

Ens alegrem que les dues mamelles ja tornen a lluir 
fresques, ufanes i plenes.    

Francesc Lucas

Romans i catòlics, 
destructors de 
Rubricata

El Casal de la 
Dona us ofereix 
una gran varietat 
de cursos a la 
Federació Obrera

Els dos brocs de la font del 
carrer Ignasi Iglésias tornen 
a rajar després de més d’una dècada
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Sospito que molts moli-
nencs d’avui no coneixen 
prou ACOSU, tot i que 
sovint topen amb grups 
de persones deficients pel 
carrer, guiades per moni-
tors. El passat 28 de gener 
vaig tenir el goig de viure 
un dels actes més sensi-
bles i entranyables dels 
últims anys a casa nostra. 
A la Federació Obrera, 
l’Ajuntament va fer entre-
ga de la Medalla d’Honor 
de la Vila a l’Associació 
Comarcal Pro Discapacitats 
(ACOSU), sense ànim de 
lucre, una institució cin-

quantenària dedicada a la 
formació, ocupació labo-
ral i tutela de nois i noies 
discapacitats de la nostra 
vila i de 14 municipis de 
la comarca. Alguns es van 
iniciar a l’Escola ALBA, 
del carrer Jacint Verdaguer, 
6 –al popular castell, per la 
seva arquitectura (mona de 
Pasqua) d’inspiració medie-
val–, amb voluntarioses 
educadores com Fina Prat, 
Cristina Puig, Glòria Mañé 
i Montse Gibert. Des de 
zero, però amb una voluntat 
vocacional extraordinària, 
es van posar a picar pedra 

per vèncer tabús i donar 
vida a nois i noies defi-
cients i a les seves famí-
lies descoratjades, sota 
l’empara d’una Junta inci-
pient amb molta sensibilitat 
i entusiasme, sense recur-
sos i potser –vist des de la 
distància– massa predomi-
nant. Malauradament, l’any 
1968 hi hagué trencadis-
sa interna per diferències 
d’orientació estructural i de 
relacions laborals. Malgrat 
tot, l’escola féu camí sense 
aquestes pioneres, és clar. 
Des d’aquí, el meu reco-
neixement i desgreuge, si 
cal, perquè jo hi era.

Tornem a l’Escola. Quina 
paradoxa! Aquest edifici, 
ara enderrocat, de record 
tan sinistre i funest, fou 
requisat durant els anys de 
la Guerra Civil pel Comitè 
de Milícies Antifeixistes –el 
meu padrí hi fou requerit–, 
comandat pel temut anar-
quista de la FAI Manuel 
Marin Mulas, de bracet 
amb la CNT. Esdevingué 
un antre de sofriment i de 
mort. Foren gent malvada 
que van enderrocar esglé-
sies, van requisar a tort i a 
dret, van matar a les cune-
tes i van terroritzar la vila 
i la comarca. Després de 
30 anys, mira per on, esde-
vindria un lloc de vida i 
d’esperança per a moltes 
famílies. Aquesta mateixa 
comarca es va retrobar amb 
un Molins de Rei acollidor, 
amb l’ACOSU, quan cer-
cava atenció, cura, consol, 
fraternitat i millora per als 
seus fills discapacitats. 

A la festa hi eren tots 
amb les famílies. Se’ls veia 

contents. Els ho havien 
explicat. Tot plegat de pell 
de gallina per la humanitat 
que s’hi respirava. Tots els 
parlaments, els dels polí-
tics fins i tot, el de l’Anna 
M. Armengol, de Cervelló, 
el de la Fina Prat, el de 
l’Analia Condi i el de la 
Montse Gustems, així com 
l’audiovisual, van estar a 
l’alçada, sense retòriques.

L’acte tingué un vessant 
emocional específic per la 
feliç circumstància de la 
jubilació de la presidenta-
gerent, Montse Gustems i 
Batlle. Gustems va néixer 
a Vilafranca del Penedès 
l’any 1951. Va arribar a 
Molins de Rei l’any 1957 i 
ha dedicat 46 anys laborals 
a l’Associació, primer com 
a apoderada. A la mort del 
primer president, Santiago 
Valero i Gorina, el 1989, 
exercí de presidenta la seva 
esposa, M. Rosa Armengol 
i Cerdà, fins al 1995. Des 
d’aleshores fins al 2002 féu 
tàndem amb Albert Guasch 
i Espí –ella, com a presiden-
ta, i Guasch, com a gerent– 

i els últims 15 anys, fins a 
la recent jubilació, Gustems 
ha estat presidenta-gerent. 
Va viure 33 anys el tragí 
diari de l’Escola ALBA: 
del 1967 fins al tancament, 
l’any 2004; la fundació del 
Taller Ocupacional ALBA, 
l’any 1976; la fundació de 
les Llars Tutelades ALBA, 
l’any 1979; la incorporació 
de l’Esplai Clariana, l’any 
1985, i, finalment, la fun-
dació del Centre Especial 
d’Ocupació del Baix 
Llobregat (CEOBALL), 
l’any 1989. Una feinada 
enorme i molt abnegada, 
al servei d’aquells “nens 
que sempre seran nens”, 
en paraules de Josep Maria 
Espinàs. Gràcies per l’obra 
social que deixes.

Deixem-ho aquí per 
avui. S’ha acabat l’espai. 
Seguiré en la propera edi-
ció. Si algú pot ajudar amb 
més informació, ja ho sap: 
639.159.648. Serà ben 
escoltat.  

Miquel Rius

La Medalla d’honor d’ACOSU 
i la Montse Gustems (I)

Montse Gustems i la nova presidenta-gerent, Analia 
Condi. Arxiu d’ACOSU

Lliurament de la Medalla d’Honor de la Vila el 28 de gener de 2017. Arxiu d’ACOSU

El dia de la inauguració el 12 de març de 1967

Cedida per Vicenç Joan Camps

El dia de la inauguració el 12 de març de 1967
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L’associació comarcal que 
vetlla per la integració de 
persones amb discapacitat 
intel·lectual des del 1967, 
ACOSU, ha estat distingida 
amb la Medalla d’Honor 
de la Vila, la màxima dis-
tinció que pot atorgar 
l’Ajuntament.

És la primera vegada 
que es lliura aquest reconei-
xement d’ençà de la recu-
peració de la democràcia 
i, en aquest cas en concret, 
respon a l’atenció integral 
que s’ofereix als discapa-
citats al facilitar-los recur-
sos humans i materials per 
ajudar-los a integrar-se a 
través de l’associació sense 

ànim de lucre que gestiona 
els tallers Alba i les llars 
residència Alba.

L’acte de lliurament es 
va celebrar a la Federació 
Obrera, que es va omplir 
amb més de 150 persones 
vinculades a la fundació. 
Fina Prat i Anna Maria 

Margarit, la llavor de la 
fundació, van fer uns parla-
ments molt emotius. També 
van prendre la paraula la 
fins ara gerent d’ACOSU, 
Montse Gustems, que deixa 
el càrrec per jubilació, i 
la seva successora, Analía 
Conti.                 Redacció

El passat 25 de gener, la 
Residència per a Persones 
sense Llar Magdalena 
Bonamich va fer tres anys. 
Durant aquest temps, per la 
casa han passat un total de 
18 persones, homes i dones 
d’edats compreses entre els 
22 i els 65 anys, 6 persones 
de les quals venien deriva-
des dels Serveis Socials de 
Molins de Rei. Actualment 
hi ha una llista d’espera 
de 10 persones. Som cons-
cients que som un granet 
de sorra i que no podem 
arribar a cobrir totes les 
demandes que rebem.

En aquests tres anys 
de funcionament fem una 
valoració positiva d’aquest 
equipament que ha donat 
resposta a una realitat que 
ens anàvem trobant en 
les diferents acollides de 
Càritas, ja siguin parro-
quials o de la diocesana, en 
les quals se’ns apropaven 

persones amb una proble-
màtica molt concreta, com 
era el fet de no tenir una llar 
o de no disposar d’un espai 
on poder viure dignament. 

L’objectiu de la casa 
és cobrir la necessitat 
d’allotjament que tenen les 
persones i, tant com sigui 
possible, cercar alterna-
tives per tal que puguin 
viure autònomament i 
que no hagin de dependre 
d’entitats socials. Per acon-
seguir-ho, en coordinació 
amb els diferents Serveis 
Socials dels municipis de 
la Diòcesi i, en especial, 
amb els de l’Ajuntament 
de Molins de Rei, es fa una 
tasca d’acompanyament 
duta a terme per un equip 
format per voluntaris i pro-
fessionals, amb el suport 
de Càritas Interparroquial 
de Molins de Rei i Càritas 
Diocesana de Sant Feliu de 
Llobregat.

Però malgrat els esforços 
fets, la realitat és una altra i 
cada cop costa més arrencar 
els processos d’autonomia 
personal, ja que el mercat 
d’habitatge no s’ajusta a 
la realitat econòmica que 
tenen les persones que 
passen per la llar. Aquest 
fet condiciona la sortida 
de les persones de la casa. 
L’estança d’una persona a 
la llar pot oscil·lar dels 12 
als 20 mesos, fins que troba 
una alternativa.

L’aposta de futur passa 
per poder conscienciar la 
resta de la societat que el 
dret a l’habitatge ha de ser 
factible i amb garanties per 
a aquelles persones que, de 
vegades, queden al marge.

Des d’aquestes línies 
volem agrair la figu-
ra de Maria Magdalena 
Bonamich, ja que gràcies 
a ella ha estat possible fer 
visible una realitat que 
molts cops queda amagada.

Mossèn Xavier Aymerich

La desapareguda Associació 
Espai de Recerca ha fet un 
donatiu de 3.420 euros a 
l’Associació Gueopic per-
què els destini a la finalitat 
per a la qual ha estat creada. 
Aquests diners són el roma-
nent que quedava a Espai 
de Recerca després de la 
liquidació de l’entitat.

Xerrada col·loqui a 
càrrec de Glòria Solsona

El 26 de gener, l’aula de 
formació de la Federació 
Obrera es va omplir per 
escoltar la xerrada que va 
pronunciar Glòria Solsona, 

que es va centrar a informar 
de tots els drets legals que 
tenen les persones amb dis-
capacitat. La sessió infor-

mativa va ser organitzada 
per Gueopic.

Redacció

No fa gaires anys, els Amics del Camell varen tenir 
una represàlia clerical per una celebració d’aniversari, 
amb pastís sorpresa!
Mobilització a Buenos Aires 
contra el veto al topless
Al costat de l’Obelisc de Buenos Aires, a la cruïlla de 
la plaça de la República amb l’avinguda Corrientes, es 
van congregar, el passat 8 de febrer, centenars de dones 
que van decidir mostrar els seus pits nus i, en molts 
casos, pintades amb colors i proclames. El desencadenant 
d’aquest descontentament va ser el cas de tres dones que, 
mentre prenien el sol en monoquini a la platja de Buenos 
Aires de Nocochea, van ser abordades per vint agents de 
policia que les van expulsar de la zona d’esbarjo. 
La Vanguardia – “Internacional” – 9 de febrer de 2017
 
L’Ictineu 3 va ser presentat en una Fira de la 
Candelera i el president de la Generalitat, Artur Mas, 
s’hi va fotografiar a l’interior.
Missió, el fons marí
El 70% del planeta és aigua i es calcula que l’ésser humà 
no n’ha explorat ni el 5%. Calen eines per descobrir-lo 
i per tractar emergències. Després de l’enfonsament del 
Prestige, a Pere Forès se li va posar entre cella i cella la 
idea de crear el “millor submarí científic del món”. Van 
engegar el projecte  a Barcelona Activa i el 2010 es van 
traslladar a una nau més gran de Sant Feliu de Llobregat2.
L’Ictineu 3 potser no és el millor submarí del món, però 
segur que s’hi apropa. Segons l’empresa, “és el segon 
submarí d’Europa i el novè del món capaç d’arribar a 
tanta profunditat. També és el primer submarí científic 
elèctric del món que pot fer 40 km sota l’aigua, tenint en 
compte que, a més, pesa la meitat que la resta.”
Ara, L’Ictineu 3 es lloga a la ciència, l’arqueologia i a 

la televisió. Forès explica que l’empresa (que avui dona 
feina a sis persones) està oberta a fabricar-ne un altre si el 
client ho demana. 
Blanca Gispert, La Vanguardia – “Economia” – 11 de 

febrer de 2017

A l’estació de Rodalies de Molins de Rei tenim molt 
poc espai d’aparcament. S’haurien de buscar solucions 
tant per part de l’Ajuntament com de la Generalitat i 
també de RENFE.   
Més places de pàrquing a 
l’estació de tren del Papiol
Aquest 2017, els papiolencs podran estrenar el nou pàr-
quing públic de l’estació de tren, una obra reclamada 
des de fa anys i que ben aviat serà una realitat. Les obres 
d’ampliació del pàrquing, finançades per l’Ajuntament i 
la Generalitat, també permetran incentivar l’ús del trans-
port públic. 
Som Papiol –Butlletí d’Informació Municipal – Gener de 
2017

Aquí se segueixen omplint papers als jutjats...
Escòcia es prepara per al segon 
referèndum d’independència
La primera ministra, Nicola Sturgeon, hauria donat ordres 
als seus funcionaris perquè comencin a preparar la con-
sulta. Se celebraria l’agost del 2018 com a màxim. 
Sembla un secret de domini públic que Escòcia celebrarà 

un nou referèndum d’independència com a última opció 
per eludir el Brexit. Un 49% és el suport que ara mateix 
té la independència a Escòcia.
Daniel Postico – Londres – El Punt Avui – 10 de febrer 

de 2017

La Residència Magdalena Bonamich 
ha acollit 18 persones en tres anys

ACOSU rep la primera Medalla d’Honor de la Vila

Espai de Recerca dóna 3.420 euros a Gueopic

Cedida per l'ajuntament - 
Dan Costa
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JOSEP FERRER (J.F.): 
Vas marxar de Molins 
de Rei amb 23 anys; per 
tant, ja portes més anys 
vivint fora de la vila que 
a la vila. Quins records 
tens de la teva infantesa i 
joventut?

LAURA  CAMPOY 
(L.C.): De la meva infan-
tesa només puc dir que 
tinc records molt feliços i 
entranyables. 

J.F.: Durant molts anys, 
el teu pare, en Tomàs, va 
treballar al Club Natació 
Molins de Rei. Què ha 
significat el Club Natació 
a la teva vida?

L.C.: El CN Molins va 
representar una part molt 
important de la meva vida 
en aquells moments. Vaig 
començar a fer natació 
perquè era una nena molt 
inquieta, amb moltíssima 
energia, i var ser realment 
per recomanació del meu 
doctor que comencés a prac-
ticar algun esport de resis-
tència. Vaig ser nadadora 
federada dels 9 fins als 17 
anys i em sento molt afor-
tunada d’haver pogut prac-
ticar aquest esport durant 
tots aquells anys, ja que 
em va donar l’oportunitat 
de practicar l’atletisme, 
la meva altra passió ales-
hores. Cada any, quan es 
canviava el globus de la 
piscina, tots els nedadors i 
nedadores entrenàvem en 
sec (gimnàs, futbol, córrer) 
i participàvem a la cursa 

de Sant Miquel. Recordo 
que vaig córrer la primera 
edició i vaig ser-ne la gua-
nyadora absoluta femenina 
amb només 12 anys.

J.F.: Com vas conèixer 
el Helmut, el teu marit?

L.C.: Va ser casualment 
en un viatge de vacances 
que vaig fer a Londres 
l’any 1988. Era la prime-
ra vegada que visitava 
Anglaterra, Londres con-
cretament, país, per cert, 
que sempre m’havia fasci-
nat de petita. Suposo que 
les lectures estivals d’Enid 
Blyton i Agatha Christie 
van contribuir en bona part 
que aquest país m’atragués 
tant (riu).

J.F.: L’any 1991, amb 
23 anys, vas decidir mar-
xar de Molins de Rei per 
anar a viure a Schenna, 
al Tirol italià. Per què vas 
donar aquest pas?

L.C.: Des de ben petita 
tenia molt clar que volia 
veure món. Així que no em 
va costar gaire prendre la 
decisió de marxar. És veri-
tat que aquí tenia una bona 
feina com a cap de compres 
i una família i amics mera-
vellosos, però, com diuen 
en anglès No risk no fun 
(no risc, no diversió; és a 
dir, qui no arrisca no   guan-
ya). Penso que, a la vida, és 
un mateix qui ha de donar 
el pas i sortir de la seva 
zona de confort per així 
aconseguir noves metes. 
Tornar a casa sempre es pot 

fer. Aleshores, què s’hi pot 
perdre? 

J.F.: Què van dir els 
teus pares i la teva família 
quan els vas plantejar de 
marxar?

L.C.: Bé, hi havia opi-
nions de tota mena, però 
els meus pares sempre han 
sigut molt oberts i respec-
tuosos amb les meves deci-
sions. Lògicament, aques-
ta actitud positiva em va 
ajudar a marxar molt més 
tranquil·la.

J.F.: Era un viatge 
d’anada i tornada o ja 
tenies clar que mai més 
tornaries a viure a Molins 
de Rei?

L.C.: Realment no m’ho 
vaig plantejar. M’agrada 
viure una mica sobre la 
marxa, improvisant pel 
camí i deixant-me sorpren-
dre pel que pugui passar. De 
fet, sempre m’ha agradat la 
natura i viure a prop d’ella. 
Per això sabia que tard o 
d’hora marxaria, ja fos a 
una masia a la província de 
Girona o a les muntanyes 
Dolomites d’Itàlia. 

J.F.: A Schenna hi vas 
viure dos anys, entre 1991 
i 1993. Què en recordes?

L.C.: Quan vaig arri-
bar var ser un xoc cultu-
ral brutal. Tot i ser a prop 
d’una ciutat força gran 
com és Bolzano, nosaltres 
vivíem en un poble petit 
i la mentalitat en aquests 
llocs és força tancada. De 
totes maneres, i com que 
m’agrada aprendre noves 
llengües, aviat em vaig 
posar a estudiar el Hoch 
Deutsch (alemany pur), el 
tirolès del sud (dialecte ale-
many) i l’italià. Això va fer 
que aviat pogués comuni-
car-me amb la gent d’allà 
i la veritat és que vaig ser 
rebuda amb els braços 
oberts. Al principi pensava: 
“Com és que sent italians 
parlen alemany i ningú 
parla italià amb mi?”. Però 
després d’informar-me 
sobre la història d’aquesta 
regió vaig saber que aques-
ta part d’Itàlia havia pertan-
gut a l’imperi austrohon-
garès fins a l’any 1918, 
quan les tropes italianes 
van conquerir-la i així van 
passar a ser part d’Itàlia, i 

Àustria es va convertir en 
una República. Tot això va 
coincidir amb la remodela-
ció del mapa europeu des-
prés de la Primera Guerra 
Mundial. Els tirolesos del 
sud van ser oprimits pel 
Govern feixista italià fins a 
la Segona Guerra Mundial 
amb Mussolini, qui va pro-
hibir que parlessin la seva 
llengua (s’havien d’amagar 
als cellers per parlar el tiro-
lès del sud) i fins i tot 
traduïen noms i cognoms 
de l’alemany a l’italià. 
Per exemple, un senyor 
que es deia Joseph Bauer 
passava a dir-se Giuseppe 
Contadino... Actualment 
encara pertanyen a Itàlia, 
però tenen autonomies i 
tot està escrit de manera 
bilingüe. Em va cridar molt 
l’atenció el paral·lelisme 
històric entre Tirol del Sud, 
o Alto Adige, amb la nostra 
terra Catalunya.

