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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.

Manifestació sol·licitant una 
residència d'avis

Fotografia: Miquel Viñas

Que Molins de Rei necessita una nova residència per a gent gran 
és una evidència i ha de ser una prioritat tant per a l’equip de 
govern de torn com per a tots els partits polítics de l’oposició. 

Aquí no s’hi val posar-se medalles de si un partit ha fet més o menys 
que l’altre o si ha trucat a portes “amigues” que obrin panys tancats. 
Tampoc s’hi val posar l’excusa que en els pressupostos de la Generalitat 
per al 2017 hi ha una partida de fins a cinc milions d’euros per construir 
una nova llar d’avis amb capacitat mínima de cent places internes i 
trenta places de dia públiques, perquè tothom té clar que, a hores d’ara, 
això és paper mullat, ja que en els mateixos pressupostos s’adverteix que 
aquest diners s’invertiran si hi ha disponibilitat pressupostària. I ja se 
sap com estan els comptes de la Generalitat!

Els polítics locals, tots, absolutament tots, han d’estar al costat de la 
PARM, la Plataforma d’Afectats per la Residència de Molins de Rei, que 
ha estat capaç de recollir més de 3.700 signatures i ha tret un centenar 
llarg de persones al carrer per reclamar la construcció d’una nova llar 
d’avis. Cal no deixar-los sols, acompanyar-los en la lluita i donar soluci-
ons, encara que siguin provisionals, a les seves reivindicacions.

De la mateixa manera que es necessita millorar l’educació, la sanitat 
o la mobilitat, cal pensar en el futur de la nostra gent gran, aquella que 
ha lluitat per les generacions futures i que ara, a les acaballes del seu 
pas per aquest món, tenen dret a disposar dels serveis que els permetin 
gaudir d’una certa qualitat de vida que tant els ha costat d’obtenir. No 
els podem deixar sols!

La construcció d’una nova 
residència per a gent gran ha 
de ser una prioritat

Fa uns anys, Molins de Rei va estrenar un nou ambulatori. El mes 
de setembre del 2016 s’inaugurava el nou edifici de l’Institut Lluís 
de Requesens i a final del 2018 tindrem una nova Biblioteca. Però 

mentre anem gaudint de noves i modernes instal·lacions, no som capaços 
d’aprofitar les antigues.

Per què encara no hi ha res a l’edifici de l’antic ambulatori? Per què 
s’ha abandonat l’antic edifici del Lluís de Requesens? Servirà d’alguna 
cosa la inversió de 85.000 € que vol fer ara l’Ajuntament per arranjar-
ne els desperfectes, si l’immoble seguirà desocupat i en un lloc propici a 
actes vandàlics, tal com ha succeït en els darrers mesos? Ja se sap què hi 
haurà a l’actual edifici de la Biblioteca quan s’estreni la nova?

Per què l’equip de govern municipal de torn no ha planificat abans l’ús 
dels immobles desocupats amb els governs supramunicipals competents, 
bàsicament Generalitat? 

Està molt bé estrenar nous equipaments, però no seria sobrer poder 
seguir utilitzant, per a unes altres funcions, aquells que ja tenim i fins 
ara ens donaven servei.

Ocupar els equipaments buits



4
núm. 532 abril 2017

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

S’han reparat i pintat els 
bancs, la font, les escultures 
i els jocs infantils. A més, 
s’han replantat les plantes i 
allisat el terra. 

Bona feina. Felicitats i 

molt agraïts per haver atès la 
denúncia feta en la secció “El 
Racó Oblidat”, publicada en 
el número 429 d’el Llaç.

Redacció

Polítiques socials
Segons un estudi de 
l’Associació de Directors i 
Gerents de Serveis Socials, 
Molins de Rei és un dels 
municipis del país, de més 
de 20.000 habitants, que 
més diners destina a políti-
ques socials per habitant i 
el vuitè de tot l’Estat espan-
yol. Textualment, l’informe 
assegurava que Molins de 
Rei és un dels 12 municipis 
que assoleix “l’excel·lència 
en inversió social” a l’Estat 
espanyol. Això vol dir que 
s’ha fet un gran esforç a opti-
mitzar els recursos i, sobretot, 
a saber-los assignar adequa-
dament. Esperem que aquesta 
notícia no sigui un miratge 
i aquesta realitat no sola-
ment es mantingui, sinó que 
s’incrementi en un futur. Tant 
de bo el cas de la nostra vila 
sigui un exemple per a totes 
les administracions.

Ara bé, no pensem que 
amb això ja ho tenim tot arre-
glat. La lluita per aconseguir 
la igualtat social ha de seguir; 
no ens podem quedar amb la 
sensació de “que bons que 
som”. Amb l’excusa de la dar-
rera crisi econòmica, al nostre 
país hi ha hagut una forta 
retallada en els pressupostos 
que ha afectat el vessant soci-
al i sobretot les persones amb 
discapacitat funcional. Mentre 
uns utilitzen “targetes black”, 
d’altres lluiten per subsistir 
en una selva d’insolidaritat i 
incomprensió.

Les retallades de pressu-
postos es noten molt en el 
benestar de les persones amb 
dependència. Menys diners 
vol dir menys cuidadors i cui-
dadores, menys infermeres i 
auxiliars, menys metges, etc. 
Tot això va en detriment de 
la qualitat de vida dels més 
necessitats. Les retallades 
també es noten en el servei 
d’ambulàncies. Les retallades 
econòmiques han fet que cada 
vegada hi hagi menys profes-
sionals i això ha fet baixar 

Fe d’errates
A la notícia apareguda 
a la pàgina 26 d’el Llaç 
número 532 titulada 
“Una alumna de l’Institut 
Lluís de Requesens ha 
estat seleccionada pel 
Premi Sambori 2017 
d’Òmnium Cultural” 
hem publicat errònia-
ment el cognom de 
l’estudiant seleccionada. 
El seu nom correcte és 
Iris Lázaro i no Lozano, 
tal com publicàrem per 
error. Demanem discul-
pes per la confusió.

Redacció

el grau d’atenció. Els profes-
sionals dels centres públics 
fan més del que poden, però 
no arriben a tot arreu. És una 
gran injustícia que en cas de 
crisi, les persones amb més 
necessitats sempre siguin els 
primers perjudicats. Els polí-
tics s’omplen molt la boca 
amb temes lligats als proble-
mes socials, però a l’hora de 
la veritat, tot es queda en 
paper mullat. Com és possible 
que en alguns temes socials 
les ajudes públiques arribin 
amb més d’un any de retard? 
Com és possible que per entrar 
en centres de dia i residències 
públiques hi hagi llistes d’es-
pera de més 12 mesos? Què ha 
de canviar perquè la societat i 
els polítics s’ocupin més dels 
temes socials? Hem avançat 
molt, però encara queda camí 
per recórrer per arribar a la 
total integració i normalitza-
ció de les persones que patei-
xen diversitat funcional. Tots 
plegats hem d’apostar per les 
capacitats de les persones i 
treballar per donar a tothom 
les mateixes oportunitats per 
poder desenvolupar amb tota 
normalitat la seva vida. Això 
vol dir poder fer una vida 
normal com tothom, anar a 
l’escola ordinària, poder tre-
ballar, tenir una atenció de 
salut adequada i poder fer una 
vida independent.

Felicitem-nos que a la vila 
de Molins de Rei els temes 
socials es tinguin una mica 
més en compte que en altres 
indrets.

Arnau Molins i Cirera

La cadireta

Una vegada hi havia una 
parella jove que estaven 
molt contents perquè 
havien tingut una criatu-
ra, que era el que sempre 
havien desitjat. Per cele-
brar-ho, l’home, que era 
un manetes, li va passar 
pel cap de fer una cadireta 
al nen. Dit i fet, va posar 
mans a l’obra. Al final li va 
sortir molt bé i va acabar 
pintant-la de color marró 
clar. Passaren els anys, el 
nen creixia i la cadireta 
se li feia petita. Aleshores 
a l’àvia, que sempre feia 
ganxet, li va venir bé per 
posar-hi els peus. Amb el 
temps, de tant fer-la servir 
es va anant desllorigant 
i va acabar feta malbé, 
fins que un dia d’hivern 
la varen cremar a la llar de 
foc i així acabà la història 
de la humil cadireta.

Aquest és un exemple 
del fet que tots els objec-
tes, grans o petits, tenen un 
principi i un final. Per tant, 
als que ens ha tocat viure 
en aquest univers tenim el 
mateix destí.

Els científics es tren-
quen el cap investigant els 
misteris de la vida i si la 
matèria pot generar movi-
ment i vida. La humanitat 
ha de fer un tomb i trans-
formar l’actual civilització 
per un món més just, més 
solidari i menys egoista.

Tinc entès que, en 
alguns països, als lladres 
i especuladors els tallen 
una mà. Aquí no hauríem 
d’arribar a aquest extrem, 
però sí obligar-los a tor-
nar el que han robat. La 
corrupció està tan arrelada 
que si apliquéssim aques-
ta barbaritat, trobaríem 
pel carrer mancs “a punta 
pala”.

Francesc Rimblas

En Joan Espino tenia 17 
anys quan va quedar ena-
morat d’una molinenca de 
qui mai es va separar i a 
qui sempre va estimar. Els 
avis el van adoptar i al 
poble va créixer, va viure i 
va formar una família.

Quan recordo el meu 
pare el veig creuant la 
plaça de la Creu camí cap 
a casa: els diumenges, 
amb el diari sota el braç i 
entre setmana, carregat de 
bosses per les botigues. 

Valent i lluitador, sempre era el primer en sortir cor-
rent quan al carrer Major hi havia algun incident i tenia 
cura dels seus i dels que l’envoltaven. Molins va ser 
l’escenari on la seva vida va avançar, els anys van passar 
i on les noves generacions el van fer avi. Últimament se’l 
veia passejant feliç i cofoi amb el seu nét Marc al coll.

“Tants bons records, / tantes coses que hem après de 
tu  / i tantes que en transmetrem.

Només tenim una vida per superar obstacles i ser feli-
ços com tu has sigut / la teva essència / queda en l’aire 
per protegir-nos / la teva força / ens acompanya en la 
mirada / i  el teu record, / el carregarem tot el viatge!”

En la teva memòria,  papa, 21 d’abril del 1961 - 19 
de març del 2017

Meritxell Espino

En record de Joan Espino

La plaça dels Països Catalans torna a 
lluir com el primer dia
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La Grossa de Sant Jordi
Dir que el 23 d’abril, festivitat de Sant Jordi, és un dia molt especial per al nostre 
país resulta una més que notable obvietat. Afegir que llibreters i floristes espe-
ren aquesta diada per al que comunament es coneix com “aigua de maig” o “fer 
l’agost”, no ho és menys. Però que l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, creada 
per la Llei 5/1986, de 17 d’abril (DOGC 676, 23.4.1986), els beneficis de la qual 
resten afectats íntegrament al finançament d’inversions, programes i actuacions 
d’atenció a la vellesa, als disminuïts i al funcionament de centres d’atenció a la 
infància, aprofiti l’avinentesa per organitzar una rifa amb el nom de “La Grossa de 
Sant Jordi”, rifa aquesta que, per a més inri, se celebrà quatre dies més tard, és a 
dir, el 27 d’abril, festivitat de la Mare de Déu de Montserrat, ja podria considerar-
se, tal vegada, com figues d’un altre paner.

He de reconèixer, no obstant això, que un servidor, arran de la “invitació” d’un 
amic, va contribuir, amb la mòdica suma de 10 €, a l’esmentada rifa. Són aquelles 
situacions en les quals se’t demana si vols participacions d’un número i, (com deia 
aquell) “pel sidecar”, acceptes, innocentment, encara que del tot convençut que 
es tracta d’una col·laboració “patriòtica” per alleugerar les malures dels vells, els 
disminuïts i els infants, en paraules del text legal a què acabo de referir-me. 

Doncs bé, justament el dia del sant de les Montserrats, un cop finalitzat el sor-
teig en qüestió, tot fent ús de la gentilesa d’El Periódico, que posa a disposició del 
públic en general, a la seva pàgina web, una aplicació que permet saber si has estat 
afortunat o no, vaig introduir el número amb el qual participava, així com la suma 
jugada i la sorpresa va ser que vaig poder llegir el següent: “Su participación de 10 
€ al número 48769 ha resultado premiada con: 0 €”. I vaig pensar, sort que la meva 
participació ha estat “premiada” (encara que fos amb “0 €”), perquè, tal com estan 
les coses, podria haver passat que m’hagués tocat abonar uns altres 10 €.

