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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.

Sant Jordi 2015. 
Foto arxiu el llaç

El desenllaç ja és sabut: l’opció C va resultar guanyadora en el procés parti-
cipatiu plantejat per l’Ajuntament per a la reforma del tram de la carretera 
N-340 al seu pas per la vila. En resum, aquesta opció contempla l’ampliació 

de les voreres i la supressió d’un dels carrils d’aparcament i serveis que hi ha ac-
tualment, mentre en manté l’altre i els dos de circulació de vehicles. El resultat, tot i 
ajustat, no deixa de ser sorprenent, atès que era l’única alternativa que no comptava 
amb el suport explícit de cap organització, grup o col·lectiu, a diferència de les altres 
dues: botiguers (A) i partits de l’oposició (B). Possiblement, la lectura que cal fer-ne 
és que els participants en la votació (un 8,82% dels que ho podien fer, xifra que, com 
sol passar en aquests casos, d’acord amb els interessos i les referències de cadascú, 
uns la consideren un èxit i uns altres poc significativa) han optat per la solució més 
renovadora i que apostava per crear un espai més amable per a veïns i vianants. 

Però com s’ha arribat fins aquí? Que la carretera necessitava una millora con-
siderable ja feia temps que es reclamava. Sense anar més lluny, en l’editorial del 
nostre número de març d’ara fa dos anys ja ens en fèiem ressò i al·ludíem al retard 
que, bé amb l’excusa d’una hipotètica arribada del Trambaix, bé per qualsevol altre 
motiu, s’havia anat acumulant i ens deixava molt malparats en comparació amb 
altres municipis dels voltants. El Govern municipal sorgit de les eleccions del maig 
del 2015 va incloure aquesta reforma en el Pla d’Actuació Municipal de la legislatu-
ra. Després d’una primera fase de propostes, els tècnics de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) van elaborar tres projectes (de fet, segons va manifestar l’alcalde 
en una sessió informativa, si s’haguessin valorat només aspectes tècnics, l’opció A no 
s’hauria plantejat i es va incloure en resposta a les demandes dels comerciants de la 
zona), que són els que finalment es van sotmetre a votació.

Si ho analitzem en termes electorals, la campanya va ser calenta i va anar pujant 
de to a mesura que s’acostava al final. Hi va contribuir, entre altres factors com ara 
si podien participar en la consulta tots els molinencs que es registressin o només els 
de la zona afectada, la modificació de les condicions inicials per tenir dret a vot, ja 
que es va obrir una llista paral·lela, però sense caràcter vinculant, per als titulars 
d’establiments no empadronats a la vila, circumstància que va motivar les quei-
xes dels grups de l’oposició del consistori i la petició de dimissió de la regidora de 
Participació des d’ERC. Hi va haver debat al carrer, a la ràdio, als actes informatius 
i es van publicar comunicats, notes de premsa i cartells defensant una opció o l’altra 
(menys la C, tal com ja ha quedat dit). 

De totes maneres, el debat se centrava en aspectes molt concrets de les diferents 
opcions: aparcaments, carril bici i amplada de les voreres. Evidentment, eren els 
trets diferencials de cada una d’elles i eren els que es destacaven en els panells i 
opuscles informatius que va distribuir l’Ajuntament. No hauria estat sobrer, però, 
que s’haguessin detallat més uns altres elements (mobiliari, il·luminació, arbrat...) 
i que les imatges virtuals que s’hi oferien haguessin estat més explícites. I, sobretot, 
que s’haguessin, almenys apuntat, possibles alternatives viables i no provisionals al 
tema dels aparcaments, que afecta també de manera seriosa l’entorn de l’estació de 
Rodalies. La proposta que també havia fet Esquerra Republicana i Iniciativa per 
Molins de Rei d’un aparcament subterrani al Parc del Pont de la Cadena es té en 
compte? La inversió privada hi podria estar interessada?

Un altra cosa és el desviament del trànsit de pas de la carretera cap al vial que, 
seguint el carrer del Pla, hauria d’anar a connectar amb la N-340 a l’alçada de la 
sortida de l’autopista. Això convertiria l’actual carretera en un carrer més de la vila, 
però aquesta solució depèn del Ministeri de Foment i està clar que si s’està a l’espera 
que la tingui en compte i no s’insisteix a reclamar-la, es pot eternitzar.

Per tant, i a expenses del que trigarà encara a executar-se l’opció que els votants 
han escollit per remodelar aquesta important via que travessa i d’alguna manera 
divideix el poble, queda feina i gestions a resoldre per contribuir urbanísticament a 
fer de la nostra vila un lloc més agradable per viure-hi.     

La reforma de la 
carretera ja te fesomia
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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

La Rambla de Barcelona 
és coneguda arreu del 
món. És famosa i cosmo-
polita. Té diversos trams 
que prenen diferents noms 
que segurament els posa-
ren els veïns, els nostres 
avantpassats.

Si creuem la plaça de 
Catalunya en direcció 
al mar trobarem la que 
coneixem com Canaletes, 
que prenia el nom  de dues 
torratxes de defensa ados-
sades al portal d’entrada 
de la ciutat emmurallada. 
Encara hi ha una font molt 
famosa i molt sol·licitada 
pels forasters. Abans hi 
havia hagut un quiosc a 
l’aire lliure de forma 
rodona i els clients, a peu 
dret, consumien sobretot 
canyes de cervesa i ciga-
lons. Un dia, l’any 1932, 
obriren un bar automàtic. 
Fou una novetat de la qual 
se’n parlà molt. Hi havia 
una sèrie de tubs de vidre 
que, si tiraves 10 cèntims 
per una ranura, brollaven 
diferents refrescos; amb 20 
cèntims sortia un entrepà i, 
a més, els gots es rentaven 
sols. 

Una mica més avall, a la 
Rambla dels Estudis, sobre 
el Teatre Poliorama tenim 
el rellotge de l’Acadèmia 
de les Ciències amb l’hora 
exacta. Si anem baixant 
passarem la Rambla de les 
Flors, amb tot el seu encant 
d’olors i colors, i passarem 
per davant del Mercat de la 
Boqueria, també de molta 
anomenada i molt visitat 
pels turistes. Per aquest 
tram encara sura el record 
de la Monyos, una senyora 
que estava trastocada, que 
sortia del carrer Hospital 
i sempre anava cantant i 
amb molta pressa, però 
mai es posava amb ningú.

Saludarem el Gran 
Teatre del Liceu i, més 
avall, trobarem un monu-
ment amb l’estàtua del 
cèlebre poeta Serafí 
Pitarra. Acabarem el pas-
seig davant de la font sin-
gular sobre l’artista catala-
na Mari Sampere.

Francesc Rimblas i 
Balagué

Un poble que, en lloc de plan-
tar els arbres que s’han mort, 
hi ha trobat la solució definiti-
va: tapar els forats amb lloses 
i així ja no caldrà pensar-hi 
mai més.

Probablement, alguns 
veïns estaran contents per-
què tindran una voravia sense 
entrebancs per aparcar-hi el 
cotxe, però la realitat és que 
Molins de Rei no ha servit i 
mai podrà servir com a model 
de població verda.

Ah, per cert, sembla ser 
que una de les raons d’aquest 
“despropòsit” és que no hi 
ha pressupost per comprar 
arbres!!!!

Alícia Pubill 
(una veïna del carrer 

Torras i Bages)

He tornat a trobar un altre 
arbre mort. Ni tan sols s’ha 
intentat de redreçar-lo. 
L’han tallat a ran de terra 
i, apa, a comprar un arbre 
petit i jovenet. És al cos-
tat de l’ambulatori. (foto 
arbre 1)

El valor d’un arbre 
està en la seva edat, en 
els anys, tal com es valo-
ra un bon vi. Però hi ha 
poca gent que sàpiga això. 
Un arbre gran fa ombra i 
frescor a l’estiu, és casa per als ocells, oxigen per al poble, 
dona fruits i llavors per als ocells o per a nosaltres, bones 
vibracions...

Un altre que era gran i majestuós a la vora del riu, amb 
grans branques, que convidava a fer-hi el descans a sotal, 
aixoplugada del sol. Ha estat arrencat de soca-rel per fer 
uns moviments de terres que bé es podien haver fet sense 
matar-lo. Hem perdut un bon arbre.

Les seves restes estan a la vista del passeig cap al riu, 
davant del terreny on s’han deixat tones i tones de terra que 

sobrava d’una nova urbanit-
zació. (foto arbre 2)

Gràcies a Déu que uns 
arbres del carrer Catalunya 
es van salvar de ser arrasats 
pels jardiners municipals, ja 
que estaven destinats a ser 
talats i substituïts per esqui-
fits arbrets nous. Quant 
de temps haurien d’haver 
esperat els veïns del carrer 
a poder gaudir d’uns bons 
i vells a arbres que fessin 
ombra, oxigen i frescor? 
(foto arbre 3)

És una llàstima que no 
es valorin els arbres en tant que patrimoni vital per a les 
persones.  

Isabel

La Rambla

Estic disgustada

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Jo no vull ser d’aquest “Molins de Rei”

Després de rebre les queixes 
de diferents grups de veïns de 
la zona, un representant del 
Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana (ERC) va 
anar in situ a compro-
var l’estat en què es tro-
ben les dependències 
de l’antic Institut Lluís de 
Requesens. La veritat és 
que fa pena, amb portes 
obertes, vidres trencats, 
deixalles, brutícia, extintors 
al pati...

Atès que aquest equi-
pament s’ha convertit en 
un focus de problemes 
greus, si l’Ajuntament no 
hi fa alguna cosa, el Grup 
Municipal d’ERC a Molins 
de Rei demanarà una actua-
ció ràpida i urgent perquè 
la desídia del Govern socio-

vergent de la vila només ens 
porta al fet que cada dia 
que passa l’antic ins-
titut està més malmès i 
es converteix en un focus 
d’inseguretat i perillositat 
per als veïns de la zona. 

Si en un futur el volem 
aprofitar com a equipament 
per la vila, si no s’hi fa 
res ara per conservar-lo 
en bon estat, ens costarà 
molts més diners al conjunt 
de la població. Per tant, 
i per evitar mals majors, 
des del Grup Municipal 
d’ERC exigim al Govern 
de la vila una neteja urgent i 
una reparació immediata.

Eduard Suàrez,
regidor d’Esquerra 

Republicana Molins de Rei

L’antic institut Lluís de 
Requesens, en molt mal estat
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Hotels
Sembla que hi ha un mot en espanyol que s’aplica en aquells regals (generalment 
objectes físics) que de vegades es reben i que hom, ultra agrair el detall a qui obse-
quia, no sap ben bé on col·locar. D’aquests regals se’n diu, pel que he sentit, pongos, 
precisament perquè qui els rep té el dilema de no saber què fer-ne i on col·locar-los 
(és a dir, el ¿dónde lo pongo?). Desconec si aquest mot té equivalent en català i no em 
sembla, en tot cas, que sigui “andròmina”, encara que tal vegada se li acostaria.

Potser per aquest motiu (i també perquè a determinades edats un ja no necessita 
més “coses”), des de fa ja força temps acostumo a regalar (quan s’escau, és clar) 
el que potser en podríem dir “intangibles”, és a dir, un sopar romàntic (o no, allà 
cadascú), unes entrades de teatre, una visita a unes caves, amb degustació inclosa, 
etc. És a dir, quelcom que, si ha de ser guardat, ho sigui en la memòria, sense ocupar 
cap espai físic. Ah! I val a dir que els qui em coneixen practiquen amb mi la mateixa 
filosofia, cosa que els agraeixo de tot pàncrees (ja que algú m’ha dit que soc un home 
sense cor). 

Doncs bé, ja fa algunes setmanes que vaig gaudir, amb la meva esposa, d’una nit 
d’hotel (amb sopar i esmorzar inclosos) en un establiment dels de categoria de Can 
Fanga, tot fent ús d’un dels regals a què justament acabo de fer esment. Atenció 
personal adequada, cambra amb totes les comoditats, àpats adients, etc. En resum, 
tot perfecte!

En tot cas, uns detalls van cridar-me especialment l’atenció. En arribar a la cam-
bra, vam trobar unes revistes, totes en anglès (es veu que els turistes del país no 
deuen acostumar a anar a hotels de 4 estrelles), i també vam veure que, a la televisió, 
TV3 es trobava al canal 19 (abans d’aquest, força emissores foranes). Ara bé, el que 
realment em va sorprendre, no fou precisament no veure un exemplar de la Bíblia al 
calaix de la tauleta de nit (els més grans recordaran que això era pràctica habitual fa 
no pas gaire), sinó trobar, a sobre del llit, a més a més dels barnussos i les tovalloles 
ben col·locades (per si volíem fer ús de l’spa de l’establiment), una capseta amb 
bombons... i un parell de preservatius! 

I tot i que un, afortunadament, s’escandalitza ja de ben poques coses, vaig pensar 
que, malgrat el que es digui, certament els del gremi del turisme (si més no, el del 
turisme car) estan en tot.

Josep Lluís Revenga

Alguns tertulians (sortosament pocs) que participen en les 
tertúlies de la ràdio acostumen a provocar una desinfor-
mació en benefici de les seves  pròpies idees polítiques
Contra les tertúlies
L’any 2012, la gent valenta de la productora teatral La Mama, 
amb el seu director Jordi Pérez Solé al capdavant, es va 
embolicar en una història amb final feliç en parir i portar a 
escena una obra de teatre sobre Fèlix Millet i la seva història 
al Palau de la Música. El bon actor Marc Pujol es va ficar 
dins del personatge per interpretar i cantar les aventures de 
Millet, de les quals van ser testimoni les fustes de l’Almeria 
Teatre.
Ve a tomb recordar això perquè, amb motiu del judici per 
l’espoli del Palau de la Música, aquest món fàcilment excita-
ble de les tertúlies d’actualitat s’ha encès com poques vegades 
i l’excitació ha portat més d’un i de dos tertulians a tenir 
idees genials sobre el tema i a escopir-les, com s’escupen les 
clofolles de pipes, així, sense més ni més, sense saber ben 
bé què es diu, perquè, com que les tertúlies se les emporta el 
vent, tant li fot dir una mitja veritat com una inexactitud, com 
una mentida. (...) Informar, sí; opinar, també; desinformar, no, 
gràcies.  
“Punt de Vista” – “De set en set” – Jordi Panyella, El Punt 
Avui, dissabte 11 de març de 2017

Un cop remodelat el Mercat “Municipal” de 
Molins de Rei, també s’hauria d’haver ampliat 
l’horari comercial de dilluns a dissabte. 
El comerç del Centre Vila ara hi estaria molt agraït   
Tarragona estrena el seu 
nou mercat, de 47 milions
El passat 16 de març, després de deu anys d’obres, el remo-
delat Mercat Central obre les portes amb 40 parades i un 
gran supermercat. (...) Les parades de productes frescos 
també obriran cada dia de 8.30 a 21 hores. (...) A banda de la 
distribució –les parades estan ubicades en illes i no en pas-
sadissos–, una de les principals novetats del nou Mercat és 
que amplia l’horari. Si fins ara, a la carpa, les parades obrien 
de 7.30 h a 14 h (a més de les tardes dels divendres), a partir 
d’ara el Mercat estarà obert al públic cada dia de dilluns a 
dissabte de 8.30 h a 21 h, cosa que també va suscitar algunes 
crítiques entre els venedors.
Sara Sans (Tarragona) – “Viure” – La Vanguardia, dijous 16 
de març de 2017  

El menyspreu de l’Estat espanyol envers 
Catalunya és un insult indecent
Procés en la fase decisiva
A Espanya se’n fan creus de la persistència catalana en el 
procés cap a la independència, mentre es van complint com 
un rellotge les famoses quatre fases d’un conflicte atribuï-
des a Ghandi: “Primer t’ignoren, després se’n riuen, després 
t’ataquen i finalment guanyes”. Perquè això és exactament 
el que ha passat amb Catalunya. Primer ens van ignorar i 
menysprear malgrat l’espectacularitat de la demostracions 
populars de cada Diada; després es van riure del 9-N i ara 
som a la fase de l’atac; des de fa temps, de fet. Atacs amb la 
col·laboració de totes les estructures de l’Estat, des de les cla-
vegueres policials fins als alts tribunals. Tot per intentar aturar 
un procés que no té aturador. 
“Opinió” – “Homo Sapiens” – Miquel Riera – Presència, 5 de 
març de 2017

A la nostra vila tenim un Centre Excursionista 
pletòric i de gran vitalitat.
El Centre Excursionista Cambrils plega
El Centre Excursionista Cambrils (CEC) ha plegat. Així es 
va decidir en l’Assemblea de Socis celebrada el passat 13 de 
gener. En els últims anys, l’entitat havia anant reduint pro-
gressivament la seva activitat i en el darrer any pràcticament 
no es va organitzar cap sortida o excursió. (...) En la darrera 
assemblea –que va comptar amb la presència de set perso-
nes– es va plantejar si algú altre volia prendre el relleu per 
seguir endavant amb l’entitat i es va donar un marge, tal com 
va comentar el president de l’entitat a la revista Cambrils. No 
obstant això, no va sortir cap persona que se’n volgués fer 
càrrec. 
“L’Apunt” – Berta Ruiz – Revista Cambrils, març de 2017

Us parlo en nom de la feli-
gresia de mossèn Ignasi a 
Santa Creu d’Olorda, a Sant 
Bartomeu de la Quadra, a 
la Rierada, a Vallpineda i a 
la vila de Molins de Rei. 
Can Busquets i can Portell, 
en un extrem; can Rabella 
i can Tintorer, en l’altre i, 
ben al mig, can Castellví, on 
darrerament hi celebràvem 
les conferències quaresmals. 
I sense oblidar la seva esti-
mada estació de la Floresta, 
des d’on cada diumenge mos-
sèn Ignasi iniciava els quatre 
quilòmetres a peu fins a la 
capella de la Mare de Déu del 
Roser de la Rierada. Tampoc 
deixarem de 
recordar aque-
lles misses aplec 
a l’ermita de la 
Salut del Papiol, 
als peus del 
Puigmadrona, les 
emotives misses 
de campanya als 
Pinetons de Can 
Santoi, els via-
crucis pel camí 
de can Planas o 
el darrer Jubileu 
plegats a la 
Catedral, basílica 
de Barcelona.

Va ser el 

2008, però, ja amb mossèn 
Xavier Aymerich, quan els 
barris de muntanya passem 
a formar part de la comunitat 
interparroquial de Molins de 
Rei, ja que abans érem petits 
centres de culte vinculats a 
Sarrià. I han estat més de 50 
anys d’estimació mútua, tres 
o més generacions amb mos-
sèn Ignasi. Jo, personalment, 
recordo amb molta tendresa 
aquells concursos de pesse-
bres, les colònies amb el JAS, 
les excursions a Montserrat a 
peu, les visites al Principat 
d’Andorra a casa de la seva 
germana Maria, les excursi-
ons a les Fonts del Llobregat, 

a Castellar de n’Hug, o Els 
Pastorets de Sarrià, entre 
d’altres. 

La resta ja us la podeu 
imaginar si coneixíeu mos-
sèn Ignasi: la seva fe s’en-
comanava i el seu altruisme, 
també. Mai ens va descuidar. 
Sempre l’hem tingut al nostre 
costat. 

Mossèn, pregui per nosal-
tres, que nosaltres també l’en-
comanarem a Déu. Gràcies, 
en nom de la seva feligresia 
del Baix Llobregat, per fer-
nos més bones persones i més 
bons cristians.

Joan Ricard Mercier

En record de mossèn Ignasi Armengou
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Com vaig dir en l’article 
anterior, l’ACOSU va néixer 
jurídicament fa cinquanta 
anys (1967) en un context 
social molt tancat, d’una 
banda, i difícil, mancat de 
recursos de tota mena. Les 
famílies –parlo en gene-
ral– retenien els fills dis-
capacitats a casa. Per pudor 
(!). No se’n veien gaires 
pel carrer. Faig memòria 
i només en recordo mitja 
dotzena a la vila en aquells 
anys. Ho sé de bona tinta, 
perquè he estat germà d’un 
deficient. Sortosament, a 
casa no el van amagar mai. 
Tant era així que en la pri-
mera Junta d’ACOSU es va 
crear una vocalia, a càrrec 
de Josefina Armengol, per 
visitar els metges de la 
comarca i descobrir-ne els 
casos amagats, per fer-ne 
un cens.