J.F.: Del Tirol italià vas 
anar a viure a la capital 

de Baviera, Munich. T’hi 
vas estar set anys, entre 
1993 i 2000. Què recordes 
d’aquells anys?

L.C.: Vàrem marxar 
buscant noves oportunitats 
laborals, perquè al Tirol 
bàsicament viuen del turis-
me. És una mentalitat sem-
blant, però més tancada que 
la tirolesa i fins i tot diria 
que més negativa. De totes 
maneres, va ser una etapa 
molt decisiva i important 
a Munich, perquè allà van 
néixer els nostres dos fills i 
laboralment se’ns van obrir 
moltes portes. Tot i ser 
més tancats, els alemanys 
són molt inclusius amb 
els estrangers a l’hora de 
donar-te oportunitats labo-
rals i no vaig tenir mai cap 
problema per integrar-me.

J.F.: I de Baviera, retorn 
a Catalunya, en concret, a 
Sant Pere de Ribes, on 
vas viure 13 anys, entre el 
2000 i el 2013. Per què vas 
decidir tornar a casa?

Laura Campoy Reyes viu a Oberägeri  (Suïssa) 

“Mitjançant la democràcia directa, totes 
les propostes del Govern central, cantonal o 
municipal, les decideix el poble fent referèndums”

La Laura Campoy Reyes, filla de la Isabel i en 
Tomàs de la piscina, és una molinenca que està a 
punt d’entrar al club dels 50 anys. Va marxar de 

Molins de Rei l’any 1991 i ho va fer per amor, seguint 
l’italià Helmut, el seu marit. Ens aquests quasi 26 anys 
ha viscut a Itàlia, Alemanya, Catalunya i Suïssa. A 
banda de ser una rodamón, és una autèntica poliglota 
ja que parla català, castellà, anglès, alemany, italià, 
francès i diversos dialectes de l’alemany, com el tirolès 
del sud, el bàvar, l’austríac i l’alemany suís.

Els seus fills –en Yannik, de 21 anys, i la Naomi, de 
20 anys– semblen seguir les passes dels seus pares, ja 
que la Naomi està estudiant la carrera de Geografia/
Ciències del Medi ambient a Vancouver (Canadà) i 
en Yannik, que va començar la carrera universitària 
d’Animació 3D a Anglaterra, ara estudia Comerç 
Internacional a Suïssa.

En els diferents països on ha viscut la Laura ha tre-
ballat com a cap d’importació-exportació i responsable 
de clients internacionals en empreses de sectors tan 
diversos com la manutenció mecànica, la construcció o 
la indústria paperera. 

Municipi de residència: Oberägeri, al cantó de Zug 
(Suïssa alemanya)
Nombre d’habitants: 5.950 (2014)
Superfície: 36,2 km²
Distància amb Molins de Rei: 1.100 km, més de 10 
hores en cotxe; 1,45 h de vol entre els aeroports de 
Barcelona-el Prat i Zurich
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L.C.: Suposo que la terra 
sempre tira i tant el meu 
marit com jo teníem ganes 
d’un canvi i d’un clima 
millor, tot sigui dit. 

J.F.: I des del 2013 fins 
ara vius a la població 
suïssa d’Oberägeri. Per 
què vàreu decidir tornar 
a fer les maletes?

L.C.: Principalment pel 
tema de la feina i com que 
és una societat molt prope-
ra a la tirolesa, no ens va 
costar gens adaptar-nos-hi.

J.F.: Els teus fills van 
néixer a Baviera, però 
amb les voltes que han 
donat, i donen, d’on se 
senten realment?

L.C.: Doncs em sembla 
que no ho saben ni ells 
(riu). Bromes a part, per 
a ells, sentir-se a casa és 
sobretot Catalunya i Tirol 
del Sud.

J.F.: Amb quin idioma 
parleu entre la família?

L.C.: Parlem alemany, 
castellà, anglès i català.

J.F.: Costa molt adap-
tar-se als canvis i, sobre-
tot, a les diferents cul-
tures i costums d’on has 
viscut?

L.C.: Sempre dic que un 
cop has trencat el gel de 
la primera vegada, tot és 
més fàcil, sobretot si parles 
l’idioma del lloc. En el meu 
cas, tots els llocs on he vis-
cut són d’origen germànic, 
cosa que facilita moltíssim 
l’adaptació.

J.F.: Com és un dia 
qualsevol a Oberägeri?

L.C.: En aquests mo-
ments no treballo, tot i que 
l’any passat vaig col·laborar 
en la fundació d’un start-up 
(empreses petites amb pres-
supost reduït) contra el mal-
baratament dels aliments. 
Aquest any espero dur a 
terme un projecte nou que 
fa temps que estic rumiant. 
A part de fer moltes pas-
sejades amb el meu gos 
labrador Rocky, fer ioga, 
anar al gimnàs i fer visi-
tes culturals, estudio algun 
idioma nou i faig algunes 
traduccions. Però sobretot 
m’encanta la cuina sana!

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

L.C.: Anar a la munta-
nya a fer senderisme men-
tre els meus “nois” esquien, 
perquè tenim la sort de 
poder gaudir de pistes 
d’esquí a només 40 minuts 
de casa (jo fa uns 5 anys 
que no esquio), o a comprar 
al mercat dels dissabtes a 
l’aire lliure, o prendre un 
te amb bona companyia, 
llegir un bon llibre, anar al 
cine o, simplement, i si fa 
fred i neva, “sofing”.

J.F.: El ritme de vida 
d’aquí és igual que el de 
Catalunya? En què es 
diferencia? 

L.C.: El ritme aquí 
no és tan frenètic com a 
Barcelona. És interessant 
perquè tot i ser un poble 
força rural, hi ha moltís-
sims estrangers i una vida 
sociocultural interessant.

J.F.: Com és el caràcter 
de la gent?

L.C.: La gent aquí és 
bastant reservada en un pri-
mer moment, però si dones 
el primer pas i t’esforces 
per parlar el seu idioma (ells 
diuen que l’alemany suís 
és l’origen de l’alemany 
contemporani; per tant, no 
és un dialecte) de seguida 
s’obren i et mostren el seu 
sentit de l’humor. A part, 
són súper educats i tothom 
se saluda pel carrer amb un 
somriure, encara que no es 
coneguin. Estic enamorada 
d’aquest país meravellós, 
on el respecte pels altres i 
la bona educació són molt 
importants.

J.F.: I el clima?
L.C.: A la vall d’Ageri 

és molt bo gràcies al fet que 
estem a gairebé 900 metres 
sobre el nivell del mar. 
Això vol dir que estem per 
sobre de la zona de la boira. 
Moltes vegades, quan baixo 
a Zug, que només són 15 
minuts de cotxe des de casa 
meva, fa boira i mal temps, 
i a Ageri fa sol.

J.F.: És car viure a 
Suïssa?

L.C.: Per als suïssos 
no, però per a la resta 
d’europeus, sí. Tenint en 
compte que aquí el salari 
mínim interprofessional és 
d’entre 4.000-4.500 francs 
suïssos mensuals –uns 
3.700-4.200 euros– i que 
el d’Espanya és de 707,60 
euros, la diferència és molt 
gran. 

És cert que aquí el sis-
tema sanitari te l’has de 
finançar tu amb els diners 
del teu sou, però tot i això, 
la qualitat de vida és molt 
bona per a la majoria de 
la gent.

Al principi, quan anava a 
comprar aliments sí que va 
ser un xoc en veure que, per 
exemple, una carxofa valia 
1 franc, però després veus 
que molts productes fres-
cos els han d’importar, o 
que els productes autòctons 
passen controls exhaustius 
de qualitat. Un altre plus és 
que els aliments biològics 
tenen gairebé els mateixos 
preus que els “normals” 
i això permet menjar ali-
ments d’alta qualitat.

J.F.: Es paguen molts 

impostos? Compensen 
pels serveis que es reben?

L.C.: Els impostos 
són força baixos si els 
comparem amb els que 
paguem a Espanya, França 
o Anglaterra, encara que 
dependent del cantó a on es 
visqui, poden variar. 

Definitivament, com-
pensa tot el que paguem, ja 
que els serveis i les infraes-
tructures són optimes. Aquí, 
com a ciutadà et sens res-
pectat i escoltat, i, el que és 
més important, mitjançant 
la democràcia directa, totes 
les propostes del Govern 
central, cantonal o munici-
pal, les decideix el poble 
fent referèndums.

J.F.: Suïssa és un país 
dividit en 26 cantons i on 
conviuen quatre llengües: 
francès, alemany, italià i 
romantx. Quines diferèn-
cies hi ha en l’aspecte lin-
güístic, cultural i econò-
mic?

L.C.: Diria que les 
diferències són sobretot 
culturals a causa de les dife-
rents llengües i situacions 
geogràfiques dels diferents 
cantons. Al principi pen-
sava que tots els suïssos 
parlaven totes les llengües 
oficials, però no és així. Al 
meu cantó, Zug, es parla 
bàsicament l’alemany suís i 
a les escoles tenen en molts 
casos, com a segona llen-
gua, l’anglès i no el francès 
o l’italià. Tot i ser un país 
petit, la riquesa i diversitat 
cultural és enorme. 

J.F.: Suïssa és un país 
neutral. Creus que això 
és bo o bé comporta difi-
cultats?

L.C.: Penso que, com 
tot, té pros i contres, però 
fins al dia d’avui, no els ha 
anat malament, no?

J.F.: A Suïssa, mit-
jançant referèndums, 

es demana l’opinió dels 
ciutadans per a moltes 
coses. Els darrers que 
s’han fet han estat sobre 
la prohibició d’entrada 
d’immigrants al país o 
per incrementar els sala-
ris mínims. Són bons els 
referèndums? El Govern 
fa cas dels resultats?

L.C.: Tal com ja he 
comentat abans, aquí la 
democràcia directa és una 
realitat i els resultats dels 
referèndums són inamovi-
bles. El Govern suís hi és 
per servir el ciutadà i no a 
l’inrevés. Això vol dir que 
el ciutadà pot decidir en 
tot moment com distribuir 
els diners que ha pagat prè-
viament com a contribuent. 
Un factor molt important 
per evitar la corrupció, 
a part d’aquesta trans-
parència financera, és que 
el president o presidenta 
–ara tenim presidenta– de 
la Confederació Helvètica 
només poder exercir el 
càrrec durant un any.

J.F.: Estàs seguint 
tot el que s’està couent 
a Catalunya? Creus 
que aquest any es 
farà el referèndum 
d’autodeterminació?

L.C.: Sí, gràcies a les 
noves tecnologies és 
impossible no estar-ne al 
corrent. És un tema molt 
delicat i, vista la no reacció 
de Madrid, dubto que es 
pugui dur a terme tan ràpi-
dament. Vist des de fora, i 
parlant amb amics d’arreu 
d’Europa, ningú entén que 
el Govern espanyol ignori 
les propostes/peticions de 
Catalunya. Penso que és 
una falta de respecte no 
escoltar  i mirar cap a un 
altre costat com si no pas-
sés res. Això no fa més que 
crear frustracions i males-
tar.

J.F.: El Govern suís 
reconeixeria Catalunya 
com un nou país?

L.C.: No ho puc res-
pondre amb un 100% de 
seguretat, però el que segur 
que sí que farien és escoltar 
i donar solucions perquè els 
ciutadans se sentissin res-
pectats i amb el seu suport.

J.F.: Fent una mica de 
política-ficció, creus que 
si algun cantó es vol-
gués independitzar de 
la Federació Helvètica 
per ser un país indepen-
dent, es permetria fer un 
referèndum?

L.C.: Crec que sí.
J.F.: Què és el que 

ens recomanaries visitar 
d’Oberägeri i del cantó 
de Zug?

L.C.: La part antiga 
de Zug, amb el seu cas-
tell emmurallat i els seus 
carrerons empedrats; tota 
la part de vianants del llac 
de Zug; la part de Metalli, 
amb l’ambient de cafès i 
botigues. I, especialment, 
no hauríeu de marxar sense 
comprar xocolata a la xoco-
lateria Aesbach. La vall 
d’Ageri és famosa per la 
natura i el seu llac. És ideal 
per fer senderisme, bicicle-
ta, etc.

J.F.: I de Suïssa, què és 
el que no ens hauríem de 
perdre?

L.C.: Si us agrada la 
natura, i suposo que així 
és si veniu a Suïssa, aneu 
a la zona de Zermatt, al 
Matterhorn; Interlaken és 
preciós també, ja que hi 
podeu trobar les famoses 
muntanyes Jungfrau i Eiger 
entre d’altres...

Les ciutats són precio-
ses: Zuric, Lucerna, Berna... 
També, la part italiana, val 
molt la pena de veure-la: 
Ascona, Lugano...

Teniu moltes fàbriques 
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Advocats
Sobre l’ús de les llengües oficials a la justícia, el degà del Col·legi Oficial d’Advocats 
de Barcelona ha deixat dit, no fa pas gaire, que “no hi ha normalitat” pel que fa al cata-
là. Concretament, l’informe de l’esmentat Col·legi assegura que s’ha passat del 18% 
de les sentències dictades en la nostra llengua el 2006, al 8,4% el 2015.

Com a exadvocat reconec, malgrat que em pesi, que una bona part que la situació 
sigui la que acabo de dir no és solament deguda al fet que el coneixement del català 
sigui simplement un “mèrit” (i no pas un “requisit”) per exercir de jutge al nostre país, 
sinó que una important part dels advocats que desenvolupen la seva feina a casa nostra 
(tal vegada influïts inconscientment pel fet que potser si redacten els seus escrits i/o 
fan les seves intervencions orals en català, Sa Senyoria no els entengui) opten pel camí 
més fàcil: fer-ho en espanyol.

Personalment, durant els anys en què vaig exercir d’advocat, si el meu client era 
català, amb ell parlàvem en català i el plet era debatut a Catalunya, els meus escrits i 
les meves intervencions eren en català. I he de dir, tot seguit, que mai no he tingut ni 
un sol problema sobre això. Bé, només en una ocasió, en què el lletrat de la part adver-
sa (que ho feia tot en espanyol) em va dir que va estar considerant la possibilitat de 
demanar una traducció dels meus escrits, cosa a la qual vaig respondre-li que si ell ho 
feia, jo demanaria la traducció dels seus al català. Ah, i en aquella ocasió, Sa Senyoria 
(que no entenia prou la nostra llengua, tot i que em va assegurar que les seves filles la 
parlaven normalment), em va demanar, arran d’un dels meus escrits, el significat dels 
mots esdevingueren i manobre. Cap més problema, si no considerem com a tal, és clar, 
que la sentència va ser redactada (òbviament) en espanyol.

Fins a cert punt puc entendre que als advocats de més edat els costi redactar o 
expressar-se en català, però no puc comprendre que els més joves, que han seguit ja 
tota la seva escolarització en aquesta llengua, no ho facin. I justament, arran de pensar 
en tot això, m’ha vingut al cap un record de fa uns anys, en què, tot fent broma a causa 
de la meva poca atenció a determinats fets, un servidor repetia el text d’un anunci que 
es llegia als diaris de llavors i que feia “Detectiu Crefi: s’entera de tot”, per afegir-hi, 
tot seguit: “Revenga: no s’entera de res!”. Doncs bé, amb l’ajut d’Internet, he trobat 
un exemplar d’aquell anunci, publicat a la pàgina 63 de La Vanguardia Española del 
dia 11 de desembre de 1968, que diu exactament: “Pensa mal d’algú? Detectiu Crefi: 
s’entera de tot. Telèfon 221-50-20”. I cal tenir ben present que, malgrat els eventuals 
riscos, atès que el franquisme encara estava en plena forma, l’esmentat detectiu (l’ac-
tivitat professional del qual és, en determinats casos, de cabdal importància per als 
advocats) no semblava dubtar afer ús de la seva (i també nostra) estimada llengua per 
anunciar-se.                                                                Josep Lluís Revenga Santos

de xocolata i cervesa que 
fan visites guiades, dife-
rents museus, molt bones 
pastisseries, però el millor 
és agafar un bitllet de tren i 
visitar el país. 

J.F.: Quins són els plats 
típics del cantó de Zug i 
de Suïssa?

L.C.: Al cantó de Zug 
és molt típica la cirera, 
amb la qual fan la torta de 
Zug i els licors de cirera. 
Els plats més típics són el 
Geschnetzeltes amb Rosti 
o Spaetzli (carn de vede-
lla amb patates ratllades o 
boletes de farina); la fondue 
de formatge, carn o peix; 
la raclette de formatge i 
la Schnitzel (carn arrebos-
sada).

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

L.C.: Més espais verds, 
més papereres de gos-
sos on poder llançar els 
excrements (aquí les tenim 
cada 100-150 metres i es 
paguen amb els impostos 
de mascota que paguem 
els que tenim animals a 
casa), més consciència de 

reciclatge (aquí, les bosses 
d’escombreries s’han de 
pagar, cosa que ajuda que 
la gent recicli més, ja que al 
separar gasten menys bos-
ses), i horaris mes compati-
bles amb la vida familiar.

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

L.C.: No sóc una perso-
na ancorada en el passat. 
M’agrada mirar cap enda-
vant, però em quedo amb el 
record d’haver tingut una 
infantesa feliç i amb les 
persones que estimo i que 
porto dins el meu cor, inde-
pendentment d’on visqui.

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

L.C.: Sí, de fet fa un 
parell d’anys vam fer una 
trobada amb els excom-
panys del col·legi, amb qui 
tinc un molt bon contacte 
des de llavors, i l’any passat 
vaig organitzar una trobada 
amb alguns exnedadors i 
nedadores del CN Molins. 
També tinc familiars que 
viuen a Molins de Rei o a 
prop de la vila. 

J.F.: Cada quant vens 
a la vila? Quan ets entre 

nosaltres què acostumes 
a fer?

L.C.: Intento venir cap 
a Barcelona com a mínim 
un parell de cops a l’any i 
quan puc, vinc cap a Molins 
per visitar amics o família. 
M’agrada molt escapar-me 
cap a la costa. Estic molt 
per Sitges i Ribes.

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

L.C.: Sí. Durant aquest 
temps he rebut unes quan-
tes visites de familiars i 
amics.

J.F.: Dels llocs on has 
viscut fins ara, amb quin 
et quedes? Per què?

L.C.: Doncs diria que 
em quedaria on sóc ara. 
Ens sentim molt a gust amb 
aquesta mentalitat i cultura, 
i és veritat que com més 
gran et fas, més tranquil et 
tornes.

J.F.: Sembla que els 
teus fills són culs inquiets. 
A on creus que acabaran 
vivint?

L.C.: Ara mateix no ho 
sabria dir, però realment 
podria ser qualsevol racó 
del món. La nostra filla va 

marxar cap a Florida (Estats 
Units) a una acadèmia de 
tennis amb només 15 anys 
i ara té un amic japonès 
d’Osaka; i els amics del 
nostre fill també són estran-
gers, perquè la seva univer-
sitat de Lucerna imparteix 
les classes en anglès i hi 
venen alumnes de tot arreu. 
D’aquí uns anys t’ho diré! 
(riu)

J.F.: Amb les voltes que 

has donat, saps ja quin 
serà el proper destí?