Josep Lluís Revenga

En anys anteriors, algunes de les comparses de Pallejà parti-
cipaven a la Rua de Carnestoltes de Molins de Rei. Era quan 
el nostre Carnestoltes se celebrava a pilota passada.
Prop de 2.000 persones participen en la cele-
bració del Carnestoltes pels carrers de Pallejà.
El Carnestoltes de Pallejà continua superant-se any rere any. 
Prop de 2.000 persones van desfilar pel “Pallejòdrom” durant 
la Rua de la Disbauxa, que va ser seguida per més de 6.500 
persones i va comptar amb la participació de 51 comparses 
i 42 carrosses. (...) Des del consistori es va voler agrair la 
col·laboració de la Kaco, dels treballadors municipals i de 
Protecció Civil per fer possible que el Carnestoltes de Pallejà 
tornés a ser, un any més, un referent a la comarca. 
Adroc Pallejà#97 – Revista d’informació local – Març/Abril 
2017

Els molinencs som pertot arreu, 
tan per bé com pel “tot s’hi val”?
Western Rufián-Alfonso
Telemadrid acompanya cada dia la sobretaula amb un western 
i ahir (dijous, 6 d’abril del 2017) el títol elegit era La revenja, 
de Clint Cooper, en què Clint arriba a una localitat de l’oest 
anomenada Shelby a recuperar un amor perdut. A la mateixa 
hora, però, el Congrés contraprogramava amb un western en viu 
i sense amor: l’inici de la comissió d’investigació de l’operació 
Catalunya. (...) 
Si al far west els protagonistes fan tremolar els arbres quan aca-
ricien la cartutxera amb els dits, De Alfonso, com ja va practicar 
al Parlament al juny, jugava a intimidar els diputats amenaçant 
amb desenfundar la llista de 66 personalitats que ell va rebre al 
despatx, entre les quals ahir en va destacar Oriol Junqueras –per 
fer por a Rufián (...) “Ja que és tan gall, digui-ho, tingui agalles 
i digui-ho!”, el va desafiar Rufián en el clímax del western par-
lamentari de sobretaula. “Jo no sóc tan gall... El que no sóc és 
gallina!”, va replicar De Alfonso (...)
La sessió encara va tenir un plànol extraordinari que no figurava 
al guió: l’abraçada entre De Alfonso i el diputat del PSC José 
Zaragoza a la porta del Congrés. A fora, el vent no movia la 
pols ni agitava cap cactus, però els diputats que havien viscut el 
western no sabien si espolsar-se les solapes o enviar la roba a la 
tintoreria. 
“La crònica” – David Portabella – El Punt Avui – Dijous 6 
d’abril del 2017

A l’empresa de jardineria que tenim aquí Molins de Rei, li és 
més fàcil tallar i replantar de nou. Seguint per aquest camí,  
d’arbres centenaris pocs en tindrem...  
Pla de xoc per mirar de salvar el 
tricentenari Pi Gros de Vilanova
L’esgrogueïment de la capçada del tricentenari Pi Gros de 
Vilanova i la Geltrú ha fet saltar les alarmes. Es tem per la seva 
vida. Per això l’Ajuntament ha anunciat un pla de xoc amb pas-
tilles amb nutrients al terra i adob foliar amb aminoàcids. També 
es farà un treball al terra per afavorir-ne l’aeració i incorporar-hi 
nutrients. Segons les necessitats, es farà reg de suport durant 
l’època estival, desbrossaments i un parell d’aplicacions per pre-
venir la processionària del pi. 
“Batec ciutadà” – Ramon Francàs – La Vanguardia – 12/4/2017

Fa més de 500 anys Leonardo va néixer al poble italià de 
Vinci. No li sabem el cognom i per això li diem Leonardo da 
Vinci. Amb aquesta veritat, d’una recerca frustrant, com no 
podem tenir incredulitats amb noticies com aquesta? 
Encèland, la lluna de Saturn amb un oceà que pot contenir 
vida
La petita lluna Encèland de Saturn té els ingredients necessaris 
perquè hi hagi vida al seu oceà interior, segons noves observa-
cions de la missió Cassini, que, el passat 14 d’abril, la NASA va 
presentar en roda de premsa. (...) El satèl·lit té fonts d’energia 
sota la superfície com les que sustenten ecosistemes en els fons 
dels mars de la Terra.
La novetat essencial: el satèl·lit emet hidrogen a l’espai que es 
forma al fons del seu oceà. Coincidència suggeridora: a la Terra, 
l’hidrogen aporta l’energia que sustenta ecosistemes submarins.
“Tendències” – “L’exploració del sistema solar” – Josep 
Corbella – La Vanguardia – Dissabte 15 d’abril de 2017

El passat 26 d’abril vam fer per primera vegada una classe oberta a tothom a la Sala 
Punt de Comerç del Mercat Municipal. La vam titular “Mengem bo, escrivim bé” 
amb la intenció de proporcionar eines perquè aquelles persones a qui els agrada la 
gastronomia puguin escriure correctament els plats que elaboren. Fa uns anys, tots 
necessitàvem de diccionaris, vocabularis o reculls d’expressions en format llibre, lli-
bret o desplegables i des del Servei de Català els repartíem així que en teníem. Avui 
dia, l’ordinador s’ha convertit en l’eina de treball principal i, si el tenim actualitzat, 
pot disposar de tots els recursos necessaris perquè els nostres textos surtin ben polits. 
Internet és un gran magatzem on remenar entre tots els productes fins a trobar el més 
adient a les nostres necessitats. El problema és que aquest “magatzem” és tan gran 
que molt sovint ens hi perdem o no arribem a detectar prou bé el que realment ens 
pot ajudar més.

Per això vam fer aquesta sessió. A partir dels dubtes que se li presenten al Jordi 
Beumala, un dinamitzador gastronòmic de la vila, tal com ell mateix es defineix, a 
l’hora d’escriure les receptes al seu blog o quan ha de parlar en el programa de tele-
visió que fa, el Jordi del Servei de Català va anar explicant com consultar els diccio-
naris o els webs, com el del TERMCAT, que recullen millor tot el que està relacionat 
amb l’alimentació i la gastronomia. 

Algú podria pensar que el més important en la gastronomia és cuinar bé. 
Evidentment, és així, però tampoc hem d’oblidar que per explicar una recepta hem 
d’utilitzar la llengua, com també ho hem de fer per explicar una excursió, informar 
sobre una oferta d’un producte determinat, aclarir com es munta un moble o, senzi-
llament, publicar una informació al Facebook o una piulada al Twitter. Si una llengua 
està viva, ha de ser útil per a qualsevol situació i el català té prou recursos per actuar 
perfectament com a eina de transmissió en qualsevol àmbit, des del més col·loquial 
al més tècnic.

Una de les funcions del Servei de Català és intentar que 
la llengua s’utilitzi correctament, sempre d’acord amb la 
situació de què es tracti: l’ensenyem des dels cursos, però 
també ajudem a fer-la servir amb correcció mitjançant 
xerrades, materials de difusió, assessorament lingüístic 
en els textos o pràctiques de qualsevol mena. Compteu 
amb el nostre Servei per a qualsevol cosa que necessiteu 
relacionada amb el català, tant personalment com si for-
meu part d’una entitat i creieu que podria ser interessant 
d’organitzar alguna activitat que impulsi el català com 
una llengua d’ús viva.

Si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres podeu 
fer-ho venint a Ca n’Ametller, per telèfon (93 680 37 32) 
o per correu electrònic (slcmolins@cpnl.cat).

Servei Local de Català 

La llengua és a tot arreu
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Segons l’estudi La pobresa 
a Espanya poble a poble, 
elaborat per l’empresa Ais 
Group a partir de la informa-
ció de l’Instituto Nacional 
de Estadística i diversos 
indicadors sociodemo-
gràfics i econòmics, Molins 
de Rei és el municipi cata-
là de més de 25.000 habi-
tants amb el risc de pobresa 
més baix. L’informe pren 
com a mostra les pobla-
cions catalanes amb més de 
25.000 habitants i calcula la 
taxa de població en risc de 
pobresa.  

Amb l’11,1%, Molins 
de Rei registra la taxa més 
baixa de població en risc 
de pobresa de Catalunya, 
seguit de Barberà del Vallès, 
Cerdanyola del Vallès i Sant 
Cugat del Vallès, amb un 

12%. La ciutat de Barcelona 
té un índex del 13%. Si ho 
comparem amb les ciutats 
de 25.000 habitants, des-
prés de Molins de Rei se 
situaria Santa Perpètua de 
Mogoda, en la 22a posició, 
i Pineda de Mar, en el 40è 
lloc. El percentatge a la vila 
és 2,7 punts inferior a la 
mitjana catalana i la meitat 
que la mitjana espanyola, 
situada en el 22,1%. 

Per calcular el risc de 
pobresa, l’estudi, elaborat 
amb dades del 2015, calcula 
les llars unipersonals amb 
ingressos inferiors a 8.011 
euros l’any i les formades 
per dos adults i dos nens 
amb ingressos per sota de 
16.823 euros anuals.

Redacció

Un estudi situa Molins de Rei 
com el municipi de més de 
25.000 habitants amb menys 
risc de pobresa de Catalunya 

Amnistia Internacional (AI) ha publicat 
l’informe anual que emet per valorar la situació 
dels Drets Humans en l’any 2016. El document 
destaca per damunt de tot el risc d’un efecte 
dominó a mesura que els estats més poderosos 
fan marxa enrere en els seus compromisos sobre 
drets humans. Salil Shetty, secretari general 
d’AI, adverteix que el “mai més” està perdent 
tot el seu significat quan els estats deixen de 
reaccionar davant les atrocitats massives que 
s’han patit en diversos països. Espanya no en 
queda al marge, especialment quan parlem de 
les persones refugiades o en la limitació de la 
llibertat d’expressió.

Aquesta organització presenta una anàlisi 
exhaustiva sobre la situació dels drets humans 
en el món que contempla 159 països. Les conse-
qüències de la retòrica tòxica i deshumanitzado-
ra del “nosaltres contra ells” amb què s’elabora 
l’agenda a Estats Units, Europa i a altres parts 
del món estan provocant un retrocés en matèria 
de drets humans i debilitant la resposta global 
a les barbaritats massives que s’estan produint. 
Aprofitant els dubtes, d’altra banda legítims, 
que pugui tenir la ciutadania, són massa els polí-
tics que fan un manipulació venenosa i divisiva 
de la política de la identitat amb la finalitat de 
guanyar vots. 

La política que fa seva la perillosa idea que 
algunes persones són menys humanes que les 
altres porta al fet que grups sencers de persones 
quedin despullades de la seva humanitat. Els 
canvis polítics tan radicals del 2016 mostren 
com l’odi pot desfermar els aspectes més foscos 
de la naturalesa humana. 

Durant el 2016, els governs van fer els ulls 
grossos davant els crims de guerra, van impulsar 
lleis que trepitjaven el dret d’asil, van aprovar 
lleis que violaven la llibertat d’expressió, van 
incitar a assassinar persones perquè consumien 
drogues, van justificar la tortura i la vigilància 
massiva, i van ampliar poders policials draco-

nians. 
També van donar l’esquena a les persones 

refugiades i migrants. Amnistia documenta com 
36 països van violar el dret internacional en 
retornar il·lícitament persones refugiades a paï-
sos on els drets humans corrien perill.

Estats Units, Austràlia, Xina, Egipte, Iran, 
Turquia, Tailàndia i l’Índia han portat a terme 
campanyes massives de repressió. Regne Unit 
ha aprovat una llei sobre vigilància inaudita 
i catastròfica, i França ha allargat de manera 
inusual l’estat d’excepció. 

Amnistia adverteix que el 2017 veurem 
agreujar les crisis en curs per un debilitament de 
lideratge en la defensa dels drets humans. “Si no 
hi ha voluntat política dels líders mundials per 
pressionar els Estats que no respecten els drets 
humans, estan en perill els principis bàsics, 
des de la rendició de comptes per les atrocitats 
massives fins al dret d’asil”, ha senyalat Salil 
Shetty.

El món s’enfronta a una llarga llista de cri-
sis amb poca voluntat política per abordar-les, 
entre les quals: Síria, Iemen, Líbia, Afganistan, 
Amèrica Central, la República Centreafricana, 
Burundi, Iraq, Sudan del Sud i Sudan. En 
l’informe d’Amnistia es documenten crims de 
guerra en almenys 23 països durant el 2016.

Espanya no ha quedat al marge d’aquesta 
tendència general a l’hora de menystenir els 
drets humans. L’acollida de persones que fugen 
de conflictes o de greus violacions dels drets 
humans segueix sent insuficient i segueixen 
continuen les expulsions col·lectives a les fron-
teres de Ceuta i Melilla. 

També “el delicte d’enaltiment del terroris-
me” limita desproporcionadament la llibertat 
d’expressió. La impunitat és una tendència en 
les violacions dels drets humans, els membres 
de les forces de seguretat implicats en l’ús 
excessiu de la força molt poques vegades són 
identificats i els casos de tortura segueixen 

sense ser investigats, així com els crims contra 
el dret internacional i els que van ser comesos 
durant la Guerra Civil i el franquisme. Així, es 
nega el dret a la veritat, la justícia i la reparació 
de les víctimes i els seus familiars. 

Per damunt de tot aquest desgavell general 
destaca la indiferència davant dels crims que 
s’estan cometent i s’accepta que sigui una 
cosa normal, mentre el Consell de Seguretat 
de l’ONU queda paralitzat davant les rivalitats 
entre els seus Estats membres permanents. 

I qui defensarà els drets humans?
Amnistia demana a la gent que s’oposi en tot 

el món al cinisme de retirar drets humans con-
solidats amb la llunyana promesa de prosperitat 
i seguretat. La solidaritat global i la mobilitza-
ció popular seran molt importants per protegir 
els defensors dels drets humans, que solen ser 
acusats pels governs de ser una amenaça per 
al desenvolupament econòmic i la seguretat. 
L’informe d’Amnistia documenta que en el 
2016 es van donar casos de persones mortes 
per defensar els drets humans en 22 països. 
Van morir per defensar els drets de minories i 
comunitats petites, de les dones o per qüestionar 
interessos econòmics partidistes. 

“Ara més que mai és necessari que totes les 
persones lluitem pels valors bàsics de la dignitat 
humana i la igualtat a tot arreu”, ha manifestat 
el secretari general d’AI. “Cada persona ha de 
demanar al seu govern que utilitzi tot el poder 
i la influència que tingui per denunciar els qui 
cometen abusos contra els drets humans. En 
temps difícils, les persones han aconseguit can-
viar les coses quan s’han  posicionat, ja sigui 
pels drets civils als Estats Units o per lluitar 
contra l’apartheid a Sud-àfrica o els moviments 
pels drets de les dones o les persones en tot el 
món. Totes les persones hem de fer nostre aquest 
repte.”

Pla del Llobregat - AI de Catalunya

Els drets humans al 2016

L’Ajuntament va aprovar 
per unanimitat en el Ple de 
febrer una moció presenta-
da per la CUP per declarar 
Molins de Rei municipi per 
la diversitat sexual i lliure 
de LGTBIfòbia. D’aquesta 
manera, Molins de Rei 
s’adhereix a la Xarxa de 
Municipis LGTBI (lesbia-
nes, gais, bisexuals, trans-
gèneres i intersexuals) de 
Catalunya, formada per una 
vintena de poblacions i amb 
el suport de la Generalitat i 
la Diputació de Barcelona.

La moció insta l’Ajunta-
ment a reforçar el compro-
mís amb la no discriminació 
per raó d’orientació sexual 
o identitat de gènere, donar 
suport al moviment cata-
là d’alliberament LGTBI i 
començar a treballar en la 
redacció del Pla Municipal 
per les Llibertats de les 

Persones LGTBI abans del 
28 de juny.