Deia que aleshores 
faltaven recursos de tota 
mena: econòmics, faculta-
tius mèdics i d’institucions. 
Es van captar diners de 
sota les pedres per enge-
gar i subsistir. El metge 
de referència que es va 
significar més en malal-
ties mentals a Catalunya 
–tothom hi acudia– fou 
el doctor en psiquiatria i 
pedagog Lluís Folch i 
Camarasa (1913-1999), un 
savi, Creu de Sant Jordi-
1993, fill de Josep Maria 
Folch i Torres, l’escriptor. 
Una germana, la Roser, és 
molinenca des del 1952, 
de la família Comelles-
Folch. El seu oncle, Lluís 
F. i T., crític d’art, profes-
sor i pedagog, va fundar 
l’Institut Torremar el 1928, 
a Vilassar de Dalt, per a 

deficients mentals, i ell fou 
director i president de la 
Fundació. Pràcticament era 
l’únic recurs d’excel·lència  
d’aquells anys –pre i post-
ACOSU–, molt insuficient, 
evidentment.

Tot va començar el 18 
d’octubre de 1966, a pro-
posta de les quatre monito-
res esmentades en l’article 
anterior, al local de Càritas 
Parroquial, al primer pis de 
cal Tinet de l’Aiguardent, 
número 91 del carrer 
Major. Es va celebrar una 
assemblea amb 45 assis-
tents, convocada per Càritas 
Parroquial (Pere Madorell, 
Josefina Armengol, Anton 
Llecha, Miquel Maymó, 
Montserrat Cañellas, Maria 
Plana i Mercè Pujol), 
Matilde Viloca, en qua-
litat d’assistent social de 
Càritas, i Asunción Trenar 
i Enric Monsó, suposada-
ment pares de nens afectats, 
interessats. Es va acordar 
negociar l’arrendament 
del “castell” per a l’escola 
–edifici construït l’any 
1922 per Joan Pigrau i 
Jané, de Barcelona, cunyat 
de l’actriu Mary Santpere–, 
constituir l’associació de 
pares i nomenar un delegat 
i sis comissions de treball.

Entre l’octubre de 1966 i 
març de 1967 –no se’n tro-
ben les actes–, la gestora va 
impulsar la primera Junta, 
el nom de l’associació i 
l’acrònim. No va ser fins 
al 10 de març de 1967 
quan es va estructurar la 
primera Junta amb càrrecs 
en set seccions: Santiago 
Valero, president i gerent; 
Miquel Rius, administra-
dor; Isidre Benet, promotor 

econòmic; Joan Prat, esco-
la; Pere Madorell, orga-
nismes oficials; Josefina 
Armengol, cens de dis-
capacitats, i Montserrat 
Pascó –esposa de l’artista 
Santiago Padrós–, de rela-
cions i gestions a Madrid. 
Posteriorment es va acordar 
un logo, que va dibuixar el 
molinenc Ramon Geis. Jo 
en sóc l’únic vivent.

Annexos a aquests 
càrrecs hi havia Maria Rosa 
Armengol, Cristina Puig,  
Magí Valls, Montserrat 
Cañellas, Mateu Fortuny, 
Antonio Rodríguez, 
Antonieta Salvat, Josefina 
Prat, Guillermo Garcia –el 
mestre–, Enrique Miguel, 
Alfons Dalmau i Damià 
Cusó, aquests tres últims 
de Sant Feliu,  i Anna M. 
Armengol, de Cervelló. 
Perviuen Fortuny, Prat i 
Armengol.

El nom inicial de 
l’Associació –que no goso 
escriure– fou modificat 
amb uns nous estatus el 30 

de novembre de 2012. Feia 
anys que no era adequat a la 
terminologia moderna, però 
l’acrònim ACOSU encara 
roman i fa de mal escoltar. 
L’Analía Conti, successora 
de Gustems, amb 12 anys 
d’experiència al seu cos-
tat, hauria de posar-hi fil a 
l’agulla.

El balanç, després de 
cinquanta anys, malgrat 
el tancament de l’Escola 
Alba l’any 2004 per obso-
leta, és espectacular. Mireu: 
els Tallers Ocupacionals 
ALBA, que fan les feines 
més simples i ocupen 155 
discapacitats i 20 moni-
tors; el Centre Especial 
CEOBALL, que treballa 

per a 12 empreses, ocupa 
30 discapacitats, 2 monitors 
i 1 cap de producció, amb 
una facturació de 437.500 
euros el 2016; les Llars 
Residències ALBA (5) tute-
lades –4 de propietat– per a 
34 residents, atesos per 17 
educadors, 365 dies l’any; 
el servei de cuina i men-
jador amb 4 professionals; 
un servei extern de teràpia 
ocupacional (psicologia i 
fisiologia) i un equip tècnic 
directiu de 6 persones que 
administren un pressupost 
de 2,4 milions d’euros i 
sense deutes. Els fets i els 
números canten. I el mèrit, 
també. Poca broma.

Miquel Rius

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

Un grup de nois i noies, disfressats en vigílies de Tots Sants. Arxiu d’ACOSU

L’equip de cuina amb la Montse Gustems. Arxiu d’ACOSU

L’últim equip tècnic directiu, abans de la jubilació de la 
Montse Gustems. Arxiu d’ACOSU

Esmena d’errades
En el peu de foto de l’edifici del “castell” de l’article 
anterior –El Llaç núm. 530, pàgina 5–, l’autor havia 
redactat “Edifici del «Castell», seu de l’Escola ALBA i de 
l’Associació, al carrer J. Verdaguer, 6, del 1976 al 2004, 
enderrocat l’any 2008 - Arxiu de Josep Raventós C.”, en 
lloc de “El dia de la inauguració, el 12 de març de 1967”.

En la crònica de l’acte d’entrega de la Medalla d’Honor 
de la Vila a ACOSU –El Llaç núm. 530, pàgina 6–, signa-
da per la Redacció, es diu que “Fina Prat i Anna Maria 
Margarit, la llavor de la fundació, van fer uns parlaments 
molt emotius”. Els parlaments els van fer Fina Prat i Anna 
Maria Armengol, de Cervelló. Anna Maria Margarit no ha 
tingut mai cap vincle amb ACOSU.

Redacció
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L’actor Karra Elejalde és 
el protagonista de l’anunci 
Autistes som tots, escrit i 
dirigit per Dani Andreu. 
Es tracta d’un espot de 
l’Associació Gueopic amb 
motiu del Dia Mundial 
de Conscienciació sobre 
l’Autisme. 

L’anunci es va projec-
tar per primera vegada l’1 
d’abril, a les 8 del vespre, 
a la plaça de l’Ajuntament 
amb motiu de l’acte que 

va organitzar Gueopic per 
conscienciar tota la ciuta-
dania sobre l’autisme. A 
banda de l’espot també es 
va llegir un manifest, es va 
il·luminar de blau la façana 
de l’Ajuntament i es va pre-
sentar la cançó “Gueopic”, 
escrita i musicada pels 
alumnes de 3r de primària 
de l’escola Virolai. L’acte 
va acabar amb un pilar soli-
dari fet pels Matossers.

Redacció

Seguint el propòsit que vàrem 
començar fa uns anys, anun-
ciem les excursions que tenim 
preparades abans no s’acabi 
el mes de juny d’enguany.

18 d’abril: visita guiada a 
la Barcelona romana. Museu 
i exterior.

16 de maig: visita guia-
da a la Barcelona Medieval. 
Museu i exterior.

13 de juny: excursió a 
Caldetes. Final de curs. Inclou 
autocar i visita al     Museu 
d’art Contemporani. Dinar, 

15 euros. 
La finalitat d’aquestes 

sortides la concretem fona-
mentalment en quatre objec-
tius: esbarjo i distensió en el 
procés de la malaltia; relació 
interpersonal entre malalts, 
familiars i cuidadors; benefi-
ci cognitiu, ja que afavoreix 
el seu manteniment, i fomen-
tar el coneixement.

Aquests quatre objectius 
estarien plenament englo-
bats dins del programa de 
Manteniment, un dels set que 

l’associació porta a terme. 
Aquests programes són: 
Prevenció del càncer i infor-
mació sobre la importància 
del diagnòstic precoç; Bellesa 
i càncer; Manteniment; Tornar 
a la feina i/o cercar-la, i a la 
vida quotidiana; Voluntariat; 
Art i càncer; Emprenedoria 
social.

Per a més informació 
podeu visitar el nostre web: 
www.picam.eu.   

M. Teresa Mariano, 
voluntària en Comunicació

L’actor Karra Elejalde 
protagonitza l’anunci 
"Autistes som tots" 

PICAM organitza diverses sortides

La recollida d’aliments 
organitzada per les entitats 
socials de la vila ha acon-
seguit recaptar 1.501,73 
quilos de menjar, un 9,4% 
més que l’any anterior. 225 
d’aquests quilos es van 
recollir a les escoles i 1.276 
van ser aportacions de par-
ticulars.

Aquesta ha estat la vuite-
na vegada que s’ha celebrat 
la campanya benèfica per 
a les famílies més necessi-
tades, nascuda l’any 2009, 

quan un grup d’entitats de 
la vila van impulsar l’acció 
per donar resposta a l’abast 
de la crisi sobre les famílies 
molinenques. Hi han parti-
cipat l’Agrupament Escolta 
Jaume Vicens Vives, l’Es-
plai MIB, l’Esplai l’Agru-
pa, l’Esplai Spai, Creu Roja 
Baix Llobregat Centre i 
Càritas, i compta amb el 
suport i la col·laboració de 
l’Ajuntament de Molins de 
Rei. 

Jaume Ortega

Tot i que fa uns mesos 
l’alcalde de Molins de Rei, 
Joan Ramon Casals, hauria 
lliurat les signatures reco-
llides per la Plataforma 
d’Afectats de la Residència 
Molins (PARM), per recla-
mar la construcció d’una 
nova llar d’avis a la vila, els 
membres d’aquest col·lectiu 
molinenc van voler curar-se 
en salut.

Per aquest motiu, el 6 de 
març passat van entregar 
en el Registre d’Entrada de 
la Conselleria de Treball, 

Afers Socials i Famílies 
totes les signatures reco-
llides fins ara: en con-
cret, unes 3.700 firmes de 

particulars i una vintena 
d’entitats i associacions.

Redacció

El passat 15 de març, dins 
de les activitats que habi-
tualment es duen a terme al 
voltant del Dia de la Dona, 
la Junta Local l’AECC-Ca-
talunya contra el Càncer va 
organitzar la conferència que 
portava per títol “Com donem 
suport als pacients amb càn-
cer?”. Va anar a càrrec de la 
psicooncòloga Mar Leiva i es 
va fer a la Federació Obrera, 
amb l’assistència d’unes 60 
persones.

La presidenta de la Junta, 
Joana Solans, després de 
donar la benvinguda als 
assistents, va presentar la 
ponent, que és la professio-
nal responsable del servei de 
psicooncologia a Molins de 
Rei, servei que s’ofereix els 
dimecres al matí a la mateixa 
Federació Obrera.

La conferència analitzava 
com se sent el malalt de càn-
cer des del diagnòstic, amb 
el xoc inicial o la negació a 
les diferents etapes que solen 
ser comunes en el procés, 
els possibles canvis físics, les 
rutines amb la família, a la 
feina, com també l’adaptació 

que suposa, la incertesa, les 
pors, les possibles seqüeles 
o problemes de memòria o 
concentració i totes les emo-
cions que hi van lligades, 
tant de qui ho pateix com 
dels que cuiden el malalt. Va 
parlar de la resiliència, que és 
la capacitat d’adaptar-se als 
canvis, i del fet que no hi ha 
una única manera d’encarar 
les dificultats. 

Des del servei de psico-
oncologia es donen pautes 
per ajudar malalts i fami-
liars, com també en el pro-
cés de dol. La importància 
d’escoltar la persona afec-
tada, estar al seu costat, no 
demanar que faci el que no 
pot... Tot i així, cada cas és 
diferent i cada pacient neces-
sita unes atencions d’acord 
amb diversos aspectes i cir-
cumstàncies sociofamiliars, 
socioculturals, factors mèdics 
i la mateix persona. Però no 
sempre els canvis són nega-
tius: molts malalts es rela-
cionen millor amb l’entorn, 
saben qui els ha donat suport 
i valoren coses que abans no 
veien. Una alimentació sana, 

higiene del son, tècniques de 
relaxació i altres estratègies 
també ajuden.

Pel que fa als familiars, és 
important cuidar-se per poder 
cuidar, millorar la comunica-
ció, conèixer les necessitats 
del malalt, proporcionar con-
fiança, fer front als moments 
difícils, de silenci, ràbia, 
plor... Cal descansar, organit-
zar el temps, fer activitat físi-
ca, establir límits, prevenir 
solucions i buscar ajuda dins 
del que sigui possible.

També va fer esment de la 
importància de l’alimentació 
i dels hàbits saludables de 
vida, com a mesura de pre-
venció que pot reduir futurs 
casos de càncer.

Mar Leiva va saber comu-
nicar d’una forma entenedora 
i amena tots els conceptes, 
idees i consells. La conferèn-
cia va resultar força interes-
sant. Aprofitem per recordar 
que per demanar cita per al 
servei de psicooncologia cal 
telefonar al  93 200 20 99.

Junta local de Molins  
de Rei de l’aecc – 

Catalunya contra el Càncer

La psicooncòloga Mar Leiva pronuncia la conferència 
“Com donem suport als pacients amb càncer?”

La PARM lliura les signatures per 
reclamar la construcció d’una llar d’avis

La campanya solidària Ni un 
Plat Buit torna a superar-se
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ÀNGEL BEUMALA 
(A.B.): La medalla 
d’honor per a ACOSU és 
en reconeixement als 50 
anys que porteu donant 
suport a les persones amb 
discapacitat intel·lectual. 
Personalment des de quan 
hi estàs vinculada?

MONTSE GUSTEMS 
(M.G.): El setembre del 
1971 vaig entrar a treba-
llar-hi per portar tots els 
temes de comptabilitat, 
administració i secretaria, 
però ja l’any 1967, quan es 
va fundar l’associació, em 
vaig encarregar de passar a 
màquina tota la part buro-
cràtica, per la qual cosa es 
pot dir que hi sóc des dels 
inicis. 

A.B.: L’any 1967, quan 
us vau fundar, no hi havia 
cap lloc on les famílies 
poguessin portar els 
seus fills amb dificultats 
intel·lectuals? 

M.G.: Al Baix Llobregat 
no hi havia res. A part que, 
en aquella època, aquest 
era un tema tabú. Moltes 
famílies amb fills discapa-
citats ho vivien com una 
vergonya i els tenien a casa, 
gairebé com amagats. I a 
l’època de la meva mare, 
en temps molt més recu-
lats, quan hi havia un fill 
amb aquest problema, fins i 
tot s’arribava a dir que era 
perquè els pares havien fet 
algun pecat. I en canvi, a 
aquests nois els feia molta 
falta poder sortir, poder 
estar amb altres persones 
com ells, que parlessin el 
seu mateix idioma. Què hi 
feien tancats a casa?

A.B.: El dia del lliu-
rament de la Medalla 
d’Honor, en els par-
laments es va esmen-

tar la primera Junta de 
l’Associació, que va ser 
constituïda per Santiago 
Valero com a president, 
Pere Madorell com a 
vicepresident, Francesc 
Ribé com a secretari, 
ajudat per Anna Maria 
Armengol, Jaume Barba 
com a comptador, Enric 
Miquel Gil com a tresorer 
i, com a vocals, Josefina 
Armengol de Pascó, 
Mercè Pujol, Antonieta 
Salvat, Joan Prat i Miquel 
Rius. 

M.G.: Sí, tal com es pot 
veure, Pere Madorell n’era 
el vicepresident i també 
formaven part de la prime-
ra Junta altres membres de 
Càritas Parroquial. Per això 
sempre dic que Càritas va 
ser l’arrel de l’associació. 
Eren famílies sensibi-
litzades, pioneres, i molt 
valentes, que van dir que ja 
n’hi havia prou d’amagar 
aquests nois i noies, i que 
calia que tinguessin una 
escola, tal com tenien la 
resta d’infants. Llavors, el 
fet que aquestes persones, 
conegudes a Molins de Rei, 
fessin el pas de posar-se al 
capdavant de l’associació, 
demanessin a la resta de 
molinencs de fer-se’n socis 
protectors, etc., va ajudar 
molt a acabar amb aquest 
estigma i també al fet que, 
des del primer moment, 
Molins de Rei s’aboqués 
amb molt d’afecte cap a 
aquests nois i noies.  

A.B.: Quan jo era petit 
sentia parlar de l’Escola 
Alba, que era en una torre 
d’estiueig que tenia forma 
de castell que hi havia 
al carrer Verdaguer, avui 
enderrocada. Quan i per 
què vàreu marxar d’allà?

M.G.: L’Escola Alba va 
ser el nostre primer pro-
jecte. Vam començar amb 
vuit alumnes, dels quals 
només dos eren de Molins 
de Rei; la resta venien de 
Corbera de Llobregat, la 
Palma, Vallirana, Cervelló, 
Sant Feliu de Llobregat i 
Esplugues de Llobregat. 
L’Escola Alba la vam haver 
de tancar l’any 2004 per-
què l’edifici tenia barre-
res arquitectòniques i no 
complia els requisits de les 
noves normatives. El pro-
pietari, el senyor Pigrau, 
no va voler que s’hi fes-
sin obres de remodelació 
perquè volia que la casa 
es mantingués igual que 
quan hi havia estiuejat de 
petit. Tanmateix, si les 
obres s’haguessin acabat 
fent, haurien estat molt 
costoses, perquè les parets 
eren gruixudíssimes! Però 
el factor determinant del 
tancament va ser que, des 
dels anys 60 quan vam 
començar, les coses havien 
canviat molt i ja existien 
a la comarca escoles espe-
cials de nova planta que 
complien tots els requisits i 
que absorbien la demanda. 
Avui, les famílies tenen a 
la seva disposició l’Escola 
Iris de Sant Vicenç dels 
Horts, l’Escola Tramuntana 
de Sant Feliu de Llobregat 
o l’Escola Balmes de Sant 
Boi de Llobregat, per 
esmentar-ne algunes. En 
aquestes escoles, les famí-
lies hi poden portar els seus 
fills fins als 21 anys i a par-
tir d’aquesta edat, o a partir 
dels 18 anys si ho volen, els 
nois i noies ja poden venir 
als tallers ocupacionals.

A.B.: El dia que vas 
recollir la medalla vas fer 

un “Visca l’Ajuntament!”, 
una cosa que no estem 
gaire acostumats a sentir. 
Per què esteu tan agraïts 
a l’Ajuntament de Molins 
de Rei? 

M.G.: Des de sempre, 
l’Ajuntament ens ha seguit 
molt de prop i ha estat al 
nostre costat. Quan els 
alumnes de l’Escola Alba 
es van fer grans, ens vam 
haver de plantejar què 
fèiem. Llavors vam iniciar 
el projecte dels tallers ocu-
pacionals: primer, en una 
casa del carrer Puigcerdà 
cantonada Torras i Bages, 
i després, a les naus de 
l’antiga fàbrica Ferrer i 
Mora, coneguda com la 
fàbrica del Molí. Però allà, 
els nois no hi estaven bé; 
eren unes instal·lacions 
insalubres i fins i tot era fàcil 
de veure-hi rates. Llavors 
l’Ajuntament ens va cedir 
per 50 anys l’edifici on 
estem actualment, al carrer 
Pere Quart. O, per exemple, 
quan vam iniciar el projecte 
de les llars assistides, din-
tre del qual un dels pisos 
que tenim també ens el va 
cedir l’Ajuntament. De fet, 
la resta d’ajuntaments del 
Baix Llobregat també ens 
ajuden pagant el transport 
dels autocars que fan servir 
diàriament els noies i noies 
dels seus municipis que 
venen als Tallers Alba.

A.B.: Els Tallers Alba 
i els Habitatges Alba són 
avui els dos principals ser-
veis que ofereix ACOSU, 
però sovint sento a parlar 
també de CEOBALL...