L.C.: Penso que, de 
moment, ens quedarem on 
som ara. Les condicions 
per a la gent gran són 
molt bones aquí i hem de 
començar a mirar amb vista 
al futur. De totes maneres, 
la nostra passió és viatjar i 
conèixer llocs i gent nova. 
Així que quiets, no ens que-
darem.

Curs de monitors i monitores 
de lleure a Molins de Rei
L’Ajuntament de Molins de Rei, mitjançant la Regidoria 
de Joventut, organitza un nou curs per formar joves 
majors de 18 anys com a monitors i monitores de 
lleure.

El curs permet l’obtenció del diploma oficial de 
monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil de la 
Generalitat de Catalunya. Aquesta titulació és neces-
sària per poder desenvolupar la tasca educativa en 
casals d’estiu, colònies, esplais, caus i agrupaments, 
àmbit escolar, menjador...

El format del curs és intensiu de cap de setmana, es 
durà a terme al Poliesportiu Municipal, començarà el 
proper 11 de març i finalitzarà el 30 d’abril. 

El curs serà impartit per  Formació Consultoria 
i Estudis, Fundació Pere Tarrés i el preu és de 205 
euros. 

Per a més informació i inscripcions podeu adreçar-
vos al Punt Jove (Jacint Verdaguer, 48), 93.668.54.52, 
puntjove molinsderei.cat

Punt Jove

Punt Jove
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Una de les acusacions que es llancen contra el 
moviment independentista és que els seus dirigents 
s’han oblidat dels problemes reals de la gent. I, 
dades en mà, és justament el contrari. És precisa-
ment la incapacitat de resoldre aquestes qüestions 
quotidianes la que ha motivat que moltes persones 
que mai no s’havien declarat independentistes avui 
votarien “Sí” en un referèndum. Hi ha dues grans 
traves: recursos i poder polític real per fer les coses. 
Cada any, els catalans, votin el que votin, paguen 
en impostos 16.000 milions d’euros que després 
no retornen a Catalunya en forma d’inversions. 
Amb aquests diners de més, la Generalitat tin-

dria garantides, cada any, les partides de Sanitat, 
Educació i Transports. Però al marge d’aquest 
greuge econòmic, que suposa un fre en el desenvo-
lupament de qualsevol país, hi ha una altra qüestió 
que canviaria si Catalunya tingués total llibertat 
de moviments: poder decidir sobre cada àmbit de 
la vida. Sense anar més lluny, en els últims anys 
el Tribunal Constitucional ha tombat desenes de 
mesures de caire social ja aprovades pel Parlament. 
És el cas conegut de la pobresa energètica, però 
també la possibilitat de cobrar un impost als bancs 
per a grans fortunes, protegir els ciutadans que han 
estat estafats per hipoteques o preferents, cobrar 

un impost per cada pis buit per dedicar-lo a llo-
guer social o fer polítiques d’igualtat entre homes 
i dones. Totes aquestes mesures, que res tenen a 
veure amb el 9N, es podrien estar aplicant si no fos 
que aquest alt tribunal les ha suspès a instàncies del 
Govern espanyol en considerar que la Generalitat 
envaïa competències. És allò que la saviesa popular 
resumeix dient que “o juguem tots o punxem la 
pilota”. Doncs bé, el Govern espanyol ha punxat 22 
pilotes en els últims quatre anys.   

Jofre Llombart, periodista

O juguem tots o punxem la pilota
La incapacitat de resoldre qüestions quotidianes ha dut a voler 

la independència moltes persones que no s’ho plantejaven

El passat 20 de gener, tot i la pluja i 
l’horari, ens vam trobar més de 20 perso-
nes a la Federació Obrera sota la convoca-
tòria: “Molins davant els reptes del segle 
XXI”. Després d’una breu presentació per 
part del grup impulsor, el primer convi-
dat, Jaume Grau, del grup Les Agulles, 
d’Ecologistes en Acció, explicà quines 
activitats fan i d’on va sorgir el moviment. 
Es va posar l’èmfasi en el fet que és un 
moviment polític, però independent dels 
partits polítics.
Seguidament, l’Oriol Guinart, de 
Granollers en Transició, ens va fer quatre 
pinzellades del que són els moviments de 
Transició, emmarcats en el moviment en 
favor del decreixement. No ens va voler 
parlar de col·lapse, tot i que és geòleg de formació, 
però sí de proactivitat, col·laboració, transversali-
tat, de ser amables i simpàtics... I de celebrar-ho 
tot!

L’acte va tenir un caràcter informal i diversos 
assistents van aportar-hi reflexions. Per una banda, 
va aparèixer el tema de posar la VIDA de les per-
sones al servei de l’economia i no a l’inrevés, tal 
com ja havia apuntat en Jaume. Així, vam parlar 
d’ecofeminisme i de com la cura té un paper 
fonamental en aquesta transició. També van sorgir 
aspectes més concrets, com els residus que genera 
la vila i com es podrien reaprofitar o reciclar apli-
cant la regla de les tres erres: Reciclar, Reduir i 
Reutilitzar.

Els problemes ambientals de la vila també van 
tenir el seu espai en el debat. Es va esmentar la 
preocupació per la qualitat de l’aire, la seva relació 
amb la cimentera/incineradora, l’autopista, la Celsa 
i, fins i tot, la Solvay i les seves conseqüències en 
les malalties cardiorespiratòries, la contaminació 
de l’aigua dels pous per pesticides, la salinització 
del Llobregat o el projecte de la línia de Molt Alta 
Tensió que volen fer passar pel Parc de Collserola.

Abans de marxar vam fer una ronda de propos-
tes i d’idees al voltant de per on podríem començar 
a avançar. Cada assistent que va voler hi va partici-
par (i pràcticament tothom ho va fer!). Mostrem a 
continuació la llista de propostes:
-Crear un grup de consum (alimentació)
-Activitats de divulgació amb científics, escrip-
tors, pel·lícules...
-Divulgació d’iniciatives que es duen a terme 
a la vila per reduir residus: botigues a granel, 
de producció ecològica, etc. Es va parlar de la 
xarxa CREEM.
-Autoconsum energètic sostenible: Som 
Energia
-Reutilització d’envasos de vidre: promoure l’ús 
de retornables
-Construir una xarxa per transmetre aquestes 
idees entre les entitats educatives de la vila 
(tant les d’àmbit més formal com les del món 
del lleure)
-Treballar els temes de la Reducció, Reutilització 
i el Reciclatge amb infants, des d’una perspecti-
va més dinàmica i no tan teòrica (com seria, per 
exemple, la de les Escoles Verdes)

-En l’àmbit de la salut, remarcar la 
importància de la dieta en la incidèn-
cia de malalties com, per exemple, el 
càncer
-Potenciar l’ús de la bici
-Analitzar els impactes mediambientals 
de les accions de l’ésser humà en la 
natura
-Fer coses en l’àmbit de la cultura. 
S’està parlant de la possibilitat que 
la gestió de Santa Creu es relocalitzi. 
Potser hi hauria l’opció de poder apro-
fitar aquest espai.
-Pla d’Acció per l’Energia Sostenible 
(PAES): supervisar-lo
-Fer formació a les escoles sobre el 
tema de l’energia, com a mitjà per arri-

bar a les famílies 
-Fer la separació entre les activitats de caire més 
REACTIU i les que siguin més PROACTIVES. 
Les idees que sorgeixin es podrien anar dividint 
en aquests dos grups i, fins i tot, la mateixa idea 
o tema es podria abordar des d’aquestes dues 
perspectives.
-Desconnexió energètica i transició a les ener-
gies renovables
-Treure el plàstic dels envasos en el consum
-Que sorgeixi un grup i que comenci la transi-
ció
-Potenciar  el consum de proximitat com a 
forma de crear riquesa local, menys emissions 
de contaminants... Aquest consum també ajuda 
a produir menys residus i, d’aquesta manera, 
que creï xarxa. 

A la propera reunió concretarem les properes 
accions i provarem d’establir grups i calendaris!    

Molins en Transició. Les Agulles-Ecologistes 
en Acció

https://molinsentransicio.wordpress.com/
www.facebook.com/ecologistesenacciomolin-

sentransicio/

Neix a la vila el grup Molins en 
Transició Ecologistes en Acció-Les Agulles
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L’equip de govern muni-
cipal, format per PDECat 
i PSC, va votar en  contra 
de la proposta de moció de 
suport als afectats per les 
clàusules sòl presentada per 
l’oposició. La resta de grups 
municipals (CUP, ERC, 
Molins Camina, Iniciativa 
per Molins de Rei i el regi-
dor no adscrit) van donar 
suport al text que la majo-
ria absoluta del Govern va 
tombar en el Ple municipal 
del mes de gener.

L’oposició demanava 
compromisos concrets en 
suport a les persones esta-
fades pels bancs amb les 
clàusules sòl, com fer una 
campanya informativa a tota 
la població, oferir assesso-
rament i acompanyament, 
i proposar un acord amb 
el Col·legi d’Advocats per 
donar cobertura jurídica, en 
cas necessari, a les famílies 
en situació de vulnerabilitat 
i risc d’exclusió residen-
cial. 

Els convergents i els 
socialistes van argumentar 
que la moció havia estat 
redactada “perquè els 
grups del govern la votes-
sin en contra”, de manera 
que donaven a entendre que 
era una moció propagan-
dística contra l’equip de 
govern municipal. 

L’ambient encara es va 
escalfar més quan el regidor 
d’Habitatge, Josep Maria 
Puiggarí, va retreure a la 
Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca (PAH) la seva 
marxa unilateral de la Taula 
d’Habitatge. Un represen-
tant de la PAH va defensar 
que havien marxat “perquè 
el Govern municipal no 
complia les mocions apro-
vades en el Ple, com la 
inspecció i sanció a pisos 
buits en mans d’entitats 
financeres”, i va qualificar 
la Taula de ser “inoperant i 
aparador propagandístic 
del Govern”. 

Protestes per una xerra-
da sobre les clàusules sòl

Com a resposta a la 
polèmica moció, l’Ajun-
tament va organitzar una 
xerrada sobre les clàusu-
les sòl a la Sala Punt de 
Comerç el 15 de febrer. 
L’acte no el feien tècnics 
de l’Ajuntament, sinó que 
anava a càrrec d’ADICAE, 
una associació d’usuaris de 
banca que cobra als seus 
socis una quota d’alta i una 
altra cada any per poder 
accedir als seus serveis, ori-
entats a demandes judicials 
col·lectives. Això va portar 
la PAH de Molins de Rei 
a demanar a l’Ajuntament 

que retirés el seu suport a 
l’acte. “És sorprenent que 
rebutgessin una moció que 
demanava la implicació 
directa i activa de l’Ajun-
tament en la informació 
i assessorament gratuït 
als molinencs afectats per 
les clàusules sòl i després 
promoguin i donin suport 
a una entitat privada que 
cobra pels seus serveis”, 
van denunciar des de la 
plataforma d’afectats per la 
hipoteca. 

Segons va publicar Viu 
Molins de Rei, el dia de la 
xerrada, la PAH i el sin-
dicat CGT van interrom-
pre l’acte per denunciar les 

males pràctiques laborals 
de l’entitat organitzadora i 
increparen el ponent. Tot 
i això, la sessió informati-
va es va desenvolupar amb 

normalitat en una sala plena 
d’afectats i interessats en el 
tema.

Jaume Ortega

L’equip de govern rebutja una moció de 
suport als afectats per les clàusules sòl

Satisfacció a l’Ajuntament 
de Molins de Rei per pri-
mera vegada després 
d’una reunió amb l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
(AMB) i la Generalitat de 
Catalunya sobre l’entrada 
del municipi a la zona 1 de 
transport públic. La nova 
data amb què es treballa 
és l’1 de gener de 2018 
amb una proposta “seriosa, 
realista i factible”, segons 
fonts municipals. “Per 
primera vegada hem vist 
números i terminis rea-
listes per entrar a la zona 
1”, valorava l’alcalde, Joan 
Ramon Casals, a la sortida 
de la reunió.

La condició per fer pos-
sible aquest canvi dema-
nat des de fa anys és que 
els 18 municipis de l’àrea 

metropolitana que no for-
men part de la primera 
corona tarifària acceptin la 
proposta. Molins de Rei i 
disset poblacions més for-
men part de l’AMB, però 
no estaven dins de l’an-
tiga Entitat Metropolitana 
del Transport i és necessari 
que tots els ajuntaments es 
posin d’acord perquè tiri 
endavant. 

Molins de Rei, Sant 
Cugat del Vallès, Sant 
Andreu de la Barca i altres 
grans municipis estan 
a favor de l’entrada a la 
primera corona. En canvi, 
d’altres de més petits i allu-
nyats de Barcelona, com 
Begues, mostren les seves 
reticències, ja que, per for-
mar part de la zona 1, els 
ajuntaments han de pagar 

una contraprestació eco-
nòmica que es materialitza 
a través d’un recàrrec a 
l’IBI. 

“A Molins de Rei anem 
unes quantes passes per 
endavant, perquè ja hem 
fet el debat polític i ciu-
tadà. És important que 
els altres disset municipis 
també s’hi adhereixin”, 
valora Casals. L’AMB plan-
teja diferents millores en el 
transport públic durant els 
tres anys posteriors per tal 
de convèncer els indecisos. 
El conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Josep Rull, 
també es va comprometre 
en aquest sentit a fer actua-
cions en els municipis més 
petits durant la seva visita 
a la Fira de la Candelera, 
segons va publicar el digi-

tal Viu Molins de Rei.
Malgrat que hi ha temps 

fins al mes de juny, el 
Govern ja ha preparat la 
carta per demanar formal-
ment a l’AMB que Molins 

de Rei passi a formar part 
de la zona 1 del transport 
públic a partir de l’1 de 
gener de l’any vinent.

Jaume Ortega

L’Àrea Metropolitana de Barcelona posa l’1 de gener de 
2018 com a data d’entrada de Molins de Rei a la zona 1

Cedida per l'ajuntament
Guillem Urbà

Marc Pidelaserra

Cedida per la PAH
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L’agrupació local del PSC 
Molins de Rei ha escollit 
una nova executiva. El 
relleu de Miguel Zaragoza, 
primer secretari del par-
tit durant els darrers tret-
ze anys, l’agafa Jessica 
Revestido, escollida com 
la màxima responsable dels 
socialistes molinencs. En la 
seva primera intervenció al 
capdavant de la formació 
va marcar com a objectius 
ampliar l’espai socialista, 
potenciar la participació de 
la militància i la ciutadania 
a l’agrupació, coordinar i 
interaccionar amb el grup 
municipal, i consolidar 
l’alternativa socialista com 
a govern. “Organització, 
noves idees, foment i con-
tinuïtat de les polítiques 
progressistes” són les 

directrius que Revestido 
va assegurar que guiaran la 
seva tasca al capdavant de 
l’agrupació.

La nova executiva la com-
pleten Laia Castellana com 
a viceprimera secretària; 
Sole Silva, secretària d’Or-
ganització; Jordi González, 
adjunt a Organització; 
Miguel Zaragoza, secretari 
de Política Municipal; Xavi 
Paz, portaveu municipal, 
i Ainoa Garcia i Rafaela 
Poley, vocals. Jessica 
Revestido va qualificar-los 
com “un equip amb expe-
riència, ganes de treballar 
i energia, i compromès 
amb el projecte”. Les pro-
postes de la primera secre-
tària i l’executiva es van 
aprovar per unanimitat.

Jaume Ortega

Nou relleu de regidors a 
la CUP Molins de Rei. 
Després de la marxa del 
líder de la formació antica-
pitalista, Roger Castillo, en 
l’últim Ple del 2016, l’any 
va començar amb un altre 
canvi a les files del grup 
municipal amb més pes 
de l’oposició. La regidora 
Mireia Romo va renunciar a 
l’acta de regidora durant el 
Ple de gener i Asier Baiona 
va entrar a ocupar el seu 
lloc al febrer.

Mireia Romo es va estre-
nar com a regidora aquest 
mandat. A causa d’un canvi 
significatiu relacionat amb 
la seva feina, no li serà pos-
sible seguir duent a terme 
les tasques com a regidora 
al consistori. 

En un comunicat, la 
CUP defensa el relleu com 
una “aposta per enfortir el 
projecte polític de la CUP” 
i valora de manera positiva 

els canvis. “Els dos relleus 
ens han permès reflexionar 
com a grup humà sobre 
el model polític que hi ha 
al darrere de la institució, 
que, amb els seus ritmes 
i dinàmiques, afavoreix la 
professionalització de la 
política i uns perfils perso-
nals molt determinats i mas-

culinitzats de difícil accés 
per a la classe treballado-
ra”, denuncia la formació 
a través del comunicat en 
el qual també critiquen la 
majoria absoluta sociover-
gent del Govern i el seu poc 
interès a col·laborar  amb la 
resta de forces polítiques.

Jaume Ortega

La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) fa un segon 
relleu de regidors per la renúncia de Mireia Romo

Jessica Revestido és escollida 
nova primera secretària del PSC

En el Ple municipal del mes 
de gener, el Partit Socialista 
(PSC) va portar a vota-
ció el nomenament d’una 
nova càrrec de confiança en 
substitució de l’anterior cap 
de l’Àrea de Serveis a les 
Persones, Mireia Escobar. 
La nova persona contrac-
tada sota les ordres del pri-
mer tinent d’alcalde, Xavi 
Paz, és Núria Segú. La seva 
carrera política va començar 
fa 22 anys com a regidora 
del PSC a l’Ajuntament de 
Valls. Posteriorment va ser 
diputada al Parlament de 
Catalunya de 1999 a 2015.

La Candidatura d’Unitat 
Popular (CUP) va votar en 
contra del seu nomenament 
per mostrar el rebuig a la 

figura dels càrrecs de confi-
ança. “És una figura opaca, 
poc democràtica, que gene-
ra una sensació d’endollis-
me, de posar a dit, com una 
agència de col·locació, a 
persones que massa sovint 
tenen vincles molt estrets 
amb els partits que els 
posen”, denuncien els anti-
capitalistes a través d’un 
comunicat. “S’atorguen 
aquests càrrecs més pels 
mèrits dins del partit de 
torn que per altres criteris 
professionals, de coneixe-
ment de la tasca a realit-
zar o de coneixement de la 
vila”, conclouen.

Jaume Ortega

El Govern municipal ha fet 
una valoració positiva de 
la primera edició dels pres-
supostos participatius als 
barris, que han suposat una 
inversió de 250.000 euros 
repartits per tota la vila. 
En total, van participar de 
la prova pilot prop d’un 
miler de persones, una dada 
que, sumada a la implicació 
d’algunes associacions de 
veïns i a un procés de votació 
sense problemes rellevants, 
porta l’Ajuntament a posar 
bona nota a l’experiència. 
La regidora de Participació, 
Laura Soto, fa una lectura 
“molt positiva d’aquesta 
experiència de democrà-
cia directa”.