Algunes de les accions 
que hauria de comprendre el 
pla, que ha d’entrar en fun-
cionament abans no acabi 
la legislatura, són: incor-
porar cursos i tallers sobre 
diversitat sexual als centres 
educatius i entitats d’edu-
cació en el lleure; ampli-
ar el fons de la Biblioteca 
Pau Vila sobre aquest 
tema; programar xerrades i 
tallers adreçats a entitats de 
la vila; elaborar un tríptic 
informatiu amb informació 
sobre col·lectius d’allibe-
rament gai i informació 
sobre l’Observatori contra 
l’Homofòbia; garantir que 
als espais municipals per a 
gent gran i centres de salut 
mental hi hagi protocols 
d’acollida a persones grans 
lesbianes, gais, bisexuals, 

trans i intersexuals, i posar 
un nom relacionat amb la 
lluita LGTBI a alguna plaça 
o carrer del municipi. 

A tot això, sumen la 
incorporació de dues com-
memoracions: el 17 de 
maig, Dia Mundial contra 
l’Homofòbia, i el 28 de 
juny, Dia Internacional per 
a l’Alliberament Gai, per 
als quals proposen que es 
pengi del balcó de la Casa 
de la Vila una pancarta i una 
gran bandera amb els colors 
de l’arc de sant Martí.

Jaume Ortega

Molins de Rei es declara municipi per 
la diversitat sexual i lliure de LGTBIfòbia
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Els alumnes de l’escola 
Manyanet Molins de Rei, 
conscienciats amb la crisi 
humanitària que està patint 
el Mediterrani a dia d’avui, 
vam decidir que no podíem 
quedar-nos de braços ple-
gats. Com que volíem millo-
rar la situació, vam decidir 
fer activitats que estigues-
sin a les nostres mans per 
recaptar fons i destinar-los 
a l’ajuda humanitària.

Així doncs, vam buscar 
possibilitats i vam decidir 
que una gimcana i un con-
cert estaven al nostre abast 
i podia resultar exitós.

Per fer la gimcana vam 
demanar col·laboració als 
alumnes del voluntariat 
del centre. Molts d’ells 
ens van ajudar moltíssim i 
entre tots vam fer possible 
aquesta activitat. El concert 
va ser més difícil: volíem 
fer cançons relacionades 
amb el tema i ens vam tro-

bar amb el problema que 
no tots els músics sabien 
tocar les mateixes cançons 
o que no totes estaven en 
el mateix to. Amb molta 
feina vam acabar elaborant 
un programa de cançons i 
lectures relacionades amb 
la crisi dels refugiats que 
va resultar un concert fan-
tàstic.

Al final vam aconseguir 
recaptar 675 euros, gràcies 
a la col·laboració de tots els 
participants i voluntaris que 
van fer que una gimcana, 
un concert i un bar es con-
vertissin en esperança per 
a aquells qui més la neces-
siten a través de l’ONG 
Proactiva Open Arms. 

Estem molt orgullosos 
no solament del resultat, 
sinó també del fructífer 
procés.

Gal·la, Maria, Anna, 
Alejandro i Miquel

L’escola Manyanet aporta 
675 euros per ajudar els 
refugiats que es juguen la 
vida creuant el Mediterrani Molins de Rei va partici-

par per primera vegada en 
els actes que s’organitzaren 
arreu del món amb motiu 
del Dia Mundial de 
Conscienciació sobre l’Au-
tisme. I ho va fer gràcies 
a la iniciativa i impuls 
de Dani Andreu, l’anima 
mater de Gueopic, l’entitat 
sense ànim de lucre desti-
nada a l’ajut dels infants 
amb problemes de comuni-
cació. L’activitat havia de 
fer-se a l’aire lliure, però 
la previsió de pluja va fer 
que es traslladés al Foment 
Cultural i Artístic, entitat 
que va cedir el teatre de 
forma gratuïta.

Tot va començar amb 
el so dels timbals dels 
Dimonis de Molins de Rei. 
Quan la seva tabalada va 
entrar per les portes del 
Foment, el teatre ja estava 
vestit de blau gràcies als 
globus i les samarretes que 
omplien la sala. Fins i tot els 
de Sonitrons, que controla-
ven el so i la il·luminació, 
portaven samarreta blava, 
el color escollit per donar 
visibilitat a l’autisme.

Ed Tulipa va tocar el 
“You belong to me”, la 
cançó protagonista del 

seu videoclip més íntim, 
el qual va ser dirigit per 
Dani Andreu, pare d’un nen 
amb autisme sever que està 
removent muntanyes per 
millorar la vida dels infants 
que pateixen aquest tras-
torn. Molts amics d’Andreu 
van estar presents durant 
l’acte.

“Avui és un dia de cons-
cienciació, no de celebra-
ció, sobre un problema 
que afecta més persones 
de les que ens pensem”, 
va advertir Andreu durant 
el seu parlament, que va 
precedir el de les regidores 
Carme Madorell i Ainoa 
García, i el de l’alcalde, 
Joan Ramon Casals. Es 
tractava de donar a conèi-
xer històries com la d’en 
Gueorgui, el fill del Dani, la 
de la Martina o la de moltes 
persones més, sovint poc 
conegudes.

“El blau és el color de 
l’esperança, el color de 
la tenacitat”, va advertir 
Andreu. El seu relat sobre 
la seva vida i la del seu 
fill i més d’una anècdota 
personal va emocionar els 
presents. “Fa molts anys, 
després de veure una pe-
l·lícula, vaig desitjar tenir 

un fill així per poder-me’n 
fer càrrec i es va acabar 
fent realitat”, va confessar. 
Diferents persones del seu 
entorn van acompanyar-lo 
en la lectura d’un manifest 
que reclama més visibilitat 
i ajuts per a l’autisme.

Dos vídeos van tocar la 
fibra a més d’un dels pre-
sents. El primer va ser un 
anunci de Gueopic sobre 
l’autisme protagonitzat 
pel conegut actor Karra 
Elejalde, que no es va voler 
perdre l’acte.

El segon va ser la 
presentació de la cançó 
“Gueopic”, a càrrec de la 
Colla del Pic, que són els 
alumnes de tercer de l’esco-
la Virolai. La mateixa Colla 
del Pic va actuar en directe, 
amb les seves samarretes, 
és clar, blaves.

Tot va acabar amb  
l’actuació dels germans 
Fortuny, del grup Elèctrica 
Dharma. Mentre ells actua-
ven sota el blau dels focus, 
els Matossers de Molins de 
Rei van aixecar un pilar. 
Així es va cloure un acte 
que va remoure conscièn-
cies i que, per un dia, va 
donar visibilitat a l’autis-
me.

Jose Polo
Fotos cedides per 

l'ajuntament - 
Dan Costa

Gueopic dona visibilitat a 
l’autisme amb un gran acte

L’Ajuntament de Molins de 
Rei ha aprovat per unanimi-
tat una moció presentada pel 
grup municipal de Molins 
Camina a favor de la Mesa 
Estatal Pro-Referéndum de 
las Pensiones (MERP).

Aquesta entitat, segons 
expliquen en el seu mani-
fest, lluita per “blindar les 

pensions en la Constitució” 
mitjançant una reforma de 
la Carta Magna que inclogui 
la “prohibició explícita que 
qualsevol govern, actual o 
futur, pugui tocar, retallar o 
privatitzar el sistema públic 
de pensions”. 

Jose Polo

Aprovada per unanimitat una 
moció de Molins Camina per 
blindar les pensions
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L’any 1942, a Molins de Rei es va construir un 
cotxe elèctric per iniciativa particular. Era pro-
pietat del senyor Francisco Madorell Claramunt, 
director de la fàbrica de can Malvey i pare del 
dibuixant Josep Maria, del Pere i de la Roser. 
Aquest automòbil va ser el primer cotxe elèc-
tric que molts molinencs van poder veure. Ens 
consta que encara tenim entre nosaltres algunes 
persones que el recorden. 

Al voltant de les tres de la tarda, els menuts 
esperaven bocabadats que passés per la carretera 
en direcció a Barcelona un cotxe que no feia 
soroll. El senyor Madorell anava diàriament a 
Barcelona fins al carrer Provença, entre passeig 
de Gracia i rambla de Catalunya, on s’havia 
desplaçat a viure la família. La causa d’aquell 
canvi temporal d’habitatge era que, a Molins de 
Rei, els fills no podien cursar estudis mitjans ni 

superiors. El pas d’aquell automòbil per la llarga 
carretera era tot un espectacle. 

Tot i que el cotxe tenia una autonomia que 
li permetia anar de Molins de Rei a Barcelona 
i tornar, normalment carregaven les  bateries 
a l’arribar a Barcelona. La Roser, que llavors 
era una adolescent, recorda com acompanyava 
el seu pare a endollar el cotxe a un garatge del 
carrer Rosselló. Deixaven el cotxe carregant tota 
la nit i, així, el Sr. Francisco l’endemà tornava a 
Molins de Rei amb les bateries plenes. 

Era un cotxe de quatre places, d’aspecte curt 
a causa de l’alçada que tenia. Les bateries de 
plom (unes set o vuit) eren a la part baixa del 
vehicle. L’estructura de fusta de melis va ser feta 
pel fuster Font (el mateix que havia estat fuster 
a la Colònia Güell, amb en Gaudí). El seu motor 
el conformaven forces peces que abans havien 

pertangut a un vell Ford model T, arraconat al 
garatge de cal Subirats. Per construir-lo hi van 
participar els manyans de can Malvey. Les rodes 
eren massisses, el volant anava dret i el color 
era blau grisós. Per la seva forma i embalum 
l’anomenaven la piragua. 

Aquest és un curt relat d’un fet històric que 
creiem significatiu i d’actualitat, malgrat que va 
succeir a la vila fa quasi 80 anys. No disposem 
de fotografies ni de més informació fins a data 
d’avui. Si algun dels lectors d’aquest resum dis-
posa o sap d’algú més que podria tenir records 
o documents d’interès, li agrairíem que ens els 
fes arribar per tal de poder-ne fer un article més 
ampli i detallat. Ens agradaria que aquesta part 
de la nostra història col·lectiva fos ben conegu-
da per les generacions presents i futures.

Àngels i Teresa Canals Sabaté

Molins de Rei, poble pioner del cotxe elèctric

L’Espai en Blanch fa molts anys que va néixer: 
primer, com un caprici infantil; després, com 
un somni d’adolescent. Més endavant es va 
convertir en una utopia juvenil i, finalment, en 
un projecte d’adults amb l’esperança que acabi 
sent una realitat que ens acompanyi fins a la 
nostra vellesa. Espai en Blanch és la suma de 
petites lliçons de vida que hem anat acumulant 
pel camí tant en Xavi com l’Ivan i jo mateix, en 
Pere. Els tres germans que quedem (Ramsés, no 
t’oblidem!). Espai en Blanch, amb ch final, el 
nostre segon cognom, és l’homenatge a la nostra 
mare, la dona que ens va fer entendre la impor-
tància de saber col·leccionar amb seny aquestes 
petites lliçons de vida.

Al llarg del temps he après que no serveix de 
gaire explicar amb paraules els projectes perso-
nals si no venen acompanyats d’alguna expe-
riència prèvia que doni suport a les teves abs-
traccions. També he comprovat, sovint en carn 
pròpia, que el món està farcit de persones amb  
talent que no l’acaben desenvolupant, simple-
ment, per raons logístiques... i que trobar espais 
adients és un dels obstacles més importants. 
Nosaltres l’hem trobat a la plaça de les palmeres 
(Pont de la Cadena per als més puristes).

La tercera lliçó que destacaria, potser la més 
determinant, és que costa molt tenir temps per 
escapar del full de ruta quotidià per dedicar-lo 
a nosaltres i a conèixer altres persones amb les 
quals, probablement, compartim afinitats que 
desconeixem. Per això hem creat l’Espai en 
Blanch, per proporcionar espai, logística, idees 
i calor humà a les persones que necessiten anar 
més enllà de la seva rutina diària per poder 
demostrar-se que són capaces d’aportar coses 
als altres.

En una primera fase, els cursos i els tallers 
són la base de la nostra activitat. Volem con-
vertir-nos en una Acadèmia de les coses petites 
on un dia, per exemple, pots estar practicant 
l’anglès, o parlant de filosofia amb altra gent a 
l’hora de la sobretaula, i un altre dia pots estar 
fent sessions de relaxament amb el teu fill abans 
de la retirada a casa, o aprenent a fabricar cer-
vesa casolana o cosmètics fets amb productes 
que tu mateix has anat a buscar al bosc... Les 
possibilitats són inabastables. Tots aquests apre-
nentatges tenen en comú que, darrere la seva 

aparent intranscendència, omplen grans forats 
negres de la nostra vida, dels quals només ens 
adonem quan ens fem preguntes sobre el sentit 
de la vida que estem portant.

Aquests cursos són l’estratègia per assolir 
el que, per a nosaltres, és l’objectiu essencial: 
reunir persones i fer que es descobreixin mútua-
ment. Fer que s’adonin que hi ha altres persones 
molt a prop d’elles amb qui poden compartir 
somnis, pors, interessos... històries. Creiem que 
aquesta és la llavor que cal cultivar si volem 
generar projectes que neixin amb força. Quan 
això passi, quan sorgeixi algun projecte gràcies 
a la dinàmica de les nostres activitats, acom-
panyarem tant com puguem les persones que 
l’impulsin.

Ens volem centrar en projectes de produc-
ció cultural, artística i educativa perquè, per 
a nosaltres, l’art, la cultura i l’educació són 
tres aspectes essencials i indissociables de la 
formació personal. Per això hem fet un espai 
polivalent, adaptat a propostes ben diverses com 
ara els tallers que ja hem esmentat i altres acti-
vitats com xerrades presencials, conferències i 
reunions virtuals, exposicions o espectacles de 
petit format. Els espectacles tenen un lloc pre-
ferent perquè l’oci i l’entreteniment cultural han 
de ser l’eix vertebrador dels nostres projectes. 
La visualització dels resultats.

L’Espai en Blanch no és un espai gaire gran. 
Són uns 60 metres quadrats que poden acollir, 
com a molt, unes 20 persones per fer tallers i 
unes 35 per assistir a actes com a espectadores. 
La nostra intenció no ha estat crear un espai de 

grans projectes, sinó un lloc acollidor que ens 
permeti deixar-nos portar pel desig de materia-
litzar, amb l’ajut d’un equip de gent motivada, 
les intuïcions que vagin naixent. Ens agrada 
explicar que no volem ser un laboratori d’idees, 
sinó una cuina de projectes. Idees en Acció. 