M.G.: CEOBALL sig-
nifica Centre Especial 
d’Ocupació del Baix Llo-

bregat i orgànicament no 
depèn d’ACOSU, si bé 
al seu darrere hi ha les 
mateixes persones. Les 
seves instal·lacions són a 
la planta baixa del mateix 
edifici on tenim els Tallers 
Alba. El CEOBALL és una 
empresa que vam haver de 
crear l’any 1988, d’acord 
amb la nova legislació, per 
no fer competència deslleial 
a les empreses ordinàries. A 
CEOBALL hi treballen tots 
els majors d’edat que tenen 
un grau lleu de disminució 
i que, per tant, poden seguir 
el ritme d’una jornada labo-
ral normal de vuit hores. 
Són joves que cotitzen a la 
Seguretat Social i cobren 
una nòmina com qualsevol 
altre treballador; les vendes 
es facturen amb IVA com 
en qualsevol altra empresa, 
etc. A part, per a aquests 
joves també tenim un pro-
grama d’inserció laboral en 
empreses. Concretament, 
tenim signat un conveni 
amb l’empresa Guilera, de 
components electrònics; 
l’empresa Moix, de jardi-
neria, i l’Ajuntament de la 
Palma.

A.B.: I llavors, els 
usuaris dels Tallers Alba 
què fan?

M.G.: Als Tallers Alba 
hi venen la resta de majors 
d’edat que han estat reco-
neguts per la Generalitat 
amb les seves capacitats 
i necessitats. Si es troben 
bé, la meitat de la jornada 
la dediquen al taller ocu-
pacional i l’altra meitat, a 
teràpia i a treballar hàbits 
d’alimentació i d’higiene 
amb els monitors i edu-
cadors. A part, també fan 

Montse Gustems Batlle, presidenta i gerent d’ACOSU fins al 31 de gener del 2017

“Els nois i noies es troben molt a 
gust a Molins de Rei, i això és perquè 
noten l’afecte que la gent els té”

L’Associació Comarcal Pro-discapacitats del Baix Llobregat (ACOSU) va 
rebre, el passat 28 de gener, la primera Medalla d’Honor de la Vila de Molins 
de Rei que l’Ajuntament atorga en democràcia. ACOSU es va constituir l’any 

1967 amb la finalitat de fomentar i proporcionar atenció integral a la persona amb 
discapacitat intel·lectual. Tot va començar quan un grup de pares van decidir crear 
una escola per donar una atenció millor als seus fills i van començar amb 8 alumnes 
en una casa del carrer Jacint Verdaguer. Més endavant el projecte va créixer amb 
l’obertura de les llars assistides per a persones adultes i també amb la creació dels 
tallers ocupacionals. En total, 180 usuaris es beneficien avui dels serveis d’ACOSU 
i 36 persones adultes viuen als habitatges que l’associació té en el nucli urbà de la 
vila. Qui va recollir la medalla en nom de l’associació va ser Montse Gustems Batlle, 
presidenta i gerent d’ACOSU fins al 31 de gener del 2017, data en què es va jubilar. 
Ara l’ha substituïda en el càrrec la psicopedagoga Analía Conti.

Àngel Beumala
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activitats diverses, com ara 
jocs, esports, excursions, 
visites culturals, etc. 

A.B.: Com us finan-
ceu?

M.G.: Per una banda, 
CEOBALL factura i cobra 
per la feina que fa i, a 
part, per ser un centre espe-
cial d’ocupació, rep del 
Departament de Treball de 
la Generalitat el 50% del 
sou que cobren els treballa-
dors, que és el salari mínim 
interprofessional. A part, 
el mateix Departament de 
Treball també dona una 
subvenció per finançar part 
dels sous de l’equip tècnic 
que dona suport als treballa-
dors. Els Tallers Alba i els 
Habitatges Alba d’ACOSU, 
en canvi, es financen mit-
jançant un concert econò-
mic amb la Generalitat de 
Catalunya. Amb aquests 
diners que rebem, i les quo-
tes que paguen les famílies, 
han de sortir tots els núme-
ros i estem obligats a tenir 
superàvit per poder renovar 
el concert. Donem feina a 
45 persones entre monitors, 
educadors, psicòlegs, treba-
lladors socials, etc. i no en 
podem prescindir de cap. 
Només als habitatges s’han 
de fer una pila de torns 
rotatius per assegurar que 
els residents estan sempre 
acompanyats. Pensa que 
estan oberts 365 dies l’any 
i que els residents hi són 
des de les 5 de la tarda, 
quan pleguen dels tallers, 
fins que hi tornen a les 9 
del matí del dia següent. 
I encara aquí cal afegir-hi 
totes les hores dels caps de 
setmana i els períodes de 

vacances...
A.B.: El dia que vas 

recollir la medalla d’or 
vas explicar pública-
ment que havíeu dema-
nat a l’Ajuntament que 
us cedissin part de l’antic 
ambulatori perquè neces-
siteu un canvi d’espai per 
mantenir les places de 
residència. 

M.G.: Pel concert que 
tenim signat, i les noves nor-
matives que han de complir 
els habitatges per funcio-
nar com a residències, ens 
trobem que hauríem de fer 
unes obres als nostres pisos 
que suposarien una reduc-
ció de l’espai actual i, per 
tant, del nombre d’usuaris 
que ara hi caben, per la qual 
cosa hauríem de fer fora 
quatre o cinc residents per 
poder continuar. Nosaltres 
hem calculat que a l’antic 
ambulatori hi cabrien 24 
residents, de manera que 
podríem mantenir la capa-
citat actual. L’edifici de 
l’antic ambulatori és ideal 
perquè és assolellat, té bona 
vista i, a més, és molt a 
prop del carrer Pere Quart, 
on hi ha els Tallers Alba i 
CEOBALL. L’Ajuntament 
de moment no ens ha dit ni 
que sí, ni que no, però con-
fiem que ens dirà que sí... 
Si això fos així, vendríem 
els tres pisos que tenim al 
carrer Rafael Casanova i 
amb els diners de la venda 
faríem les obres que calen 
per adaptar l’edifici de 
l’antic ambulatori a les nor-
matives de la Generalitat. 

A.B.: A Molins de 
Rei, a molts dels vostres 
usuaris els coneixem de 

petits, quan eren nens; 
els hem vist créixer i ara 
són adults que treballen 
als vostres tallers. N’hi 
ha que són molt populars, 
com el Xavi i el tractor 
imaginari que conduïa pel 
carrer tot el dia...

M.G.: Sí, la gent enca-
ra se’n recorda! Els psi-
quiatres van fer una gran 
feina per aconseguir que 
l’aparqués i no el tragués 
mai més... [riu] Val a dir 
que els nois i noies es tro-
ben molt a gust a Molins de 
Rei i això és perquè noten 
l’afecte que la gent els té. 
D’altra banda, participen 
molt en les activitats que 
es fan a la vila, com ara el 
Carnestoltes i altres festes. 
També des de fa poc tenim 
una estreta col·laboració 
amb l’Escola Alzina. Des 
del 2009 que nosaltres fem 
una obra de teatre cada any, 
però la fèiem per a nosaltres 
i a l’espai poc adequat dels 
Tallers Alba. L’any passat, 
l’Escola Alzina ens va cedir 
l’espai del seu gimnàs i la 
vam representar per primer 
cop amb públic: els alum-
nes de l’Alzina. Era l’obra 

d’El Petit Príncep i se’n 
van fer tres funcions. Va ser 
una experiència meravello-
sa i s’ho van passar molt 
bé! A part, també tenim 
un projecte d’hort com-
partit i quan s’escau, fem 
col·laboracions puntuals, 
com ara un decorat d’un 
vaixell que vam pintar als 
Tallers Alba per al porxo 
dels alumnes del Cicle 
d’Infantil de l’Escola.

A.B.: I també recor-
do que eren els primers 
clients del dia a l’antiga 
oficina de Caixa Penedès, 
de la plaça Pompeu 
Fabra...

M.G.: I tant! El fet 
d’haver d’anar cada matí 
al banc era una rutina que 
els anava molt bé. Ara 
això s’ha hagut de deixar 
de fer per circumstàncies 
diverses. Tot i això, l’Isidre 
Folch, l’actual director, els 
ha agafat tant d’afecte que 
cada any puja a la festa que 
fem per Nadal i passa taller 
per taller a saludar els nois 
un per un. S’hi està ben 
bé dues hores! Ho expli-
co només com una mostra 
d’aquesta empatia que els 

molinencs tenen cap als 
nois, i que ells perceben i 
valoren molt.

A.B.: Com a presiden-
ta i gerent t’ha substi-
tuït l’Analía Conti. Quina 
és la seva trajectòria a 
ACOSU?

M.G.: L’Analía és una 
psicopedagoga que fa onze 
anys que és amb nosaltres 
i que va començar com a 
monitora. És una persona 
fabulosa. Ho farà molt bé.

A.B.: Quin ha estat el 
moment de més dificultat 
que has viscut?

M.G.: Per les retallades 
en el tercer sector, el curs 
2012-2013 vam tenir greus 
dificultats econòmiques. Ho 
vaig passar molt malament. 
Vaig haver d’anar fins i tot 
al metge.

A.B.: I el de més satis-
facció?

M.G.: [S’ho pensa una 
estona] És que hi ha tan-
tes satisfaccions allà dalt... 
Potser et diria el fet de 
veure tot el que hem acon-
seguit al llarg d’aquests 50 
anys, i també el fet de veure 
la qualitat de vida que tenen 
els nois i noies.

L'ANC de Molins de Rei, dins la campanya 
FemFutur us presentem el següent article:

Un Estat està format per un conjunt d’institucions que han 
de vetllar per solucionar els problemes col·lectius de la 
seva gent: prestar serveis públics, garantir ordre i justícia, 
construir infraestructures.
Una bona part de la població catalana ha arribat a 
la conclusió que l’Estat espanyol no està interessat a 
resoldre aquests problemes dels catalans, tot i que els 
catalans contribueixen com ningú a finançar les institu-
cions espanyoles. L’experiència els diu que dins l’Estat 
espanyol sempre patiran greuges econòmics; que la seva 
llengua no serà defensada, i que la sanitat, l’educació i 
les rodalies seguiran patint un finançament amb insu-
ficiència crònica. Amb tota la lògica del món, aquests 
catalans voldrien tenir un Estat amic, i com que a 
Espanya no el veuen possible, desitgen un Estat català. 
Naturalment, hi ha altres catalans que no ho veuen així i 
preferirien seguir com fins ara, dins l’Estat espanyol. Les 
dues posicions són igualment legítimes, però com que 

en un territori no hi pot haver simultàniament dos estats, 
caldrà triar.
Fins ara no hem pogut triar, perquè els estats, abans del 
segle xx, es conformaven a partir d’enfrontaments militars, 
matrimonis entre reis o atzars dinàstics. Al segle XX tam-
poc vam poder triar, perquè vam passar d’una dictadura 
(la de Primo de Ribera) a l’altra (la de Franco) amb un 
interludi molt crispat (la II República) i, en morir Franco, 
ell mateix ho va deixar tot atado y bien atado.
Però ara som al segle xxi i tot això ha passat a la història. 
Al segle xxi, les societats democràtiques resolen aquestes 
qüestions sotmetent-les a referèndums democràtics. És 
així de senzill, i tot el món, dins i fora d’Europa, ho entén. 
Quan els partits polítics d’Espanya diuen que no en volen 
ni sentir parlar, demostren que segueixen amb la mentalitat 
del segle xix: una mentalitat prepotent, d’arrels militars, 
autoritària. Una raó de més per votar a favor de separar-
nos d’un Estat així.

Enric Casulleras, professor de la Universitat de Vic

És així de senzill : al segle XXI, les societats 
democràtiques resolen les qüestions de 
sobirania sotmetent-les a referèndums

Cedida per Acosu
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JOSEP FERRER (J.F.): 
L’any 2000, amb només 
20 anys, vas marxar 
per primer cop a viure 
a l’estranger i vas anar 
a Marsella, a fer un 
Erasmus. Què estudiaves 
concretament?

RAQUEL REYES 
(R.R.): Vaig anar a cur-
sar l’últim semestre que 
em quedava de la carre-
ra d’Òptica i Optometria. 
Sempre havia tingut present 
la idea d’anar a estudiar a 
fora –de fet, ja vaig intentar 
obtenir una beca per anar a 
estudiar el COU als Estats 
Units– i l’Erasmus va ser la 
meva oportunitat. 

J.F.: Per què vas triar 
Marsella i no un altre 
indret?

R.R.: Quan jo vaig 
fer l’Eramus al 2000, el 
programa no era gaire 
conegut. La Universitat 
d’Òptica i Optometria de 
Terrassa només tenia con-
veni amb tres universitats 
europees i s’havia de triar 
entre Alemanya, Portugal i 
França, mentre que a cada 
destinació hi havia un nom-
bre específic de places. A 
la reunió de presentació 
ens vam repartir les places 
entre els i les estudiants que 
volíem anar d’Erasmus i a 
mi em va tocar Marsella, 
com em podia haver tocat 
Lisboa. No tenia cap pre-
ferència; el que volia era 
anar a descobrir un país 
nou. I és clar, pel que fa 
a l’idioma, em veia més 
capaç d’aprendre el francès 
o el portuguès, totes dues 
llengües romàniques, que 
no pas l’alemany. 

J.F.: Quins records tens 
de Marsella, la segona ciu-
tat més gran de França? 

R.R.: Marsella va ser el 
primer cop que vaig marxar 
a viure a fora, el primer 
cop que em vaig allunyar 
de la meva família, dels 
amics de Molins i de tot 
el que representa. Abans 
ja havia estat un mes a 
Kosovo amb l’ONG de 
la facultat, Òptics x mÓn 
(OxO). Vaig aprendre mol-
tes coses durant l’Erasmus 
i moltes de molt bàsiques: 
a cuinar, a fer rentadores, 
etc. A espavilar-me, vaja. 
Fent broma, també dic que 
és on vaig aprendre a parlar 
castellà. En el meu entorn 
molinenc, mai havia neces-
sitat parlar constantment 
en castellà i allà, ens vam 
ajuntar els Erasmus i n’hi 
havia una gran majoria de 
l’Estat espanyol. A part, 
però, vaig aprendre molt 
de la ciutat, de la multi i 
interculturalitat. Per a mi, 
viure a Marsella va ser un 
xoc cultural. Ja no solament 
amb la cultura francesa, sinó 
també amb cultures d’arreu 
del món. Jo mai havia vist 
gent de tants colors i de tan-
tes procedències diferents. 
Recordem que al 2000 no 
hi havia tanta immigració 
ni famílies d’origen immi-
grant a Molins de Rei. 
Gairebé es podien comptar 
amb els dits d’una mà... En 
canvi, a Marsella, hi havia 
barris sencers: el barri 
àrab, l’africà... Allà també 
em vaig apropar al Casal 
Català de Marsella, on es 
trobaven la gent exiliada 
de la Guerra Civil. És una 

tradició que continuo fent. 
A cada país on vaig, busco 
el Casal Català. 

J.F.: L’any 2001 vas ini-
ciar la teva segona aventu-
ra a l’estranger i vas anar 
a viure a Chefchaouen, 
una població del nord 
del Marroc situada a una 
hora i mitja de Tànger. 
Què hi vas anar a fer?

R.R.: Hi vaig anar de 
voluntària, juntament amb 
dues companyes més, en el 
marc del projecte “Perquè 
tenen molt a veure” de 
l’ONG OxO. El projecte 
tenia dos components: per 
una banda, donàvem assis-
tència optomètrica a per-
sones de les comunitats, 
però ens centraven en nens 
i nenes a les escoles o bé 
en dones que participaven 
en cursos d’alfabetització. 
El segon eix del projec-
te consistia a formar per-
sonal local, que després 
havia de continuar amb 
l’experiència. 

J.F.: Com és Chef-
chaouen?

R.R.: És un bonic poblet 
del nord del Marroc, a una 
hora de Tetuan i a hora i 
mitja de Ceuta. És conegut 
pels carrers de la medi-
na amb les cases blanques 
i blaves... i també pel 
haixix!

J.F.: I la vida al Marroc? 
Hi ha tantes desigualtats? 
La religió hi és molt pre-
sent?

R.R.: El Marroc és un 
país amb molts contrastos, 
és així com el recordo. Hi 
ha molta diferència entre 
les comunitats rurals, les 
capitals de província i les 

grans ciutats, com Rabat, 
Casablanca. Per exemple, 
a les comunitats rurals, 
com més endins anàvem, 
molts cops trobàvem que 
no hi havia aigua corrent 
ni electricitat. Sempre em 
va sorprendre (i no positi-
vament) la distribució de 
la feina: les dones són les 
que principalment treballen 
el camp i és habitual tro-
bar dones (i algunes d’edat 
molt avançada), carregades 
amb grans feixos de lle-
nya a les esquenes. I també 
és habitual trobar molts 
homes i joves a les terras-
ses del bar. Hi té a veure 
que no hi ha moltes sortides 
laborals al camp (a part, en 
alguns casos, del negoci del 
haixix), però també a una 
forta desigualtat de gènere. 
Aquesta desigualtat és pal-
pable en totes les esferes de 
la vida al Marroc; es nota ja 
pel sol fet d’anar pel carrer, 
ja que, com a dona, t’has 
d’afirmar per reclamar el 
teu espai. Per descomptat, 
jo no era local, de mane-
ra que sempre tenies més 
marge de maniobra, però 
tot i això, se sentia el pes de 

la tradició i del patriarcat 
en tot el que fèiem, com 
el fet que, en les reunions, 
no t’adreçaven la paraula, 
sinó que parlaven directa-
ment amb el soci local. Ser 
dona i jove va ser difícil de 
gestionar. El fet de ser dona 
no ha facilitat la feina en 
els països on he treballat, 
principalment al Marroc i 
a Cuba. 

Quant a la religió, sí, hi 
és present, però diria que 
tant com aquí a Bèlgica. 
M’explico. La religió 
majoritària al Marroc és 
l’islam. A totes les ciutats 
i pobles hi ha mesquites i 
se sent el cant de l’imam 
des dels minarets que crida 
a la pregària. Els diven-
dres, la gran majoria de les 
botigues estaven tancades 
a Chefchaouen, sobretot 
al migdia, i el diumenge 
estaven obertes. Tothom 
feia el ramadà i els carrers 
s’omplien de gent quan arri-
bava el moment de trencar 
el dejuni. Dic que no és tan 
diferent d’aquí, de Bèlgica, 
perquè a Brussel·les tre-
ballo en un barri princi-
palment musulmà i, per 

Raquel Reyes i Raventós ha viscut al Marroc, a França, Cuba i Bèlgica

“De cada lloc he après de la seva gent, 
d’una nova cultura, d’una societat diferent”

Raquel Reyes i Raventós és una jove molinenca de 37 anys que s’ha con-
vertit en una autèntica rodamón ja que ha viscut a Marsella (França), a 
Chefchaouen (nord del Marroc), a l’Habana (Cuba) i els darrers quatre 
anys els ha passat en el rovell de l’ou d’Europa, a Brussel·les (Bèlgica).

El mes de març d’aquest any, amb en Marc, el seu company, i la Tanit, la seva filla 
de poc més d’un any, ha fet les maletes per traslladar-se a Laos, un país del sud-est 
asiàtic.

Òptica i optometrista de formació, la Raquel és també llicenciada en Humanitats i 
té un màster en Cooperació i Desenvolupament. Precisament en aquest darrer camp, 
el de les ONG (organitzacions no governamentals), és on ha centrat la seva feina, 
ja que porta 15 anys treballant en aquest sector. A Brussel·les treballava a l’ONG 
Oxfam Solidarité i s’encarregava de projectes d’emergència i preparació de desas-
tres. A Laos, continuarà amb Oxfam i s’encarregarà de la qualitat dels programes i 
la recerca de finançament.

A la Raquel li encanta cantar. A Molins de Rei estava en dues corals, Quòdlibet 
i Cants & Company, i a Brussel·les també es desdoblava per cantar en dues corals 
diferents. En el seu nou país de residència haurà de buscar la manera de poder seguir 
amb la seva afecció. 