Entre els aspectes que 
encara tenen marge de 
millora destaca el fet que 
l’execució d’algun projec-

te s’ha endarrerit algunes 
setmanes per assegurar 
que es feia d’acord amb 
les necessitats expressades 
pels veïns. De moment, 
de les 23 propostes pro-
posades i escollides pels 
molinencs n’hi ha 19 que 
ja estan implantades. Les 
quatre restants s’executaran 
durant les properes setma-
nes. “Tot i generar algun 
retard, ha estat més fàcil 

executar les actuacions 
en els barris que compten 
amb associacions de veïns 
que no pas on la ciutada-
nia no està organitzada”, 
reconeix el regidor de Via 
Pública, Miguel Zaragoza.

Per a l’edició d’aquest 
any s’incorporaran un 
seguit de canvis i millores 
que es presentaran al llarg 
del mes de març.

Jaume Ortega

El Departament d’Ensen-
yament s’ha compromès 
a mantenir els actuals 12 
grups de P3 a Molins de 
Rei per al curs 2017-2018, 
independentment de com 
vagi el procés de preinscrip-
ció. Els Serveis Territorials 
d’Ensenyament han adoptat 
el compromís que no tan-
caran cap grup a la vila i es 
mantindrà l’oferta de grups 
dels darrers anys.

No solament no s’elimi-
narà cap grup de preescolar 
el proper mes de setem-
bre, sinó que s’ampliarà 
l’oferta de grups de primer 
d’ESO amb una nova línia 
a l’Institut Bernat el Ferrer. 
Aquest és el principal acord 
que es va comunicar a la 
Comissió de Planificació del 
Consell Escolar Municipal. 
D’aquesta manera, els 
grups de secundària crei-

xen fins a 13 en total. El 
Bernat el Ferrer surt amb 
cinc grups, de manera que 
iguala l’oferta de l’Insti-
tut Lluís de Requesens del 
darrer curs. Es tracta d’un 
increment que està provocat 
per l’augment d’estudiants 
que el setembre passaran de 
sisè de primària a l’ESO.

Jaume Ortega

La primera edició dels pressupostos participatius 
als barris supera la prova amb nota

El Bernat el Ferrer tindrà un grup més el curs vinent

El Partit Socialista relleva 
la seva càrrec de confiança 
amb crítiques de la CUP
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El pla urbanístic a l’entorn 
de l’antiga fàbrica tèxtil de 
Ferrer i Mora, coneguda 
popularment com El Molí, 
va agafant forma amb la 
construcció de la nova 
Biblioteca. Al seu voltant 
s’havien projectat uns altres 
edificis, alguns dels quals 
han desaparegut definiti-
vament del mapa, com la 
torre d’onze plantes que 
s’havia de construir on hi 
ha actualment les pèrgoles 
fotovoltaiques, mentre que 
n’apareixen d’altres, com 
un edifici de 5 plantes (plan-
ta baixa més 4 pisos) que 
se situaria just davant de la 
xemeneia del Molí i que es 
destinarà a usos terciaris, 
administratius i de serveis.

Aquest immoble, de 
2.235,72 metres quadrats, 
de sostre edificable i de pro-
pietat municipal, s’ha pro-
jectat amb un doble objec-
tiu: “no perdre metres 
quadrats d’edificabilitat 
i tenir la possibilitat de 
poder-hi fer, en un futur, 
el nou Ajuntament”, 
segons explica l’alcalde de 
Molins de Rei i regidor 
d’Urbanisme, Joan Ramon 
Casals. Aquest nou edifi-
ci, que “no se sap quan 
es farà”, és com “una 
guardiola de sòl per a un 
futur”, afirma Casals.

L’alcalde assegura que 
tot l’entorn del Molí, on 
ara hi ha les plaques solars, 
“s’ha qualificat de zona 
verda” i, a més, “hem pre-
vist que aquest nou edifici 
ha d’estar a 20 metres dels 
actuals blocs de pisos” que 
hi ha a la plaça, amb la qual 
cosa quedarà un espai de 
pas prou ample que es per-

dia amb el gratacels que hi 
havia planificat en aquest 
indret. 

Pèrdua de visibilitat 
de la xemeneia

En cas que aquest nou 
edifici s’acabés fent, podria 
tenir uns 16 metres d’alçada. 
Com que està situat just 
davant de la xemeneia del 
Molí, trauria bona part de 
la visibilitat d’un dels ele-
ments més emblemàtics de 
l’entorn i del passat indus-
trial de la vila. Casals reco-
neix que el dibuix projec-
tat en els mapes “fa mal 
als ulls”, però considera 
que l’immoble “es podria 
dissenyar de manera que 
no faci perdre la visió de 
la xemeneia”. Tot i així, 
l’alcalde assegura que “si és 
per nosaltres” –en referèn-
cia al seu partit PDeCat– 
“no és farà mai” i en cas 
que s’acabés desenvolu-
pant, “aconsello que sigui 
un edifici de planta baixa 
més dos pisos d’alçada i 
no quatre pisos com el 
que hi ha projectat ara”. 

La torre, esborrada 
dels mapes

Un dels elements que 
més controvèrsia i rebuig 
havia provocat del pla 
urbanístic del Molí era la 
possible construcció d’un 
bloc d’onze pisos d’alçada 
(planta baixa més 10 plan-
tes) amb un altre edifi-
ci annex de quatre pisos 
(planta baixa més tres plan-
tes). “Aquest edifici l’hem 
tret, perquè enteníem que 
la gent no el volia i que 
no tocava construir una 
torre tan alta al mig del 

poble”, assegura Casals.
Per seguir mantenint el 

mateix sostre d’edificabilitat 
del pla urbanístic, els metres 
quadrats que es perden 
amb l’eliminació d’aquest 
bloc de pisos s’han traslla-
dat al solar de la plaça de 
la Llibertat –on ara hi ha 
l’aparcament– i al terreny 
del carrer Molí on ara hi 
ha la tirolina. Un altre dels 
avantatges que comportarà 
aquest canvi urbanístic, 
segons l’alcalde, “és que 
a la torre s’havien de fer 
habitatges lliures i ara tots 
seran de protecció oficial”. 
A més, també s’aconseguirà 
fer més pisos, ja que en 
el gratacels se’n preveien 
un màxim de 61 i ara se’n 

podrien fer fins a 92. “Això 
ha estat possible perquè a 
la torre hi havia força més 
metres quadrats destinats 
a usos terciaris dels que 
hi haurà ara amb aquesta 
modificació.”

En concret, a la plaça 
de la Llibertat, en un solar 
de 1.600 metres quadrats 
es faran dos blocs de sis 
pisos d’alçada (planta baixa 
més 5 pisos) que segui-
ran l’alineació dels blocs 
d’habitatges que ja hi ha 
construïts a la zona. En el 
solar del carrer Molí, que 
s’haurà d’ampliar una mica 
“per poder-hi encabir 
millor els pisos”, es cons-
truirà un bloc d’habitatges 
de 6 plantes (planta baixa 

més 4 pisos d’alçada i un 
àtic) i permetrà, a més, 
donar continuïtat a la fiso-
nomia del carrer “allargant 
el porxo que hi ha actual-
ment”, assegura Casals. En 
els tres nous blocs que es 
construiran –el del carrer 
Molí i els dos de la plaça de 
la Llibertat– també hi haurà 
espai per a usos terciaris, 
com oficines o establiments 
comercials.

De moment, però, 
es tracta d’un projecte 
dibuixat i projectat en un 
mapa. A hores d’ara no hi 
ha cap data concreta per 
construir els pisos de pro-
tecció oficial previstos en 
aquest sector.

Josep Ferrer

El Molí reserva sòl per poder fer, en
un futur, un edifici d’usos municipals

L’Ajuntament construirà 
un bloc de pisos de protecció 

oficial a les Guardioles
L’Ajuntament promou la construcció d’un bloc de pisos 
de protecció oficial en el nou sector de les Guardioles, 
segons ha indicat a El Llaç l’alcalde de la vila. “Seran 
pisos de dues i tres habitacions i algun de més petit 
d’una habitació, tots amb plaça de garatge, i això 
ens permetrà resoldre el reallotjament dels veïns del 
carrer Sant Pere de Romaní”. En total s’hi construiran 
40 pisos, la majoria dels quals de venda, tot i que algun 
podria ser de lloguer. 

Per construir aquest bloc d’habitatges, l’Ajuntament 
està a punt de tancar un acord amb un soci, en con-
cret, una empresa cooperativa, que es dedica a aquest 
tipus d’activitats. Casals confia que les obres puguin 
començar abans d’acabar aquest any.

En aquest mateix sector, i també abans d’acabar el 
2017, l’Institut Metropolità del Sòl (IMPSÒL) cons-
truirà 70 pisos més de protecció oficial.                 J.F.

Solar de la zona del Molí on actualment hi ha una tirolina per l'esbarjo dels infants. 
Aquest terreny, que s'ampliarà un xic, es convertirà en un bloc de pisos de sis plantes 

d'alçada; a més s'allargarà el porxo del carrer Molí

En la imatge de l’esquerra, el planejament antic amb el gratacels projectat on hi ha 
les pèrgoles fotovoltaiques. A la dreta, el planejament modificat amb el nou edifici, 
que es podria destinar al futur Ajuntament, a tocar del que serà la nova Biblioteca 
i just davant de la xemeneia. En el solar de la plaça de la Llibertat ja apareixen els 
dos blocs d’habitatges que no es contemplaven en la idea inicial del pla. En els dos 
projectes sí que es preveia construir pisos en el terreny del carrer Molí on hi ha la 

tirolina, si bé ara s’ha engrandit l’espai
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L’Ajuntament de Molins de Rei dis-
posarà d’un pressupost de 30 milions 
d’euros per a aquest any 2017. La xifra 
és tan gran, tan allunyada del que les 
famílies i les persones acostumem a 
gestionar que es fa molt difícil de valo-
rar els imports que s’hi recullen. 

La meva responsabilitat com a 
regidor de Finances és, evidentment, 
gestionar i optimitzar al màxim els 
recursos municipals segons els criteris 
que hem acordat tots els membres de 
l’equip de govern, però crec que també 
és necessari fer un esforç per traslladar 
a la ciutadania com és aquest pressu-
post, és a dir, com s’inverteixen els diners que són de tots. Per aquest 
motiu he fet una projecció del que suposaria reduir els 30 milions d’euros 
a una xifra molt més assumible i comprensible per tothom: 100 euros.  

Pel que fa a l’origen dels ingressos, destaca el fet que gairebé 62 de 
cada 100 euros procedeixen de l’esforç que fem els vilatans i vilatanes 
quan paguem els impostos. Per altra banda, 29 de cada 100 euros pro-
cedeixen d’altres administracions i, per tant, també venen d’una manera 
o altra dels impostos. Finalment, els diners que ens deixen els bancs per 
afrontar inversions superen per poc el 8%.

Pel que fa a com s’inverteixen aquests 100 euros, l’estructura és la 
següent:
-Serveis Generals (sous i funcionament de l’Ajuntament): 21,4 €
-Inversions: 12,3 €
-Serveis Municipals (neteja, recollida de brossa, jardineria...): 11,8 €
-Deute públic (interessos i amortitzacions): 9,6 €
-Serveis Socials: 8,3 €
-Educació: 8,2 €
-Seguretat Pública: 6,2 €
-Empresa, Ocupació i Fira, Comerç, Consum i Turisme: 4,3 €

-Alcaldia (òrgans de govern, comunicació...): 4,2 €
-Esports: 3,1 €     
-Cultura: 2,7 €
-Urbanisme i Habitatge: 2,1 €
-Mobilitat: 1,7 €
-Via Pública: 1,6 € 
-Infància i Joventut: 1,1 €
-Pla d’Igualtat, Cooperació i Nova Ciutadania: 0,7 €
-Sanitat i Salut Pública: 0,7 €

Amb aquesta projecció reduïda dels números es fan molt més explíci-
tes les prioritats del Govern municipal, que prioritza els recursos en els 
serveis socials i en l’educació. 

Ramon Sànchez, regidor de Finances

Si només tinguéssim 100 euros
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Un dels projectes estratè-
gics de l’actual mandat, la 
reforma de la carretera, ha 
quedat en mans dels vila-
tans. Totes les persones 
empadronades a Molins de 
Rei més grans de 16 anys 
van poder votar fins al 5 
de març la proposta que 
més els agradés entre els 
tres projectes redactats per 
l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona per encàrrec de 
l’Ajuntament.

Amb més aparcament, 
amb un carril bici o amb les 
voreres força més amples: 
aquestes són les princi-
pals diferències entre els 
tres projectes presentats. 
La proposta A mantenia la 
configuració actual de la 
via i conservava les places 
d’aparcament. La B subs-
tituïa un dels carrils de ser-
veis (aparcaments, càrrega 
i descarrega, contenidors...) 
per un carril bici segregat. 
La proposta C també eli-
minava un dels carrils de 
serveis, però ho feia per 
aprofitar l’espai i ampliar 
les voreres d’ambdós cos-
tats. 

Sigui quina sigui, les tres 
propostes preveuen la refor-
ma integral de l’espai com-
près entre la B-23 i el carrer 
Riera Bonet. Contemplen 
la substitució i renovació 
del clavegueram, l’enjardi-
nament, la il·luminació, el 
mobiliari urbà, les voreres, 
els semàfors, la senyalit-
zació i un pas elevat en 
plataforma única a la plaça 
de la Bàscula. 

Al tancament d’aquesta 
edició encara no es conei-
xia quina de les propostes 
havia resultat guanyadora 

de la votació popular. 
Les obres de transforma-

ció d’un dels eixos viaris 
més importants de la vila 
tindran un cost que girarà 
al voltant dels sis milions 
d’euros.

Jaume Ortega

Una persona va morir i cinc 
més en van resultar ferides 
de diversa consideració en 
un accident que es va pro-
duir l’1 de febrer passat a 
l’autopista B-23, a l’alçada 
de Molins de Rei, en el qual 
es van veure implicats sis 
turismes i dos camions.

El sinistre va passar pocs 
minuts abans de les 6 de la 
tarda en el quilòmetre 12 de 
la B-23 direcció Martorell, 

a l’alçada del barri de la 
Granja. A banda de la per-
sona morta, tres més en van 
resultar ferides lleus i dues, 
menys lleus. Totes van ser 
donades d’alta en el mateix 
lloc de l’accident.

El xoc múltiple va pro-
vocar importants retencions 
de trànsit a l’autopista, a 
les carreteres de la zona i 
també per entrar i sortir de 
la vila.                Redacció 

Accident mortal a l’autopista 
a l’alçada de Molins de Rei

La ciutadania tria quina 
reforma de la carretera vol
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El 17 de gener passat, els 
Mossos d’Esquadra, en una 
operació conjunta amb les 
policies locals de Molins de 
Rei, el Prat de Llobregat i 
l’Hospitalet de Llobregat, 
van detenir 22 persones 
entre tots tres municipis. 
Es tractava d’una operació 
contra el tràfic de droga i la 
venda d’objectes robats.

Dos dels 22 detinguts 
són de Molins de Rei. De 
fet, la policia va efectuar 
diversos registres a la zona 

del Parc de la Mariona, 
en el barri del Canal. Un 
d’aquests escorcolls es va 
fer en un establiment situat 
en una planta baixa del 
carrer Menéndez Pelayo.

En el moment d’escriure 
aquesta informació, l’o-
peració no estava tancada 
i els Mossos no descarta-
ven fer noves detencions. El 
jutge que instrueix el cas ha 
decretat secret de sumari.

Redacció

Els veïns d’un bloc 
d’habitatges situat en el 
carrer Ramon Llull van 
patir un parell de robatoris 
en pocs dies de diferència. 
En concret, el primer dels 
furts es va produir el passat 
2 de desembre i el segon, el 
29 del mateix mes. 

Els Mossos d’Esquadra 
s’han fet càrrec de la inves-
tigació i intenten esbrinar 
si tots dos robatoris van ser 

comesos per les mateixes 
persones o bé per dos grups 
diferents, de manera que 
han intensificat el patrullat-
ge a la zona. De moment 
no han detingut ningú rela-
cionat amb aquests fets. 
Els veïns, per la seva part, 
han contractat un servei de 
vigilància privada per evitar 
nous robatoris.

Redacció

Després d’escollir l’exe-
cutiva del PDECat, el pri-
mer acte del nou partit a 
Molins de Rei es va fer el 
17 de gener passat i va ser 
una xerrada de la coordina-
dora general, Marta Pascal, 
durant la qual gairebé cin-
quanta militants i simpatit-
zants de Molins de Rei i el 
Baix Llobregat van poder 
expressar els seus dubtes. 
“No sé si aneu de farol 
amb això de «o referèn-
dum o referèndum»”, deia 
un assistent. Pascal es va 
reafirmar en el fet que el 
referèndum “es farà i serà 
vinculant”.

Una altra persona insis-
tia: “Ens falta informació. 
Sabem que volem anar a 
la independència, però no 
com hi arribarem”. Pascal 
va assegurar a les bases del 
partit que sí que tenen les 

coses clares, però que “no 
es pot fer pública tota la 
informació” per la relació 
amb el Govern espanyol.

També van ser objecte de 
debat les incògnites sobre 
com serà el nou partit, la 
falta de lideratges o com 
fer créixer el partit al Baix 
Llobregat. Per a això últim, 
Pascal deia als militants i 
simpatitzants: “Hem d’uti-
litzar altres arguments, 

més simples -però no més 
frívols-, i si cal en castellà, 
per arribar a tothom”. 

La presidenta del 
PDECat a Molins de Rei, 
Núria Llop, va reivindicar, 
igual que el dia que va ser 
escollida, actes com aquest 
on la militància hi pot dir la 
seva. “Som un partit que 
treballa en equip, des de 
la base”, va assegurar.

Jordi Julià

Els militants del PDECat de Molins de Rei exposen 
els seus dubtes sobre el procés independentista

Els Mossos d'Esquadra 
detenen dues persones de 
la vila en un operatiu antidroga

En pocs dies, roben dos cops 
en un mateix bloc d’habitatges

Jordi Julià

Viu Molins
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La Marxa Pagesa de Tractors 
convocada per la Unió de 
Pagesos de Catalunya, en 
protesta per considerar 
que la seva activitat està 
menyspreada per la societat 
i per les institucions ofi-
cials, va fer nit a Molins 
de Rei el divendres 27 de 
gener. Una corrua proce-
dent de les comarques de 

l’Ebre, Camp de Tarragona, 
Penedès, Lleida, Anoia i 
Baix Llobregat va omplir, 
amb les seves màquines, el 
Parc de la Mariona.

Uns 300 tractors van 
dormir, com feien abans 
els carros, al nostre poble. 
Alguns carreters ara són 
tractoristes. Recordaven 
quan venien amb el padrí 

i dormien a la Fonda de 
l’Àngel i l’Hostal del Sol, 
tot menjant un plat de cora-
della. Alguns d’ells con-
fessaven que es van acabar 
de decidir de participar en 
la marxa per poder tran-
sitar amb els seus tractors 
pels carrers de Barcelona. 
De fet, la Marxa, que va 
durar tres dies, del 26 al 

28 de gener, va acabar a 
l’avinguda Maria Cristina 
de Barcelona, on, en un 
acte festiu i reivindicatiu, 
els pagesos van expo-
sar les seves queixes, van 
expressar que ells són una 
part important del futur de 
Catalunya i van demanar la 
implicació de la Generalitat 
per fer front als proble-

mes de la pagesia, com, 
per exemple, acabar amb 
el monopoli de les grans 
empreses distribuïdores.