Si t’has identificat amb alguna de les coses 
que has llegit en aquest article, segur que tens 
un lloc a l’Espai en Blanch. Ens trobaràs a www.
espaienblanch.cat T’hi esperem amb ganes de 
treballar i, sobretot, de crear nous espais dins 
l’espai. Ens agrada pensar que l’Espai en Blanch 
és un lloc petit per fer coses grans.

Pere Arcas
Programador de les activitats 
i membre del grup impulsor

Per què hem obert l’Espai en Blanch?
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Surto endiumenjada de casa, brandant tortell 
–barceloní, de Can Vives, que sé que als de casa 
els agrada– i fent cara de bona filla. Avui cele-
brem l’aniversari de la menuda de casa, que ja 
no és tan menuda perquè en fa trenta-dos i toca 
anar a Molins i dinar amb la família.

Del poble me’n separa tan sols mitja hora en 
tren, a tot estirar; però cada cop veig més, quan 
hi vaig a veure els meus, que el lloc natal ja 
no em pertany. O no li pertanyo, que pel cas 
és el mateix. Me’n segueix enorgullint la seva 
idiosincràsia, tan volgudament distanciada de 
la resta del cinturó industrial, quan arribo a la 
plaça de la Creu i hi veig una pancarta geganti-
na amb una estelada on diu “Ni un pas enrere”. 
Sí senyor, jo vaig néixer aquí, on les campanes 
toquen a sometent la mitjanit de l’Onze de 
Setembre. On representem Els Pastorets de 
Pitarra i no els de Folch i Torres. El llogar-
ret de nom monàrquic –per gràcia d’Alfons 
II, que decidí plantar-hi uns molins– que va 
pintar el mobiliari urbà amb els colors de la 
república, en un atac d’ironia meravellós. Vila 
de Molins de Rei, la del pont de quinze arcades, 
són dotze (dotze!) molins reials, que t’han fet 
anomenada.

Molins té un punt una mica bàrbar que em 
fascina: un plat típic fet de sang, fetge i altres 
menuts de xai, els esmorzars de traginers en 
què a quarts d’onze ja anem pel cafè, la copa 
i el puro i una bèstia de foc gegantina que ens 
fa plorar a tots quan baixa rabent a la plaça 
de l’Ajuntament al so de “La presó del rei de 
França”. És la prova del nou de ser molinenc: 
si no t’emociones amb el Camell, no tens cor. I 
pobre de tu que, essent menut, et faci por: t’hi 
posaran al davant i bramaràs i et cagaràs a les 
calces fins que et passi. La teva pròpia família 

et farà befa i no seràs acceptat com a adolescent 
fins que el teu barret de palla, com una prova del 
mocador iniciàtica, no estigui ben socarrimat de 
pluja d’espurnes de traca.

Va, potser sí que em pertany una mica, el lloc 
natal. O li pertanyo, que pel cas és el mateix. Fa 
anys que no hi visc, però me l’estimo. I com no 
fer-ho? M’hi he fet persona. Totes les primeres 

vegades, com xinxetes de colors en un mapa, 
reposen als seus racons. Els primers petons a 
la plaça del Mercat, les seques amb botifarra a 
l’Agrupa, les aventures a la Ràdio, els divendres 
al racó dels Gegants Vells. El Castell Ciuró, el 
poliesportiu i la barraqueta. Els caramels de 
cuba libre de cal Maitanquis de pujada a l’ins-
titut, els assajos de Pastorets a la Peni. El cor 
bategant fort perquè no em demanessin el carnet 
al Cèltic, abans de fer els divuit.

Estic nostàlgica perquè la menuda en fa tren-
ta-dos? No ho sé pas. Crec que em passa cada 
cop que pujo (o baixo? mai no ho sé) al poble. 
Per Festa Major, especialment, quan desfilen 
tots els exnòvios per la plaça de la Llibertat, 

on em trec quinze anys de sobre anant a buscar 
cerveses a la barra del Cau i me’ls torno a posar 
quan no conec cap dels jovenets que hi serveix. 
A la Candelera, quan m’hi quedo a dormir i friso 
per sentir totes les olors del món quan surto de 
casa. Quan la mare m’envia a buscar un rodó de 
mig tallat a cal Ferreret i sempre en torno amb 
carquinyolis.

 I si el lloc natal és, ara ja, un lloc més 
emocional que físic? Travesso el passeig del 
Terraplè i soc capaç de recordar el canal de la 
Infanta, soterrat. Aquella vegada que d’adoles-
cents ens va tocar obrir el ball dels Tres Tombs 
al Foment, pixant-nos de riure i assajant de fer 
un pasdoble digne, entre avis solemnes, perquè 
als monitors de l’Esplai els havia tocat ser ban-
derers i cordonistes i necessitaven parella. La 
pintada de l’Ovidi davant de cals pares.

Sento com em tusten l’esquena. La menuda 
de casa fa cinc minuts que em va al darre-
re, cridant-me infructuosament perquè duc els 
auriculars posats. L’abraço, la felicito i em diu 
que anem a fumar al sol abans de pujar a casa 
els pares. Deixem el tortell a l’ombra i ens expli-
quem la vida.

 I allà al banc de sota casa, on he tingut 
tantes converses de matinada, fumant sota el 
sol d’abril amb ma germana, m’adono que hi 
pertanyo i em pertany, el lloc natal. Perquè són 
meus els fracassos, les emocions, els rituals de 
pas i els records, però ell, el poble, ha estat tes-
timoni silenciós de tots. El mateix banc on ara 
em comença a molestar el sol em guarda alguns 
secrets. I els secrets compartits fan eterns els 
vincles.

Míriam Cano
Article publicat a Catorze, cultura viva

La del pont de quinze arcades
Totes les primeres vegades, com xinxetes de colors en un mapa, reposen als seus racons

L’ANC de Molins de Rei, dins la campanya 
FemFutur, dedicada aquest mes a la reac-
tivació econòmica, us presentem el següent 
article.

Seria molt difícil fer una versió real de 
la pel·lícula Ocho apellidos catalanes. Com 
centenars de milers de catalans, jo no serviria, 
jo no els tinc. La meva àvia era de l’Aragó. 
Un dels meus besavis, de La Rioja. Un altre, 
d’Andalusia. Tenia família a Elx. Tots van aca-
bar venint a Catalunya, que, generació rere gene-
ració, demostra que és una terra d’oportunitats i 
d’acollida. Històricament, Catalunya sempre ha 
acabat sortint-se dels reptes que se li han anat 
plantejant, però especialment quan Catalunya ha 
liderat aquest repte: la revolució industrial n’és 
un bon exemple. 

Ara, Catalunya està demostrant que també 
és capaç de superar una crisi i de liderar un 
altre repte. Malgrat que el ministre Margallo va 
pronosticar que el simple fet de discutir sobre la 
independència portaria pobresa a Catalunya, el 
nostre país creix econòmicament ja a un ritme 
superior al de l’Estat. És aquí on més capital 
estranger s’inverteix de tota la Península i la 
taxa d’atur juvenil, tot i ser molt alta (32%), és 

sensiblement més baixa que la mitjana espan-
yola (42%). Ara, Catalunya té un nou repte: 
decidir si vol prendre les regnes del seu destí. 
L’any 1949, quan va néixer el meu pare, l’ONU 
tenia 59 països membres. Actualment en té 193. 
Però no havíem quedat que vivíem a l’època 
de la globalització? I tant. Però la història ens 
demostra, cada cop més ràpidament, que com 
més pròxims són els governs als seus ciutadans, 
més àgil, competitiu i ple d’oportunitats és 
aquell nou país. 

Si agafem les dades del 2014, 2015 i 2016, 
Catalunya ha demostrat –simplement creuant 
població activa amb inversions– que el país té 
capacitat per generar riquesa, ocupació i repar-
tir-la millor. El que no té Catalunya és capacitat 
política real per convertir aquestes oportunitats 
en lleis. Una normativa que s’adigui més i 
millor a la realitat productiva de Catalunya: 
més enfocada en les petites i mitjanes empreses 
que no pas a grans corporacions, més enfocada 
a l’emprenedoria i que deixi de pensar en els 
subsidis públics com a forma de vida, sinó com 
a ajut real quan sigui necessari... En definitiva, 
lleis que permetin combatre l’atur premiant 
la contractació juvenil o la retenció de talent, 
que ara ha de marxar a l’estranger. Per cert, en 

aquest punt convé recordar que ni els governs 
del PSOE ni els del PP han complert mai la 
sentència del Tribunal Constitucional que obliga 
l’Estat a traspassar les beques universitàries a la 
Generalitat, tal com han reclamat els diferents 
governs catalans amb la voluntat d’apujar-les de 
manera significativa.

Jofre Llombart. Periodista

La jove història d’un vell país 
Catalunya sempre ha estat terra d’oportunitats 

i ho torna a ser especialment ara si construeix el propi Estat
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MARIA TERESA 
MARIANO (M.T.M.): 
Som conscients de la 
importància que té en la 
nostra vida gestionar bé 
les emocions?

CARMEN MESA 
(C.M.): Potser no en som 
més conscients, perquè 
abans mai se’ls havia 
donat la importància que es 
mereixen. Fins fa relativa-
ment poc, les emocions no 
estaven reconegudes, eren 
considerades com un signe 
de debilitat, no se sabia de 
la seva utilitat i, per tant, es 
reprimien: no ploris, has de 
ser fort…

No s’ha impartit, en 
paral·lel a l’educació 
acadèmica, una educa-
ció que contribueixi a 
l’autoconeixement i a com 
sentir-nos bé. Una bona 
gestió emocional marca la 
diferència en els processos 
de salut-malaltia i en la 
satisfacció personal de la 
nostra pròpia vida.

M.T.M.:  Som nosal-
tres els únics responsables 
de tenir una bona salut 
emocional?

C.M.: Cadascun de 
nosaltres som responsables 
de les nostres pròpies vides. 
La dificultat és que moltes 
vegades no sabem com fer-
ho i, com a conseqüència, 
acostumem a buscar raons, 
causes externes als nostres 
problemes o necessitats no 
resoltes.

Seria millor buscar 
a l’interior de nosaltres 
mateixos i preguntar-nos 
per exemple: Com vull 
estar? Quina part de respon-
sabilitat tinc en tot això? I 
què puc fer sobre això?

M.T.M.: Per què no ens 
cuidem habitualment?

C.M.: A la nostra socie-
tat, durant els últims anys 
hi ha hagut canvis verti-
ginosos i el ritme de vida 
actual té una intensitat i 
rapidesa molt elevades.

Aquesta situació afec-
ta totes les dimensions 
de les nostres vides, com, 
per exemple: en la forma 
de treballar, en la mane-
ra de relacionar-nos, en el 
nostre estil de vida, en el 
ritme d’aprenentatge i, per 
descomptat, en les vivèn-
cies emocionals, i té com 
a conseqüència, l‘aparició 
de problemes com l’estrès, 
l‘ansietat o la depressió 
manifestades en conductes 
de risc (consum d’alcohol, 
drogues, etc.) i en com-
portaments agressius i vio-
lents.

El nostre cos, en reali-
tat, ens va enviant senyals, 
com ansietat, tensió mus-
cular, dolor, insomni i, més 
endavant, possibles pro-
blemes d’hipertensió, tras-
torns gàstrics, respiratoris, 
endocrins, immunològics, 
etc. I finalment, si no li 
fem cas, ens pot proporcio-
nar, amb sort, una parada 
d’emergència i/o una carta 
bomba que ens pot explotar 
en qualsevol moment.

M.T.M.: Acostumem a 
tenir consciència de com 
ens sentim i què ens està 
passant?

C.M.: Generalment, 
quan se n’adquireix cons-
ciència és perquè ens ha 
passat quelcom. La vida ens 
ofereix un munt de senyals; 
tot i això, no sempre com 
capaços de veure-ho.

Estem desitjant curar-
nos per tornar a la vida 
que portàvem abans, sense 
plantejar-nos, si aquesta 
vida és la que ens ha dut 
fins aquí.

M.T.M.: Es poden can-
viar els estats d’ànim?

C.M.: Es pot i s’haurien 
de canviar, encara que per 
fer-ho es requereix cons-
ciència i voluntat per entre-
nar-nos emocionalment: 
en definitiva, valorar-nos, 
estimar-nos i cuidar-nos 
com ens mereixem. I és 

molt més econòmic i fàcil 
del que ens podem arribar 
a imaginar.

M.T.M.: Tenen influèn-
cia els nostres pensaments 
en la nostra salut? Podem 
controlar els pensa-
ments?

C.M.: Sí, alinear els nos-
tres pensaments amb el que 
sentim és sinònim, no sola-
ment de salut, sinó també 
de font de benestar perso-
nal. Podem pensar alguna 
cosa i autoconvence’ns que 
és el millor per a nosaltres. 
Ara bé, si no ho sentim… 
Al sentiment no se’l pot 
enganyar i aquesta des-
alineació pot generar uns 
resultats que, d’una forma 
o d’una altra, repercuteixin 
en la nostra salut i per això 
la importància a les respos-
tes d’aquestes preguntes: 
“Realment porto la vida 
que realment desitjo viure?,  
Realment faig les coses que 
realment desitjo fer?, Si 
sabés que moriré d’aquí a 
uns dies, continuaria fent 
les mateixes coses? Quines 
coses canviaria?”.

Podem controlar els 
pensaments? Sí que es 
pot. Simplement requereix 
compromís amb un mateix 
i capacitat de treball.

M.T.M.: Es pot apren-
dre a ser positiu?

C.M.: L’educació emo-
cional t’ajuda a donar la 
volta a les emocions nega-
tives, encara que reque-
reix un entrenament i és 
quelcom que t’acompanya 
durant tota la vida.

M.T.M.: Hi ha estratè-
gies per prevenir el des-
gast emocional?

C.M.: Per descomptat. I 
la part interessant és poder 
implementar l’educació 
emocional, des d’una edat 
primerenca, amb naturalitat 
per poder-la dur incorpora-
da durant les nostres vides i 
viure la vida feliçment.

M.T.M.: Es pot apren-
dre a gestionar millor els 
nostres propis recursos 
per millorar la nostra 
salut, concretament una 
malaltia com el càncer?

C.M.: L’educació emo-
cional és una forma de pre-
venció primària de salut. 
Saber gestionar les emo-
cions evita l’aparició de 

conflictes interns. Des de 
l’autoconeixement i una 
millora en les relacions 
amb els altres evitem en 
certa mesura l’aparició de 
símptomes i podem corre-
gir-los abans que ens portin 
a l’hospital.