La Raquel, amb el seu company Marc i la seva filla 
Tanit, a la Grand Place de Brussel·les 

Municipi de residència: Brussel·les (Bèlgica)
Nombre d’habitants: 168.230 (gener de 2015)
Superfície: 32,61 km²
Distància amb Molins de Rei: 1.350 km per 
carretera; 2 h en avió, amb diversos vols directes 
des de Barcelona
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exemple, una gran part de 
les botigues estan tancades 
els divendres, i  durant el 
ramadà, pobra de tu que 
haguessis oblidat el tàper 
a casa, perquè tots els bars 
i restaurants del barri estan 
tancats. 

A mi, el que em va sor-
prendre va ser la figura del 
rei. Hi ha fotos del rei per-
tot arreu: a totes les boti-
gues, als murs, a les carre-
teres... És omnipresent. 
Mai en vaig sentir cap crí-
tica i, tenint en compte les 
desigualtats existents, ho 
vaig trobar particularment 
estrany, sobretot, si tenim 
en compte el tractament 
que en fem a Catalunya. 

Per descomptat, tot això 
que explico és des del punt 
de vista d’una persona 
externa i la interpretació 
que jo he fet del que he 
viscut. 

J.F.: A Chefchaouen 
t’hi vas estar deu mesos. 
Des de llavors fins a la 
teva següent aventura 
a l’estranger vas estar 
vivint a Molins de Rei? A 
què et dedicaves?

R.R.: Vaig fer una mica 
de tot. Vaig començar 
treballant als migdies als 
menjadors d’una escola i 
ho compaginava després 
amb una mitja jornada a 
una òptica perquè el que 
volia era estudiar. Després 
de l’experiència al Marroc, 
me’n vaig adonar que és 
possible fer molt de mal 
amb molta bona voluntat. 
És per això que vaig deci-
dir que si volia continuar 
treballant en el sector de 
la cooperació al desenvolu-
pament m’havia de formar 
per poder tenir realment un 
valor afegit i no únicament 
les “ganes d’ajudar”. Més 
tard vaig treballar al Consell 
Nacional de la Joventut de 
Catalunya, la plataforma 
d’organitzacions juvenils 
de Catalunya, i, finalment, 
a Intermón Oxfam, en dife-
rents funcions. 

J.F.: I el juliol del 2009 
vas tornar a fer les male-
tes, aquest cop per creuar 
l’Atlàntic. Què és el que 
et va portar a l’Habana, 
la capital de Cuba?

R.R.:  Vaig anar a tre-
ballar en un projecte de 
rehabilitació agrícola des-
prés del pas dels huracans 
Ike i Paloma del 2008 per 
tres províncies cubanes: 
Granma, Camagüey i Las 
Tunas. El projecte comp-
tava amb finançament de 
la Unió Europea i tenia 
una durada d’un any i mig, 
implementat per tres socis 
locals i tres ONG interna-

cionals. Consistia a recol-
zar la rehabilitació produc-
tiva de cooperatives que 
havien estat afectades per 
l’huracà, que havien perdut 
el sostre de les vaqueries, 
per exemple. 

J.F.: Com és l’Havana 
i Cuba? 

R.R.: Buf, és complicat 
i llarg de respondre aquesta 
pregunta! Cuba és un país 
ple de contrastos també, 
però d’un altre tipus. Quan 
hi vivia jo, en Fidel Castro 
encara estava viu, tot i que 
oficialment, ja estava reti-
rat de la política i era el 
seu germà, Raúl Castro, qui 
era el president del país. 
Ja començava a haver-hi 
una certa obertura i els 
canvis començaven, tot i 
que molt lentament. Vaig 
aprendre molt del país, però 
també reconec que no tenia 
la paciència necessària per 
continuar treballant-hi. En 
l’aspecte laboral, costa 
molt i molt fer avançar les 
coses. Es tracta d’un país 
altament burocràtic. Per 
posar un exemple, per tal 
de comprar un cotxe en el 
marc d’un projecte (quan 
jo hi vivia, no es podien 
comprar cotxes si no esta-
ven vinculats a un projecte, 
o bé havies de ser perio-
dista o sacerdot... mai vaig 
entendre gaire la lògica al 
darrere d’això), s’havia de 
tenir la firma del ministre 
de Transport. Abans, però, 
que la qüestió arribés al 
ministre, s’havia d’aprovar 
la comprar en un comitè de 
pneumàtics, que ho havia 
també de validar. Tot està 
controlat a un nivell que 
finalment cau en la buro-
cràcia més enrevessada. 
Aquest control és present 
en diferents nivells i esfe-
res, com  els  mitjans de la 
comunicació. 

En tractar-se d’una 
illa bloquejada (i aquí la 
semàntica és important: 
es tracta d’un bloqueig 
pel Govern cubà i d’un 
embargament pel Govern 
dels Estats Units) on hi ha 
moltes mancances de sub-
ministraments. Això feia 
viure situacions surrealis-
tes, com, per exemple, quan 
arribava paper de vàter des-
prés que no n’hi hagués 
durant una setmana i veies 
gent corrent a les botigues a 
comprar paquets i paquets. 
Una part importat dels 
aliments és proveïda per 
l’Estat a través de la llibre-
ta d’aprovisionament, que 
en diuen. Però hi ha certs 
productes que no venen a 
través d’aquesta llibreta i 
que s’han d’aconseguir, si 

ets estrangera, o bé pagant 
preus estratosfèrics o bé al 
mercat negre. Reconec que 
jo havia utilitzat aquesta 
segona via (que consistia a 
anar al mercat i allà ja t’ho 
oferien, res gaire amagat) 
per comprar patates i ous. 
Trobava a faltar una bona 
truita de patates...

El mateix assetjament 
que tenia al Marroc al passe-
jar pel carrer, també el tenia 
a Cuba, amb la diferència 
que aquí entenia el que em 
deien i depèn del dia fins i 
tot intentava fer una mica 
de pedagogia (“no, no a 
totes les dones els agrada 
que els diguin compliments, 
jo a vostè no el conec de 
res”). Precisament, el tema 
del gènere i les relacions 
desiguals de poder estan 
també presents. De fet, la 
falta d’igualtat de gènere, 
així com el racisme exis-
tent, van ser reconeguts per 
Raúl Castro com un dels 
fracassos de la revolució. 
Com tot, una cosa és el que 
reconeix la llei i, l’altra, la 
pràctica quotidiana. I can-
viar pràctiques, actituds i 
creences comporta molt de 
temps. 

Jo vivia a l’Havana, que 
és una ciutat impressionant, 
plena de contradiccions, 
amb el seu malecón ple de 
vida al costat d’edificis a 
punt de caure. Un cop cada 
dos mesos aproximadament 
anàvem a fer seguiment 
del projecte i viatjàvem a 
les províncies, que eren a 
unes 12 hores en cotxe. 
Allà, la vida és molt dife-
rent i la manera de fer de 
la gent també és diferent. 
Els guajiros, que és com 
s’anomenen els camperols 
i ramaders, tenen un altre 
tarannà. Però tots, diria que 
gairebé tots, tenen sentit de 
l’humor. 

Durant la meva esta-

da, vaig tenir l’honor de 
poder assistir a un espec-
tacle del conegut molinenc 
Pier al Casal Català de La 
Habana!

J.F.: A l’Havana t’hi 
vas estar fins al desem-
bre del 2010. Per què vas 
decidir tornar?

R.R.: Perquè es va aca-
bar el projecte en el qual 
treballava. Em van propo-
sar continuar dos anys més, 
però jo sentia que ja havia 
après el que l’illa em podia 
oferir i que preferia tancar 
el cicle. Treballar a Cuba 
és molt complicat. Quan 
explicava que treballava 
a Cuba, tothom em deia: 
“Ah, què bé, tot el dia a la 
platja...”. Res més lluny de 
la realitat. Tal com explica-
va, bàsicament, em passava 
el dia submergida en una 
burocràcia perpètua en què 
les relacions de poder no es 
basaven en els diners sinó 
en la informació o la capa-
citat de deixar-te avançar 
o no. 

J.F.: I els darrers qua-
tre anys has viscut a 
Brussel·les. Què t’hi va 
portar a la capital belga?

R.R.: Bé, la resposta és 
fàcil. El meu company és 
belga. Ens vam conèixer a 
Cuba, on també treballava 
en una ONG i quan va 
acabar la seva estada, va 
tornar a Bèlgica i jo vaig 
començar a buscar feina a 
Brussel·les.   

J.F.: Com que el teu 
darrer lloc de residència 
ha estat Brussel·les, ens 
agradaria conèixer una 
mica més la ciutat i el 
país. Com és viu a la capi-
tal belga? És molt diferent 
a Barcelona i Catalunya?

R.R.: És una capital 
europea, així que, en aquest 
sentit, té moltes més simi-
lituds amb Barcelona que 
amb l’Havana, per exem-

ple. Tot i això, com tota 
ciutat, té les seves particu-
laritats específiques. 

J.F.: Brussel·les és 
considerada la capi-
tal d’Europa, ja que la 
majoria d’organismes 
europeus són allà. Es nota 
aquesta capitalitat?

R.R.: Sí i no. Es nota 
perquè cada setmana es 
veuen helicòpters sobre-
volant la ciutat, cosa que 
vol dir que hi deu haver 
una cimera o bé la visita 
d’algú important (després, 
en veure les notícies es pot 
confirmar) o bé hi ha per-
torbacions del metro per 
això. També es nota en els 
preus. El fet que hi hagi 
tots aquests organismes 
europeus fa que el preu de 
determinades zones estigui 
pels núvols. A Brussel·les 
conviuen el personal de la 
Comissió, altres organismes 
i tot el circ que els envolta 
(empreses i lobbies també) 
amb la gent normal, brusse-
leirs de tota la vida. I no es 
nota, perquè, com a capital, 
diria que té més una retira-
da a capital postmodernista 
digna de Blade runner. Per 
exemple, Schumman, que 
és l’estació de metro per 
anar a la Comissió, ha estat 
en obres durant molts anys. 
La imatge que dona no és la 
d’una capital moderna i en 
evolució. 

J.F.: Des de la capital 
d’Europa, i ara que es 
qüestiona la utilitat dels 
organismes europeus, 
creus que és necessària la 
Unió Europea?

R.R.: Crec que és neces-
sària una Unió Europea 
dels pobles i de la solida-
ritat, i no dels capitals i 
dels interessos econòmics 
i individuals. Diria que 
ens trobem més aviat en 
aquesta segona visió de la 
Unió Europea. Dit això, 

Celebració de la Diada de l’11 de Setembre al Manekken Pis 
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crec en els valors que la 
Unió Europea promou en 
la teoria. En la pràctica, 
estem veient com aquests 
mateixos valors es posen 
en entredit i en contradicció 
quan se signen acords amb 
Turquia perquè els gestio-
ni la crisis migratòria, per 
exemple. 

J.F.: Té futur la Unió 
Europea?

R.R.: Estem vivint un 
moment molt complicat 
a Europa amb l’auge i 
l’arribada dels populismes 
al poder que porten conse-
qüències, com el Brexit. Si 
això suposarà una desmem-
bració de la Unió Europea, 
el temps ho dirà. 

J.F.: Brussel·les és una 
ciutat multicultural i polí-
glota, tot i que l’idioma 
oficial és el francès. Hi ha 
bona convivència entre la 
gent?

R.R.: Teòricament, 
Brussel·les és l’única regió 
que és bilingüe oficialment, 
de manera que en l’àmbit 
de l’Administració, tot ha 
d’estar en les dues llengües, 
tot i que, com bé dius, la 
ciutat és molt multicultural, 
així que diria que la immi-
gració ha contribuït al fet 
que hi hagi una majoria de 
la població que parli fran-
cès. Aquí hi ha immigració 
de tot arreu. Hi ha i hi ha 
hagut molta immigració de 
països europeus (França, 
Itàlia, Portugal, Espanya), 
però també d’altres paï-
sos, com Marroc, Tunis, 
Algèria, Congo... De fet, 
diria que se senten moltes 
més altres llengües que no 
pas el francès o el neer-
landès. 

J.F.: Veient el mapa 
de Bèlgica, Brussel·les és 
com una illa envoltada de 
dues regions, Flandes i 
Valònia, tradicionalment 
enfrontades i totalment 
diferents en l’aspecte cul-
tural i lingüístic. Podríem 
dir que la capital belga fa 
de frontissa entre aquests 
dos territoris?

R.R.: Diria que enca-
ra és molt més complicat. 
Brussel·les és una regió per 
ella mateixa. Bèlgica té un 
govern federal i, després, té 
tres governs regionals: la 
regió valona, la regió fla-
menca i la regió Brussel·les 
capital. La regió de 
Brussel·les està geogràfica-
ment dins la regió flamen-
ca, però no treu que sigui 
una regió. Cada regió té un 
govern amb els seus minis-
tres respectius i un parla-
ment. A part de les regions, 
hi ha les comunitats lin-
güístiques. Hi ha la comu-

nitat flamenca, la francesa 
i l’alemanya. Les regions i 
les comunitats lingüístiques 
no coincideixen geogràfi-
cament, de manera que, al 
final, tens múltiples estruc-
tures funcionant al mateix 
temps. Per exemple, una 
família de Brussel·les pot 
portar els fills a l’escola, 
gestionada pel govern 
flamenc, a una activitat 
extraescolar gestionada 
per la comunitat lingüística 
francesa i pagar l’impost de 
les escombraries a la regió 
de Brussel·les. 

J.F.: Bèlgica és dels pocs 
països europeus que enca-
ra té monarquia. És ben 
valorada pels belgues? 

R.R.: Sorprenentment, 
una gran part de la població 
és favorable a la monarquia, 
perquè és l’element verte-
brador del país. Són cons-
cients que, sense la monar-
quia, Bèlgica segurament 
ara ja no existiria. Per això 
és considerat com un mal 
menor que cal mantenir per 
tal de continuar units com a 
país. Jo sempre els comento 
que si realment és necessari 
una estructura de l’època 
feudal per mantenir unit un 
país, alguna cosa darrere hi 
deu haver que no funciona. 
També, quan qüestiono el 
tema del pressupost, sem-
pre esgrimeixen que si no 
fos així, tindrien un primer 
ministre que també els cos-
taria diners. Resumint, està 
ben valorada.

J.F.: Quins són els trets 
d’identitat de Bèlgica?

R.R.: Bèlgica no seria 
Bèlgica sense la cervesa i 
la xocolata. Quant a la cer-
vesa, hi ha més de 1.000 
varietats diferents. Les que 
tenen més anomenada són 
les cerveses trapistes, que 
són aquelles que han de 
complir tres condicions: 
han de ser elaborades per 
monjos trapistes, dintre del 
recinte de l’abadia, i han 
de tenir un objectiu social, 
sense ànim de lucre. Hi 
ha 6 cerveses trapistes bel-
gues, dues d’holandeses i 
una de francesa. Amb el 
meu company hem intentat 
fer la ruta trapista, però és 
una mica difícil per la dis-
persió geogràfica. 

Bèlgica és coneguda 
també per la xocolata i els 
mestres xocolaters. Hi ha 
una zona a Brussel·les, al 
Sablon, on hi ha la xocolata 
més exquisida i de totes les 
varietats possibles. 

Sortint del pla culina-
ri, el còmic també és un 
element molt present. Hi 
ha botigues de còmic per-
tot arreu, cosa que em va 

sorprendre perquè a casa 
nostra aquest gènere està 
limitat generalment a un 
públic infantil. Recordem 
que Hergé, el creador de 
Tintín, era belga. 

J.F.: Com són els bel-
gues?

R.R.: Difícil de respon-
dre sense caure en estereo-
tips, però m’arriscaré una 
miqueta. Diria que els bel-
gues són una mica com els 
catalans. Costa coneixe’ls 
i que s’obrin, però un cop 
els coneixes, tens amics per 
a tota la vida. Seguint amb 
els estereotips, es diu que el 
flamencs són més ordenats 
i organitzats que els valons. 
A la pràctica, jo diria que 
són cosins germans. 

J.F.: I el clima?
R.R.: El clima és un dels 

principals inconvenients, 
segons el meu parer. El 
clima belga es caracteritza 
per un temps gris, ennu-
volat i amb una pluja fina 
constant que cau durant tot 
el dia. Això afecta el caràc-
ter i també la manera de 
socialitzar-se: hi ha moltes 
més activitats d’interior. 
Ara bé, quan surt el sol, 
els belgues es transformen: 
treuen la seva roba d’estiu 
i corren cap a les terrasses 
i els parcs a fer una mica 
el llangardaix. El primer 
cop que ho vaig veure, 
em vaig sorprendre i me’n 
reia. Pensava: “ai, pobrets, 
com que no tenen sol..”. El 
següent any, era jo la que 
feia el mateix. Perquè el sol 
és com una rara avis i s’ha 
d’aprofitar quan n’hi ha; 
no se sap ni quant durarà 
ni quan serà el proper cop 
que n’hi haurà. Hi ha un 
acudit molt belga que diu: 
–Recordes l’estiu de l’any 
passat– i l’altre respon: –Sí, 
era un dimarts, oi?.

J.F.: Viure a Brussel·les 
i a Bèlgica és més car que 
viure a Catalunya?

R.R.: Diria que Bèlgica 
és lleugerament més cara 
que Catalunya, però no 
he fet un estudi en detall. 
Si comparem el preu del 
lloguer entre Barcelona i 
Brussel·les, crec que són 
més o menys similars o 
aquí lleugerament superior 
segons la zona (a les zones 
de la Comissió i escoles 
europees, els lloguers sem-
pre són més alts). Després, 
hi ha productes que són 
molt més cars aquí que allà. 
Per exemple, un cafè pot 
costar entre 2 i 2,5 euros. I 
si vas a sopar de restaurant, 
el preu oscil·larà entre 20 i 
25 euros per cap. 

J.F.: Quins són els prin-
cipals atractius turístics 

de Brussel·les?
R.R.: Brussel·les té un 

centre històric molt bonic i 
interessant, tot el que és la 
Grand Place i els voltants. 
És on hi ha l’Ajuntament, 
diferents esglésies i bonics 
carrerons empedrats. És 
també aquí on hi ha el cèle-
bre Maneken Pis, una de les 
principals decepcions turís-
tiques, ja que tothom espera 
una gran estàtua i no aquest 
petit homenet. També hi ha 
la Janneke Pis, la nena que 
fa pipí, i el Zineke Pis, en 
format gos. La Place de Jeu 
de Balle, amb el seu mercat 
diari de brocanters i segona 
mà, és un altre gran atractiu 
turístic. Més allunyat del 
centre, trobem l’Atomium, 
una gran estructura amb 
boles metàl·liques gegants 
que va ser construïda arran 
de l’exposició internacio-
nal del 1958. A part, però, 
d’atraccions concretes, crec 
que val la pena passejar 
per Brussel·les, pels dife-
rents barris, per conèixer la 
ciutat. A vegades, és com 
submergir-se en un país 
diferent. Al passejar per 
Matongé, tens la sensació 
d’estar en un país africà. 
El mateix amb Molenbeek, 
on tens la sensació d’estar 
en un país àrab. La qüestió 
de la barreja encara no està 
aconseguida, si bé està tre-
ballada. Hi ha encara molt 
camí a recórrer...

J.F.: I de Bèlgica?
R.R.: Val la pena visitar 

les diferents ciutats, sobre-
tot les flamenques: Anvers, 
Gand, Bruges... També Les 
Ardennes, que són consi-
derades com la muntanya 
belga. A Les Hautes Fagnes 
trobem el punt més alt de 
Bèlgica, de 694 metres. Són 
ideals per a grans camina-
des, però no s’ha d’esperar 

un gran desnivell. 
J.F.: Quins són els plats 

típics de Brussel·les i del 
país?

R.R.: El plat tradicional 
belga per excel·lència són 
els moules frites, és a dir, 
els musclos servits en una 
cassoleta i acompanyats de 
patates fregides. Les pata-
tes fregides són el símbol 
nacional i tenen la seva tèc-
nica, que consisteix a fre-
gir-les dues vegades (no em 
preguntis detalls, no ho he 
fet mai...). A part, però, hi 
ha altres plats típics: la car-
bonnade flamenca, que és 
un estofat de vedella cuinat 
amb cervesa; el waterzooi, 
estofat amb crema de llet; 
l’stoemp, que és un puré de 
patates amb verdures; les 
endívies envoltades de per-
nil amb beixamel i patates. 
I, és clar, no podien faltar 
les cols de Brussel·les, tot i 
que diria que no és un plat 
gaire típic. Tots els plats 
sempre van acompanyats 
de patates fregides, que no 
faltin! 