En acabar la Marxa, 
i de retorn als seus llocs 
d’origen, els pagesos, amb 
els seus tractors, van tornar 
a creuar Molins de Rei.

Francesc Lucas

La Marxa Pagesa fa nit a Molins de Rei
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50 anys d’una escola és 
un fet molt important que 
convida a recordar, pensar i 
valorar tot el que represen-
ta. En 50 anys, una escola 
arriba a formar part de la 
vida de moltes persones i 
de la història del poble, vila 
o ciutat on és.

La nostra escola, que pri-
mer es va dir Gual Villalbí, 
va néixer per poder esco-
laritzar la creixent pobla-
ció infantil dels anys 60 
que “els col·legis nacio-
nals” (Alfons XIII i ara 
El Palau) del poble ja no 
podien absorbir. El 13 de 
setembre de 1964 es va 
posar la primera pedra del 
que seria la segona escola 
pública de Molins de Rei i 
el 27 de setembre de 1966 
es va inaugurar.

En aquell temps, l’escola 
era als afores del poble, al 
costat de les últimes cases 
muntanya amunt i entre 
ametllers i vinyes. Famílies 
i mestres feien una pinya i 
davant de la falta de recur-
sos i instal·lacions s’unien 
esforços per fer coses neces-
sàries, com ara la construc-
ció d’unes grades al pati. 
L’escola es quedava petita 
i aviat va venir una primera 
ampliació amb la qual van 
acollir, a més a més de 
l’alumnat que ja hi havia, el 
d’educació infantil i primer 
i segon de primària. També 
es va asfaltar el pati.

En iniciar-se la demo-
cràcia, l’escola ben aviat va 
voler el català com a llengua 
pròpia en l’ensenyament i 
la vida del centre. L’Alzina 
va ser la primera escola 
pública catalana de la vila. 

En el curs 1983-84 es 
va decidir i canviar el nom 
de Gual Villalbí (ministre 
franquista) pel de L’Alzina, 
arbre que, juntament amb 
el pi, havia estat en aquells 
terrenys on hi ha l’escola.

El 1993 s’inicien unes 
altres obres d’ampliació 
de l’escola. Les obres van 
durar dos anys i mentrestant 
tot era provisional. El pati 
ocupat per la grua, ferros, 
taulons, sacs de ciment i 
altre material de construc-
ció, a més dels sorolls i la 
pols, eren companys habi-
tuals de feina.

Els més grans (setè i 
vuitè, ja que aleshores no 
es marxava de l’escola 
fins als 14 anys) van haver 
d’anar a dues aules prefa-
bricades que la Generalitat 

va instal·lar al pati de 
l’Escola Taller Alba. Quan 
les obres ja estaven gairebé 
acabades, el president Jordi 
Pujol ens va fer una visita 
i, finalment, el febrer del 
1995, va ser inaugurada pel 
conseller d’Ensenyament 
d’aquell moment, Joan 
Maria Pujals.

Les noves instal·lacions 
ens van permetre disposar 
dels espais necessaris per 
tenir una aula adequada 
per a P3, menjador i tots 
els espais que calien per a 
les diferents activitats del 
centre.

El curs 1996-1997 
vam començar a liderar 
un dels primers Projecte 
Comenius amb l’escola 
Marikainstein Scholl de 
Marinkainen (Finlàndia) 
i l’Escuela Básica do 1o 
Ciclo de Sao Vicente a 
Madeira (Portugal) amb el 
títol “Educació Nutricional 
a Europa”. Aquest projecte 
ens va permetre conèixer 
i treballar amb altres mes-
tres i alumnes aspectes de 
l’alimentació i la nutri-
ció durant tres cursos. El 
projecte va acabar amb la 
publicació d’un llibre de 
receptes de cuines dels tres 
països en català, espanyol, 
anglès i portuguès. El llibre, 
titulat Chefs & Gourmets, 
va ser un magnífic resultat 
final d’un treball de reflexió 
i investigació per part de 
mestres i alumnes.

En el curs 1998-1999, 
la nostra escola rep el 
Premi Baldiri Reixac “pel 

compromís del professo-
rat, personal no docent, 
pares i alumnes per dur 
a terme un projecte edu-
catiu de qualitat, amb la 
participació en projec-
tes europeus d’intercanvi 
d’experiències, i amb 
l’organització d’activitats 
com ara teatre, concerts, 
etc, oberts al poble en un 
ambient d’harmonia entre 
la comunitat escolar”.

En el curs 2002-2003 
iniciem el Projecte Orator 
amb l’objectiu de poten-
ciar la llengua anglesa. 
Es comencen a posar en 
marxa protocols interns 
per detectar i valorar difi-
cultats d’aprenentatge en 
l’alumnat i es consoliden 
les activitats d’animació a 
la lectura. Es comença a 
treballar l’anglès també a 
l’Etapa Infantil.

En el curs 2004-2005 
s’inicia el programa de 
socialització de llibres de 

text i s’intensifica el tre-
ball de motivació envers la 
lectura.

En el curs 2009-2010, 
l’Escola participa en el 
Congrés de Pràctiques 
Educatives Innovadores del 
Baix Llobregat. El Comitè 
Científic del Congrés va 
seleccionar com a inno-
vadores tres activitat que 
fèiem a la nostra escola. En 
aquest mateix curs, l’Alzina 
va començar a formar part 
de la Xarxa d’Escoles 
Verdes de Catalunya. 
També s’instal·len les pri-
meres pissarres digitals.

En el curs 2010-2011 
s’inicia el segon Projecte 
d’Innovació en Llengua 
Anglesa per incrementar-
ne l’ús oral a primària. Es 
renova el projecte de con-
vivència i s’incrementa el 
nombre de pissarres digi-
tals per tenir-ne a totes les 
aules.

L’Escola l’Alzina sem-

pre ha anat incorporant a 
la pràctica educativa totes 
aquelles metodologies que 
han aportat un benefici en 
el projecte educatiu del 
centre per tal d’afavorir 
l’aprenentatge i el desen-
volupament de l’alumnat. 
Amb tota la tasca realitza-
da, l’Escola ha aconseguit 
un alt grau d’assoliment de 
les competències dels alum-
nes i un molt bon clima de 
convivència.

Cal remarcar que tot el 
que s’ha aconseguit és fruit 
d’una bona cohesió de tota 
la comunitat educativa, en 
la qual han unit esforços 
alumnes, famílies, mestres i 
la resta de l’equip humà.

L’Escola l’Alzina cele-
bra aquest 50è aniversari 
amb la satisfacció de la 
feina feta i la il·lusió posa-
da en el futur.

Escola l’Alzina

Aquest curs 2016-2017, l’Escola 
Alzina celebra el seu 50è aniversari
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L’ús del servei del Bicibox 
segueix creixent amb força. 
L’any 2016 va arribar a la 
plaça de l’Estació de Molins 
de Rei i cinc municipis 
més (Montcada i Reixac, 
Begues, Castellbisbal, 
Ripollet i el Papiol). 
L’expansió d’aquest servei 
d’aparcament segur de bici-
cletes privades i la conso-
lidació a les poblacions on 
ja porta anys instal·lat han 
fet que continuï guanyant 
usuaris: concretament, ha 
crescut un 44%, segons el 
balanç presentat per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
(AMB), titular i gestora del 
servei.

A final de desembre 
comptava amb 7.700 usua-
ris registrats, 2.200 més que 
a l’acabar el 2015. Cada 
mes es registren, de mitja-
na, uns 180 usuaris nous. 
Pel que fa al nombre de 

bicicletes estacionades, de 
gener a desembre s’hi van 
aparcar  244.000 bicicletes, 
un 44% més respecte del 
mateix període del 2015.

L’AMB està en procés 
de fabricar 40 nous mòduls 
Bicibox, que suposaran 
més de 500 noves places, 
i està treballant també en 
la creació d’aparcaments de 
gran capacitat en intercan-
viadors i estacions de tren. 
Actualment ja s’estan duent 
a terme dues proves pilot 
d’aparcaments de bicicle-
tes de gran capacitat a les 
estacions dels Ferrocarrils 
de la Generalitat (FGC) de 
Sant Boi de Llobregat i de 
Sant Cugat del Vallès, en 
col·laboració amb FGC i 
amb els corresponents 
ajuntaments d’aquests dos 
municipis.

Jaume Ortega

Les dades del Departament 
de Treball de la Generalitat, 
recollides pel digital Viu 
Molins de Rei, assenya-
len Molins de Rei com la 
cinquena població amb la 
taxa d’atur més baixa del 
Baix Llobregat. Amb un 
9,99% d’atur (1.165 perso-
nes desocupades), es troba 
per darrere de Sant Just 
Desvern (7,78%), Begues 
(8,08%), Santa Coloma de 
Cervelló (9,03%) i Collbató 
(9,91%). Les bones xifres 

situen la vila per sota de la 
mitjana comarcal (12,63%) 
i de la catalana (12,78%).

Tot i això, el descens 
registrat al 2016 és molt 
lleuger. Si l’any s’iniciava 
amb 1.350 persones a l’atur 
(11,6%), s’acaba amb 185 
molinencs més amb feina. 
La tònica general ha estat 
descendent, amb l’excepció 
dels mesos estivals, quan 
hi va haver un repunt de 
l’atur.

Marc Pidelaserra

La demanda anual del servei de 
Bicibox creix en un any un 44%

Molins de Rei és un dels 
municipis amb menys atur de 
la comarca del Baix Llobregat

Ciments Molins va aprofitar 
una trobada amb els mitjans 
de comunicació, celebrada 
el passat 26 de gener, per 
recordar a la Generalitat 
que està a l’espera de resol-
dre la seva petició de cre-
mar més pneumàtics com 
a combustible a la planta 
de Sant Vicenç dels Horts, 
resolució que els directius 
de la cimentera esperen que 
els sigui favorable. 

L’empresa vol poder 
cremar fins a 20.000 tones 
de pneumàtics fora d`ús, 
quatre vegades més que el 
que cremen ara, una peti-
ció que no veuen bé els 
ajuntaments de Sant Vicenç 
dels Horts i Pallejà, veïns 
i entitats ecologistes, que 
han presentat al·legacions 
contra els plans de Ciments 
Molins. El director d’Estra-
tègia i Sostenibilitat de la 
cimentera, Àngel Cercós, 
va indicar que cremar pneu-
màtics “no té efectes per-
judicials per a la salut i 
ens permet emetre menys 
quantitat de CO²”, a dife-
rència del que opinen els 
ajuntaments. Per la seva 
part, el director de la planta, 
Manel Guillem, va expli-
car que la cimentera “té 
un control mediambien-
tal molt estricte i compta 
amb mesuradors connec-
tats a la xarxa d’emissions 
de la Generalitat”.

“Cremarem més pneu-
màtics, però, a canvi, 
farem servir menys coc 
de petroli”, assegurava 
Guillem. “Ja tenim auto-
rització per cremar una 
quantitat determinada de 
residus. Ara el que hem 
demanat és un canvi en 
barreja de residus que 
volem cremar, però sense 
augmentar la quantitat”, 
va indicar el director de la 
planta. 

A la fàbrica, a banda 
de pneumàtics, també es 
cremen llots d’aigües resi-
duals, biomassa i materials 

CDR (combustible deri-
vat de residus), com tapes 
de iogurt, plàstics, paper-
cartró o tèxtils. L’empresa 
vol arribar aquest any al 
39% d’ús de residus com 
a combustibles alternatius. 
L’any passat, aquest tipus 

de combustibles ja va supo-
sar el 34% del total, mentre 
que el 2011 era només de 
l’1,5%. L’estalvi anual per 
l’ús d’aquests combustibles 
és d’1,2 milions d’euros.

Josep Ferrer

Aquest mandat, la 
Diputació de Barcelona 
destinarà 786.733,64 euros 
a la millora i manteniment 
de camins municipals del 
Baix Llobregat. En concret, 
s’arranjaran 36 vials de 21 
municipis. Entre les actua-
cions hi ha la segona fase 
de millora del camí del riu 
Llobregat al seu pas per 
Molins de Rei. S’hi destina-
ran concretament 49.192,10 
euros.

A part de l’actuació que 
afecta més directament 
Molins de Rei, es millo-
raran 173 quilòmetres de 
36 camins que facilitaran 
l’accés a 77 urbanitzacions 

i nuclis de població aïllats, 
59 masies disseminades que 
encara queden a la comarca 
i 283 accessos a explota-
cions agràries i ramaderes, 
moltes de les quals situa-
des dins del Parc Agrari del 
Baix Llobregat.

En l’àmbit de la demar-
cació de Barcelona, el 
programa està dotat eco-
nòmicament amb 11,2 mi-
lions d’euros i beneficiarà 
257 ajuntaments. Gràcies 
a aquestes actuacions es 
podran crear uns 200 llocs 
de treball temporals durant 
l’execució de les obres.

Jaume Ortega

Tant l’Ajuntament com 
l’Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM), que 
gestionen el MolinsBus i les 
línies de bus interurbà que 
donen servei a la vila, han 
aprovat no apujar les tari-
fes dels títols de transport 
senzills i dels abonaments 
multiviatges per a aquest 
any. El bitllet senzill conti-
nua costant 1,50 euros i les 

tarifes de les targetes prò-
pies de l’Ajuntament també 
es mantenen al mateix preu: 
la M-10 costa 7,35 euros; la 
J-10, 4,40 euros, i la G-10, 
3,55 euros.

Des de l’any 2013, 
l’Ajuntament no ha apujat 
el preu del tiquet senzill ni 
dels abonaments. “Aquesta 
mesura respon a la volun-
tat i el compromís de pro-

moure l’ús del transport 
urbà i fer-lo accessible 
a tots els col·lectius”, ha 
assenyalat l’alcalde, Joan 
Ramon Casals. La decisió 
busca també que es redu-
eixin els desplaçaments en 
cotxe particular, sobretot a 
primera hora del matí.

Jaume Ortega

Les tarifes del MolinsBus es congelen per quart any

Ciments Molins pressiona la Generalitat per poder 
cremar més pneumàtics com a combustible

La Diputació aporta 50.000 euros 
a la millora del camí del riu

Josep Ferrer

Josep Ferrer
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El passat dimecres 15 
de febrer Perruqueria 

Llagostera va celebrar el 
25è aniversari de la seva 

apertura. Aquell dimecres 
a la tarda la Teresa –pro-
pietària de l’establiment– 
va tancar per commemorar 
com cal aquesta efemèride.

Per aquest motiu va ofe-
rir una festa a tots els seus 
clients i amics, amb pastís 
inclòs. El local va quedar 
petit per la quantitat de per-
sones que no es volien per-
dre l’esdeveniment.

Des de les pàgines de 
la nostra revista també ens 
unim a la festa i els hi desit-
gem un: “Per molts anys!”.

Redacció

L’Ajuntament de Molins de 
Rei i els representants legals 
del Canal de la Infanta 
han signat el conveni per 
a l’expropiació de l’edifici 
annex a la Casa de les 
Aigües, que serà enderrocat 
el mes d’abril. Aquesta sig-
natura era el darrer tràmit 
administratiu que restava 
pendent per procedir a exe-
cutar el projecte que tirarà 
al terra l’edifici de mante-
niment construït als anys 
vuitanta del segle passat al 
costat de l’espai històric, 
també conegut com Casa 
de Comportes, que envaeix 

part de la vorera del carrer 
Verge del Pilar. A l’interior 
només hi ha les comportes 
del canal, que seran sote-
rrades.

L’actuació permetrà 
posar en valor l’edifici 
principal, edificat a comen-
çaments del segle xix amb 
estil neoclàssic. Gràcies a 
l’enderrocament es podrà 
ampliar el vial i la vorera 
per millorar els accessos 
en aquest punt de connexió 
entre el passeig del Terraplè 
i el barri del Canal.

Jaume Ortega

La Plataforma Afectats 
Residència Molins (PARM) 
ha posat en marxa una nova 
iniciativa dirigida a tots els 
establiments comercials de 
la vila. Es tracta d’uns adhe-
sius situats en llocs visibles 
dels comerços on es mostra 
el suport a la petició de la 
Plataforma.

La PARM segueix tre-

ballant en la recollida de 
signatures, tant de perso-
nes de Molins de Rei com 
també d’ entitats i botigues, 
amb l’objectiu que “entre 
tots puguem aconseguir  
una residència digna per 
als nostres avis i àvies”, 
segons indiquen des de la 
Plataforma.

Redacció

La secció local d’Esquerra 
Republicana de Molins de 
Rei (ERC) repetirà enguany 
la celebració dels Premis 
Caterina Casas, un certa-
men creat per reconèixer 
la tasca en dos àmbits –el 
nacional i el social– d’una 
persona o col·lectiu dels 
Països Catalans. Amb el 
nom de la primera dona 
que va assumir un càrrec 
polític a Molins de Rei, 
en la seva primera edició 

va premiar la PAH, en la 
categoria social, i Muriel 
Casals, a títol pòstum, en 
l’apartat nacional.

ERC ha estat recollint 
propostes de persones o 
col·lectius durant tot el mes 
de febrer a través del correu 
electrònic, les xarxes soci-
als i en paradetes als car-
rers de Molins de Rei. Tots 
els noms s’han traslladat 
al jurat, que decidirà entre 
les propostes rebudes. Els 

encarregats d’escollir els 
guardonats seran Antònia 
Castellana, Carme Puig, 
Ignasi Termes, un familiar 
de Caterina Casas i Joan 
Carles Soler.

L’entrega de premis es 
farà a final de març a la 
sala d’actes de la Federació 
Obrera. Els dos premiats 
rebran uns guardons elabo-
rats per l’artista molinenca 
Roser Garriga.

Jaume Ortega

Un total de 184 persones 
es van acostar a la sala 
d’espectacles del Foment 
Cultural i Artístic per donar 

sang durant la marató orga-
nitzada per al diumenge 5 
de febrer, coincidint amb la 
Fira de la Candelera. 

De les 184 donacions, 
169 es van fer efectives. 
Les quinze restants varen 
ser oferiments de persones 
que en aquell moment no 
van poder donar sang. Entre 
la xifra total, 21 persones 
no havien donat mai sang 
i es van iniciar en aquesta 
bona pràctica durant la fira 
molinenca. 

L’Escola Municipal de 
Música Julià Canals va 
amenitzar la jornada amb 
interpretacions en directe. 
A més, es va fer una exhi-
bició d’arts marcials.

Jaume Ortega

L’edifici annex a la Casa de 
les Aigües serà enderrocat

Cedida per l'ajuntament. Dan Costa

Els comerços de la vila 
s’adhereixen a la campanya per 
demanar la construcció d’una 
nova residència d’avis

Esquerra Republicana convoca la 
segona edició del Premi Caterina Casas

184 participants a la marató de donació de sang 

25è aniversari de Perruqueria Llagostera
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El Ple municipal del mes 
de gener va aprovar per 
unanimitat una moció pre-
sentada per la CUP com 
a portaveu de les organit-
zacions ProuSal i Boicot, 

Desinversions i Sancions 
de la comarca del Bages. 