Per una altra banda, 
una forma de prevenció 
secundària, quan ja han 
aparegut els signes d’una 
malaltia, afavoreix en certa 
mesura el procés invers de 
malaltia-salut i proporcio-
na tranquil·litat i confort 
per encarar amb més cons-
ciència les autocures i una 
millora en el nostre entorn 
immediat.

M.T.M.: Què és la salut 
emocional?

C.M.: És un concepte 
ampli relacionat amb la 
forma de com ens sentim, 
pensem o actuem en el nos-
tre dia a dia. Una bona 
salut emocional implica un 
estat de benestar en què 
l’individu se sent bé i pot 
desenvolupar les seves 
capacitats per encarar dife-
rents situacions d’estrès, 
tenir relacions satisfac-
tòries i treballar de forma 
eficient.

M.T.M.: El procés de 
salut-malaltia es pot enca-
rar de diferents formes?

C.M.: Efectivament, tal 
com indiques en la teva 
pegunta, és un procés de 
salut-malaltia i a la inversa. 

La part important és adqui-
rir consciència del que ens 
passa, manejar adequada-
ment aquelles emocions 
que ens poden restar efecti-
vitat, com la por, la incerte-
sa, la soledat…

És un treball individua-
litzat que permet adquirir 
consciència i centrar-nos 
en el moment actual, saber 
com vull estar i com ho 
haig de fer per estar i sentir-
me bé.

M.T.M.: L’autoestima 
té importància en tot 
aquest procés?

C.M.: Entre altres coses, 
sí; l’autoestima és molt 
important. El fet d’acceptar-
me i valorar-me bé com em 
mereixo realment és fona-
mental.

M.T.M.: Sabem dema-
nar ajuda?

C.M.: Saber demanar 
ajuda de forma adequada 
és difícil quan no sabem 
quina necessitat tenim 
descoberta. A qui no li 
ha passat alguna vegada 
que ens sentim malament 
o incomplets encara que 
pensem que ho tenim tot? 
Per això és molt impor-
tant l’autoconeixement i 
no interposar mai l’orgull 
davant de la nostra feli-
citat.

M. Teresa Mariano, 
voluntària de PICAM en 

l’Àrea de Comunicació

Entrevista a Carmen Mesa Hernández, infermera i educadora emocional

“L’educació emocional és una forma 
de prevenció primària de salut”

Carmen Mesa Hernández és infermera i educa-
doraemocional. A més, ha fet diversos màsters 
i postgraus. Actualment està impartint el curs 

“Com visc i com vull viure?”, dirigit a pacients onco-
lògics, familiars, professionals de la salut i a persones 
que vulguin millorar la seva qualitat de vida. Ha fet 
una xerrada a PICAM i, aprofitant aquesta avinente-
sa, li demanen que ens clarifiqui alguns aspectes sobre 
aquest tema.
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JOSEP FERRER (J.F.): Fa 
24 anys que vas marxar 
de Molins de Rei, és a 
dir que portes mitja vida 
vivint fora de la vila. 
Quins records tens de la 
teva infantesa i la teva 
joventut a Molins de Rei?
YOLANDA PELEGRÍ 
(Y.P.): La major part de la 
meva infantesa la vaig pas-
sar a l’escola de les mon-
ges de Vallirana. A l’hivern 
vivíem a Molins de Rei i 
a l’estiu, a Sant Bartomeu 
de la Quadra, on els avis 
tenien una casa. Els meus 
records queden una mica 
repartits: de Sant Bartomeu 
recordo la tendeta, el banc 
de la parròquia gravat amb 
el nom de la nostra família, 
les baixades en Mini cap a 
Molins per agafar l’auto-
car de Vallirana; de Molins 
recordo els cursets de nata-
ció a la piscina, la Festa 
Major, la Candelera... Ja 
de més gran, les passejades 
pel poble amb les amigues 
i les sortides a la discoteca 
Chic.
J.F.: Per què vas deci-
dir marxar a viure a 
Alemanya?
Y.P.: Mitjançant una amiga 
vaig conèixer el qui ara és 
el meu marit i vàrem estar 
festejant dos anys i mig fins 

que vàrem decidir que fos 
jo qui donés el pas.
J.F.: Què va dir la teva 
família quan els vas comu-
nicar que te n’anaves a 
viure a Alemanya?
Y.P.: No s’ho van prendre 
gaire bé, ja que sóc filla 
única...
J.F.: Tenies clar que era 
un viatge sense retorn?
Y.P.: Quan comences una 
aventura no saps mai com 
acaba. El procés d’adapta-
ció és complicat, trobes a 
faltar els teus, el menjar, el 
sol... Recordo les mirades 
dels passatgers quan, asse-
guda a l’avió cap a Munich, 
em vaig posar a plorar.
J.F.: Quan vas anar a 
viure a Alemanya sabies 
alemany? Com et comu-
nicaves amb l’Uwe?
Y.P.: Ens comunicàvem en 
anglès. Abans de marxar 
vaig fer un curset a Molins, 
però amb prou feines sabia 
dir “com estàs?”.
J.F.: Costa molt aprendre 
l’alemany?
Y.P.: No és el mateix apren-
dre’l de jove que de gran, 
però amb ganes i volun-
tat es pot obtenir un nivell 
acceptable. 
J.F.: Amb quin idioma 
parleu entre la família? 
Les teves filles saben cata-

là i castellà?
Y.P.: Tot i que les nenes 
saben català i castellà,  
l’idioma predominant és 
l’alemany.
J.F.: Et va costar molt 
adaptar-te a la vida ale-
manya?
J.M.: Quan hi vaig anar 
fa 24 anys tot era molt 
diferent a com és ara. Els 
alemanys, segons el meu 
criteri, no tenien gaire gust 
per la moda, les botigues 
tancaven molt d’hora, no 
trobava aigua sense gas als 
bars o restaurants i no te-
níem Internet i mòbil, per 
no parlar del temps que feia 
(vaig anar-hi al febrer!). 
Vaig aprendre a vestir-me 
segons la temperatura que 
teníem i no segons l’època 
de l’any en què ens trobà-
vem.
J.F.: Els dos primers anys 
els vas passar a Freising, 
un poble proper a Munich. 
Com van ser aquests dos 
primers anys?
Y.P.: Va ser una època 
molt maca. A l’estiu anà-
vem en bicicleta als llacs 
Biergarten. El primer mig 
any anava cada dia en 
tren a Munich on assistia 
a cursos d’alemany per a 
estrangers que organitza-
va la universitat. Després 
vaig estar treballant una 
temporada a l’aeroport fins 
que ens vàrem traslladar a 
Frankfurt. 
J.F.: Per què vàreu decidir 
anar a viure a Worfelden? 
Com és el poble?
Y.P.: Vàrem marxar per 
feina. A mi sempre m’ha 

agradat viure als afores de 
les grans ciutats i buscàvem 
una mica de tranquil·litat, 
encara que, tenint l’aero-
port de Frankfurt a prop, 
gaire tranquils no ho estem. 
El poble és bastant petit. 
L’hivern el passem reco-
llits, però quan arriba la 
primavera, el poble esclata 
amb els camps plens de 
maduixes i espàrrecs que 
comprem frescos del dia. 
També disposem d’un camp 
de golf amb restaurant i una 
terrassa espectacular.
J.F.: Com és un dia qual-
sevol de la teva vida?
Y.P.: Ara que la gran ja s’ha 
fet gran, al matí esgarrapo 
uns minutets. M’aixeco a 
les 6.45 h, em faig càrrec 
de la petita, que encara va 
a l’escola, faig les feines, 
el menjar... Fins fa poc, 
la meva ocupació principal 
era fer de taxista de les 
meves filles. La veritat és 
que gaire temps per a mi no 
em quedava. Ara, de mica 
en mica començo a recupe-
rar la meva vida social.
J.F.: Com és el caràcter de 
la gent?  Són tan cap qua-
drats com diu el tòpic?
Y.P.: Realment sí que ho 
són i molt burocràtics.
J.F.: I el clima?

Y.P.: Fa anys, els hiverns 
eren molt més freds. Quasi 
tothom té la idea que a 
Alemanya fa molt fred. El 
que hi ha són   molts   dies 
grisos, ja sigui per boira, 
pluja o perquè sí. Per això 
quan tenim bon temps, el 
gaudim molt més.
J.F.: Alemanya està forma-
da per 16 estats o länder. 
Hi ha moltes diferències 
entre els estats alemanys? 
De quin tipus?
Y.P.: Independentment dels 
dialectes i la gastronomia, 
els paisatges varien molt 
d’un lloc a un altre. Al nord 
ens trobem el port d’Ham-
burg com un del més impor-
tants d’Europa i al sud, amb 
els Alps. Econòmicament 
parlant, la zona del sud 
és més forta. Bayern, per 
exemple, és un land amb 
mentalitat conservadora. 
Berlín és una ciutat oberta i 
lloc de trobada d’artistes.
J.F.: Com és el sistema 
educatiu alemany? Quines 
diferències hi ha amb el 
català?
Y.P.: La principal diferèn-
cia és que els alumnes ani-
ran a un tipus d’escola o 
un altre dependent de les 
qualificacions obtingudes a 
primària (Grundschule). A 

Yolanda Pelegrí Capellades viu a Worfelden (Alemanya)

“L’impacte de la crisi ha estat mínim; 
Alemanya compta amb moltes ajudes 
socials a què un es pot acollir”

Yolanda Pelegrí és una molinenca de 49 anys que 
porta mitja vida vivint a Alemanya; en concret, 
a Worfelden, un municipi proper a Frankfurt. 

Casada des de fa 24 anys amb l’alemany Uwe Pott i 
amb dues filles –Nadia, de 19 anys, i Jessica, de 16–, 
és mestressa de casa. En el seu temps lliure li encanta 
escoltar música, viatjar i el futbol. No es perd cap partit 
del Barça perquè assegura que és molt culé. 

Municipi de residència: Worfelden 
Nombre d’habitants: 4.536 (final de 2011)
Superfície: 9,6 km²
Distància amb Molins de Rei: 1.315 km per 
carretera; dues hores i quart d’avió fins a 
Frankfurt amb diversos vols directesLa Yolanda a Frankfurt amb la també molinenca, resident a Suïssa, Laura Campoy
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vegades és complicat deci-
dir a quin tipus d’escola han 
d’anar, ja que quan es pren 
aquesta decisió, els nens 
només tenen 10 anys. En la 
Hauptschule, els alumnes 
reben una formació gene-
ral bàsica i té una durada 
de 5-6 anys. La Realschule 
són 6 anys i se situa entre 
Hauptschule i Gymnasium 
(batxillerat). El Gymnasium 
dura normalment uns 9 
anys; segons els llocs són 
8. En els últims dos anys 
de Gymnasium es cursa el 
grau secundari superior que 
conclou amb Abitur (selec-
tivitat). 
J.F.: I la sanitat, és pública 
o privada?
Y.P.: És pública per a tot-
hom i privada per a un 
col·lectiu específic que vul-
gui fer-se-la. Dins la sanitat 
pública cal destacar el munt 
d’assegurances públiques 
que hi ha. El sistema sani-
tari alemany no assigna els 
metges al pacient, sinó que 
aquest té tota la llibertat 
de dirigir-se al metge que 
més li convingui sense ser 
derivat pel metge de cap-
çalera. Si es vol un metge 
en concret, pot passar que 
per saturació de pacients 
no t’agafin o et donin hora 
per dintre de 4 mesos. A 
la privada hi tenen accés 
persones que superin una 
quantitat mínima d’ingres-
sos, autònoms, funcionaris, 
estudiants a partir dels 30 
anys o després d’una quan-
titat de semestres, etc. 
J.F.: Vius a Alemanya, el 
motor d’Europa. S’ha 
notat aquí la crisi econò-
mica?
Y.P.: L’impacte ha estat 
mínim. No oblidem que 
Alemanya compta amb 
moltes ajudes socials a què 
un es pot acollir. 
J.F.: Creus que per als 
joves, en l’aspecte labo-
ral, hi ha més oportuni-
tats que a Catalunya?

Y.P.: No en tinc cap mena 
de dubte.
J.F.: Estàs seguint l’activi-
tat política de Catalunya? 
Què en penses de tot el 
procés?
Y.P.: Sí la segueixo. Crec 
que el procés està estancat 
i que ningú sap com sortir-
se’n.
J.F.: Una de les teves afec-
cions és el futbol i el Barça 
en particular. Com es viu 
ser culé en un país com 
Alemanya on en futbol ho 
han guanyat tot? 
Y.P.: El Barça té prestigi a 
escala mundial. Quan un 
equip alemany s’enfronta 
al Barça sap que ho tindrà 
difícil.
J.F.: El teu marit i les 
teves filles també són del 
Barça?
Y.P. No els dono cap altra 
opció!
J.F.: Worfelden forma 
part de l’estat federal de 
Hesse.  Si vinguéssim de 
turisme a la zona, què és 
el que no ens hauríem de 
perdre?
Y.P.: Hi ha un munt de llocs 
on es pot anar. Una visi-
ta obligatòria és Frankfurt, 
amb el seu districte finan-
cer. Els seus edificis recor-
den el barri de Manhattan. 
Com que el riu Main passa 
per Frankfurt, se l’ano-
mena “Mainhattan”; anar-
hi de nit és un espectacle, 
amb els edificis il·luminats. 
Travessant un pont s’arriba 
al barri de Sachsenhausen, 
que preserva el seu encant 
original i on es poden tro-
bar un munt de restaurants, 
bars i pubs. Un altre lloc 
d’interès és la capital, 
Wiesbaden. A mi particu-
larment m’agrada molt la 
zona vinícola, amb els seus 
poblets, com Rüdesheim 
am Rhein. Si voleu anar 
a un lloc diferent, no us 
perdeu sobretot una visi-
ta guiada per l’ESOC 
(Centre Europeu d’Ope-

racions Aeroespacials), a 
Darmstadt. Al novembre 
se celebra el Hochheimer 
Markt i al desembre podeu 
fer una passejada pels 
típics mercats de Nadal 
(Weihnachtsmärkte).
J.F.: Quins són els plats 
típics de Worfelden i de 
Hesse?
Y.P.: A part de les conegu-
des salsitxes de Frankfurt, 
podeu gaudir del Handkäse 
mit Musik, que està fet a 
base de llet agra, quark, 
sal i bicarbonat, es barre-
ja tot, se li dona forma 
rodona premsant-lo una 
mica i se’l deixa assecar 
a uns 25 graus durant uns 
dies. Se serveix acompa-
nyat de ceba, vinagre i oli. 
El nom de “música” diuen 
que ve de la música que la 
ceba produeix dins el cos. 
Molt coneguda és també 
la Frankfurter Giie Soß 
(grüne Soße-salsa verda) 
feta a base de iogurt, cer-
full, pimpinella, cibulet, 
julivert, créixens, agrella, 
borratja –tot tallat petit–, 
sal, pebre, ou dur a trossets, 
es remena tot i s’acompa-
nya amb patata bullida. I 
per si teniu set, no pot faltar 
l’Äppelwoi (vi de poma). 