J.F.: Del que gaudies a 
Brussel·les, què és el que 
t’agradaria que tingués 
Molins de Rei?

R.R.: Res en concret i 
tot alhora. Brussel·les és 
una ciutat multicultural en 
constant ebullició on pas-
sen moltes coses. A efectes 
pràctics, reconec que quan 
sóc a Molins, no puc pren-
dre cervesa. M’he acostu-
mat a les bones cerveses...

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

R.R.: La vida molinen-
ca, el teixit associatiu, les 
tradicions... Aquí també 
he anat a les activitats del 
Casal Català, per celebrar la 
Diada, Sant Jordi, el tió...

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

La Raquel, a l’entrada de Chefchaouen, al Marroc 
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A causa de les dificultats econòmiques que pateix 
la nostra entitat, els serveis d´acompanyament 
de Carnestoltes i del correfoc del Camell del 
passat 25 i 26 de febrer han estat els últims que 
la nostra ADF ha fet per a entitats del poble. 
Després d’una llarga agonia, la nostra ADF ha 
deixat de donar suport a les entitats del poble en 
les seves activitats.

Ja fa dos anys que es va entregar al consis-
tori un escrit que anava destinat a les entitats 
del poble, en el qual s’informava que, després 
de 20 anys de prestar aquests serveis gra-
tuïtament, ens vèiem en l’obligació de dema-
nar col·laboració econòmica. Es va optar per 
adreçar-nos a l’Alcaldia perquè considerem 
que cada entitat obté recursos econòmics de 
l’Ajuntament a través de subvencions. El nostre 
objectiu era aconseguir un annex del conveni 
que tenim per a prevenció d’incendis i així agru-
par tots aquests serveis en conjunt i directament 
amb l’Ajuntament.

L’aportació que fa el consistori per temes 
de prevenció d’incendis a la nostra entitat és 
de 5.000 euros anuals aproximadament. Aquest 
any, des de la Regidoria de Governació s’ha 
ampliat fins a 6.500 euros.

Aquets diners serveixen, entre altres tasques, 
per a la vigilància durant tot l´any i especialment 
durant els mesos d´estiu, neteges preventives de 
camins i franges, col·laboracions en formació 
amb escoles forestals, col·laboracions amb el 

Departament de Justícia (serveis a la comunitat), 
actuacions amb persones que pateixen pobresa 
energètica (portem llenya perquè s´escalfin), 
cursets de formació per a voluntaris, rescat i 
evacuació de persones en zones forestals, inter-
venció immediata i extinció d’incendis en zones 
forestals en els termes municipals d´actuació 
(Molins de Rei i Papiol), encara que, per proxi-
mitat o requeriment, fem gran part de Collserola 
i poblacions properes del Baix Llobregat.

L’any 2016 es van fer 22 actuacions contra 
incendis, 126 jornades de guàrdia preventiva,  
11 actuacions de rescat de ferits a Collserola, 2 
actuacions amb persones  dins del terme muni-
cipal de Molins de Rei, a part de 24 serveis pre-
ventius, la Cavalcada de Reis, els Tres Tombs, 
els correfocs, el Camell, la Cursa Ecològica i la 
de Sant Miquel, la Fira, Tothom en Bicicleta, el 
CEM,  etc.

Des de la seva fundació fa 20 anys, l´ADF 
col·labora amb les entitat del poble, amb 
Cultura, Esports, Patrimoni... fins ara, d´una 
manera gratuïta. És per això que fa dos anys es 
va redactar un escrit a les entitats i es va dirigir 
a l’Alcaldia.

Després de múltiples reunions i molt de diàleg 
amb l’alcalde i regidors, hem arribat al punt que 
no podem posar els recursos de què disposem 
per a prevenció d´incendis en altres activitats 
del municipi. Per tant, la decisió que creiem més 
assenyada és deixar de prestar aquests serveis, si 

no hi ha una compensació econòmica que quedi 
reflectida a través d´un conveni.

No oblidem que l´ADF és una entitat sense 
ànim de lucre formada per voluntaris i que no 
podem emetre factures. Durant més de dos anys 
hem demanat arranjar aquesta situació i conti-
nuar i millorar aquestes prestacions.

Vist que després de molt de diàleg i reunions 
no arribem a bon port, ens veiem obligats a 
prendre aquesta decisió dràstica que no ha estat 
presa amb intenció d’enfrontar-nos ni amb el 
consistori ni amb cap partit polític; ans al con-
trari, es tracta d’una decisió anunciada amb molt 
de temps.

Fa disset mesos, la nostra agrupació va rebre 
un vehicle 4x4 de la Guàrdia Urbana de Molins 
de Rei. La tramitació de desamortització, passar 
pel Ple, la falta de recursos per passar la ITV...  
fan que estigui inoperatiu. Els altres dos vehi-
cles que té l´ADF tenen més de 20 anys: un, 
sense haver passat la ITV, perquè la reparació és 
més costosa que el valor del cotxe en si mateix, i 
l’altre té la ITV a punt de caducar. És a dir, com 
podeu veure, encara que volguéssim fer alguna 
cosa, estaríem immobilitzats.

Com ja hem dit, el nostre objectiu prioritari 
és assegurar la campanya forestal i prevenció 
de risc d’incendis en els municipis que repre-
sentem.

Pere Royo, president de l’Agrupament de 
Defensa Forestal Puigmadrona-Olorda

L’ADF Puigmadrona-Olorda deixa de donar 
suport a les entitats de la vila en la seves 
activitats per manca de recursos econòmics

quina manera?
R.R.: A Molins de Rei és 

on tinc la família i, per tant, 
hi estic en contacte cons-
tant. També hi tinc amics i 
amigues, tot i que cada cop 
en tinc més a fora que a 
Molins. Per a mi, Molins és 
el lloc on tornar per Nadal, 
casa meva. 

J.F.: Cada quant vens 
a la vila? Quan ets entre 
nosaltres què acostumes 
a fer?

R.R.: Fins ara, veníem 
més o menys cada tres 
mesos. Nadal, Setmana 
Santa, Sant Joan i Festa 
Major. I sant tornem-hi! El 
fet de viure a Brussel·les, 
que és només a dues hores 
d’avió, fa que pugui venir 
més sovint. Quan vivia a 
Cuba era diferent. T’ho 
penses dos cops quan es 
tracta d’un vol transoceà-
nic. Les visites es tornen un 
no parar de veure família, 
amics i amigues de Molins, 
Barcelona...

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

R.R.: Personalment, 
sempre m’ha pres una mica 
de temps adaptar-me als 
canvis. Ja no és només can-

viar de feina, sinó també 
de país, amb tot el que 
comporta. Pel que fa a les 
cultures, ho he viscut pitjor 
quan s’ha tractat de països 
amb restriccions de movi-
ment, com al Marroc, on 
era una lluita constant per 
reafirmar la meva presència 
com a dona. 

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

R.R.: Amb tots i amb 
cap. No em mullaria. De 
cada lloc he après de la 
seva gent, d’una nova cul-
tura, d’una societat dife-
rent... Això és el que més 
m’interessa.

J.F.: Quan es publi-
qui aquesta entrevista 
estaràs just en el procés 
d’instal·lació i d’adaptació 
al teu nou destí, Laos. Per 
què us heu decidit a fer el 
canvi?

R.R.: Després de portar 
quatre anys a Brussel·les i 
sis fora d’un país del sud, 
trobava que estava perdent 
el contacte amb la realitat 
per a la qual treballo, les 
persones que viuen aquesta 
desigualtat en el dia a dia. 
Així que tenia dues opcions: 
o bé marxàvem a un país 
del sud per viure, enten-
dre i treballar conjuntament 

amb aquestes persones per 
a les quals treballo, o bé 
ens quedàvem a Brussel·les 
i buscava una organització 
que treballés amb persones 
reals aquí. Finalment, ha 
estat la primera opció. 

J.F.: Com creieu que 
serà la vostra adaptació 
a un país i una cultura 
totalment diferents? 

R.R.: Tenim moltes 
ganes d’aprendre tot el que 
aquest país ens pot oferir. 
Tothom ens diu que és una 
excel·lent destinació per 
anar-hi en família. Com tot, 
hem d’aprendre quines són 
les normes socials, què està 

considerat com correcte, 
què no... Per exemple, sem-
bla ser que culturalment no 
està ben vist dir que no, 
ni tenir una actitud crítica, 
de manera que hi ha una 
tendència a fer avaluacions 
excessivament positives. 
També el contacte físic està 
mal vist.

J.F.: Amb quin idioma 
us comunicareu? Serà 
una dificultat?

R.R.: Ens comunicarem 
en anglès, tot i que tenim 
previst aprendre tot el que 
puguem de laosià, perquè 
no tothom parla anglès. 
A part, però, ho conside-

ro una qüestió de respec-
te envers la terra que ens 
acull. Sempre que he anat 
a viure a un altre país he 
intentat aprendre la llen-
gua. Marxarem ara tot just 
que començava a defensar-
me amb el flamenc.

J.F.: L’estada a Laos, 
tot i que acabeu d’arribar, 
té data de caducitat o de 
moment és indefinida?

R.R.: De moment, tinc 
contracte d’un any i després, 
ja veurem. No avancem 
esdeveniments. Tinc ganes 
de fruir de cada instant 
d’aquest any d’aventures 
que ens espera a Laos. 

Acte d’avaluació del projecte de rehabilitació posthuracans a Cuba 
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La reforma de la carretera 
amb unes voreres eixam-
plades ha estat l’opció més 
votada pels molinencs. La 
idea és que la carretera, 
més que una carretera de 
pas, convidi la ciutadania a 
passejar, eliminant un dels 
dos carrils d’aparcament 
i donant més de quatre 
metres d’amplada a cada 
vorera. Aquesta proposta 
va obtenir un 35,74% dels 
vots emesos en el procés 
participatiu organitzat per 
l’Ajuntament, en el qual 
hi van dir la seva 1.854 
persones. Segons la regi-
dora de Participació de 
l’Ajuntament, Laura Soto, 
“aquest tipus de processos 
es consideren un èxit si 
mobilitzen un 3% de la 
població i ens hem acostat 
al 9%”.

El procés participatiu va 
durar tota una setmana tant 
en format electrònic com 

presencial des de l’Ofici-
na d’Atenció Ciutadana 
(OAC). De les 21.012 per-
sones que podien fer-ho, es 
van inscriure en el registre 
de participació ciutadana 
2.374 persones i en van 
votar finalment 1.854. De 
tots els vots emesos, la pro-
posta C, que incorpora l’ei-
xamplament de les voreres, 
va rebre 659 vots (35,74%). 
La seguia la proposta A, 
que plantejava mantenir els 
usos actuals, però fent-li 
un rentat de cara, amb 616 
vots (33,41%). La menys 
votada, tot i que sense gaire 
diferència, va ser la propos-
ta B, la que preveia un car-
ril bicicleta segregat, amb 
569 vots (30,86%).

El triomf de la proposta 
C ha estat el de l’opció 
sense cap padrí important. 
Mentre l’opció A era la 
defensada pels botiguers, 
els partits de l’oposició van 

defensar la B. La guanya-
dora ha estat la C.

Les dones han votat una 
mica més que els homes 
(52,91% vers el 47,09%) 
i 7 de cada 10 votants han 
optat per la votació elec-
trònica. Tot i això, fins a 
darrera hora hi va haver 
cues a l’OAC per participar 
en la votació.

“El procés participatiu 

ha estat un èxit i, a més, ha 
servit per aprendre molt i 
serà útil per al futur”, 
va valorar l’alcalde, Joan 
Ramon Casals. L’empat 
pràcticament tècnic entre 
les tres propostes va fer que 
l’alcalde considerés que 
“tots tres projectes eren 
bons i aportaven coses 
interessants”. El primer 
tinent d’alcalde, Xavi Paz, 

es va comprometre a “tre-
ballar per implementar la 
proposta que s’ha escollit, 
perquè la nostra aposta 
era transformar el muni-
cipi i fer-lo més atractiu i 
millor per a tothom”. 

El projecte urbanístic 
pot superar els sis milions 
d’euros d’inversió.

Jaume Ortega

Les voreres més amples és l’opció guanyadora 
en el procés participatiu de la carretera

Cedida per l'ajuntament - Dan Costa
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El grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Molins de 
Rei (ERC) va presentar una 
moció al Ple municipal de 
gener per implantar la zona 
verda d’aparcament en algu-
nes zones de la vila. La 
proposta va ser rebutjada 
pel vot en contra del Govern 
municipal, format pel PDCat 
i el PSC.

El text dels republicans 
proposava que la Comissió 
de Mobilitat estudiés les 

mesures oportunes per 
implantar espais d’aparca-
ment prioritari per a resi-
dents i estudiar-ne una pos-
sible gratuïtat, la quantitat 
de places necessàries i la 
seva distribució. 

La implantació de l’àrea 
verda d’aparcament era una 
solució plantejada per ERC 
per fer front a la manca 
d’aparcament, que es pot 
veure agreujada a curt ter-
mini amb l’increment de 

població que poden provo-
car les promocions immobi-
liàries que actualment estan 
en marxa, així com per la 
desaparició de la gran bossa 
d’aparcament que hi ha a 
Ca n’Iborra, precisament a 
causa de la construcció de 
pisos. Després del rebuig 
d’aquesta moció, no s’espe-
ra cap acció a curt termini 
per facilitar l’aparcament a 
Molins de Rei.

Jaume Ortega

El Govern municipal tomba la proposta 
d’ERC d’implantar l’àrea verda d’aparcament

En un acte celebrat el pas-
sat dia 23 de març a la Sala 
Gòtica es van lliurar els 
Premis Caterina Casas, con-
vocats per segon any conse-
cutiu per la secció local 
d’Esquerra Republicana 
(ERC), en honor de qui va 
ser la primera dona regido-
ra de l’Ajuntament a Molins 
de Rei, entre els anys 1936 
i 1937.

Recollint les propostes 
de particulars i col·lectius 
fetes arribar al jurat, aquest 
va atorgar el premi en la 
modalitat de Compromís 
Nacional a Carme Forca-
dell, presidenta del Parla-
ment de Catalunya, i en 
el de Compromís Social, 
a l’ONG Proactiva Open 
Arms. 

Conduït per la portaveu 
d’ERC de Molins de Rei, 
Sílvia Guillén, van interve-
nir en l’acte Jenny Casas, 
representant de la família de 
la titular dels premis; Ignasi 
Termes, col·laborador de 
Carme Forcadell en l’eta-
pa de l’ANC, i Antònia 
Castellana, integrant del 
grup Molins Acull, tots tres 
membres del jurat. En nom 
de Proactiva Open Arms 
també va prendre la parau-

la Gerard Canals, mentre 
que la Molt Honorable 
Presidenta del Parlament va 
enviar un missatge enregis-
trat en vídeo.  

Finalment, el Doctor en 
Ciències de la Informació 
i exconseller de Cultura, 
Joan Manuel Tresserras, va 
pronunciar una breu confe-
rència en la qual, a partir 
de la interrelació entre les 

dues modalitats dels premis, 
es va referir a l’oportunitat 
que té davant seu el país de 
creació d’una nova república 
i va agrair als organitzadors 
dels premis la iniciativa i la 
recuperació de la memòria 
que representa.

Els assistents, a la sorti-
da, van poder degustar una 
copa de cava i uns talls de 
coca.                  Redacció

Lliurats els Premis Caterina Casas
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La botiga de venda de 
telefonia mòbil The Phone 
House, situada en el número 
103 del carrer Major, molt a 
prop de l’Ajuntament, ha 
patit dos robatoris en menys 
de tres setmanes. Els lladres 
s’haurien endut productes 
per un valor superior als 
20.000 euros. Els responsa-
bles de l’establiment, però, 
s’hauran de gastar més de 
6.000 euros per reparar els 
desperfectes ocasionats 
pels lladres i incrementar 
les mesures de seguretat de 
la botiga.

El primer dels robatoris 
es va produir el divendres 
20 de gener quan un grup 
de lladres van entrar a la 
botiga doblegant les persi-
anes. Es van endur gènere 
per valor de 18.000 euros, 
segons l’estimació d’un 
dels responsables de l’es-
tabliment. Just tres setma-
nes després, la matinada del 
divendres 10 de febrer hi 

van tornar a robar. Aquest 
cop, el mètode emprat va 
ser l’encastament, en con-
cret, d’un Seat León, que 
va rebentar la porta. Aquest 
cop els lladres es van endur 
material per valor d’uns 
2.000 euros “perquè des-
prés del primer robatori, 
teníem molta cosa ama-
gada”, es lamenten des de 
The Phone House, que, a 
banda de la por i la insegu-
retat, han hagut d’afrontar 
un altre inconvenient: les 
reformes valorades “només 
en material, en més de 
6.000 euros”.

Aquests no són els pri-
mers robatoris que pateix 
l’establiment. L’any 2015, 
i en menys de dos mesos, 
també els van robar dues 
vegades. En totes dues oca-
sions, el mètode emprat va 
ser forçar la persiana. El 
valor del material robat va 
ser d’uns 16.000 euros.

Redacció

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 
s’hi 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 

La botiga The Phone House 
pateix dos robatoris en menys de 
tres setmanes

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

Quatre menors d’edat i un 
turisme d’alta gamma bol-
cat i creuat enmig del carril 
de circulació. Això és el que 
es van trobar els Mossos 
d’Esquadra el diumenge 5 
de març, a les 6.30 del matí, 
a la carretera BV-1468 –la 
carretera de Santa Creu–, al 
terme municipal de Molins 
de Rei. No hi havia cap ferit 
com a resultat de l’accident, 
així que els agents ràpi-
dament es van dedicar a 
indagar per què havia tingut 
lloc aquell accident.

El conductor, un jove de 
17 anys i veí de Barcelona, 
havia agafat el cotxe sense 
permís de conduir. La prova 
d’alcoholèmia va donar tres 
vegades més de la taxa per-
mesa. Els agents es van fer 

càrrec dels menors i els 
van lliurar als seus pares, 
un dels quals era titular del 
vehicle i no tenia coneixe-
ment que li havien agafat el 
vehicle accidentat.

Els Mossos van denun-
ciar penalment el conduc-
tor per un delicte contra 

la seguretat del trànsit per 
conduir sota els efectes de 
begudes alcohòliques amb 
resultat d’accident i per 
conduir sense haver obtin-
gut mai la llicència de con-
duir corresponent.

Jaume Ortega

Un menor begut bolca el vehicle 
que conduïa sense tenir el carnet

Durant el 2016, Molins de 
Rei va registrar un nom-
bre de delictes inferior a 
la mitjana de la regió poli-
cial Metropolitana Sud i 
del conjunt de Catalunya, 
segons les dades de l’infor-
me de situació del municipi 
emès pel Departament d’In-
terior. En concret, els delic-
tes detectats pels Mossos 
d’Esquadra i la Policia 
Local entre gener i desem-
bre de 2016 van ser 1.001, 
dada que suposa una ràtio 
de 39,8 fets delictius per 

cada 1.000 habitants, una 
xifra 15 punts percentuals 
per sota de la de l’àrea poli-
cial en què queda englobat 
Molins de Rei i gairebé 25 
punts per sota de la mitjana 
de Catalunya, que se situa 
en 65 fets delictius per cada 
1.000 habitants.

Respecte a les tipolo-
gies, els fets més freqüents 
a la vila són els furts, que 
representen un 29,1% del 
total, seguits dels robatoris 
amb força, que representen 
un 16%, i dels delictes de 

danys, amb un 15,6%. Pel 
que fa als robatoris a domi-
cilis, suposen un 6,6% del 
total, amb un descens durant 
l’últim any del 15,9%.

L’evolució al municipi 
apunta una disminució del 
15,4% respecte a l’any ante-
rior, de manera que acumu-
la un descens del 23,8% 
des del 2013 en passar dels 
1.314 delictes de fa tres 
anys als 1.001 del 2016.