La moció planteja que 
s’investigui l’origen de 
l’excés de clorurs a l’aigua 
del riu Llobregat i quan es 

demostri que els culpables 
són els runams salins de les 
explotacions mineres del 
Bages, “qui contamini, que 
pagui”.

Redacció

Després de dos anys al cap-
davant de la colla, Yolanda 
Fernández ha deixat la pre-
sidència dels Matossers i, 
amb ella, tot el seu equip 
directiu i part de l’equip 
tècnic, encapçalat pels caps 
de colla Javi Dueñas i Salva 
Prat, que tampoc renoven 
el càrrec. Fernández, la pri-
mera dona que ha presidit 
l’entitat, es va acomiadar 
durant l’Assemblea anual 
dels Matossers, celebra-
da el 16 de desembre a la 
Federació Obrera. La pre-
sidenta sortint va deixar el 
càrrec recordant que “els 
dos anys de mandat de 
la Junta sortint han estat 
les millors temporades 
dels Matossers «castelle-
rament» parlant”. També 
va posar de relleu en el seu 
balanç el canvi de local 
social i més presència en 
pobles veïns de Molins de 
Rei.

El seu relleu l’agafarà 
el papiolenc Jordi Claret. 
Va ser l’única candidatu-
ra presentada per rellevar 
la Junta sortint i dirigir la 
colla els propers dos anys. 
Va ser aprovada amb 65 
vots a favor, 11 en contra 
i 4 en blanc. A Claret com 
a president l’acompanyen 
Aleix Roig, com a vicepre-
sident; Marta Conesa, com a 
secretària, i Mario Cabetas, 
com a tresorer. Completen 
l’equip Tere Reñé i 

Tomás Galván, en l’Àrea 
Logística; Martí Zapata, 
en Promoció Econòmica; 
Sara Herencia, en l’Àrea 
Social; Teresa Casanovas, 
en l’Equip de Prevenció i 
Seguretat, i Laura Gimeno, 
com a vocal. El tresorer 
dels darrers anys, José Luis 
Anadón, col·laborarà amb 
l’Àrea Econòmica com a 
adjunt al nou tresorer.

Claret va explicar els 
grans eixos del nou equip 
directiu, que passen per 
“incrementar la tasca 
en tallers per a escoles, 
esplais i entitats, així com 
augmentar la presència 
en barris i festes molinen-
ques”. A més, va recordar 
que el 2017 és l’any del 15è 
aniversari i això serà leit-
motiv de moltes iniciatives 
i actes commemoratius.

Pel que fa a l’equip tèc-
nic, el sotscap de colla de la 
darrera temporada, Cristian 
Barroso, juntament amb 
David Martínez, seran els 
caps de colla dels propers 
dos anys.  

Els caps de colla sor-
tints, Javi Dueñas i Salva 
Prat, van agrair la impli-
cació dels castellers en la 
temporada. Des de juny, 
quan tots dos van agafar 
el comandament de l’equip 
tècnic, els Matossers han 
descarregat quinze castells 
de 7 pisos, dels quals vuit 
han estat 3 de 7, sis 4 de 

7 i un 5 de 7. “Deixem els 
castells bàsics de 7 pisos 
consolidats amb vista a 
la nova temporada”, va 
defensar Prat, que també va 
destacar el paper de la pinya 
durant tot el curs, alhora 
que emfatitzava la feina de 
l’equip de pinya, encapça-
lat per Óscar Fernández, i 
l’equip de canalla, encapça-
lat per Noemí Sánchez. Per 
la seva part, Javi Dueñas 
va destacar la incorporació 
de noves peces als troncs 
dels castells, cosa que ha 
permès fer rotacions en les 
composicions dels pisos i 
arribar a fer el 5 de 7, la fita 
per la qual els dos caps de 
colla van felicitar tots els 
membres de l’entitat.

En la nova temporada, 
l’equip de Troncs esta-
rà encapçalat per David 
Martínez i el cap de colla 
sortint, Salva Prat, a més de 
Marta Esteve i Jordi Rosell. 
Pel que fa a Pinyes, dirigi-
rà l’equip Cristian Barroso, 
ajudat per Xavier Jansana, 
Laura Alcoverro i Octavi 
Rojas. Quant a l’equip 
de Canalla, serà dirigit 
pel veterà Albert Rovira 
i comptarà, a més, amb 
la feina de Paula Nouza, 
Patricia Masegosa, Paula 
Breslau Fernández, Júlia 
Aregall i Octavi Rojas.

Jaume Ortega

Els Matossers renoven la seva Junta Directiva

El passat dissabte 21 de 
gener va tenir lloc al Centre 
Excursionista Molins de 
Rei (CEM) una assemblea 
extraordinària de socis 
per escollir la nova Junta 
Directiva. Només es va pre-
sentar una candidatura, així 
que, d’acord amb els esta-
tuts, va ser proclamada de 
manera directa.

El nou president és 
Llorenç de Diego Remacha, 
de 60 anys i membre del 
CEM des de l’any 2010. El 
seu equip està format per 
Joan Miró Carrasquet, com 
a tresorer; Àngel Beumala 
Raventós, com a secretari, 
i els vocals Josep Gràcia 
Alguero, Marià Caimo 
Hernández, Àngels Llorens 
Muñiz i Carles Moyés 
Ramos. No es descarta que 
s’hi acabi incorporant algú 
més. 

Les primeres parau-
les de De Diego van ser 
d’agraïment per al president 
sortint, Ferran Estela, i la 
seva gestió al capdavant del 

CEM durant els últims cinc 
anys. Actualment, el Centre 
Excursionista Molins de Rei 
té 713 associats, dels quals 
destaquen especialment per 
al futur de l’entitat els 106 
nens i nenes –amb els seus 
pares i mares– de la Secció 
de Muntanya en Família.

Redacció

El passat 23 de gener va 
tenir lloc a la sala d’actes 
de Ca n’Ametller la presen-
tació de l’enregistrament 
en CD que, sota el títol 
Una casa aquí Una casa 
allà, recull una entrevista-
conversa amb el periodista 
Tomàs Alcoverro, conduïda 
pel comunicador local Oriol 
Romeu. Es tracta d’un pro-
jecte de l’activista cultural 
molinenc Toni Moreno que 
forma part de la col·lecció 
“Pensament” de la seva 
editora Grogues cauen les 
fulles. Amb la direcció 
de so de Lluís Posada, el 
document resumeix en uns 
cinquanta minuts les prop 
de tres hores de conversa 
durant les quals Alcoverro, 
la vinculació del qual amb 
la nostra vila és prou cone-
guda, parla de forma dis-
tesa i amena de la seva 
trajectòria vital i profes-
sional de més de cinquan-
ta anys de corresponsal, 
majoritàriament a l’Orient 

Mitjà. En l’acte, ultra les 
intervencions del produc-
tor, de l’entrevistador i de 
l’entrevistat, hi va haver 
també la del regidor de 
Cultura i la de l’alcalde de 
la vila.

L’endemà, dimarts, la 
presentació es va traslladar 
al Palau Moja de Barcelona, 
seu del Consell Nacional 
de la Cultura i de les Arts 
(CoNCA), òrgan de la 
Generalitat de Catalunya. 
El seu president, l’escriptor 
i lingüista Carles Duarte, 
a qui acompanyaven a la 
taula els dos protagonistes 
d’aquest testimoni sonor, va 
fer una acurada semblança 
de la tasca periodística de 
Tomàs Alcoverro, autèntica 
autoritat pel que fa al conei-
xement del conflictiu lle-
vant mediterrani, i va dedi-
car unes elogioses paraules 
al promotor del projecte i 
als qui hi havien intervingut 
per fer-lo possible.  

Redacció

Es presenta Una casa aquí 
Una casa allà, una entrevista 
de veu amb Tomàs Alcoverro

Llorenç de Diego, nou president 
del Centre Excursionista

Unanimitat contra la contaminació al riu Llobregat
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El Centre Excursionista 
Molins de Rei (CEM) ja 
ha enllestit la programa-
ció per als mesos de març, 
abril i maig de 2017. Totes 
les activitats són obertes 
a tothom i des de l’entitat 
molinenca animen a parti-
cipar-hi. 

El diumenge 2 d’abril, 
els més caminadors no es 
poden perdre la XVIII edi-
ció biennal de la Travessada 
Molins de Rei-Montserrat, 
amb dos recorreguts per 
triar: un de 49 km o un 
de 29 km. Les inscripcions 
estan limitades a 800 par-
ticipants i comencen el dia 
13 de març a través del web 
cemmolins.cat, i a partir del 
20 de març, de forma pre-
sencial, al local del CEM. 

La tradicional i popular 
Caminada per Collserola 
enguany arriba a la seva 
32a edició i serà el diumen-
ge 7 de maig. Aquí també 
hi ha dos recorreguts per 
triar: un de 14 km o un de 9 
km, ideal per a la mainada 
i per fer en família. Les 
inscripcions es podran fer 
al local del CEM 15 dies 
abans.

Si teniu ganes de gaudir 
dels matins dels diumen-
ges d’aquesta primavera, 
anoteu-vos les següents 

propostes de la Secció de 
Medi Ambient:  diumenge 
19 de març, descoberta de 
la via romana de Papers, a 
Argentona (el Maresme); 
una matinal fàcil de 8 km a 
peu per aquesta sorprenent 
i desconeguda via roma-
na que unia el Maresme 
i el Vallès, i de la qual 
es conserven murs, trams 
empedrats, clavegueres i 
ponts romans. El diumenge 
9 d’abril, la sortida serà a 
Begues (Baix Llobregat), 
per conèixer els boscos i els 
conreus de can Sadurní, una 
masia que manté encara un 
paisatge harmoniós de tra-
dició agrícola, amb vinyes, 
ametllers i cirerers, que es 
trobaran en plena florida. 
Finalment, el diumenge 21 
de maig es visitaran les 
rieres i els rials d’Arenys 
de Mar, amb una caminada 
circular i suau de 8 km per 
camins de sorra gruixuda, 
una autèntica teranyina de 
petites rieres que dóna una 
personal singularitat als 
municipis del Maresme.

Per a les persones 
acostumades a caminar, 
la Secció de Senderisme 
ha programat tres excur-
sions a peu: diumenge 12 
de març, a les muntanyes 
de Prades (Baix Camp), 

en una espectacular, com-
pleta i variada travessada 
circular de 16,5 km entre 
Mont-ral i l’Albiol per la 
serra dels Motllats, passant 
per diversos cims i molts 
punts d’interès. El diumen-
ge 23 d’abril, el destí serà 
Sant Sadurní d’Osormort 
(Osona) i es farà una tra-
vessada circular a peu de 
18 km que passa pel cas-
tell de Sant Llorenç del 
Munt (no confondre amb 
el del Vallès) i el salt de la 
Minyona, un bonic mirador 
que és al cim dels Munts, 
des d’on es dominen els 
cingles de Vilanova de Sau. 
Des d’aquest punt, que és 
a 832 metres d’alçada, es 
poden admirar gran part de 
les Guilleries. Per acabar el 
trimestre, el diumenge 14 
de maig, l’excursió serà per 
l’Alta Garrotxa, amb una 
travessada circular a peu 
de 16,5 km, amb principi i 
final a Montagut, que passa 
per Pont de Llierca, Sant 
Eudald de Jou i el castell 
del Cós (s. xi), dalt del turó 
de Montagut (612 m).

Finalment, la Secció 
de Veterans ha programat 
activitats més tranquil·les 
i reposades, però no per 
això menys atractives. Per 
al diumenge 26 de març, 

la proposta és fer una des-
coberta d’Aitona (Baix 
Segre), amb una visita 
guiada en plena florida pri-
maveral a les plantacions de 
fruiters més espectaculars 
del Segrià, especialment 
de presseguers (Paraguaio 
i Platerina) i nectariners. 
En les darreres campan-
yes, Aitona ha produït 100 
milions de quilos de frui-
ta! El diumenge 30 d’abril, 
la sortida serà a Sant Pau 
de Seguries (Ripollès), per 
visitar el tram museïtzat de 
3,4 km de la Via Annia o 
via romana de Capsacosta, 
una obra d’enginyeria 
d’època romana que pre-
senta un excel·lent estat de 
conservació amb els seus 
murs, guarda-rodes i més 
elements construïts fa dos 
mil anys. Per acabar el tri-
mestre, el diumenge 28 de 
maig, el destí serà Collbató, 
amb una visita guiada a les 
seves coves del Salnitre, on 
es farà un bell recorregut 
senyalitzat de 500 metres 
ple d’estalactites, estalag-
mites i columnes. Aquestes 
coves van ser l’hàbitat 
dels primers pobladors 
de Montserrat i origen 
d’infinitat de llegendes. Per 
arrodonir el dia, després es 
visitarà el Molí de l’Oli de 
Collbató.

En l’apartat de con-

ferències, el divendres 21 
d’abril, a les 8 del vespre, 
al local del CEM hi haurà 
la xerrada “Una excursió de 
milions d’anys: indrets per 
conèixer el passat remot de 
Catalunya”, a càrrec d’Isaac 
Casanovas i Vilar, doctor 
científic de Institut Català 
de Paleontologia Miquel 
Crusafont de Sabadell.

El CEM informa que el 
desplaçament en les excur-
sions de les seccions de 
Senderisme i de Veterans 
es fa amb autocar; per això 
es recomana als interes-
sats que s’inscriguin amb 
prou antelació. Les excur-
sions adreçades a infants 
de la Secció de Muntanya 
en Família, així com les 
activitats que organit-
zen les seccions de Tir 
amb Arc i Escalada, són 
exclusives per a socis del 
CEM. Si voleu formar part 
d’aquestes seccions, podeu 
informar-vos-en al carrer 
Major número 109, de 
dilluns a divendres de 19 
a 21 h, o bé podeu enviar 
un missatge als diferents 
responsables a través de les 
adreces electròniques que 
trobareu al web de l’entitat 
(www.cemmolins.cat

Àngel Beumala

Tornen la Molins-Montserrat i la Caminada del CEM
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Telefons d’interés
OFICINES ADMINISTRATIVES

93 680 3340 Ajuntament

93 680 3341 Of. Informació

93 680 3362 Fax Ajuntament

93 680 3733 Medi Ambient i Territori

93 680 3731 Serveis Personals

93 668 0680 Piscina Municipal

93 680 1976 Gestió Tributària

93 668 5452 Punt d’Infor. Juvenil

93 668 1595 Correus

93 668 1730 Jutjat de Pau

93 668 2586 Notaria

93 666 7311 Agencia Tributària 

93 666 8345            Registre de la Propietat 

                         de Sant Feliu de Llobregat

93 685 1988 Oficina de Treball

  de la Generalitat 

URGÈNCIES

93 668 8866 Guàrdia Urbana

93 632 7440 Comissaria de Policia

93 668 7711 Ambulatori

93 680 2876 Ambulatori/Urgències

112 Bombers

93 680 1639 Cementiri

93 668 79 61   Serveis Funeraris 

902 231 132                          i Tanatori

061 Ambulàncies

93 640 8080 Taxis

93 668 5530 Centre Mèdic Molins

93 668 2594 RENFE

900 750 750 Gas Natural

AVARIES

900 394 041 Gas Natural

93 602 2701 ENDESA

93 680 0888 Enllumenat públic

902 186 018 Servei municipal d’aigües

EQUIPAMENTS PÚBLICS

93 680 52 63                    Federació Obrera

93 680 1572 Pavelló Poliesportiul

93 668 0680 Piscina Municipal

93 680 0254 Mercat Municipal

93 680 2663 Llar Municipal d’Avis

93 680 1681 Biblioteca Pau Vila

93 668 2226 Llar d'infants Mpal. El Rodó

93 668 4660 Llar d’infants Mpal. El Molí

93 668 8482  Llar d'infants Mpal. La Traca

93 668 6259    Llar d'infants privada El Cargol

93 680 1636 Escola d’Adults Rafael Farré

93 680 1645 Escola El Palau

93 668 3529 Escola Castell Ciuró

93 668 4054 Escola Estel

93 680 1633 Escola l’Alzina

93 680 1620 Escola Pont  de la Cadena

93 668 7466 Escola Josep Ma. Madorell

93 680 2709 Col·legi Virolai

93 668 3450 Col·legi Sant Miquel

93 668 68 55                      Escola La Sínia

93 668 3762 Institut Bernat el Ferrer

93 680 2438 Institut Lluís de Requesens

93 680 2488 Centre Cívic l’Àngel

93 668 2228 Centre Comunitari 

 Pont de la Cadena

93 680 1663 Can Santoi

93 668 4812 Centre d’Ocupació i  

 Desenvolupament Joan N. García-Nieto

93 680 1637 Escola Municipal de  

 Música Julià Canals

93 680 09 96        Centre Cívic Riera Bonet  

SERVEIS

93 668 1839        Parròquia de Sant Miquel

93 668 6161 Ràdio Molins de Rei

93 668 39 21 Deixalleria

93 680 3340 Arxiu Municipal

93 668 18 18                Creu Roja                       

93 668 77 51                                   Museu

La novena edició dels 
Premis Gaudí, que organit-
za l’Acadèmia del Cinema 
Català, va reconèixer el 
talent molinenc per parti-
da doble. Per una banda, 
la dissenyadora, escultora i 
maquilladora Montse Ribé 
va guanyar el seu segon 
premi Gaudí pels efectes 
visuals de la impressionant 
pel·lícula Un monstre em 
ve a veure, dirigida per 
Juan Antonio Bayona, que 
va ser la gran triomfado-
ra dels Gaudí, ja que va 
obtenir 8 guardons, entre 
els quals destaquen el de 
Millor pel·lícula de parla 
no catalana i el de Millor 
director. Curiosament, 
Montse Ribé, que es va 
fer mundialment famosa 
quan va rebre el premi 
Oscar al millor maqui-
llatge per la pel·lícula El 
Laberinto del Fauno, de 
Guillermo del Toro, com 
a membre de l’Acadèmia 
del Cinema Català va ser 
l’encarregada de dissen-
yar el cada cop mes pres-
tigiós guardó.

Per altra banda, el 
molinenc d’adopció 
Karra Elejalde es va 
endur el premi a Millor 
actor secundari gràcies a 
la seva interpretació a la 
pel·lícula 100 metros, de 
la qual ja vàrem parlar el 
passat gener en aquestes 
pàgines. L’actor alabès duu 
una llarga trajectòria en el 
món de la interpretació, 
amb pel·lícules exitoses 
com Airbag o Biutiful, tot i 
que el gran èxit li va venir 
de la mà d’Ocho apellidos 
vascos (i amb la mateixa 
parella de ball). Elejalde 
té residència a Molins de 
Rei i guarda una relació 
estreta amb el municipi. El 
pregó de la 166a Fira de 
la Candelera és dels que 
es recordaran força temps 
(ell i “el Sabino” són a 
Youtube. No te’ls perdis, 

per l’amor de Déu!).

Emma Stone i Ryan 
Gosling porten 

l’amor pel  ball a 
totes les sales del món
Sempre m’han agradat 

els musicals. Al cinema o 
al teatre, tant se val. De 
fet alguns els recupero i 
escolto sovint; de vegades, 
fins i tot alguna de les seves 
cançons poden acabar for-
mant part de la banda sono-
ra de la pròpia vida. ¿Qui 
no ha volgut “cantar sota la 
pluja” ni a la dutxa, o pas-
sejar sovint “pel carrer on 
ella viu”, o “haver somiat 
un somni” de bellesa algun 

cop, o simplement simular 
sobre un banc un intent de 
claqué? 