Bon profit!
J.F.: Del que gaudeixes a 
Worfelden, què és el que 
t’agradaria que tingués 
Molins de Rei?
Y.P.: Més verd i edificis 
més macos.
J.F.: I de la vila, què tro-
bes a faltar aquí? 
Y.P.: Poder anar a peu a gai-
rebé tot arreu sense neces-
sitat d’agafar el cotxe. 
J.F.: Cada quant vens a 
la vila? Quan ets entre 
nosaltres, què acostumes 
a fer?
Y.P.: Com a mínim vinc 
tres cops a l’any. Intento 
gaudir del sol, del menjar i 
la família.

J.F.: Tens pensat tornar 
algun dia a Catalunya o 
ja et veus tota la vida 
vivint on ets ara?
Y.P.: Quan el meu marit 
es jubili ens agradaria pas-
sar llargues temporades per 
aquí.
J.F.: Ens pots enviar una 
salutació en alemany per 
als lectors d’el Llaç?
Y.P.: Liebe Leserinnen 
und Leser vom Llaç, ich 
wünsche euch alles Gute. 
Schöne Grüße aus Hessen. 
(Estimades lectores, esti-
mats lectors d’el Llaç, us 
desitjo el millor. Salutacions 
des de Hessen)
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L’Ajuntament de Molins 
de Rei ha liquidat el pres-
supost municipal de 2016 
amb un romanent de tre-
soreria de 3.475.388 euros, 
segons ha informat el 
Govern municipal. Mentre 
la sociovergència ha asse-
gurat que aquestes xifres 
són la mostra d’una bona 
gestió, l’oposició ha tornat 
a valorar, tal com ho està 
fent durant els últims anys, 
que el superàvit és degut 
a una excessiva prudència 
en matèria d’inversions. 
Aquest romanent ha signi-
ficat un canvi en el pressu-
post del 2017.

“Aquest ajuntament és 
solvent i creïble en matèria 
econòmica”, ha afirmat 
rotundament el regidor de 
Finances, Ramon Sànchez 
(PDeCAT), en roda de 
premsa. “Demostrem, 
una vegada més, bona 
gestió seguint criteris 
de prudència”, ha valo-
rat l’alcalde, Joan Ramon 
Casals. “Estem aconse-
guint no haver de recórrer 
sempre a l’endeutament 
perquè tenim recur-
sos propis per invertir”, 

ha afegit el primer tinent 
d’alcalde, Xavi Paz (PSC).

L’exercici de l’any pas-
sat s’ha tancat amb 857.898 
euros de resultat pressupos-
tari ajustat, 1.999.042 euros 
de capacitat de finançament 
i 2.080.538 euros d’estalvi 
net. Pel que fa al deute, 
el consistori té, a data de 
31 de desembre de 2016, 
16.562.393 euros de deute 
viu (ràtio de 57,80%). És 
una xifra superior a la del 
2015, quan la ràtio era de 
54,53%. La sociovergència 
té previst tancar el 2017 
amb un 56,6%. Ara bé, 
aquest percentatge era del 
80,6% l’any 2011, quan 
PDeCAT i PSC van arribar 
al Govern municipal.

D’aquest romanent de 
tresoreria, l’Ajuntament 
n’invertirà una part en dife-
rents projectes. La inversió 
més gran serà a expropia-
cions i indemnitzacions 
(480.248 euros), seguida 
de les indemnitzacions 
als veïns de Sant Pere de 
Romaní (246.464 euros). 
També es farà una substitu-
ció de les canonades de la 
planta de biomassa després 

dels últims problemes, es 
farà manteniment a l’antic 
Institut Lluís de Requesens, 
es continuarà amb les obres 
del Museu Municipal i es 
milloraran els locals de les 
associacions de veïns, entre 
més accions. 

Des d’Iniciativa per 
Molins de Rei-MES s’ha 

assegurat que la socio-
vergència gestiona l’A-
juntament “com si fos 
una empresa”. ERC s’ha 
mostrat “sorpresa” per 
una modificació del pres-
supost “només dos mesos 
després d’aprovar-lo” i 
Molins Camina ha insistit 
que amb el romanent de 

tresoreria “s’atén urgències 
que ja se sabien des de fa 
molt de temps”.

La modificació del pres-
supost s’ha aprovat amb els 
vots a favor de PDeCAT, 
PSC i la CUP, mentre que 
la resta de formacions polí-
tiques s’han abstingut.

Jose Polo

L’Ajuntament liquida el pressupost del 2016 
amb un superàvit de 3,4 milions d’euros

La Plataforma d’Afectats 
per la Residència de Molins 
de Rei (PARM) ha fet un 
pas endavant i el 17 de 
març va sortir al carrer. Una 
concentració davant l’Ajun-
tament va reunir un cente-
nar llarg de persones. “Era 
necessari fer-nos visibles, 
escenificar la força d’un 
grup de persones, i estem 
molt contents per l’a-              
fluència de gent”, declara-
va una de les portaveus de 
l’entitat, Judith Herrera, al 
diari digital Viu Molins de 
Rei. “És una reivindicació 
de l’any 2006, quan no es 
va poder fer uns motius 
que mai hem pogut acla-
rir, i la Plataforma es va 
crear ara fa un any per-
què vam percebre que 
moltes persones reclamen 
una residència”, explicava 
Herrera. Abans de la posa-
da en escena, la PARM ja 
portava setmanes recollint 
signatures. N’ha obtingut 
3.700 per reclamar un espai 
per a la tercera edat a la 

vila i les ha entregat a la 
Generalitat de Catalunya.

El Govern municipal va 
manifestar el seu ple suport 
a les accions de la pla-
taforma que reclama més 
places de residència públi-
ques, però va recordar que 
aquesta és una competència 
exclusiva de la Generalitat. 
Fins al moment, el Govern 
català no ha atès els com-
promisos adquirits en aquest 
àmbit, tot i les demandes 
dels diferents grups muni-
cipals perquè es compleixin 
els compromisos adoptats 
pels diversos governs de la 
plaça Sant Jaume.

En els seus últims 
acords, el Govern català 
va incloure en els pressu-
postos per a aquest 2017 
una partida de fins a cinc 
milions d’euros per cons-
truir una nova llar d’avis 
amb capacitat mínima de 
cent places internes i tren-
ta places de dia públiques, 
això sí, “dins les disponi-
bilitats pressupostàries”.  

Davant la poca probabilitat 
que això es materialitzi, els 
compromisos verbals asse-
guraven que es concertarien 
de moment entre 10 i 20 
places noves de residència 
per a gent gran que l’Ajun-
tament té capacitat de posar 
en funcionament. Per fer-ho 
efectiu, hi havia una reu-
nió prevista amb el director 
general de Protecció Social 
de la Generalitat per al pas-
sat mes de gener, però a dia 
d’avui encara ha tingut lloc 
aquesta trobada.  

El mateix compromís 
diu que en els dos anys 

següents s’haurien de con-
certar fins a 50 places més, 
però de la nova residència 
no diu res, cosa que sí que 
deia el compromís de l’any 
2006, quan es va aprovar 
la construcció d’una resi-
dència des de la Generalitat 
i la concertació de fins a 
100 places de residència 
públiques. Un compromís 
que, com és evident, no es 
va complir. Amb el pas dels 
anys, els terrenys que havi-
en estat cedits perquè el 
Govern català la construís 
van ser retornats a Molins 
de Rei. “La reivindicació es 

mantindrà ferma fins que 
s’assoleixi l’objectiu”, diu 
l’Ajuntament a través d’un 
comunicat de premsa com 
a resposta a les demandes 
dels veïns.

Mentrestant, hi ha llistes 
d’espera de dos i tres anys. 
Judith Herrera lamenta que 
“la gent es veu obligada a 
marxar del poble” i sen-
tencia que “Molins de Rei 
es mereix una residència 
com cal. L’Ajuntament 
i la Generalitat han de 
posar-se les piles”.

Jose Polo / 
Jaume Ortega

3.700 persones reclamen una residència per a gent gran 

Miquel Viñas
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En el Ple municipal del 
mes de març, el grup muni-
cipal de PDeCAT va pre-
sentar una moció perquè 
el municipi formés part 
del Pacte Nacional pel 
Referèndum. La proposta 
va ser aprovada per 16 vots 
a favor –PDeCAT, ERC, 
CUP, ICV-MES, Molins 
Camina i Pep Puiggarí 
(PSC)– i cinc en contra: 4 
dels 5 regidors del PSC i 
el regidor no adscrit i antic 
representant de Ciutadans, 
Francisco García.

Els socialistes, com és 
habitual en les votacions 
sobre la independència de 
Catalunya, van donar lli-
bertat de vot als seus regi-
dors.

PDeCAT va defensar 
que la moció treballa per 
“donar solucions políti-
ques als problemes polí-
tics”. Tot i votar-hi a favor, 
la CUP va insistir en la seva 
estratègia de treballar per-
què el referèndum es faci 
“des de la unilateralitat”. 
Per la seva banda, Molins 

Camina, que agrupa Podem 
amb altres partits en l’àm-
bit local, va recordar que 
“sempre” ha defensat la 
necessitat de fer un referèn-
dum i que “després de les 
eleccions que ens van dir 
que eren plebiscitàries es 
va dir que el referèndum 
era impossible”.

Rebutjada una moció 
per un nou pacte 

constitucional 
Durant el mateix Ple 

municipal es va presentar 
una altra moció sobre les 
relacions entre Catalunya i 
Espanya. En aquest cas, el 
PSC va posar sobre la taula 
la proposta de fer un “pacte 
constitucional que reno-
vi les relacions de convi-
vència entre Catalunya i 
Espanya”.

En aquest cas, la moció 
no va ser aprovada. Només 
va votar-hi a favor el PSC. 
Tota la resta de formacions 
polítiques, més el regidor 
no adscrit, van votar-hi en 
contra i Molins Camina va 

optar per l’abstenció.
“No es pot nego-        

ciar amb qui no et tracta 
d’igual a igual”, va valorar 
la CUP. “No hi ha moció 
de PDeCAT sobre la 
independència que no en 
tingui una altra del PSC 
per marcar diferències”, 
van remarcar des de Molins 
Camina, qui es va mostrar 
favorable a una reforma de 
la Constitució, però “no de 
la mà del PP”.

ERC va assegurar 
que és impossible buscar 
una “nova relació” entre 
Catalunya i Espanya quan 
hi ha polítics imputats, i 
PDeCAT va indicar que 
“entén” que es defensi 
una reforma constitucio-
nal, però, segons ells, això 
“serveix al PSC per no 
defensar el referèndum”. 
“Vam defensar el referèn-
dum, però el van acabar 
utilitzant per anar a favor 
o en contra de la indepen-
dència”, van respondre des 
del PSC.

Jose Polo

El ple de l'Ajuntament de Molins de Rei 
s’adhereix al Pacte Nacional pel Referèndum

El passat 3 d’abril, la secció 
local d’Òmnium Cultural 
va organitzar a la Federació 
Obrera un acte públic amb 
el títol “La judicialitza-
ció  de la política, quina 
resposta hi donem” en el 
qual van intervenir Anna 
Simó (ERC), Irene Rigau 
(PDECat), Joan Josep 
Nuet (CSQP) i José Téllez 
(CUP), tots ells implicats 
en algun procés judicial.

Després d’unes parau-
les de benvinguda de 
Josep Janés, coordinador 
d’Òmnium Cultural a la 
vila, Francesc Ballester 
va explicar com s’havia 
estructurat l’acte, en el qual 
ell mateix faria les fun-
cions de moderador i aniria 
introduint diversos torns de 

preguntes, primer, adreça-
des a cada ponent seguint 
un ordre, i més endavant, 
oberts a la intervenció dis-
crecional de cada un d’ells. 

Finalment, mitjançant 
l’anotació escrita en uns 
fulls distribuïts per la 
sala, es va donar també 
opció als assistents, que 
l’omplien completament, 
a efectuar preguntes als 
ponents, que van respon-

dre a les expectatives amb 
les seves argumentacions 
en favor de poder celebrar 
un referèndum que permeti 
els ciutadans expressar la 
seva opció, i en la neces-
sitat d’actuar amb la màxi-
ma unitat i de no defallir 
davant les dificultats de tot 
ordre que l’Estat espanyol 
hi anirà posant.

Redacció

Òmnium debat sobre la judicialització de la política
Cedida per Omnium Cultural

Cedida per Omnium Cultural
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Tres anys després de la seva 
posada en marxa, el balanç 
de la línia d’ajuts per incen-
tivar l’emprenedoria entre 
persones desocupades és 
molt positiu. Durant aquest 
temps, 77 persones s’han 
beneficiat de les subven-
cions de fins a 800 euros 
atorgades per l’Ajuntament 
per al pagament de la quota 
mensual del règim especial 
de treballadors autònoms.

El comerç al detall 
encapçala la llista de noves 
empreses creades entre 
2014 i 2016 amb 23 comer-
ços, seguit dels serveis a 
les persones, amb 17; els 
serveis a les empreses, 16; 
el comerç a l’engròs i la 
restauració, 8; la construc-
ció, 3, i la fabricació, 2.

Pel que fa a les dades de 

supervivència de les empre-
ses, la taxa del darrer trienni 
és d’un 82,60% d’empreses 
que sobreviuen passats els 
tres anys de funcionament, 
un percentatge que es troba 
per sobre de la mitjana del 
Baix Llobregat i de la pro-
víncia de Barcelona.