Jaume Ortega

Un jove de 18 anys va ser 
detingut el dijous 16 de 
març a l’estació de Rodalies 
de Molins de Rei. El noi 
estava fugint després de 
cometre un robatori en un 
habitatge del passatge Pau 
Casals, al barri de l’Àngel, 
segons el diari Viu Molins 
de Rei.

Un agent de paisà el va 
veure fugir amb una motxi-
lla i va començar una per-
secució. Al veure’s seguit 
pels agents de la Guàrdia 
Urbana i els Mossos d’Es-
quadra, el noi va entrar a 
l’estació per despistar les 
forces de l’ordre. Va saltar 
la tanca de l’estació des del 
carrer Sant Antoni Maria 
Claret i es va amagar sota 

un tren que havia de sortir 
en direcció a Martorell, just 
quan estava fent parada a 
l’estació.

Segons la narració dels 
fets publicada a Viu Molins 
de Rei, els agents van avi-
sar el maquinista perquè 
no posés el tren en marxa, 
cosa que hauria suposat un 
desenllaç fatal. El fugitiu va 
aprofitar el moment per sor-
tir corrents, però va ensope-
gar quan travessava la via 
en direcció a Barcelona. Va 
ser llavors quan els policies 
el van detenir. A la motxilla 
van trobar joies que hau-
ria sostret de l’habitatge on 
havia entrat a robar.

Jose Polo

La secció sindical d’UGT a 
l’Ajuntament de Molins de 
Rei assegura que els agents 
de la Guàrdia Urbana es 
veuen obligats a fer dos 
torns seguits de feina per 
poder cobrir els treballs 
ordinaris, segons ha publi-
cat Viu Molins de Rei. La 
situació es produeix per la 
falta d’efectius en el cos 
policial local. Segons els 
càlculs d’UGT, recollits 
pel diari digital, la plantilla 
aprovada en el Ple munici-

pal té un total de 43 efec-
tius, però, en canvi, actual-
ment només hi treballen 36, 
set menys dels que estan 
previstos.

La situació s’ha anat sal-
vant amb hores extres per 
part dels agents. La denún-
cia dels treballadors vol 
dir que els policies locals 
poden arribar a acumular 16 
hores de torn consecutives 
en una feina en la qual el 
cansament pot convertir-se 
en un factor clau. El sindi-

cat reclama que es contracti 
més personal en lloc de 
fomentar els serveis ordi-
naris amb hores extraor-
dinàries. “És contrapro-
duent tant per al ciutadà 
com per al mateix agent”, 
adverteixen fonts del sindi-
cat a Viu Molins de Rei, que 
qualifiquen d’“escàndol” 
l’organització dels recursos 
humans durant els darrers 
cinc anys.

Jose Polo / 
Viu Molins de Rei

El sindicat UGT denuncia la precarietat de 
les condicions laborals de la Guàrdia Urbana

Molins de Rei es manté per sota de la 
mitjana de Catalunya en fets delictius 

Detingut a l’estació un lladre 
amagat sota un tren
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El passat dissabte 4 de març 
es va celebrar la tradicional 
Romeria de Molins de Rei 
a Montserrat, en la qual van 
participar 110 fidels de les 
parròquies de la vila. L’acte 
central va ser la participa-
ció en la missa conventual 
del monestir, al comença-
ment de la qual es va lle-
gir un text de presentació 
dels romeus de Molins de 
Rei, i també 4 feligresos van 

participar en la processó de 
les ofrenes. Després de la 
missa, el pare Joan Maria 
Mayol, rector del santuari, 
va adreçar unes paraules als 
assistents sobre el lema de 
les romeries d’enguany, “La 
meva casa és casa d’oració”, 
amb motiu dels 425 anys de 
la consagració de l’església 
actual de Montserrat. La 
novetat d’aquest any va ser 
l’excursió fins a l’ermita de 

Sant Miquel, que vam poder 
visitar, dintre de la qual 
vam fer una pregària a qui 
és també patró de la nostra 
vila. Les magnífiques vistes, 
en un dia nítid i clar, van 
acabar d’arrodonir l’activitat. 
La jornada va finalitzar amb 
el dinar de germanor i la pre-
gària de comiat al cambril de 
la Mare de Déu. Adjuntem el 
text que es va llegir durant la 
missa conventual:

“Som els feligresos de les 
parròquies de Sant Miquel 
Arcàngel i Sant Bartomeu 
de la Quadra de Molins 
de Rei, amb els seus cen-
tres de culte, als quals hem 
incorporat enguany la his-
tòrica parròquia de Santa 
Creu d’Olorda, al cim de 
Collserola, que a partir d’ara 
atendrem també pastoral-
ment. Pugem a Montserrat en 
Romeria per encomanar-nos 

al Senyor: aquest any, amb 
tota l’Església, volem aco-
llir i treballar l’exhortació del 
papa Francesc “L’alegria de 
l’amor” amb els matrimonis i 
les famílies; amb tot el nostre 
Bisbat de Sant Feliu, esdeve-
nir una Església comunió de 
germans que s’estimen, i amb 
aquest Santuari i Monestir, 
aprofundir en l’església com 
a Casa d’Oració. "Que Maria, 
Mare de Déu i mare nostra, 
ens hi ajudi”.

Redacció

Més d’un centenar de persones participen en la Romeria de Montserrat
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El 8 de març, regidors de 
tots els partits polítics van 
fer lectura del manifest 
institucional amb motiu 
del Dia Internacional de la 
Dona en un acte celebrat a 
la plaça de l’Ajuntament. 
Segons explica el digital 
Viu Molins de Rei, el mani-
fest va ser una reivindicació 
dels drets laborals i soci-
als de les dones. A més a 
més, també va valorar l’ac-
tual moment que travessa 
la política internacional i 
va denunciar “l’amenaça 
internacional” que Trump 
i Putin suposen per al femi-
nisme. En el vessant muni-
cipal, es va prometre desen-
volupar “plans d’igualtat 
municipals interns” i a 
“incorporar la perspecti-
va de gènere en totes les 
actuacions”. “Són molts 
els avenços que s’han 
aconseguit, però és molt 
encara el camp que cal 
recórrer”, es va recordar.

Performance 
de Les Heures

El grup de dones feminis-
tes Les Heures, per la seva 
banda, van fer una perfor-
mance a la plaça de la Creu 
poc després de l’acte ins-
titucional. Amb una acció 
que representava els quatre 
elements de la terra es rei-
vindicaven els drets bàsics 
de les dones. A més, es va 
llegir un manifest redactat 
per Ca la Dona, un espai de 
relació entre grups de dones 
de l’entorn de Barcelona. 
El text, segons publica Viu 
Molins de Rei, va ser una 
crida a la “revolució impa-
rable de les dones” i al seu 
dret a “decidir-ho tot”.

Actes polítics
El PSC va reflexionar 
sobre l’escletxa salarial 
en una xerrada amb Sensi 

Domínguez, membre del 
gabinet jurídic d’UGT. El 
PDeCat, per la seva banda, 
va parlar de conciliació 
amb la directora de l’Insti-
tut Català de la Dona, Núria 
Balada. La CUP va fer un 

acte pocs dies després en 
què reivindicava el feminis-
me alliberador de l’escrip-
tora i periodista Montserrat 
Roig amb la presentació 
d’un llibre d’Aina Torres.

Jose Polo / Jordi Julià

Unes 50 persones van omplir el passat 2 de març el 
Casal Popular la Barrina amb motiu de la presentació 
del llibre Curs de Feminisme per microones, de la peri-
odista Natza Farré.

L’acte, organitzat pel Grup de Dones les Heures, va 
ser presentat per Gemma Gimeno, membre d’aquest 
col·lectiu, i va servir per fer “un cop sobre la taula per 
reforçar el paper del feminisme en la nostra societat”, 
segons asseguren en un comunicat.

Segons Les Heures, Natza Farré, “una veu reivindi-
cativa, entusiasta i rebel que escriu des de l’inconfor-
misme més absolut”, ha fet una “obra necessària” per 
denunciar el masclisme encobert que encara avui dia 
hi ha en la vida quotidiana. Un “curs de feminisme 
exprés, amb raons i arguments, dades i exemples, i 
també humor, ironia i un punt de sarcasme”, expliquen 
des del col·lectiu de dones.

Redacció

Un conjunt d’actes commemoren el Dia Internacional de la Dona

Es presenta a La Barrina el llibre 
Curs de Feminisme per microones

L'acte de la CUP

La performance de Les Heures

L'acte del PDCAT

Jordi Julià

Jose Polo

Jose Polo

Jose Polo
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Txell Vila (@txellvilar) 
ha estat la guanyadora del 
concurs d’Instagram de la 
Fira de la Candelera;  el 
segon premi ha estat per 
a la fotografia presentada 
per Miquel Pellicer (@
mipelli); el tercer, per a 
Albert Carbonell Laguna 
(@a_culinary), mentre que 
el premi de votació popu-

lar ha estat per a Andrea 
(@el_paladar_curioso). El 
jurat ha concedit una men-
ció especial a la fotografia 
presentada per Pablo (@
Pablo_Iglesias_Lugilde).

Les guanyadores del pri-
mer premi i de la votació 
popular han rebut com a obse-
qui sengles bolígrafs Cross 
amb punter per a tauleta; el 

segon premi, un àlbum de 
fotos i material per perso-
nalitzar els àlbums i foto-
grafies (scrapbooking) i per 
al tercer premi, un USB de 
16GB.

En aquesta edició s’han 
presentat a concurs 244 
fotografies.

Redacció 

Txell Vila guanya el concurs d’Instagram de la Fira Primer Premi

Segon Premi

Tercer Premi

Menció Especial Votació popular

El Casal de la Dona fa una sortida a Igualada
El Casal de la Dona de Molins de Rei va fer una sortida al Museu de la Pell 
d’Igualada. També es va visitar Tossa de Montbui i es va fer un dinar a Òdena. 
Tot plegat va culminar una jornada molt enriquidora des de tots els aspectes, tant 
culturals com lúdics. 

El Casal recorda que està obert a totes les dones de Molins de Rei.
Redacció
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Pressupostos Participatius 
2017, adreçats a joves de 14 
a 30 anys de Molins de Rei
Des de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de 
Molins de Rei s’inicia el període de difusió de la sete-
na edició el projecte MOU! EL CUL!, un procés de 
pressupostos participatius, emmarcat en el Pla Local 
de Joventut–MOU!

Aquets procés s’adreça a tots els joves i les joves de 
14 a 30 anys que viuen a Molins de Rei. L’objectiu és 
que la joventut de la vila decideixi a quines activitats o 
projectes es destinen 6.000 euros del pressupost de la 
Regidoria. Les accions han d’estar relacionades amb 
l’oci alternatiu, la cultura i la creació o l’emancipació. 
Hi ha sis categories d’acord amb la temàtica i el grup 
d’edat.

Tot el procés estarà validat per la Comissió de 
Seguiment del Pla Local de Joventut, que està inte-
grada per representants de les entitats i tècnics de la 
Regidoria de Joventut. Les seves funcions es concreten 
en l’assessorament sobre els aspectes tècnics del procés 
i fer-ne el seguiment i l’avaluació.

El calendari d’aquesta fase del projecte serà:
-28 de març, a les 20 h, a la Federació Obrera: 

presentació dels Pressupostos Participatius; festa de 
presentació amb projectes del 2016, roda de premsa i 
presentació del nou cartell

-Del 3 al 30 d’abril: difusió del projecte i recollida 
de propostes

-Del 2 al 5 de maig: valoració de les propostes des 
de la Comissió de Seguiment

-10 de maig: assemblea oberta
-Del 15 de maig al 31 de desembre: implementació 

dels projectes
La normativa i la documentació per presentar les 

propostes es podrà consultar al blog del Punt Jove, 
http://pijmolinsderei.blogspot.com, i al web municipal: 
www.molinsderei.cat.

Per a més informació, us podeu adreçar al Punt 
Jove, carrer Verdaguer 48, dilluns i dimecres de 16 a 
20 h, i els dimecres, de 10 a 14 h, o fer la consulta  a 
través de puntjove@molinsderei.cat.

Punt Jove 

Punt Jove

Un escola de qualitat, cata-
lana, gratuïta, innovadora, 
democràtica, participativa, 
plural, laica, crítica, de to-
thom i per a tothom. Així es 
fan valer les escoles públi-
ques de Molins de Rei. Ho 
van fer el diumenge 5 de 
març en forma de festa a la 
plaça del Pati del Palau. La 
jornada va ser organitza-
da per l’Assemblea Groga, 
que agrupa les associacions 
de mares i pares (AMPA) 
de les escoles i instituts 
públics, a més de mestres 
i alumnes, amb el suport 
de l’Ajuntament de Molins 
de Rei.

La festa, amb els lemes 

“Creix amb la pública” i 
“Jo trio la pública”, va tenir 
la complicitat de diverses 
entitats de Molins de Rei: 
el Cuc, Baketomba, el grup 
de percussió infantil dels 
Dimonis i els Matossers 
de Molins de Rei. Amb la 
seva ajuda van fer diver-
sos tallers que giraven a 
l’entorn dels valors que 
van associats a les esco-
les públiques. També hi va 
haver l’animació del grup 
Ambäukatunàbia.

Els nens podien, per 
exemple, pintar samarre-
tes de paper de color groc 
–igual que les que han anat 
associades a l’assemblea– i 

després estendre-les sobre 
uns cordills. En un mural es 
podien escriure els valors 
que per a ells van asso-
ciats a l’escola pública. La 
part més teòrica apareixia 
en una petita exposició que 
desgranava els nou valors 
que aporta. A més, també 
recordava “el profund arre-
lament a la vila i el paper 
fonamental que les esco-
les i instituts públics de 
Molins tenen per garantir 
la igualtat d’oportunitats 
a tots els infants”. En defi-
nitiva, segons l’Assemblea, 
es tracta d’oferir educació 
de qualitat.

Jordi Julià

El diumenge 5 de març, 
l’Assemblea Groga de 
Molins de Rei va organit-
zar una festa per reivindi-
car el bon paper educatiu 
de l’escola pública. Abans 
de la festa, com a Colla 
ja vam participar, conjun-
tament amb altres entitats, 
en el vídeo que es va editar 

per donar-hi suport i els 
Diables infantils van ser els 
nostres representants.

El matí del diumenge, 
a la plaça del Palau vam 
organitzar jocs d’habilitat 
per a tothom qui volgués 
provar sort: tres en ratlla, 
punteria amb cèrcols i pun-
teria amb unes boles peti-

tes. El joc del tres en ratlla 
va ser tot un èxit!

Creiem en l’escola 
pública i va ser tot un goig 
participar en aquesta festa 
al costat de tanta gent. Els 
Diables de l’Agrupa amb 
l’escola pública!

Colla de Diables de 
Molins de Rei “l’Agrupa”

La plaça del Pati del Palau es tenyeix 
de groc en defensa de l’escola pública

Els Diables i l’escola pública

Cedida per l'ajuntament - Dan Costa
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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

“A Michael Haneke li hem 
d’agrair la seva capacitat 
malsana per reinventar el 
gènere de terror, per haver 
traspassat les fronteres de 
la moralitat, per explorar 
els territoris més foscos 
que genera aquesta societat 
malaltissa i sense esperança 
a partir d’unes propostes 
que combinen cinema de 
qualitat extrema i les més 
profundes reflexions sobre 
el comportament desequili-
brat i monstruós de l’ésser 
humà. Enguany, el director 
franco-austríac de les dues 
versions de Funny Games, 
El vídeo de Benny, Caché 
o Amor celebra el seu 75è 
aniversari, una efemèride 
que no podíem passar per 
alt des del TerrorMolins, 
el festival que en aquesta 
edició es preguntarà, més 
que mai, on és el límit del 
terror i fins on pot arribar 
el comportament quotidià 
de les persones quan la 
pertorbació s’apodera de 
la seva ànima. Benvinguts 
al món trastornat i irre-
sistible del gran Michael 
Haneke.”

Albert Galera
Director artístic del 

Festival de Cinema de 
Terror de Molins de Rei

La propera edició del 
Festival de Cinema de 
Terror de Molins de Rei, 
que se celebrarà del 10 al 
19 de novembre del 2017, 
segueix apostant fort per 
la qualitat ja des del seu 
mateix leitmotiv: les fòbies, 
el 2015; les mutacions 
(Cronenberg), el 2016 i ara, 
the edge of horror (Haneke) 
–l’abisme de l’horror–, 
fil conductor de l’edició 
d’aquest any. Curiosament, 
després del canadenc, 

l’austríac (d’origen ale-
many) és potser un dels 
directors que més mal cos 
m’han deixat sempre des-
prés de contemplar  les 
seves pel·lícules. Tant l’un 
com l’altre ens fan pregun-
tes, en tant que espectadors, 
des del costat més pervers, 
violent i malaltís de la ment 
humana. No és la seva una 
violència simple (plana) i 
de resposta immediata com 
la que acostuma a mostrar 
Hollywood; ans al contrari, 
i especialment en el cas 
de l’austríac, les preguntes 
solen ser tan diverses com 
múltiples i variades les res-
postes, gairebé tantes com 
espectadors.

De filmografia tan 
ombrívola com (molt) inte-
ressant, l’autor de Funny 
Games (1997 i 2007), La 
pianista (2001), Caché 
(2005), La cinta blan-
ca (2009) o  l’oscaritzada 
Amour (2012), per esmen-
tar-ne només unes quantes, 
es caracteritza essencial-
ment per la ferma volun-

tat d’explorar, redefinir i 
ampliar constantment les 
normes del gènere. A fe 
que ho aconsegueix. 

Premi Príncep d’Astúries 

de les Arts, Michael Haneke 
no és un director que fa 
pel·lícules per a dies de 
ressaca o avorriment; són 
pel·lícules complexes que 
demanen atenció i et deixen 
un pòsit, d’aquestes sobre 
les quals vas traient con-
clusions noves i diferents 
amb el pas del temps, quan 
les tornes a veure o simple-
ment quan hi penses. 

I aquí ens trobem, entre 
sorpresos i expectants, 
davant  les propostes que 
els responsables del Festival 
ens vulguin regalar per a 
aquesta nova i “hanekesia-
na” edició. De ben segur, 
força feina feta, moltíssima 
feina per fer.

Logan, 
de James Mangold

De jove, mai era un 
entusiasta incondicional 
dels còmics americans. 
L’univers Marvel –tret de 
Spiderman, Conan i potser 
La Masa (abans es deia 
així el Hulk verd)– o l’altre 
univers, el de DC Còmics, 
no em deien gran cosa, la 
veritat. Jo era més de Tintín 
i fins i tot d’Astèrix. Raons 
geogràfiques  i de gustos 
parentals, suposo. 

Qui hagués dit que ara 
el cinema més blockbuster 
n’estaria  infestat com si 
d’una plaga bíblica es trac-
tés, i consti que els Batman 
d’en Nolan, per exemple, 
més uns quants títols de 
qualitat contrastada (amén 
de debilitats particulars de 
cadascú, les meves: els pri-
mers Hulk i la sarcàstica 
Deadpool) o les incursions 
a la petita pantalla, de la 
mà de Netflix, com Marvel 
dels Daredevil, Jessica 
Jones, Luke Cage o Iron 
Fist, que serà el proper en 

arribar (prometo parlar-ne 
de tots properament) són 
per posar-se dempeus i 
treure’s el barret. 

Logan (James Mangold, 
2017) és una d’elles. M’ha 
semblat un peliculón, un 
homenatge en tota regla 
al western crepuscular i al 
drama fronterer sense addi-
tius (la sobredosi d’efectes 
especials habituals) ni 
conservants (la munió de 
superherois i “supervi-
llans”), ni tan sols potencia-
dors de sabor (destruccions 
en massa i acció frenètica 

sense pausa). 
Benvinguts al món real 

d’un Wolverine de carn i 
ossos, que si bé segueixen 
essent d’adamantium, s’es-
tan rovellant, diguem-ho 
així. Benvinguts a una his-
tòria intel·ligent però com-
prensible per a analfabets 
del còmic com jo mateix, 
ben construïda, absorbent 
i amb aquell regust de les 
coses especials, però amb 
data de caducitat, que li 
confereixen un cor i una 
ànima difícils de trobar en 
productes de (aparentment) 
factura similar.