El musical, com el wes-
tern, cinematogràficament 
parlant mai ens ha deixat 
del tot. Només cal repassar 
aquest canvi de segle per 
comprovar-ho. La llista no 
és tan curta com a prio-
ri podríem pensar: lisèr-
gics com Moulin Rouge 
(Buz Lurmann, 2001), 
atípics com Once (John 
Carney, 2007), bulliciosos 
com Sunshine on Leith - 
Amanece en Edimburgo 
(Dexter Fletcher, 2013), 
per citar-ne només uns 

quants d’originals (des-
prés hi ha els Chicago, Les 
miserables, El fantasma de 
l’Òpera, etc., que es tras-
lladen a la pantalla, com 
qui diu, directament de 
Broadway. I, és clar, qui 
pot dir que els d’animació 
com Pesadilla antes de 
Navidad, La novia cadáver 
o La Bella i la Bèstia, amb 
Disney al capdamunt, no 
ho són? 

El cas és que, de sobte, 
apareix  un boig agraït (31 
anyets té la criatura!) i es 
marca un musical com els 
d’abans: sí, d’aquells on 
es canta i es balla de veri-
tat. Tota una fantasia per 

somiadors sense additius 
ni conservants. Em refe-
reixo al La La Land, de 
Damien Chazelle (2016), 
un musical multipre-
miat  tan fresc, lluminós i 
d’aparença innocent (ini-
cialment, si més no) que 
ens ha agafat a tots, i 
mai més ben dit, amb el 
pas de ball canviat. La 
cinta ens parla de l’amor 
ideal de tota la vida (el  
del “noi coneix noia”), 
però també, i fonamen-
talment, de perseguir els 
teus somnis prou temps 
per fer-los realitat, i, 
fins i tot, de la grandesa 
del qui sap que enca-

ra no s’ha aixecat prou 
vegades a la recerca del 
seu (somni), però no vol 
impedir que l’altre (que sí 
que s’ha posat dempeus 
un cop més) ho faci, mal-
grat el que puguin perdre 
pel camí.

Estructurada seguint 
les estacions, la pel·lícula 
no para de créixer segons 
avança el metratge, en 
gran part gràcies a un bon 
guió i a la parella protago-
nista, Emma Stone (estu-
penda) i Ryan Gosling 
(creïble com a músic)  Tot 
és optimista, festiu i ple 
de color a la primavera del 
relat, per convertir-se, i 
aquí hi ha la gracia, en un 
cant a la realitat de la vida 
quan arriba l’ hivern.

La seqüència final del 
protagonista al piano (i, per 
extensió, del director), que 
refa la seva pròpia vida (i 
pel·lícula), resulta tan com-
movedora com magnífica. 
Només els mags de Pixar, 
que ara recordi, varen poder 
fer-ne una de tanta substàn-
cia en l’inoblidable Up.

El que més m’ha agradat 
és que no és el conte de 
fades clàssic, però sí una 
declaració d’amor al cine-
ma clàssic: el de les coreo-

grafies brillants i els balls 
d’alegria desbordant; el de 
cançons plenes de vitalitat 
–it’s another day of sun!– o 
repletes de nostàlgia –City 
of stars, are you shinning 
just for me?– amb picada 
d’ullet al jazz i al rebel whi-
tout a cause (Rebelde sin 
causa), de Nicholas Ray, 
de 1955. 

En definitiva, potser no 
és l’obra mestra que tants 
premis rebuts semblen indi-
car, però La ciutat de las 
estrelles –La La Land– és 
una delícia de pel·lícula, un 
bon musical i un exquisit 
cant a l’amor real. Només 
una pega: el xiulet d’en 
Gosling s’encomana i, 
segons com, no hi ha mane-
ra humana de treure’l del 
cap.  City of stars, never 
shine so brighly!

Michelle Williams 
i Casey Affleck, 

la tempesta perfecta 
davant del mar

Per ser just, no vol-
dria tancar aquestes línies 

sense esmentar (ni tam-
poc  allargar-me gaire, ja 
que encara l’he de pair) 
la profunda impressió que 
m’ha causat Manchester 
frente al mar, de Kenneth 
Lonergan. Dolor, tragèdia, 
pèrdua, culpa... són al cor, 
tant com l’amor i el perdó 
són a l’ànima d’una cinta 
a totes llums imprescindi-
ble per als bons amants del 
CINEMA en majúscules. 
És el que sol passar quan 
text, director i actors es 
dediquen a fer màgia con-
juntament. Si la gratitud és 
l’alegria de la memòria, jo 
agraeixo haver pogut con-
templar, ni que sigui amb el 
cor encongit, aquesta mera-
vellosa i dolorosa tempesta 
perfecta de les complexitats 
de l’ésser humà. 

Pere Jordi Munar

Montse Ribé i Karra Elejalde triomfen als Premis Gaudí
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Estadística parroquial 
del mes de gener de 2017

Durant el mes de gener, a la parròquia de Sant Miquel 
Arcàngel de la nostra vila va tenir lloc 1 bateig i la 
cerimònia religiosa de 17 exèquies.

Batejos
Dia 14: YERAY NICOLÁS, fill de Daniel Emanuel 
Cortez i Laura Morillas Serrano

Exèquies
Església de Sant Miquel

Dia 11: Soledad Martínez Romero, de 81 anys
Dia 13: Pilar Gómez Herrero, de 84 anys
Dia 21: Maria Dolores Cobano Sabina, de 71 anys
Dia 23: Josep Vidal Solé, de 86 anys
Dia 24: Maria Saldaña Ballesteros, de 60 anys
Dia 28: Manuela Carneros Calero, de 100 anys
Dia 29: Maria Assumpció Castellví Cristòfol, de 84 anys

Capella del Tanatori
Dia 7: Pere Ollé Farrés, de 91 anys; 
          Ramona Durán Valentí, de 89 anys
Dia 8: Jaume Font Molné, de 83 anys
Dia 10: Magdalena Pérez Carbonell, de 68 anys
Dia 15: Manuel Acuñas Ropero, de 87 anys
Dia 20: Andrés Hueso Casas, de 92 anys
Dia 22: Amador Llorente Galera, de 91 anys
Dia 24: Jaume Pons Barrachina, de 94 anys
Dia 27: Luisa Quesada Simón, de 89 anys
Dia 29: Teresa Vidal Llimona, de 89 anys

Secció elaborada per Josep Artés i Martí                                

El passat 22 de desembre, 
a pocs dies per acabar el 
2016, ens deixava, als 79 
anys d’edat, l’exregidor de 
l’Ajuntament de Molins de 
Rei Lluís Marín Castillón.
Nascut a Barcelona el 2 de 
juny de 1937, Marín va ser 
cap de llista de Centristes 
de Catalunya (CC-UCD) 
en les primeres eleccions 
municipals d’ençà de la 
recuperació de la democrà-
cia. Va ser regidor del con-
sistori molinenc durant qua-

tre anys, entre 1979 i 1983, 
en el govern de l’alcaldessa 
Antònia Castellana.

Afeccionat i practi-
cant de diversos esports 
en la seva joventut, havia 
estat també secretari de la 
Joventut Esportiva. Casat 
amb Maria Dolors Tena i 
pare de tres fills, la seva 
vida laboral es va desen-
volupar majoritàriament a 
l’empresa Ciments Molins, 
a Sant Vicens dels Horts.

L’Ajuntament va posar, 

durant dos dies, les bande-
res a mig pal en senyal de 
dol per la seva mort.

Redacció

Mor l’exregidor 
Lluís Marín Castillón

La tieta Maria, xerraire de 
mena, quan estaves amb ella 
segur que mai t’avorries.

El seu aspecte podia 
semblar seriós i senyorial, 
però era molt divertida. Li 
agradava cantar, explicar 
acudits i tenia un gran sentit 
de l’humor.

Molt creient, va incloure 
en el seu dia a dia la pas-
sió per Déu, anar a missa, 
resar el rosari, les visites al 
Tibidabo i tantes coses que 
demostraven la seva devo-
ció a Déu i a l’Església. 
Sempre va voler traspassar-
nos aquest amor i guiar-nos 
per escollir el bon camí.

Amant de la lectura, 
sobretot la poesia, i conei-
xedora de tot el cançoner 
popular català, ens anima-
va totes les festes familiars 
amb cançons i dites.

Molt presumida i coque-
ta, recordava amb extrema 
perfecció el vestit que havia 
portat en qualsevol acte que 
havia anat.

La tieta no va tenir fills, 
però ens ha tractat a tots 
com si fóssim els seus fills: 
primer ho va fer amb la 
meva mare i el meu tiet, 
i després amb el Josep i 
el Joan, els seus nebots 
més estimats. Per últim, ho 
ha anat fent amb els més 

joves, els renebots. Sempre 
li agradava dir que era la 
nostra tia àvia.

Tenia un do especial 
amb la canalla i en totes les 
reunions familiars aconse-
guia atraure l’atenció dels 
més petits.

Et recordarem per moltes 
coes, tieta: per la teva bossa 
de mà carregada de fotos, 
les llibretes on ens feies 
firmar cada cop que ens tro-
bàvem, el pa de pessic que 
ens portaves quan anaves 
a Arbúcies, les teves fes-
tes d’aniversari amb amics, 
família i alumnes... pels 
teus ulls blaus, les teves 
mans delicades... Però sens 
dubte, el millor record, el 
que a mi més m’agrada, 
és veure’t al costat del teu 

gran amic inseparable, que 
sempre t’ha estat fidel: el 
piano. M’agrada recordar-
te asseguda davant d’ell 
de qui només acariciar les 
tecles feies sonar la música, 
la música preciosa tocada 
amb un sentiment molt teu, 
amb perfecció i respecte. 
Sens dubte, la teva feina 
més ben feta.

Així que toca, Maria, 
toca, toca per als que 
esteu allà dalt. Per la tieta 
Montserrat, l’avi Fidel i tots 
els que han anat pujant.

Toca, Maria, toca ben 
fort per tots els que estem 
aquí i en cada nota et recor-
darem eternament. 

Tana Corbera Castellví

El passat 26 de gener va 
morir a Barcelona, a l’edat 
de 94 anys, mossèn Ignasi 
Armengou i Sañas, antic 
rector de la parròquia 
de Sant Bartomeu de la 
Quadra.

Mn. Ignasi Armengou va 
néixer a Castellar de n’Hug 
l’any 1922, va ser ordenat 
prevere l’any 1949 i, abans 
de venir a Molins de Rei, 
va exercir el seu ministeri a 
Terrassa, Sabadell i Sarrià, 
on va continuar vinculat 
fins a la seva jubilació.

Va ser rector de la 
parròquia de Sant Bartomeu 
de la Quadra, amb els 
seus centres de culte de la 
Rierada i Vallpineda, durant 

54 anys (del 1954 al 2008); 
des del 1963 va ser també 
capellà encarregat de Santa 
Creu d’Olorda.

Redacció

Ara fa un any ens va deixar 
l’historiador local Josep 
Maria Jordà i Capdevila. Per 
gentilesa de la família, la 
Parròquia de Sant Miquel 
disposa d’uns quants exem-
plars dels seus llibres sobre 
les diferents esglésies de 
Molins de Rei:
-Santa Creu d’Olorda, his-
tòria d’un poble que no va 
poder reeixir
-La parròquia de Sant 

Miquel Arcàngel
-Sant Bartomeu de la 
Quadra i La Rierada
-L’ermita de Sant Pere de 
Romaní i el seu entorn
-L’ermita de Sant Marçal i 
el seu benifet

La Parròquia de Sant 
Miquel ofereix la possibi-
litat, a aquells a qui puguin 
interessar els llibres, 
d’adquirir-los fent un petit 
donatiu.

També tenen a disposi-
ció dels interessats exem-
plars del llibre 800 anys 
de presència cristiana a 
Molins de Rei.

Les publicacions es 
poden demanar al despatx 
parroquial o a la sagris-
tia de la parròquia de Sant 
Miquel, totes les tardes i 
abans o després de les mis-
ses. 

Redacció

Ens ha deixat 
Mossèn Ignasi Armengou

En record de Maria Castellví

La Parròquia de Sant Miquel posa a la venda 
llibres de l’historiador local Josep Maria Jordà
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El passat 13 d’agost de 
2016 ens va deixar en 
Xabier Pichel Claveria. El 
Xabi va néixer l’any 1965 
a Barcelona i era el gran 
de quatre germans, fills del 
matrimoni entre Adolfo 
Pichel i Olga Claveria, arri-
bats a Molins de Rei als anys 
60 procedents de Galícia, i 
residents a l’avinguda de 
Barcelona. El Xabi va fer 
l’ensenyament primari a 
l’antiga escola Alfons XIII 
(avui, El Palau); el batxi-
llerat, a l’Institut Lluís de 
Requesens i l’any 1994 es 
va llicenciar en Pedagogia 
a la Facultat de Ciències de 
l’Educació de la Universitat 
de Barcelona. Més endavant 
va tornar a estudiar, l’any 
2012, a l’Institut Superior 
de Ciències Religioses de 
Barcelona, on va obte-
nir el certificat DECA 
(Declaració Eclesiàstica de 
Competència Acadèmica) 
per poder exercir com a pro-
fessor de religió, i, recent-
ment, a la Universidad de 
La Rioja, on va estudiar 
a distància la carrera de 
Magisteri d’Educació 
Primària, de la qual obtin-
gué el títol l’any 2014.

Com a pedagog, el 
Xabier sempre va tenir la 
inquietud que els infants 
i els adolescents rebessin 
una educació que els for-
més com a persones huma-
nes amb pensament crític. 
Era també un emprenedor 
–quan encara no es feia 
servir aquesta paraula– i a 
Molins de Rei va ser pioner 
en els serveis de ludoteca i 
acompanyament d’infants, 
on fundà l’any 2001 l’em-

presa Molijocs. Els darrers 
anys de la seva vida pro-
fessional va exercir com a 
professor de religió i com 
a orientador, i va treballar 
a escoles i instituts d’Igua-
lada, Pallejà, Sant Vicenç 
dels Horts, Viladecans, 
Esplugues, Sant Esteve 
Sesrovires, Gavà i Sant 
Sadurní d’Anoia.

Vinculat a la Parròquia 
de ben jove, va ser militant 
i iniciador de la JOBAC 
(joves cristians de barris 
obrers i ambients populars) 
i de l’ACO (Acció Catòlica 
Obrera). En aquests movi-
ments d’Església va conèi-
xer la que seria la seva 
esposa, Fina Canals Albertí, 
amb qui es va casar l’any 
1990 i va tenir dues filles: 
la Núria i l’Anna. En l’eta-
pa escolar de les nenes a 
l’Escola Pont de la Cadena, 
el Xabi va col·laborar acti-
vament amb el centre i 
va ser-ne el president de 
l’AMPA. A la Parròquia 
també va ser durant 10 anys 
acollidor de promesos, jun-
tament amb la seva esposa, 
i l’any 2011 va entrar a 
formar part de l’equip de 
persones que realitzem el 
programa de valors humans 

i cristians Obrint Camins, a 
Ràdio Molins de Rei. 

Morir als 51 anys és 
molt injust i més encara 
després d’una llarga i dolo-
rosa malaltia com la que 
va patir ell. Al programa 
Obrint Camins del dia 28 
de desembre de 2016 el 
vam voler homenatjar i 
recordar com quan estava 
entre nosaltres, amb la seva 
intel·ligència, la seva humi-
litat, la seva bonhomia i, 
sobretot, la seva humanitat. 
Per això vam tornar a eme-
tre una de les moltes entre-
vistes que ell va fer per 
als oients de Ràdio Molins 
de Rei. Concretament, en 
vam triar una de l’any 2012 
en la qual va entrevistar 
el professor Miguel Ángel 
Calavia. Aquest programa-
homenatge del dia 28-12-
2016 es pot recuperar al 
web de Ràdio Molins de 
Rei i si l’escolteu, us ado-
nareu de la gran preocu-
pació que sentia el Xabier 
per l’educació dels joves. 
Fixeu-vos també en aques-
tes profètiques paraules que 
diu al final de tot, quan pre-
senta la cançó “Llegaremos 
a tiempo”, de la cantant 
Rosana: “Us voldria con-
vidar a escoltar el que a 
mi em sembla un himne 
a rebel·lar-nos al fracàs, 
a ser optimistes i a lluitar 
pel futur”. Unes paraules 
dites pel Xabi fa quatre 
anys que sembla ben bé 
que ens estigui dient ara des 
d’allà on sigui.

Col·laboradors de 
Ràdio Molins de Rei del 

programa Obrint Camins

L’arquebisbe de Barcelona, 
monsenyor Joan Josep 
Omella, i el bisbe de Sant 
Feliu de Llobregat, monsen-
yor Agustí Cortés, han sig-
nat un conveni per a la ges-
tió pastoral de la parròquia 
de Santa Creu d’Olorda. 
La diòcesi de Barcelona 
mantindrà la propietat del 
temple i la gestió de les 
propietats annexes, així 
com les despeses ordinàries 
i extraordinàries. El que ha 
passat a mans del Bisbat de 
Sant Feliu és la gestió del 
temple i el culte. 

El rector de les parrò-
quies de Sant Miquel 
Arcàngel i Sant Bartomeu 
de la Quadra de Molins 
de Rei, mossèn Xavier 
Aymerich, serà l’adminis-
trador parroquial de Santa 
Creu. Tot i no tenir culte 
habitual ni feligresia esta-
ble, la parròquia manté la 
seva personalitat jurídica, 
territori, llibres sacramen-
tals i prevere. 

La parròquia de Santa 
Creu d’Olorda, documen-
tada des del 1032, conser-
va l’estructura romànica 
original. Amb motiu de la 
supressió del terme munici-
pal l’any 1916, el territori es 
va repartir entre Molins de 
Rei, Sant Feliu de Llobregat 
i Sarrià. L’església va que-
dar ubicada al municipi que 
després va ser annexionat 
per Barcelona. Tot i això, 
la relació amb Molins de 
Rei va continuar sent forta 
per la proximitat, la història 
i els lligams afectius. Un 
dels elements més signifi-

catius va ser el tradicional 
aplec del Dilluns de Pasqua, 
organitzat per la Joventut 
Catòlica del 1920 al 1976. 
La vinculació ha continuat 
fins avui i Santa Creu és 
lloc d’excursions i visites 
habituals dels molinencs. 

L’any 2004 s’hi va dei-
xar de celebrar missa de 
forma habitual a causa de 
la poca població que hi ha 
al voltant. Aquell mateix 
any es va dividir el territori 
de l’antic Arquebisbat de 
Barcelona en les diòcesis 
de Barcelona, Sant Feliu de 
Llobregat i Terrassa. Des de 
llavors, Santa Creu va que-
dar formant part de l’Ar-
quebisbat de Barcelona, 
mentre que Molins de Rei 
va passar al Bisbat de Sant 
Feliu. La jubilació de mos-
sèn Ignasi Armengou, l’any 
2009, va deixar l’església 
sense capellà encarregat. 