La línia d’ajuts es des-
tina concretament al paga-
ment del 100% de la quota 
mensual dels autònoms 
durant els sis primers mesos 
i fins al 50% de la quota a 
pagar durant els sis mesos 
següents. Enguany s’ha 
renovat la línia d’ajuts i 
s’hi ha incorporat una sego-
na subvenció per fer front a 
les despeses de tramitació 
relacionades amb l’obertura 
del local de negoci.

Jaume Ortega

Els alumnes de Molins de 
Rei que continuïn estu-
diant un cop hagin acabat 
l’ensenyament obligatori 
poden demanar ajuts muni-
cipals de fins a 300 euros 
per a la matrícula i de 300 
euros més per a desplaça-
ments, una quantitat idènti-
ca a la dels anys anteriors.

Els requisits per rebre 

l’ajut són estar empadro-
nat a Molins de Rei amb 
anterioritat a l’1 de setem-
bre de 2015; haver cursat 
com a mínim el 50% de 
les assignatures/crèdits dels 
estudis postobligatoris del 
curs escolar 2016-2017 als 
quals s’ha presentat i haver 
aprovat el 100% d’aques-
tes assignatures/crèdits; 

no estar en possessió de 
titulacions acadèmiques de 
nivell igual o superior al 
dels estudis per als quals se 
sol·licita beca, i acreditar 
que la renda anual de la 
unitat familiar de convivèn-
cia no excedeix el llindar 
econòmic anual establert.

Redacció

La Diputació de Barcelona 
ha reformulat els plans 
d’ocupació per potenciar 
la col·laboració publicopri-
vada. Ha quedat demostrat 
que la contractació directa 
de persones en atur com a 
mecanisme per pal·liar de 
forma immediata els efectes 
negatius de la crisi i les ele-
vades taxes d’atur poques 
vegades anava més enllà 
d’una feina temporal d’uns 

mesos a l’Ajuntament. Per 
tractar de revertir aques-
ta situació, la Diputació ha 
incorporat mesures preven-
tives per incrementar, millo-
rar i garantir l’ocupabilitat 
buscant sinergies amb 
l’empresariat que es mate-
rialitzaran en ajuts a la con-
tractació assumida per les 
empreses, un sistema que 
ofereix més possibilitats 
de continuar treballant que 

no pas a l’Administració 
pública.

El programa de Foment 
de l’Ocupació de la 
Diputació destina a Molins 
de Rei 410.873,61 euros. 
El pressupost per a tota la 
demarcació és de 60 mili-
ons d’euros a repartir entre 
aquest any i el vinent.

Jaume Ortega

Un any després de consti-
tuir-se com a secció local, 
els militants de les Joventuts 
d’Esquerra Republicana 
(JERC) de Molins de Rei 
van renovar els càrrecs. 
Arnau Pedrol passa a ocu-
par la posició de portaveu 
local. Octavi Rojas osten-

tarà el càrrec de secretari 
d’Organització i Pau Guiu 
ocuparà la Secretaria de 
Finances i continuarà sent 
conseller nacional. A més, 
Laia Juarros es responsabi-
litzarà del càrrec de secre-
tària de Comunicació.

Jaume Ortega

El Parc Agrari del Baix 
Llobregat suposa l’extensió 
productiva agrícola 
més important de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
(AMB), però la principal 
institució supramunicipal 
del territori encara no en 
formava part. La presiden-
ta de l’AMB i alcaldessa 
de Barcelona, Ada Colau, 
va mantenir una reunió de 
treball amb els alcaldes, 
regidors i representants dels 
organismes que formen 

part del Consorci del Parc 
Agrari del Baix Llobregat 
per negociar la seva entra-
da, que es farà mitjançant 
un conveni.

Com a administració 
competent en el planeja-
ment urbanístic de la metrò-
poli i altres temes com la 
construcció d’infraestruc-
tures i la gestió del cicle 
integral de l’aigua, l’AMB 
esdevindrà un actor clau 
en la gestió d’aquest cen-
tre productiu. Colau ja va 

anunciar que una vegada hi 
siguin dins, l’AMB oferirà 
suport tècnic i econòmic en 
els aspectes ambientals rela-
cionats amb les seves com-
petències, com la millora 
de les instal·lacions hidràu-
liques, de rec i de drenatge. 
Així mateix, impulsarà la 
promoció econòmica dels 
productors agrícoles que  
produeixen a la zona en la 
xarxa de mercats munici-
pals del territori.

Jaume Ortega

Els ajuts a autònoms han 
permès crear 73 noves empreses 
durant els darrers tres anys

Les JERC escullen Arnau 
Pedrol com a nou portaveu

L’Ajuntament manté les beques educatives per 
als alumnes que continuen la seva formació

La Diputació destina 410.000 euros a ajuts per a la 
contractació i la creació d’ocupació a Molins de Rei

L’Àrea Metropolitana formarà part del 
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat

Cedida per l'ajuntament - Dani Costa 
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El 22 de febrer passat es 
va pintar aquest pas de via-
nants al carrer Menéndez 
Pelayo, cantonada amb el 
carrer Ferran Agulló, en 
el barri del Canal. També 
s’ha canviat l’STOP que 
hi havia en el carrer Ferran 
Agulló i s’ha posat en el 
de Menéndez Pelayo, de 
manera que s’aconsegueix 
reduir la velocitat dels vehi-
cles que circulen per aquest 
carrer i es dona prioritat 
als que venen de Ferran 
Agulló. Fins aquí, correcte.

Però com és que es 
pinta un pas de vianants 
d’aquesta manera? Per un 
costat, passa entre conteni-
dors i sense l’eliminació de 
barreres arquitectòniques, 
cosa que el fa inaccessi-
ble per a aquells que van 
amb cadires de rodes, i per 
l’altre, no va a parar a la 
voravia, com seria lògic, 
sinó que ho fa al mig del 
carrer. 

No hagués estat millor 
situar el pas de vianants 
uns metres més enrere o, 
simplement, no posar-lo? 
De qui ha estat la brillant 
idea de fer-lo així?

Redacció

Pas de vianants malgirbat

La planta de compostat-
ge ubicada a Torrelles 
de Llobregat compta des 
del mes de març amb una 
millora en el sistema de 
tractament de residus que 
donarà com a resultat un 
compost de més qualitat i 
reduirà possibles impactes 
d’olor. La remodelació de la 
instal·lació ha constat d’una 
nova tecnologia que evita 
fermentacions no desitja-
des en injectar la quantitat 
d’aire justa per afavorir la 
descomposició de forma 
òptima.

La planta, en funciona-
ment des de fa vint anys, 
és el lloc on van a parar els 
residus de matèria orgànica 
de Molins de Rei, a més dels 
de Torrelles de Llobregat, 
Corbera de Llobregat, 
Cervelló, la Palma de 
Cervelló i Begues. Tracta 
anualment 4.500 tones de 
residus orgànics i els trans-
forma en un compost que 
tant empreses privades com 
ajuntaments adquireixen per 
fer-lo servir a mode d’adob 
vegetal.

Redacció

Millora la qualitat de la matèria 
orgànica generada a la planta de 
compostatge de Torrelles 

El passat 17 de març es va celebrar la XXV Trobada de Fusters amb un sopar al Restaurant Batecs amb motiu del patró, sant Josep. 
Pasqual Padilla 

Els fusters de la vila sopen plegats
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El passat 18 de març, la colla del 46, “Els del 46 som així’s”, juntament amb familiars i amics, vam fer la sortida cultural i gastronòmica 
per celebrar els passats 70 anys. Ho vam fer amb una visita al monestir de Poblet i una calçotada a la Masia Bou de Valls. 

Va ser una jornada amb molta alegria i germanor.
Joan Vilaseca i Figueras

La Colla del 46 visita el monestir de Poblet

L’Associació Catalana de la 
Premsa Comarcal (ACPC), 
de la qual El Llaç és mem-
bre fundador, ha organitzat 
en les darreres setmanes una 
sèrie de reunions territorials 
per tal de mantenir un con-
tacte més directe amb els 
seus associats i conèixer les 
seves inquietuds i projectes, 
alhora de fer-los partícips 
de la dimensió i els serveis 
que l’Associació posa a la 
seva disposició.

La darrera d’aquestes 
trobades va reunir represen-
tants d’una desena de publi-

cacions, entre les quals la 
nostra, provinents del Baix 
i Alt Penedès, l’Anoia, 
la Conca de Barberà i el 
Baix Llobregat. El presi-
dent de l’entitat, Francesc 
Fàbregas, a banda de reco-
llir els suggeriments que se 
li van plantejar, va informar 
detalladament els assistents 
de les seves actuacions i 
objectius, mentre feia una 
incidència especial en la 
necessitat de posar en valor 
l’ACPC, que agrupa un bon 
nombre de capçaleres de 
premsa de proximitat que 

cobreixen una gran part 
del país, amb el potencial 
comunicatiu i publicitari 
que això representa. 

La reunió va tenir lloc 
en el centre de visites de 
Bodegues Torres, a Pacs del 
Penedès, on els participants 
vam ser obsequiats amb 
l’esmorzar servit durant la 
sessió de treball i, poste-
riorment, amb una visita 
guiada per les magnífiques 
instal·lacions de l’empresa 
i un tast de vins.

Redacció

Trobada sectorial de l’ACPC

El passat 23 d’abril, diada 
de Sant Jordi, el Botmol, 
l’Associació de Botiguers 
de Molins de Rei, enceta-
va la campanya Primavera 
2017. Enguany ho fa amb 
una iniciativa sorprenent i 
inèdita, ja que entre els seus 
clients sortejarà més de 120 
vols en helicòpter per sobre 
de la vila i els municipis de 
la rodalia.

Segons indiquen des del 
Bot-Mol, es  tracta “d’una 
campanya diferent i molt 
vistosa que farà gaudir a 
tothom de l’experiència 
de volar en helicòpter i de 

veure el nostre entorn a 
ull d’ocell”. 

Per poder optar a un 
d’aquests vols cal comprar 
a les botigues adherides a 
la campanya, des d’on es 
repartiran números per al 
sorteig que es farà el proper 
22 de juny, a les 19 hores, 
en un acte públic a la plaça 
de la Creu, on també hi 
haurà un espectacle infan-
til. Els vols amb helicòpter 
es faran els dissabtes 1 i 8 
de juliol, i tots sortiran del 
Parc de la Mariona.

Redacció

El Botmol sorteja 
vols en helicòpter 
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El 23 d’abril passat, cap 
a tres quarts de sis de la 
tarda, un home vestit amb 

una dessuadora negra i amb 
el rostre tapat va entrar a 
la benzinera situada en el 
número 222 de l’avinguda 
de Barcelona de la vila. El 
lladre va amenaçar la treba-
lladora amb una arma blan-
ca de mida considerable i es 
va endur tots els diners que 
hi havia a la caixa registra-
dora. 

Jose Polo

Una dona de 83 anys va 
morir el 25 d’abril passat en 
ser atropellada per un cotxe 
quan creuava el carrer, 
davant del Parc del Pont 
de la Cadena; en concret, 
a la cruïlla del passeig Pi i 
Margall amb el carrer Canal 
de la Infanta.

L’atropellament mor-
tal es va produir cap a les 
9.30 del matí. Segons diver-
sos testimonis consultats 
pel digital Viu Molins de 
Rei, la dona estava creuant 
el carrer entre dos cotxes, 
fora del pas de vianants. 
En canvi, segons fonts de 

la Guàrdia Urbana, la dona 
traspassava el carrer correc-
tament.

Tot i la ràpida interven-
ció del Servei d’Emergèn-
cies Mèdiques (SEM), que 
hi van desplaçar un heli-
còpter, encara que el trasllat 
a l’hospital es va fer en 
ambulància per poder-li fer 
les primeres cures, la dona 
va morir en el centre sanita-
ri d’una hemorràgia interna 
provocada pel traumatisme 
que es va fer en ser atro-
pellada.

Jordi Julià

L’Ajuntament de Molins de 
Rei contesta els ciutadans 
en 7,2 dies de mitjana, el 
millor temps aconseguit des 
que es calcula aquesta dada. 
Les queixes, suggeriments 
i agraïments que ha rebut 
el consistori han augmentat 
un 5% respecte al 2015 i 
s’ha passat de 810 comuni-
cacions a 853, un increment 
que l’Ajuntament atribueix 
a la rebaixa del temps que 
tarda a contestar, al nivell 
de respostes i a la seva 
qualitat. El nivell de res-
posta del 2016 va ser del 
98,94%. Les xifres conso-
liden les tendències ence-
tades el 2012 d’augment 
de les queixes en paral·lel 
a l’increment de canals per 
rebre-les i a la reducció del 
temps de resposta. 

L’alcalde de Molins de 

Rei, Joan Ramon Casals, 
considera que “contestar 
totes les queixes, fer-ho 
ràpidament i amb quali-
tat és enfortir la qualitat 
de vida dels ciutadans i 
incentivar que la gent es 
comuniqui encara més 
amb l’Ajuntament”. Per la 
seva banda, el primer tinent 
d’alcalde, Xavi Paz, desta-
ca que “un dels objectius 
prioritaris quan vam arri-
bar al Govern era contes-
tar en menys de dues set-
manes i hem aconseguit 
rebaixar aquest termini a 
la meitat”. 

Les dades van ser expo-
sades en el Ple extraordi-
nari en què el Síndic de 
Greuges també va presentar 
l’informe del seu servei al 
municipi a través de l’ad-
junt general, Jaume Saura, 

que va anunciar que, a par-
tir d’aquest any, es dobla-
rien les visites d’aquesta 
institució a Molins de Rei 
per facilitar el contacte amb 
la gent. El 2016, el Síndic 
va recollir tretze queixes 
relacionades sobretot amb 
urbanisme, habitatge i medi 
ambient, una xifra que va 
lleugerament a la baixa res-
pecte d’anys anteriors.

Quant al temps de res-
posta en els tràmits reque-
rits, l’Ajuntament presenta 
una mitjana de 65,3 dies; 
el Síndic de Greuges, 59,6 
dies, i la persona interes-
sada, 20,3 dies. Aquests 
temps també representen 
una reducció dels terminis 
respecte als anys anteriors. 