La saga mutant s’ha fet 
gran i aquesta tercera entre-
ga de Lobezno en solitari 
n’és la millor proba. So 
long Wolverine. So long 
Logan. So long (i gràcies), 
Hugh Jackman.

Pere Jordi Munar  

L’abisme de l’horror serà l’eix central de la 
propera edició de Festival de Cinema de Terror

El passat dijous 23 de març vam fer un tast guiat 
de cervesa artesana per aprofitar i donar el tret 
de sortida a la Trobada de Cervesers Artesans 
Catalans, que, com a setena edició, es va fer l’1 
d’abril passat a la plaça de la Llibertat de Molins 
de Rei. El tast va ser dirigit per l’Àngel, de 
Zulogaarden, la cervesa artesana molinenca, i va 
tenir lloc al Casal Popular la Barrina.

Una vintena de persones vam poder degustar 
sis cerveses artesanes diferents fetes per artesans 
cervesers. Considerem un valor molt important 
per a la cultura i la gastronomia del nostre país 
poder gaudir d’una extensa varietat de cerveses 
de tanta qualitat, arrelades al territori i al teixit 
dels seus pobles i barris, per tal d’apropar les 
persones al comerç sostenible i de proximitat.

Casal Popular la Barrina

Tast de cervesa artesana a La Barrina
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Estadística parroquial del 
mes de febrer de 2017

Durant el mes de febrer, a la parròquia de Sant Miquel 
Arcàngel de la nostra vila va tenir lloc 1 bateig i la 
cerimònia religiosa de 10 exèquies.

Batejos
Dia 12: ELENA, filla de César Vique Solsona i Ana 
Iglesias Guerrero

Exèquies
Església de Sant Miquel

Dia 13: Jaume Martí Puig, de 86 anys

Capella del Tanatori
Dia 3: Eulàlia Carbonell Coma, de 96 anys
Dia 4: Maria del Mar Rodríguez Bosquet, de 85 anys;
          Maria Llobat Salas, de 84 anys
Dia 5: Fernando Olmo Rubio, de 71 anys; 
          Josep Vilà Roca, de 80 anys
Dia 12: Maria Rosa Martí Bosch, de 81 anys
Dia 14: Magdalena Capdevila Trull, de 90 anys
Dia 16: Josefa Adán Parra, de 89 anys
Dia 23: Josefa Nieves Vázquez, de 93 anys

Secció elaborada per Josep Artés i Martí
               

Al·leluia! Aquesta és la gran 
expressió de la joia pas-
qual que vivim els cristians: 
Crist ha ressuscitat! És el 
cant que ressona i repetim 
des del diumenge de Pasqua 
i durant 50 dies, fins a la 
Pentecosta. Compartim amb 
Jesús, durant la Quaresma i 
la Setmana Santa,  la seva 
passió, la seva mort; i des-
prés compartim amb ell 
també la resurrecció i la 
vida. La Pasqua coincideix 
amb la primavera, on la 
mateixa natura reneix i ens 
dóna esperança. Temps de 
sagraments (baptismes, pri-
meres comunions, confir-
macions...) i temps de reno-
var la nostra fe. 

A més a més, aquests 
dies celebrem també sant 
Jordi i la Mare de Déu de 
Montserrat, els patrons de 

Catalunya, dues festes joio-
ses i ben pasquals, en què 
es manifesten la cultura, la 
tradició, el sentit de poble... 
i també les arrels cristianes 
del nostre país. 

Finalment, en l’àmbit 
local, un altre motiu de joia: 
la reobertura de l’església 
de Santa Creu d’Olorda, la 
parròquia “mare” del nos-
tre municipi, que atenem ja 
pastoralment des de Molins 
de Rei, i que gràcies a un 
equip de voluntaris podrà 
estar oberta tots els dis-
sabtes al matí. Aprofitem 
per donar les més sinceres 
gràcies a tots els que ho han 
fet possible. 

Tot plegat, ja ho veieu: 
molts motius de joia i ale-
gria en aquesta Pasqua. 
Al·leluia!    

Xavier Aymerich

El proper dissabte 22 
d’abril es reobrirà l’esglé-
sia de Santa Creu d’Olorda 
després que es faci càrrec 
de la seva atenció pastoral 
la Parròquia de Sant Miquel 
de la vila. Durant les dar-
reres setmanes s’ha estat 
treballant en el condiciona-
ment de l’església amb vist 
a la reobertura. També s’ha 

creat un equip de voluntaris 
que tindrà cura de tot el que 
faci referència a aquesta 
parròquia.

La festa de reobertura 
consistirà amb una missa de 
Pasqua a les 12 h. A partir 
d’aquest dia, l’església de 
Santa Creu d’Olorda estarà 
oberta tots els dissabtes de 
10 h a 13 h. Les misses se 

celebraran puntualment en 
els dies que s’anunciaran 
oportunament.

També s’ha començat 
a preparar ja la Festa de 
Santa Creu d’Olorda, que 
enguany tindrà lloc el dis-
sabte 16 de setembre, i en 
aquesta ocasió se li donarà 
un relleu especial.

Redacció

Diumenge de Rams, 
9 d’abril

Benedicció de Rams i 
Eucaristia 
-Vigília (dissabte 8 abril): 
20.30 h - Parròquia de Sant 
Miquel (benedicció al ves-
tíbul)
-9 h - Parròquia de Sant 
Miquel (benedicció al ves-
tíbul)
-10 h - Capella de Sant Isidre 
(benedicció al carrer)
-11 h - Col·legi Manyanet 
Molins de Rei (sense bene-
dicció)
-11 h - Parròquia de Sant 
Bartomeu (benedicció a 
l’atri)
-12.15 h - Parròquia de 
Sant Miquel (benedicció a 
la plaça)

Dijous Sant, 13 d’abril
Missa del Sant Sopar i 
col·lecta per a Càritas 
Interparroquial
-18.30 h - Parròquia de Sant 
Bartomeu
-20.30 h - Parròquia de Sant 
Miquel 
Vetlla de pregària: 21.30 h 
- Parròquia de Sant Miquel 

Divendres Sant, 
14 d’abril

-10.30 h -Viacrucis pel vol-
tant exterior de l’església de 
Sant Miquel, amb la parti-
cipació del Cos de Portants 
del Sant Crist i amb la imat-
ge de la parròquia de Sant 
Bartomeu
Celebració de la Passió 
del Senyor i col·lecta per 
a Terra Santa

-12.30 h - Parròquia de Sant 
Bartomeu
-18.00 h - Parròquia de Sant 
Miquel

Dissabte Sant, 15 d’abril
Vetlla Pasqual 
-22 h - Parròquia de Sant 
Miquel 

Diumenge de Pasqua, 
16 d’abril

Eucaristia de Pasqua 
-9 h - Parròquia de Sant 
Miquel
-10 h - Capella de Sant 
Isidre
-11 h - Col·legi Manyanet 
Molins de Rei
-11 h - Parròquia de Sant 
Bartomeu
-12.15 h - Parròquia de Sant 
Miquel

Al·leluia!

L’església de Santa Creu tornarà a obrir tots els dissabtes

Horaris de celebraciòns de Setmana Santa 
a les parròquies de Molins de Rei 

El paviment del carrer 
Rafael Casanova en el 
tram que va del passatge 
de la Sardana (al costat del 
Mercat Municipal) fins a la 
plaça de la Creu està sent 
substituït per un de nou. 
D’aquesta manera es donarà 
continuïtat a la reforma feta 
l’any 2013 en l’altre tram 
i així, tot el carrer de Baix 
tindrà el mateix aspecte, 
fet que donarà continuïtat i 
homogeneïtat a la via públi-
ca.

Les obres de reurbanit-
zació abasten 1.225 metres 
quadrats i consisteixen en la 
substitució d’un paviment 
que, quan es va instal·lar, 
es va plantejar com pro-
visional i ha acabat tenint 
una vida útil de deu anys. 

El desgast provocat per l’ús 
com a zona no totalment 
de vianants que suposa el 
pas continu de vehicles ha 
obligat a refer el paviment, 
que tenia un ciment molt 
deteriorat i unes juntes fetes 
de rajola que estaven molt 
malmeses. La reforma, en 
canvi, imitarà el disseny 
que hi ha a la resta del   
carrer, amb una capa de 
ciment a sota que evita que 
les llambordes es moguin.

El cost de l’actuació és 
de 101.000 euros i ha estat 
adjudicada a l’empresa 
Fertres, la mateixa que va 
fer recentment la urbanit-
zació dels accessos al nou 
edifici de l’Institut Lluís de 
Requesens.

Les obres van començar 

a final de febrer i es pre-
veu que tinguin una dura-
da aproximada d’uns dos 
mesos. Fins que acabin les 
obres, el carrer està tallat 
al trànsit i el carrer Miquel 
Tort ha passat a ser de doble 
sentit, cosa que comporta 
l’eliminació temporal de les 
places de zona blava. Pel 
que fa a les parades del 
MolinsBus de la plaça de la 
Creu i de Pi i Margall amb 
Verge del Pilar, han que-
dat anul·lades. Les parades 
provisionals s’han traslla-
dat al passeig del Terraplè, 
en la intersecció amb el car-
rer Miquel Tort, i a Verge 
del Pilar amb Santiago 
Rusiñol.

Jaume Ortega

El carrer Rafael Casanova estén la 
imatge renovada fins a la plaça de la Creu
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Les escoles La Sínia, del 
barri de la Granja, i Josep 
Maria Madorell, del barri 
del Canal, han decidit obrir 
les seves biblioteques als 
veïns. Es tracta d’una expe-
riència pilot que es fa en 
col·laboració amb l’Ajunta-
ment de la vila.

En concret, des del pas-
sat 13 de febrer, la biblio-
teca del Madorell obre els 
dilluns i dimecres de 16.45 
h a 18 h, mentre que la 
de La Sínia ho fa des del 
28 de febrer, els dimarts i 
dijous en el mateix hora-
ri, de 16.45 h a 18 h. En 
aquests dies i horaris poden 
fer ús del servei de la bibli-
oteca tant alumnes de totes 
les edats –els més petits han 
d’anar acompanyats d’un 

adult– com qualsevol veí 
del barri.

L’objectiu d’aquesta 
experiència és donar “un 
suport a l’aprenentatge 
escolar, alhora que apropa 
la lectura i els serveis de la 
biblioteca als punts més 
allunyats de la Biblioteca 
municipal”, segons indica 
el regidor d’Educació, Xavi 
Paz, en una carta enviada a 
la comunitat educativa de 
la vila.

Les biblioteques escolars 
estaran obertes als veïns 
fins al 12 de maig, moment 
en què se n’avaluaran els 
resultats i s’estudiarà la 
possibilitat de poder-ho 
implantar de forma conti-
nuada.

Redacció

El 8 de març pas-
sat es va presentar 
Només seran qua-
tre gotes, un llibre 
de preguntes i res-
postes relacionades 
amb la meteorologia 
i l’astronomia, escrit 
per la meteoròloga 
molinenca Mònica 
Usart. 

El llibre presenta 
l’explicació cientí-
fica, i a la vegada 
planera, de diferents 
qüestions relacio-
nades amb el cel i 
l’univers. Ho intenta 
fer des d’un punt de 
vista curiós i està 
carregat d’anècdo-
tes. Al final també hi ha 
un parell de sorpreses rela-
cionades amb el cinema i la 
música. 

La nova publicació de 
Mònica Usart es pot adqui-
rir a les llibreries de la vila.

Redacció

La Capella del Palau es va 
tornar a obrir per acollir 
l’acte de presentació del 
llibre El dia que va morir 
David Bowie, de l’autor 
mallorquí Sebastià Portell. 

Després d’unes parau-
les de salutació de Toni 
Moreno, promotor de l’es-
deveniment, va intervenir 
Ester Andorrà, responsa-
ble de La Breu Edicions, 

editora del volum. Gloria 
Massana, de la Biblioteca 
local, va ser l’encarrega-
da de donar a conèixer els 
atributs temàtics i formals 
del treball de l’autor, que 
finalment també va prendre 
la paraula, va signar exem-
plars del llibre i va departir 
entre el públic assistent.

Redacció

Aquest mes d’abril s’ha 
posat a la venda a totes les 
llibreries de la vila Molins de 
Rei desaparegut, un recull 
gràfic d’imatges antigues 
de la vila, seleccionades de 
diversos arxius, particulars 
o públics, i acompanyades 
de textos de Marta Gelabert 
Amat, historiadora moli-
nenca i autora de L’Abans: 
recull gràfic de Molins de 
Rei (1865-1965), publicat 
l’any 1998. El llibre, que ha 
estat prologat per l’actriu 
molinenca Sílvia Bel, l’ha 
editat Efadós Editorial, dins 
una magnífica col·lecció, 
“Catalunya Desapareguda”, 
amb títols de ciutats cata-
lanes com Vic, Igualada, 
Vilanova i la Geltrú, 
Sant Feliu de Guíxols i 
Barcelona, la comarca de 
la Cerdanya i, ara també, la 
Sagrada Família i Barcelona 
nocturna, entre d’altres. 
Molins de Rei desapare-
gut, amb un fil conductor 

urbanístic, ens reportarà 
al passat de Molins de 
Rei, amb els seus carrers, 
indrets, tradicions i racons, 
oblidats per molts, mai 
coneguts per d’altres. A tra-
vés de prop de 200 imat-
ges reproduïdes amb alta 
qualitat, pretén consolidar 
les arrels i la identitat dels 
molinencs, siguin d’origen 
o d’acollida.
Es tracta de tota una invi-
tació a fer un viatge a un 

passat tampoc gaire llunyà, 
amb les primeres fotogra-
fies que es troben de la 
població, d’un Molins de 
Rei ja desaparegut amb la 
transformació urbana que 
va iniciar-se l’últim terç del 
segle xx. 
De ben segur que captivarà 
grans, joves i petits, d’aquí 
i d’allà, que, de forma 
casual o conscient, han triat 
Molins de Rei com a vila 
seva.                  Redacció

El passat divendres 24 
de març va tenir lloc a 
Esparreguera l’acte de lliu-
rament de premis als treballs 
seleccionats en les demar-
cacions de l’Hospitalet i el 
Baix Llobregat d’Òmnium 
Cultural.  D’entre més de 
4.000 participants, se’n van 
seleccionar divuit, entre els 
quals hi ha la molinenca Iris 
Lozano, alumna de segon 
curs d’ESO de l’Institut 
Lluís de Requesens de 
Molins de Rei.

Òmnium Cultural con-
voca cada any el Premi 
Sambori Òmnium, el 
guardó escolar de narra-
tiva que té per objectiu 
promoure l’ús literari del 
català a les escoles i insti-
tuts del Principat, la Franja, 
Andorra i Catalunya Nord. 
La convocatòria inclou tots 
els centres públics, concer-
tats i privats. L’edició del 
2017 és l’onzena convo-
catòria i el resultat final es 
coneixerà el proper mes de 
maig.

Una idea del ressò del 
Premi Sambori ens la dona 
el nombre de participants, 
que en l’edició del 2016 va 
superar la xifra de 130.000 
alumnes concursants.

Les diferents demarca-
cions d’Òmnium Cultural 
escullen els seus represen-
tants en el concurs nacional 
a partir dels treballs selec-

cionats per les escoles. Els 
divuit seleccionats passen 
a competir amb la resta de 
participants a escala nacio-
nal. 

Desitgem molta sort a la 
Iris en aquesta competició 
final.

Òmnium Cultural 
Molins de Rei

Les biblioteques de les 
escoles La Sínia i Josep M. 
Madorell s’obren als veïns

Presentació d’El dia 
que va morir David Bowie

Només seran quatre gotes, 
nou llibre de Mònica Usart

Molins de Rei desaparegut, a la venda

Una alumna de l’Institut Lluís de 
Requesens ha estat seleccionada 
pel Premi Sambori 2017 d’Òmnium Cultural

Fotografia dels estudiants seleccionats com a 
finalistes del Premi Sambori Òmnium. 

La molinenca Iris lozano és la primera de la 
segona filera, començant per l’esquerra
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Arriba Sant Jordi i un any més dedica-
rem un temps a pensar i triar aquell llibre 
que volem regalar o que voldríem que 
ens regalessin. És per això que, des de 
l’ofici de bibliotecari –el segon ofici més 
antic de la humanitat–, volem aprofitar 
l’oportunitat d’oferir-vos consell i, per què 
no?, d’encetar una petita reflexió al voltant 
del món de la lectura i els llibres.

Una de les tasques més importants de 
les biblioteques públiques és orientar –ara 
se’n diu “prescriure”– els seus usuaris en 
el complicat procés de selecció de llibres, 
tot tenint en compte les seves afinitats 
–o necessitats– com a lectors. L’escriptor 
Emili Teixidor, en el seu revulsiu assaig 
La lectura i la vida, afirmava que “davant 
la quantitat de llibres publicats cada any, 
el principal problema de les biblioteques 
–i per extensió de tot lector– és el de la 
selecció, el de les prioritats”. I en què con-
sisteixen, segons ell, aquestes prioritats? 
Doncs, a tenir clara la distinció entre “els 
productes culturals de temporada” i “les 
obres de cultura perdurable”, això sí, sense 
oblidar que cada lector és un món.

Actualment, l’oferta editorial és molt 
extensa i variada; cal tenir en compte que 
l’edició de llibres és un negoci i, sovint, 
les recomanacions dels “crítics” i dels 
mitjans de comunicació obeeixen a inte-
ressos allunyats de la qualitat literària. El 
constant bombardeig de novetats que inun-
den les llibreries i biblioteques comporta 
l’arraconament i, fins i tot, la desaparició 
física de moltes obres que fa temps que 
foren escrites o publicades. No obstant 
això, aquests productes culturals de tem-
porada, que saturen el mercat en forma de 
novetats o de best sellers (els famosos més 
comprats), mai no podran substituir les 
obres de cultura perdurable: els clàssics. 
Ara bé, què són “els clàssics”? Clàssic 
–deia T. S. Eliot– és l’autor que ha per-
durat al llarg del temps i també és l’obra 
que suporta la responsabilitat de poder ser 
llegida a cada època en termes al·legòrics. 
Dins el laberint dels llibres, descobrirem 
un clàssic perquè és original, atemporal, 
essencial, bell i, contràriament a allò que 

s’acostuma a creure, més comprensible i 
intel·ligible que la majoria dels productes 
de la narrativa actual. Obres escrites fa 
milers d’anys ens parlen d’històries apa-
rentment llunyanes, de personatges mítics 
o inventats, de llurs pensaments, passions i 
febleses, i observem sorpresos com ens hi 
sentim íntimament identificats. Els clàssics 
ens permeten fer un viatge inoblidable en el 
temps i, en definitiva, ens regalen la possi-
bilitat de viure altres vides, per al final des-
embocar en la nostra, i per què no?, enri-
quir-la i engrandir-la. Cervantes, autor d’El 
Quixot, afirmava que “En algún lugar de 
un libro hay una frase esperándonos para 
darle un sentido a la existencia”. Perquè 
podem ser diferents després de sortir d’un 
llibre. I aquest és, precisament, el poder 
transformador de la lectura. 

Arriba Sant Jordi i un any més ens 
recorda que triar les lectures, pròpies i alie-
nes, és una habilitat que hem de cultivar. 
Borges, reconegut escriptor xilè, ja ens va 
advertir: “Nunca se termina de aprender 
a leer. Tal vez como nunca se termine de 
aprender a vivir”. Però les biblioteques 
públiques i les llibreries, mitjançant un 
fons que malauradament passa desaperce-
but, podem ajudar-vos a sobreviure enmig 
de la selva dels llibres per tal de gaudir 
de la bona literatura. Us assegurem que 
no us perdreu en el viatge: llegireu llibres 
que tots creiem conèixer, perquè formen 
part de la nostra cultura, i descobrireu que 
són nous, inèdits i inesperats. Perquè els 
clàssics, meravellosament avalats pel pas 
del temps, arriben a les nostres mans duent 
impresa l’empremta de les lectures que han 
precedit la nostra. Són l’herència que hem 
rebut i l’hem de preservar. Perquè llegir 
grans llibres ens fa grans persones. 