Des de fa sis anys, a 
instàncies de les parròquies 
de Molins de Rei s’ha recu-
perat la missa el dissabte 
següent a la festa litúrgica 
de l’Exaltació de la Santa 
Creu (14 de setembre), 
convocada conjuntament 
amb la parròquia de Sarrià. 
Des del 2012, després de 
la missa hi ha una balla-
da de sardanes organitzada 
per l’Agrupació Folklòrica. 
Ara, amb la signatura del 
conveni, es podrà recuperar 
el culte dins de les possibi-
litats de la realitat eclesial 
del lloc i es garantirà el 
manteniment del temple a 
mans de Molins de Rei.

Jaume Ortega

Conferències Quaresmals 2017

Aquest any, les Conferències Quaresmals tracten tres temes d’interès social i 
eclesial en diversos àmbits. Tindran lloc els dijous dies 9, 16 i 23 de març, de 21 
h a 22.30 h, a les sales de la parròquia de Sant Miquel Arcàngel de Molins de Rei. 
Després de l’exposició per part del ponent hi haurà un espai de diàleg.

-9 de març: “Refugiats, de l’hostilitat a l’hospitalitat”, a càrrec d’Anna 
Sangrà, responsable de la Comissió de Migracions i Diversitat de Justícia i Pau

-16 de març: “L’alegria de l’amor: el document del papa Francesc 
sobre l’amor en la família”, a càrrec del p. Jesús Díaz, secretari general de la 
Congregació dels Fills de la Sagrada Família, participant en els sínodes sobre la 
família dels anys 2014 i 2015

-23 de març: “L’Església, comunió de germans que s’estimen”, a propòsit 
del Pla Pastoral Diocesà, a càrrec de mn. Josep Torrente, delegat d’Evangelització 
i apostolat seglar del Bisbat de Sant Feliu, rector del Prat de Llobregat

Les conferències són obertes a tothom i l’entrada, gratuïta.
Redacció

En record del Xabier Pichel Claveria La parròquia de Santa Creu 
d’Olorda passa a ser gestionada 
pastoralment per Molins de Rei
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El cap de setmana 7 i 8 
de gener, el Poliesportiu 
Municipal es va omplir 
de basquetbol amb dues 
activitats organitzades 
pel Club Bàsquet Molins 
de Rei. Dissabte es va 
fer el I Clínic de Bàsquet 
Molins de “Reis”, orien-
tat als entrenadors del 
club, però també obert a 
tots els molinencs en gene-
ral. Destacats ponents 
d’altíssim nivell van oferir 
unes xerrades, acompanya-
des d’exercicis pràctics que 
van fer esbufegar més d’un 
dels participants.

Per la seva popularitat 
va destacar la presència del 
conegut exjugador del FC 
Barcelona Audie Norris, 
considerat per molts un dels 
jugadors americans més 
determinants que han pas-
sat per la lliga espanyola. 
Defensor del bàsquet old 
school, va impartir la ses-
sió dedicada als moviments 
sota cistella, on el seu físic 
i habilitat el feien inexpug-
nable.

Tanmateix, sense ser tan 
coneguts pel gran públic, 
però amb un gran reco-
neixement dins del món del 
bàsquet, els altres ponents 
van posar el llistó molt 
alt en aquest clínic. Isaac 
Fernández, entrenador del 
Lima Horta Barcelona, va 
ser l’encarregat de la for-
mació en tècnica individual 
aplicada a la tàctica. A con-
tinuació, Montse Gallegos, 
preparadora física de bàs-
quet i també entrenadora 
del CB Banyoles, ens va fer 
conscients de la importàn-
cia d’una correcta prepara-
ció física per tal de millorar 
el rendiment i, molt espe-
cialment, prevenir lesions, 
per exemple, amb la intro-
ducció d’unes rutines 
d’escalfament orientades a 
la pràctica del basquetbol.

La tarda es va iniciar 
amb la sessió conduïda 
per Agustí Cuesta, que és 
un referent en el món del 
bàsquet pels seus coneixe-
ments i ha estat destacat 
entrenador dels equips 
inferiors del FC Barcelona, 
on ha treballat en els ini-
cis de jugadors de la casa 
que avui dia són coneguts 
internacionalment. Va ser 
una sessió intensa, emi-
nentment pràctica, durant 
la qual es va treballar en 

la millora dels moviments 
ofensius. La rèplica la va 
donar Adrià Alonso, actual 
entrenador del primer 
equip del CB Martorell a 
la lliga EBA, que va tan-
car el I Clínic Molins de 
“Reis” amb una sessió dedi-
cada a la defensa, aspecte 
fonamental a treballar en 
els equips que volen ser 
guanyadors. De l’1 contra 
1, al 3 contra 3, els exerci-
cis que es van desenvolupar 
sobre la pista van permetre 
als nostres entrenadors tre-
ballar en la millora i correc-
ció progressiva de molts 
detalls defensius.

Torneig Molins de “Reis” 
El diumenge va ser el dia 

dedicat a la competició amb 
el ja tradicional XIV Torneig 
Molins de “Reis” entre 
equips de les categories 
Júnior Femení i Júnior 
Masculí, que van omplir el 
Poliesportiu de gom a gom 
tot el dia amb un animat 
ambient de bàsquet.

En categoria mascu-
lina es van enfrontar els 
equips del FC Martinenc, 
BC Tecla Sala, CB Sant 
Just i CB Molins de Rei. La 
final la van disputar el con-
junt local i el Sant Just. Va 
ser un partit molt disputat 
i vibrant, amb remuntada 
inclosa, que es va decidir 

amb una cistella del juga-
dor local Miquel Rodríguez 
a pocs segons del final del 
partit.

En categoria femenina, 
hi van participar els equips 
del Bàsquet Llor, BC Tecla 
Sala, BC Martorell i CB 
Molins de Rei. En aquest 
cas, la final va enfrontar 
els equips del CB Molins 
de Rei i el Bàsquet Llor, 
que va ser el guanyador del 
torneig, en un partit durant 
el qual el conjunt local va 
presentar batalla i va poder 
resistir pràcticament fins a 
l’últim quart la superioritat 
del Bàsquet Llor.

En l’apartat individual, 
al final del torneig es van 
premiar els jugadors més 
destacats. En categoria 
femenina, la Mireia Forns, 
del Bàsquet Llor, va ser 
guardonada com a millor 
jugadora de la final, men-
tre que l’Ana Sánchez va 
ser premiada com a millor 
jugadora local. Pel que fa 
a la categoria masculina, el 
premi al millor jugador de 
la final va ser per al Marcel 
Cardona, del CB Sant 
Just, mentre que el Miquel 
Rodríguez i l’Adrià Lorente 
van compartir el guardó al 
millor jugador local.

Club Bàsquet 
Molins de Rei

Més de 200 corredors van 
participar en la sisena edició 
de la Milla de la Candelera. 
Com ja és tradició, es va 
disputar dos diumenges 
abans del cap de setmana 
de la Fira al passeig del 
Terraplè. 

En la categoria Open 
Masculí, el guanyador va 
ser David Durán Zafra, amb 
un registre de 4:56,7, la 
millor marca general. En 

la categoria Open Femení, 
la corredora local Alícia 
Rodríguez es va proclamar 
guanyadora, amb una marca 
de 6:33,1.

Les males previsions 
meteorològiques van fer 
que molts atletes inscrits no 
hi participessin, però, final-
ment, el temps va acompa-
nyar i el matí va evolucio-
nar sense pluja.

Redacció

El passat 10 de febrer, Sant 
Feliu de Llobregat va acollir 
la Festa de Cloenda del 75è 
Aniversari de la Federació 
Catalana d’Handbol.  Durant 
l’acte, el molinenc Josep 
Ibáñez Coma va rebre la 
insígnia d’or de la Federació, 
així com un reconeixement 
pels èxits obtinguts durant 
la darrera dècada amb les 
selecciones catalanes feme-
nines en les diferents cate-
gories que ha dirigit.

També va rebre un guardó 
de la Federació Catalana el 
seu fill, Pol Ibáñez Marcet, 
en reconeixement als èxits 
obtinguts amb la Selecció 
Catalana Infantil Femenina, 
en concret, per la medalla 
d’or obtinguda en els dar-
rers campionats autonòmics 
disputats a Blanes el passat 
mes de gener.

Redacció

El Reis porten bàsquet de categoria al Poliesportiu

La Federació Catalana d’Handbol 
reconeix la tasca dels molinencs 
Josep Ibáñez i Pol Ibáñez

David Durán i Alícia Rodríguez 
guanyen la sisiena edició 
de la Milla de la Candelera
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Elsdies 14 i 15 de gener, 
la ciutat valenciana 
d’Almussafes va acollir  la 
celebració de la Fase Final 
del Campionat d’Espanya 
de Jocs de Sèrie per equips, 
corresponent a la tempora-
da esportiva 2016-2017. 

En aquesta final hi van 
participar els quatre equips 
que havien obtingut la 
plaça en les sèries classifi-
catòries, que es van dispu-
tar el 17 i 18 de desembre 
en dues seus diferents: a 
la de Sabadell es classifi-
caren els equips CB Vic i 
SB Foment Molins, mentre 
que a la segona, celebra-
da a Almussafes, ho feien 
el CEE Eldense i el CB 
Almussafes. 

En aquest campionat, 
cada equip consta de tres 
jugadors, que intervenen a 
les modalitats de Quadre 
47/2, Quadre 71/2 i Banda. 
L’equip molinenc va par-
ticipar en les dues fases 
amb Carles Tuset, Manel 
Bancells i Pere Arnau.

A la fase final, el Foment 

Molins va perdre contra el 
CEE Eldense per 4 a 2 i 
contra el CB Vic pel mateix 
resultat, mentre que el con-
junt molinenc es va imposar 
clarament a l’equip amfi-
trió, el CB Almussafes, per 
6 a 0.

Uns altres resultats del 
campionat van ser:  CB 
Almussafes, 0 – CB Vic, 
6; CEE Eldense, 5 – CB 
Almussafes, 1, i CEE 
Eldense, 0 – CB Vic, 6.

Amb aquests resultats, 
la medalla d’or va ser per 
al CB, Vic amb 6 punts; la 
d’argent per al CEE Eldense, 
amb 4 punts, i la de bronze, 
per al SB Foment Molins, 
amb 2 punts, mentre el CB 
Almussafes es quedava amb 
0 punts.

Gràcies a aquest resultat, 
el conjunt molinenc revali-
da la tercera posició aconse-
guida l’anterior temporada  
i torna a quedar a només un 
pas dels dos primers llocs 
que donen accés a disputar 
el Campionat d’Europa. 

Redacció

Dotze gimnastes del Club 
Gimnàs Molins de Rei van 
participar el cap de setma-
na 28 i 29 de gener en la 
Segona Fase de la Lliga 
Ibèrica, que es va disputar 
a la població castellonenca 
de Villareal.

L’equip Kids, format 
per Irene Cobler, Georgina 

Guzmán, Maria Montero, 
Sara Martínez, Laura Mesa 
i Aroa Toral, va finalitzar 
en vuitena posició i l’equip 
Divisió B, format per Maria 
Cobler, Mar Castroviejo, 
Sara Chacón, Xènia 
Coronas, Mireia Rodríguez 
i Fiona Serra, va acabar 
setè.                   Redacció

Durant l’any 2016, la 
Biblioteca Pau Vila 
(BPV)...
-ha rebut 42.395 visitants
-ha prestat un total de 269 
dies de servei i ha obert 
1.296 hores
-ha prestat un total de 
35.417 volums, 9.738 dels 
quals han estat de llibres 
infantils, 1.089 d’àudios, 
6.170 de vídeos, 1.622 de 
revistes i 16.798 volums 
han estat de la resta del fons. 
Cada molinenc es va endur 
1,4 volums. Aquesta darre-
ra dada es basa en l’Institut 
d’Estadística de Catalunya; 
segons aquest organis-
me, l’any 2016 el nombre 
d’habitants de Molins de 
Rei era de 25.359.
A més...
-La Biblioteca ha enviat 
998 documents a altres 
biblioteques a través 
del servei de Préstec 
Interbibliotecari i n’ha 
rebut 587.
-412 persones s’han con-
vertit en nous socis, de 
manera que, en total, la 
BPV consta de 9.826 socis.
-Ha rebut un total de 9.860 
d’usuaris del servei de 
préstec, 287 dels quals  
han estat petits lectors, 
1.735 infants a partir de 
5 anys, 624 joves, 6.076 
adults, 1.078 persones 
grans i 60 altres usua-
ris.
-A 31 de desembre, la 
Biblioteca tenia un fons 
total de 35.072 volums 
(37.827 amb revistes), 
que representaven 1,38 
volums per habitant de 
la vila. La superfície total 
de la biblioteca és de 386 
metres quadrats.
-La Biblioteca ha atès 

1.745 usuaris dels PC 
d’Internet i multimèdia, 
que han fet servir 3.706 
sessions. Ha atès 3.443 del 
servei Wi-Fi, que han fet 
servir 6.399 sessions. El 
blog de la BPV ha rebut 
3.405 visites. Al Facebook 
hem comptat amb 1.721 
amics i al Twitter, amb 
578 seguidors.
-Ha realitzat un total de 
101 activitats distribuïdes 
en: 22 Hora del Cconte, 22 
clubs de lectura, 26 visites 
guiades i 31 activitats més 
de foment de la lectura, 
que han comptat amb 5.214 
participants.
-Ha elaborat 27 
guies de lectura, 14 
col·laboracions en televi-
sió, 42 col·laboracions en 
ràdio, 24 en premsa escri-
ta, 9 en mitjans digitals i 
117 publicacions pròpies 
d’altres tipus (reculls de 
textos, guies de novetats, 
guies d’activitats, dossiers 
de tallers, fulletons...).

Documents més 
prestats el 2016

Públic adult
Novel·la: en català, La noia 

del tren, de Paula Hawkins; 
en castellà, Misión olvido, 
de María Dueñas
Novel·la juvenil: en cata-
là, Wonder, de R. J. Palacio; 
en castellà, Divergente, de 
Veronica Roth
Poesia: Tantes mudes, de 
Mireia Calafell
Teatre: L’Auca del sen-
yor Esteve, de Santiago 
Rusiñol 
Còmic: Ranma ½, de 
Rumiko Takahashi
Revista:  Speak Up
Coneixement: English gra-
mmar in use, de Raymond 
Murphy
Cinema: Once, de John 
Carney
Música: Atletes, baixin de 
l’escenari, de Manel

Públic infantil
Contes de 0 a 5 anys: en 
català, La Pepa va a la 
biblioteca; en castellà, 
Buba
Contes de 6 a 9 anys: en 
català, Sisè viatge al regne 
de la fantasia, de Geronimo 
Stilton; en castellà, Regreso 
al reino de la fantasía, de 
Geronimo Stilton
Contes de 10 a 12 anys: en 

català, Mala sort!, de 
Jeff Kinney ; en caste-
llà, Carretera y manta, 
de Jeff Kinney
Còmic: Bola de drac, 
d’Akira Toriyama
Coneixement: Taurons, 
de Beverly MacMillan
Música: Sesame Street 
playground
Cinema: La oveja 
Shaun, de Richard 
(Golly) Goleszowski

Biblioteca Pau Vila

La Biblioteca Pau Vila va rebre 
l’any passat 42.395 visitants

Com molts ja sabeu, el pas-
sat 22 de desembre es va 
estrenar a la Biblioteca Pau 
Vila Ser o no ser: qüestió 
de nou mesos, una peça tea-
tral d’inspiració nadalenca 
amb la qual Mercè Charles 
debutava com a autora 
d’una obra dramatúrgica.

Us ho vàrem dir: “qui 
no vingui, se’n penedirà”. 
Doncs, dit i fet. Al talent de 
la Mercè s’hi van sumar la 
fantàstica direcció d’Elisa 

Poch, el bon fer tècnic del 
Joan Manuel Manzanera 
i l’excel·lent feina de tots 
els lectors Montse Canals, 
Maria Flores, Damià Artal, 
Jaume Armentano, Xènia 
Mateo, Cristina Moreno, 
Josep Bergadà, Agustí 
Lloberas, Francesc Lucas i 
Manel Cordero.

Oferir un espai per difon-
dre la cultura local, en totes 
les seves manifestacions, és 
un objectiu prioritari per a 

la Biblioteca de Molins de 
Rei. És per això que ens 
omple de satisfacció poder 
donar suport en aquest tipus 
d’iniciatives.

Moltes gràcies a tots els 
qui vàreu fer possible que 
gaudíssim d’aquesta fantàs-
tica vetllada a la Biblioteca 
i a tots els qui ens vàreu 
acompanyar.

Llarga vida al teatre!

Biblioteca Pau Vila

La Secció Billar del Foment obté la 
medalla de bronze en el Campionat 
d’Espanya de Jocs de Sèrie

Els jugadors del SB Foment Molins. D’esquerra a dreta, 
Pere Arnau, Carles Tuset i Manel Bancells

El Club Gimnàs participa en la 
Segona Fase de la Lliga Ibèrica

Una vetllada entranyable
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Horitzontals: 1.-Interca-
laran. 2.-Conteu. Abaixa. 
3.-Enganyat. Cuiner. 
Ramon Soler. 4.-Camina. 
Nomograma. 5.-Patrocina-

dors. Volant. 6.-Vèrtebra 
del coll. Escac. Bah. 7.-Mil 
Oxigen. Semblo. Grapa. 8. 
El. Polsim.  Erb. 9.-Per-
cebre. Esgarrif. 10.-Faixa. 
Infermer. 11.-No fa la mida. 

Urani. Ferm. 12.-Níquel. 
Veu militar. Quilla. 

Verticals: 1.-Interiorment. 
Punt cardinal. 2.-Pòrtic. 
Nom bíblic. 3.-Fellonia. 
Cant d’un ocell. 4.-Pin-
ces quirúrgiques. Brossa. 
5.-Domina un impuls. 
Atura. Reamur. 6.-Poble 
de Vietnam. Vogar. Poble 
del Solsonès. 7.-Oxigen. 
Uniries. Carboni. 8.-Per-
fecció. Tibada. 9.-Corbar. 
Punta. Pàtria. Bíblica. 
10.-Doble erra. Cabrot. 
Riu suís. 11.-Enfuriment. 
Símbol de Napoleó. 12.-
Desert sud-americà. 
Habilitats. Amper.

Solució als encreuats 
número 140

Horitzontals: 1.-A. Om. 
Te. E. 1.-Hemerodox. Fa. 
3.-Operares. Tel. 4.-Piloto. 
Car. B. 5.-Al. T. Siamesa. 
6.-Lògic. T. Emet.. 7.-Ago-
sarats. Tr. 8.-Un. Miola. 

Amo.  9.-Determinaràs. 
10.-Esa. Abataran.  11.-S. 
Pare. Sanar. 12.-Ral. Ss N. 
E.

Verticals: 1.-Hopalandes. 
2.-Epilogues. R. 3.-Amel. 
Go. Tapa. 4.-Erotisme. Al. 
5.-Orat. Cairar. 6.-Moros. 
Rombes. 7.-De. Itàlia. S. 
8.-Tosca. Tants. 9.-Ex. 
Ames. Aran. 10.-Trem. 
Aran. 11.-Efe. Setmana. 
12.-Albatros. Re.

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.

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

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

Rei

Solució al número 529

Encreuats 141
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.
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