Feliç Sant Jordi!
Glòria Massana Figueras, 

humanista i bibliotecària
Edició actualitzada i revisada d’un 

article publicat originalment al butlletí 
cultural “Plegatsxlacultura” 

(núm. 9, març-abril de 2008)

Sant Jordi i els clàssics

Aquest Sant Jordi, la 32a 
Fira del Llibre en Català
Ja han passat 32 d’anys de la primera Fira del Llibre 
en Català que es va organitzar des del Servei de 
Català que en aquell moment tenia l’Ajuntament com 
a servei propi. Era l’any 1985; en feia dos que s’havia 
aprovat la primera Llei de política lingüística: el 6 
d’abril de 1983. Era un moment de recuperació de 
competències des de la Generalitat de Catalunya i de 
definició dels usos de la llengua catalana, que passà a 
ser la llengua pròpia de Catalunya i la d’ús prioritari a 
l’Administració i a l’escola.

L’any 1988 es va crear el Consorci per a la 
Normalització Lingüística (CPNL) com a organisme 
destinat a promoure l’ús del català en tots els àmbits 
de la societat. L’Ajuntament de Molins de Rei en va ser 
un dels membres fundadors, al costat de la Generalitat, 
la Diputació de Girona i 18 ajuntaments més. El Servei 
de Català que hi va haver a partir d’aquell moment 
va començar una dinàmica pròpia de tots els Serveis 
del CPNL, però va mantenir la iniciativa de l’anterior 
Servei respecte de la Fira del Llibre en Català: conti-
nuar fomentant la lectura dels llibres en català. 

Inicialment, les úniques parades que es col·locaven 
a la plaça de la Creu eren les llibreries que existien 
en aquell moment, la Biblioteca, algun escriptor o 
escriptora que publiqués algun llibre en català aquell 
any i el mateix Servei de Català. Els nens i nenes de 
les escoles venien al matí, la gent en general venia a la 
tarda i es començava a generar una certa concentració 
de públic.

Poc després, el Servei de Català va prescindir de 
la parada que tenia per donar a conèixer el suport que 
oferia a tothom i va començar a organitzar una diada 
festiva al voltant de la Fira, amb la col·laboració de la 
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de la vila: vam 
obrir la possibilitat que les entitats vinguessin a la 
Fira, la Ràdio s’hi va afegir i retransmetia tot el dia des 
de la plaça de la Creu, vam començar a muntar algun 
acte cultural a la tarda (segons els anys, signatures de 
llibres, l’escenificació de la baralla entre el drac i sant 
Jordi, un petit correfoc dels Diables, sardanes, basto-
ners, gegants, celebració d’aniversaris de les entitats 
locals...) i la proliferació d’actes abans i després del 
mateix dia de Sant Jordi. Mentrestant, la plaça de la 
Creu es començava a quedar petita de tanta gent que 
s’hi concentrava sobretot a la tarda.

Després d’anys d’estudiar la viabilitat d’aquest 
espai per a la Fira, es va acabar decidint que l’espai 
se’ns havia quedat petit i, aprofitant una nova plaça 
cèntrica que s’havia creat, vam traslladar la Fira a l’ac-
tual plaça del Palau. En aquell moment es complien 
precisament els 30 anys de la Fira.

N’han passat dos més i ja en seran 32 d’una fira 
que només contempla la promoció i venda de llibre 
en català. Han passat 34 anys des d’aquella prime-
ra Llei de política lingüística que pretenia que el 
català recuperés el rang i ús que li corresponia com 
a llengua pròpia. Però com ha evolucionat l’ús del 
català en aquests 34 anys? Segons la darrera Enquesta 
d’Usos Lingüístics, de l’any 2015, en la zona d’àmbit 
metropolità, el 20,9% usa predominantment el català, 
el 20,4% alterna el català i el castellà, el 52,1% usa 
predominantment el castellà i el 6,6% usa predomi-
nantment altres llengües i el castellà. Pel que fa a la 
lectura, aquest mateix any 2015 un 65,4% afirmava 
llegir preferentment en castellà, un 26,5% afirmava 
fer-ho en català i un 8,2% ho feia en altres llengües. 
Sembla evident, doncs, que cal continuar promocio-
nant la lectura dels llibres en català.

Servei Local de Català de Molins de Rei

El 2014, amb motiu de la Diada de Sant 
Jordi, la Biblioteca Pau Vila va començar 
a editar la guia literària Escriptors Km0, 
amb l’objectiu de recollir, promoure i 
difondre la riquesa literària i creativa de 
Molins de Rei.

Escriptors Km0 pretén ser una eina 
indispensable per identificar i ressenyar 
els escriptors locals i les seves darreres 
obres literàries. És per això que fem 
servir el terme Km0, que defineix els 
productes de proximitat, per aplicar-lo 
a la producció literària. Creiem que és 
important enriquir-nos amb la literatu-
ra, ja sigui universal, nacional o local, 
però no podem obviar que som un dels 
principals responsables de recollir i pro-
mocionar la literatura local i els nostres 
escriptors. 

Un any més, en aquesta guia us sug-
gerim una mostra representativa, i de 
gran qualitat literària, que abraça diver-
sos gèneres, estils i formats.

Tot i que hem tractat de ser exhaus-
tius, potser no hi són tots. Per tant, us 
encoratgem que si hi trobeu alguna obra 
a faltar o ens voleu informar de prope-
res novetats, us poseu en contacte amb 
nosaltres.  

Aprofitem per recordar-vos que si 
voleu consultar les anteriors edicions 
d’Escriptors Km0 podeu trobar totes les 
guies al blog de la biblioteca: biblioteca-
pauvila.blogspot.com. 

Per Sant Jordi, compreu, regaleu i, 
sobretot, llegiu Escriptors Km0!

Biblioteca Pau Vila

La Biblioteca Pau Vila torna 
a publicar la guia Escriptors Km0
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L’atleta del Club Atletisme 
Molins Óscar Quesada és 
el nou campió de Catalunya 
de salt d’alçada en pista 
coberta després de fer un 
salt d’1,95 metres, marca 
que suposa un nou rècord 
del club. L’Óscar va obtenir 
també la cinquena posició 
en la prova de 60 metres 
tanques, la seva gran espe-
cialitat, després d’una final 
molt disputada. Els campi-
onats van tenir lloc l’11 de 
febrer passat a Sabadell.

En el campionat també 
hi van participar Marc 
Pizarro, que amb 7,45 va 
fer la seva millor marca 
personal en els 60 metres 
llisos, i Arnau Artés, en els 
800 metres, prova en què 
va demostrar el gran estat 
de forma en què es troba, 
ja que quedà en quart lloc 
amb una marca d’1:58:47, 
a només 6 centèsimes de la 
medalla de bronze.

Campionat de Relleus
El Club Atletisme Molins 
també ha participat en les 
eliminatòries del Campionat 
de Catalunya de Relleus 
4x200, categories Infantil i 
Cadet. L’equip Infantil, for-
mat per Alba Argiles, Alícia 
Calomardo, Carla Moreno 
i Laura Navarro, va fer un 
temps de 2:05:15, mentre 
que l’equip Cadet, format 
per Joana Beumala, Martina 

Roig, Paula Martín i Anouk 
Soler, va registrar un nou 
rècord absolut del club en 
la distància amb una bona 
marca d’1:59:15. Per últim, 
els nois de l’equip Cadet, 
format per Ferran Gombau, 
Álvaro Maestre, Isaac 
Segura i Víctor Cabello, 
van obtenir un registre 
d’1:45:89, marca que supo-
sa un nou rècord del club en 
aquesta categoria.

D’altra banda. Sergi 
Soler ha fet un nou rècord 
del club de llançament de 
pes en enviar la bala de 7 kg 
fins a 9,65 metres, mentre 
que Joan Moreno, l’atleta 
de proves combinades, va 
rebaixar el seu rècord del 
club de 200 metres Indoor 
fins a uns espectaculars 
22,74 segons.

Fora pistes
En el mes de febrer, tres 
atletes del club –Marc 

Pascual, en categoria Júnior, 
i Alícia Calomardo i Alba 
Argiles– van participar en 
el Campionat de Catalunya 
de Cros.

Finalment, Jordi Places 
va obtenir un temps de 2 
hores 6 minuts i 23 segons 
a la Mitja Marató de 
Barcelona, en la que era la 
seva cursa número 100.

Redacció

L’atleta de proves combi-
nades del Club Atletisme 
Molins, Joan Moreno, va 
obtenir dues medalles de 
plata i una quarta posició en 
el Campionat de Catalunya 
Juvenil disputat a la Pista 

Coberta de Sabadell els 
passats 25 i 26 de febrer. 

En concret, va aconse-
guir la plata en salt de llar-
gada amb una marca de 
6,69 metres, el seu millor 
registre personal; i també 

va obtenir la plata en els 
200 metres llisos amb un 
temps de 22’78”, a només 
tres centèsimes de l’or. En 
els 60 metres tanques va 
quedar quart amb un temps 
de 8’30”, però també va fer 
marca personal.

Autonòmic de veterans
El mateix cap de setma-

na i a les mateixes instal-
lacions sabadellenques es 
va disputar el Campionat 
Autonòmic de Veterans 
amb la participació de dos 
atletes del Club Atletisme 
Molins. En concret, Àngel 
Moya i Óscar Fabregat 
van participar en la prova 
de 1.500 metres categoria 
M-35 i van obtenir un sisè i 
un 8è lloc, respectivament.

Redacció

Els dies 18 i 19 de febrer, 
les instal·lacions del Club 
Billar Lleida van acollir 
la Final de Catalunya de 
Billar, modalitat Quadre 
71/2 de 1a Divisió, corres-
ponent a la temporada 
2016-2017. La competició 
es va dividir en dues fases. 
En la Fase Classificatòria, 
disputada el dissabte dia 
18, hi van participar dotze 
jugadors i el diumenge dia 
19, la Fase Final, amb els 
sis jugadors classificats de 
l’anterior fase. 

En la final, els billaris-
tes es van dividir en dos 
grups de tres jugadors. Els 
dos primers de cada grup 
van disputar les semifinals 
i, posteriorment, la final. 
Les partides es jugaven a 
la distància de 125 caram-
boles amb limitació de 30 
entrades.

En les semifinals, Miquel 
Plandolit s’imposà a Josep 
Ramon Molina pel resultat 
de 125 a 97 caramboles 
en 14 entrades. En l’altra 
semifinal s’enfrontaren José 
Miguel Márquez i Sergi 
Garriga, amb el resultat de 

125 a 96 caramboles en 19 
entrades, favorable al billa-
rista del Foment.

En la final, Plandolit va 
guanyar Márquez pel resul-
tat de 125 a 89 caramboles 
en 20 entrades i es procla-
mà campió de Catalunya. 
El representant de la Secció 
de Billar Foment, de la vila, 
José Miguel Márquez, es va 
haver de conformar amb el 
subcampionat.

A banda de Márquez, 
en aquest campionat hi 
van participar dos jugadors 
més del Foment: l’Albert 
Martínez, que va acabar 
sisè, i Pere Quiñonero, que 
no va poder superar la Fase 
Classificatòria. 

Classificació final: 1r, 
Miquel Plandolit  (C.B. 
Llinars); 2n,  José Miguel 
Márquez (S.B. Foment 
Molins); 3r, Josep Ramon 
Molina (S.B. la Gran 
Penya); 4t, Sergi Garriga 
(S.E. Casal Cervera); 5è, 
Abelard Salvatierra (S.B. la 
Gran Penya); 6è,  Albert 
Martínez (S.B. Foment 
Molins)

Redacció

José Miguel Márquez, obté el 
subcampionat de Catalunya de 
Billar modalitat Quadre 71/2

Óscar Quesada es proclama campió de 
Catalunya de salt d’alçada en pista coberta

Joan Moreno obté dues medalles de 
plata en el Campionat de Catalunya Juvenil

L’atleta del Club Atletisme 
Molins Joan Moreno és el 
nou subcampió d’Espanya 
Juvenil d’Heptatló. El moli-
nenc va fer una excel·lent 
competició i va aconse-
guir marca personal en 
diverses proves, com el 60 
metres llisos, llançament de 
pes, salt d’alçada i salt de 
llargada, de manera que va 
aconseguir una marca total 
de 4.757 punts que li va 
valer la medalla de plata. 

És el primer cop que un 
atleta del club aconsegueix 
pujar al podi en un campio-
nat estatal.

Redacció

L'atleta molinenc Joan Moreno 
es proclama subcampió 
d’Espanya Juvenil d’Heptatló
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La jove gimnasta molinen-
ca Aina Puig Jurado, que 
defensa els colors del Club 
Gimnàstic Barcelona, està 
fent un molt bon inici de 
temporada.

En individual i competint 
en el Nivell 6 Via Olímpica, 
ha pujat al podi en les qua-
tre competicions en què ha 

participat: en concret, en el 
Trofeu Tardor per aparells, 
Torneig Internacional Vil·la 
de Gràcia, l’internacional i 
d’alt nivell Mallorca Gym 
Cup i la primera fase clas-
sificatòria, organitzada per 
la Federació Catalana de 
Gimnàstica Artística.

Redacció

El Club Gimnàs Molins 
de Rei no s’atura. Durant 
el mes de febrer s’ha ini-
ciat la Copa Catalana de 
Gimnàstica Artística, orga-
nitzada per la Federació 
Catalana de Gimnàstica, 
així com la lliga francesa, 
i continua amb la lluita per 
la classificació per a la final 
de la lliga ibèrica en la 
darrera fase. 

L’11 i 12 de febrer es 
va disputar la primera fase 
d’edat escolar i l’equip for-
mat per Greta Manzanos, 
Laia Suñé, Marta Ruda i 
Ivette Roig van aconse-
guir una tercera plaça en el 
podi en la classificació per 
equips.

El següent cap de set-
mana va ser el torn de les 
gimnastes de Promogim. 
Ariadna Soriano, de 
Promogim 1A, va pujar al 
tercer calaix del podi i va 
aconseguir la medalla de 
bronze en la classificació 
individual. En la mateixa 
categoria, l’equip for-
mat per Ona Ollé, Blanca 
Quintans, Aina Rivas i 
Ariadna Soriano es va pro-
clamar com a campiones en 
la classificació per equips. I 
Fiona Serra, en la categoria 
Promogim 4, va aconseguir 
la medalla d’or en la classi-
ficació individual. 

En el mateix cap de set-
mana, a Beucarie (França), 
Sílvia Chacón i Olga 
Romero participaven en 
la lliga francesa formant 
equip amb gimnastes del 
Club Gimnàstica Esplugues 
“Les Moreres” i van acon-
seguir passar a la següent 
fase, de manera que van 
quedar subcampiones de la 
competició. 

El 25 i 26 de febrer va 
ser el torn de les gimnastes 
de Base i Via Olímpica, i 
el club hi participava amb 
12 gimnastes. L’equip for-
mat per Paula Gay, Sara 
Martínez, Maria Montero i 
Eva Villanova va obtenir la 

quarta plaça en la classifica-
ció per equips en la categoria 
Nivell 2 petites. Errades gai-
rebé insignificants comeses 
durant la competició les van 
allunyar del podi. D’altra 
banda, Mireia Rodríguez, en 
la categoria Nivell 4 grans, 
va aconseguir la segona 
millor nota en l’aparell de 
paral·leles asimètriques. 

Finalment, va ser en el 
primer cap de setmana de 
març quan es va disputar 
la 3a fase de la lliga ibèrica 
amb l’equip de Divisió B, 
format per Sara Chacón, 
Sílvia Chacón, Xènia 
Coronas, Mireia Rodríguez 
i Olga Romero, i l’equip 
Kids, format per Paula 
Díaz, Georgina Guzmán, 
Sara Martínez, Laura Mesa, 
Maria Montero i Martina 
Rovira. L’equip Divisió B 
va pujar al podi ja que va 
aconseguir la tercera posi-
ció i l’equip Kids va obtenir 

la sisena plaça de la classi-
ficació. Gràcies a aquests 
bons resultats, tots dos 
equips s’han classificat per 
a la final, que es disputarà 
el proper 1 d’abril. 

Anna Kurubally

La gimnasta molinenca 
Íngrid Caballero Barahona 
ha estat convocada i beca-
da per anar a entrenar els 
dissabtes al Centre d’Alt 
Rendiment de Catalunya 
(CAR), situat a Sant Cugat 
del Vallès.

La nova temporada no 
podia començar millor, ja 
que a la primera competi-
ció, que va ser la final del 
Campionat de Catalunya, 

l’Íngrid va obtenir la meda-
lla d’or en el doble mini-
tramp i la medalla de plata a 
l’aparell de trampolí.

A la primera fase de la 
Copa Catalana, que es va 
disputar el passat 12 de 
febrer, de nou van ser dues 
les medalles que va guan-
yar: en aquesta ocasió, de 
bronze en les modalitats de 
minitramp i trampolí.

Redacció

Bon inici de temporada per 
a la gimnasta Aina Puig

Ingrid Caballero rep una beca 
per entrar al Centre d’Alt 
Rendiment de Catalunya

El Club Gimnàs Molins de Rei obté bons resultats 
en les tres competicions en què participa
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Horitzontals
1.-Més que petita. 2.-Talli la 
cinta. Afegint una T tindrem 
sort. 3.-Amb forma de corona. 
Nitrogen. 4.-Glaç anglès. Hi 
passa el tren. Tontet. 5.-Bosc 

portuguès. Digrama. 6.-Arrasi. 
Salera. Un romà. 7.-Erbi. Fes 
servir. Seglar. 8.-Demostres 
alegria. Torni a firmar. 9.-Nom 
propi escocès. Profit. Una a. 
10.-País europeu. Rec. 11.-

Gos. Nial. Cinquanta romans. 
12.-Planta de jardí. Múscul 
dels bessons.

Verticals
1.-Oficines dels ministres. 
La primera. 2.-Engegarien. 
La darrera. 3.-Parent del 
dromedari. Original. 4.-Mig 
ruble. Sons humans. Clorur 
de sodi. 5.-Arc que acaba 
en punta. En la parla salada. 
Banc nascut al Vallès. 
Comença Emili. 6.-Unió 
mística. Jaqueta primeta. 
7.-Gestada. Uix. Romà 
solitari. 8.-Atendre. Sufix 
radical. Nucli. 9.-Fòsfor. 
Planta celestial. Oxigen. 10.-
Si del revés. Vagaran. Litre. 
11.-Vall ampla. Nota musical 
invertida. Alè. 12.-No natural. 
Una O.

Solució al número 141
Horitzontals.- 1.-Intercalaran. 
2.-Narreu. Arria. 3.-Traït. 
Coc. RS. 4.-Itinera. Àbac. 
5.-Mecenes.- Roda. 6.-Axis. 
Mat. CA. 7.-M. O. Parec. MA. 
8.-En. Farina. Er. 9.-Notar. 

Espant. 10.-Terrassa. ATS. 
11.-Mid. U. Dur. 12.-NI. Ar. 
Carena.

Verticals.- 1.-Íntimament. N. 
2.-Nàrtex. Noemi. 3.-Traïció. 
Tri. 4.-Erines. Farda. 
5.-Reten. Para. R. 6.-Pu. 
Remar. SU. 7.-O. Casaries. 
C. 8.-Sao. Tensada. 9.-Arcar. 
Cap. Ur. 10.-RR. Boc. Aare. 
11.-Airadament. N. 12.-
Nasca. Arts. A.

Encertants
L'única encertant ha estat 

Marta Armengol
Les respostes han de ser 
enviades a l'adreça del Llaç, 
Carrer Major 101, o del correo 
electrònic elllac@telefonica.
net, abans del dia 20 de cada 
mes. És imprescindible donar 
el nom complet, l’adreça i 
el telèfon. Si les envieu per 
correu electrònic, poseu-hi les 
dades igualment.

Solució al número 530

Encreuats 142
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 Ian Sanchez Torné. 
El guanyador del concurs 
pot passar a recollir el 
premi directament per 
BEEP, presentant el DNI 
o qualsevol document 
acreditatiu.

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

retalleu la revista. El guanyador rebrà un obsequi que regala BEEP 
que s’ha de recollir a Verge del Pilar, 6 Molins de Rei
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