Jaume Ortega

L’Ajuntament respon les queixes i 
suggeriments dels ciutadans en set dies
Cedida per l'ajuntament - Dani Costa

Mor una dona després de 
ser atropellada davant del 
Parc del Pont de la Cadena

Un home atraca una benzinera 
amb una arma blanca

Cedida
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Els propietaris de les fin-
ques incloses en el futur 
catàleg del Pla Especial 
de Patrimoni Històric i 
Arquitectònic que està 
redactant l’Ajuntament de 
Molins de Rei podran bene-
ficiar-se d’incentius fiscals 
i línies de subvencions per 
rehabilitar les façanes pro-
tegides. Així ho va anunciar 
el Govern municipal en una 
sessió que va omplir la sala 
principal de la Federació 
Obrera de persones inte-
ressades a conèixer com 
es desplegarà el pla que 
ha de protegir els elements 
arquitectònics rellevants de 
Molins de Rei.

El 29 de novembre 
passat, l’Ajuntament va 
decretar una suspensió de 
llicències urbanístiques de 
163 finques susceptibles 
de formar part d’aquest Pla 
Especial de Patrimoni des-
prés de la polèmica gene-
rada per l’enderrocament 
de la finca de la cruïlla 
del carrer Foment, on ja no 
queda res i s’hi construiran 
pisos nous. 

La mesura limita els pro-
pietaris de finques històri-
ques a realitzar alguns dels 
tipus d’intervencions a les 
seves propietats durant un 
termini màxim de dos anys, 

sempre que no tinguin auto-
ritzacions prèvies.

L’alcalde i regidor d’Ur-
banisme de Molins de 
Rei, Joan Ramon Casals, 
va assenyalar que la ses-
sió s’havia convocat per  
“escoltar quin és el sentir 
de les persones que tenen 
algun edifici inclòs en el 
futur catàleg, resoldre 
dubtes i poder millorar el 
Pla”, que, tal com va des-
tacar, és “inèdit” a la vila. 
“L’objectiu és aconseguir 
l’equilibri entre respectar 
tots els drets urbanístics 
dels propietaris i protegir 
el patrimoni arquitectò-
nic de la vila”, va recordar 
Casals. 

Per la seva banda, el 
primer tinent d’alcalde, 
Xavi Paz, va reivindicar “la 
transparència, el rigor i 

la prudència que l’Ajun-
tament està aplicant en 
un projecte tan necessa-
ri com delicat, perquè 
inclou patrimoni privat, 
però que té valor per a 
tothom”.

Els propietaris de les fin-
ques han pogut aportar sug-
geriments al Pla i formular 
consultes en les darreres 
setmanes. Està previst que 
al juliol es faci l’aprovació 
inicial del Pla, que inclourà 
el retorn d’aquestes con-
sultes i suggeriments. A 
partir de llavors, s’obrirà 
un període de 60 dies, en 
lloc dels 30 habituals, per 
presentar-hi al·legacions. 
Un cop resoltes, es preveu 
l’aprovació provisional del 
Pla a final d’any o a comen-
çament del 2018. 

Jaume Ortega

En els propers dos anys, 
l’Ajuntament preveu mul-
tiplicar gairebé per qua-
tre els recursos destinats 
a arranjar els habitatges 
de les persones grans o 
amb discapacitat. Amb el 
finançament aportat pel 
Programa d’Arranjament 
d’Habitatges de la Diputació 
de Barcelona, el consistori 
realitzarà 50 intervencions 
en dos anys, mentre que 
en el període 2015-16 en 
va executar catorze. Dels 
4.200 euros que va aportar 
l’Ajuntament en les edi-
cions anteriors, es passarà 
als 15.000. 

És la primera vegada 
que el programa s’adre-
ça a persones menors de 
65 anys amb alguna dis-
capacitat física o psíquica. 
També s’amplia la tipologia 
d’intervencions a les llars, 
ja que, a més dels treballs 
al bany (generalment, el 
canvi de banyera per plat 
de dutxa) i a la cuina, es 
preveuen actuacions com-
plementàries de millora de 

l’eficiència energètica. 
La regidora de Serveis 

Socials, Carme Madorell, 
destaca que, fins ara, l’ex-
periència d’aquest progra-
ma ha estat “molt positiva” 
i que, amb aquesta amplia-
ció dels recursos, l’Ajun-
tament espera “donar res-
posta a pràcticament totes 
les necessitats detectades” 
al municipi.  

La Diputació de 
Barcelona va crear el 
Programa d’Arranjament 
d’Habitatges l’any 2009 
amb l’objectiu de millorar 
les condicions d’accessi-
bilitat, seguretat, higiene 
i habitabilitat mitjançant 
reformes bàsiques i la 
instal·lació d’ajudes tècni-
ques a l’habitatge, tant si 
era de lloguer com de pro-
pietat, de les persones més 
vulnerables. L’Ajuntament 
de Molins de Rei ha dut 
a terme set arranjaments 
anuals en el marc de 
l’acord amb la Diputació 
de Barcelona.

El Programa d’Arranja-

ment d’Habitatges s’adre-
ça a persones amb dificul-
tats per fer les activitats 
de la vida diària, menors 
de 65 anys o més grans 
amb necessitats especials. 
Es prioritzaran els casos de 
persones amb dificultats 
econòmiques; que tinguin 
acreditada la condició de 
discapacitat o estiguin en 
situació de dependència, i 
els de persones més grans 
de vuitanta anys que vis-
quin soles o amb una altra 
persona gran. 

Les persones, o bé els 
seus familiars, que vulguin 
accedir al programa s’han 
d’adreçar als Serveis Socials 
de l’Ajuntament de Molins 
de Rei, ubicats a l’Àrea de 
Serveis a la Persona. El 
programa està cofinançat 
pel beneficiari de l’ajut i, 
per tant, l’aportació muni-
cipal es fa d’acord amb els 
recursos del sol·licitant, un 
cop feta la valoració prèvia 
de Serveis Socials. 

Jaume Ortega

Els hàbits de salut 
dels alumnes de 
quart d’ESO de 
Molins de Rei estan, 
en línies generals, 
lleugerament per 
sobre dels de la 
resta d’adolescents 
de la demarcació 
de Barcelona, tot i 
que encara tenen marge de 
millora, especialment pel 
que fa a pantalles i xarxes 
socials, hàbit de consum 
de tabac i creences rela-
cionades amb l’alcohol. En 
activitat física, oci nocturn, 
consum de begudes ensucra-
des i coneixements en salut 
sexual i afectiva, els joves 
molinencs es troben en una 
situació millor. Són algunes 
de les principals conclu-
sions de l’enquesta realitza-
da a 206 alumnes dels ins-
tituts Lluís de Requesens i 
Bernat el Ferrer, i el col·legi 
Manyanet. 

L’enquesta és un dels 
instruments per a la plani-
ficació de les polítiques de 
salut pública. Els resultats 
formen part de l’estudi que 
està realitzant la Diputació 
de Barcelona a 41 muni-
cipis amb la participació 
de més de 8.000 alumnes. 
L’informe vol aprofundir en 
l’anàlisi comparativa de les 
dades i, alhora,  avaluar i 
millorar la transversalitat en  
el disseny de les accions 
i programes que l’Ajunta-
ment de Molins de Rei adre-
ça als joves. 

En la presentació, davant 
de representants del sec-
tor sanitari i de l’educació, 
el primer tinent d’alcalde 
i regidor de Sanitat, Xavi 
Paz, va afirmar que els 

resultats de l’informe “han 
de servir per prioritzar 
i enfocar les polítiques 
en salut, especialment en 
l’àmbit de la prevenció i 
promoció, i això es com-
plementa a la perfecció 
amb el Pla Local de Salut 
que acabem de presentar”. 
De fet, l’enquesta és una de 
les accions plantejades en el 
Pla de Salut Local. Paz va 
assenyalar que algunes de 
les conclusions seran útils 
per dotar els programes 
existents d’un enfocament 
transversal i participat pels 
joves. 

Per la seva banda, la 
diputada de Salut Pública i 
Consum de la Diputació de 
Barcelona, Laura Martínez, 
va  destacar el potencial de 
l’enquesta perquè “es dis-
posa d’una bona fotogra-
fia i contribueix al diag-
nòstic de salut”, ja que 
pregunta “sobre totes les 
dimensions de les conduc-
tes relacionades amb la 
salut”. Martínez va subrat-
llar la importància dels con-
dicionants socioeconòmics 
en la salut i va recordar 
que és “més important 
el codi postal que el codi 
genètic”, en referència a la 
rellevància de l’entorn i els 
condicionants socioeconò-
mics per a la salut.

Jaume Ortega

L’Ajuntament de Molins de 
Rei invertirà 85.681 euros 
en la substitució de les cano-
nades de la planta de bio-
massa de Molins Energia. 
L’actuació es farà arran de 
l’avaria que es va produir 
en aquesta instal·lació el 
14 de febrer passat i que va 
deixar sense calefacció ni 
aigua calenta tot el barri de 
la Granja, que és qui utilitza 
aquest sistema.

Segons publica el digi-
tal Viu Molins, l’origen 
del problema va ser 
l’“obsolescència d’un tram 

de canonada”, segons el 
que va informar llavors el 
Govern municipal, un eufe-
misme per dir que les cano-
nades estaven massa velles 
per funcionar de forma 
correcta. Ara es renovaran 
les canonades de la plan-
ta de biomassa i, per tant, 
s’evitarà que l’avaria es 
torni a produir. Els diners 
per fer aquesta actuació sor-
tiran del romanent de treso-
reria, els diners que no s’han 
gastat de l’exercici pressu-
postari de l’any 2016.

Redacció

Les finques incloses en el Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni tindran incentius fiscals i 
ajudes per a rehabilitacions

L’Ajuntament preveu arreglar 50 pisos de persones 
grans o amb discapacitat en els propers dos anys

L’Ajuntament invertirà 85.681 
euros en el manteniment de 
la planta de biomassa

Cedida per l'ajuntament - Dani Costa

Els adolescents de Molins de 
Rei tenen hàbits lleugerament 
més saludables que la resta de 
barcelonins de la seva edat

Cedida per l'ajuntament - Dani 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

El passat novembre comen-
tàvem un dels millors films 
europeus de l’any 2016, 
Elle, de Paul Verhoeven, i 
ara, per bé que ja és aigua 
passada, li toca el torn a 
aquesta estranya i estimu-
lant  proposta alemanya (sí, 
heu llegit bé, alemanya) 
anomenada Toni Erdmann, 
de Maren Ade. I sí, ja sé 
que ja s’ha projectat en el 
nostre Cineclub, però les 
coses són com són, i final-
ment totes les pel·lícules 
interessants tenen com a 
mínim tres temps: el que li 
és propi, quan les pots veure 
i quan les revises o recupe-
res. Gran part d’aquest arti-
cle anirà sobre cintes que 
es troben en aquest segon 
supòsit.  

Tot comença amb un gos 
molt vell i un professor de 
piano aficionat a les bro-
mes. El professor té una 
filla que sempre està par-
lant pel mòbil. La filla viu 
a Bucarest i és una alta 
executiva d’una d’aquestes 
empreses alemanyes que es 
dediquen a recomanar on i 
quant cal invertir; és a dir, 
a qui i quan cal acomia-
dar. En definitiva, un tauró 
dels negocis. El pare, en 
canvi, és un vell hippie que 
encara creu en la felicitat 
i a qui li dol la distància 
que hi ha entre ell i la seva 
filla. Quan el vell gos mor, 
el pare decideix donar una 
sorpresa a la seva filla i es 
presenta a Bucarest, on des-
cobrirà que la cosa encara 
és pitjor del que pensava: 
la troba infeliç i, el que és 
pitjor, ja no aconsegueix 
connectar amb ella com 
abans. Caldrà, doncs, una 
dràstica decisió per intentar 
arreglar-ho. No sona espe-
cialment interessant, oi?

Aquesta incòmoda, 
rara, extravagant, irònica i 
divertida Toni Erdmann ho 

tenia tot per crear recel, 
començant pels elogis 
(guanyadora del Fipresci 
de Cannes i nominada als 
Cesar, Bafta, Globus d’Or i 
Oscar del 2016), un metrat-
ge a priori excessiu (162 
minuts!), el guió (que he 
intentat resumir tan bé com 
he pogut) o el ritme (tot 
cou a foc lent aquí), però 
vet aquí  que ens trobem 
davant d’una mena de Sofía 
Loren: boca massa gros-
sa, rostre massa curt, nas 
massa pronunciat, però el 
conjunt resulta irresisti-
ble. Potser és el contrast 
d’aquests dos personatges 
(magnífics Sandra Hüller 
i Peter Simonischek): la 
generació que ha lluitat 
perquè els fills tinguessin la 
seguretat i la independència 
per aconseguir-ho tot, i la 
generació que ha abandonat 
els ideals dels seus pares 
perquè tot gira al voltant 
del rendiment i del benefici 
immediats. Potser veure un 
personatge tan neutre i tan 
poc freqüent en el cinema 
com la Inés, que no actua 
com un home, però defi-
nitivament no es comporta 
com una dona. Potser és 
la sobtada aparició de Toni 
Erdmann amb el seu posat 
estrafolari i la seva incomo-
da pregunta: “Ets feliç?”. 
No cal desvelar més coses 
per als que encara no l’heu 
vista o per als que sí, i 
voldrem tornar a recuperar-
la. Tres pel·lícules pel preu 
d’una. Només una última 
cosa a comentar: si és veri-
tat que una imatge val més 
que mil paraules, mireu el 
cartell que il·lustra aquesta 
joia. Es pot fer una síntesi 
més perfecta de la història?

La Doncella
Amb La Doncella, de 

Park Chan-Wook (146’), 
estrenada entre nosaltres el  
desembre de 2016, també 
porto un retard considera-
ble, però, tal com he dit, 
totes les pel·lícules tenen 
el seu propi ritme (arriben 
quan ets capaç de gaudir-
les més?). És curiós poder 
parlar també ara d’aquesta 
magnífica tres en una –com 
Toni Erdmann– pel·lícules 
del sud-coreà Park Chan-
Wook, conegut entre nosal-
tres gràcies a una sèrie de 
cintes brillants i implaca-
bles  que, centrades en el 
tema de la venjança, van 
aconseguir traspassar fron-
teres. Recordeu Old Boy, 
cap allà el 2003? Doncs, 14 
anys més tard, i en plena 
maduresa, ens ha regalat 

aquesta pertorbadora inda-
gació sobre la naturalesa 
del desig i, en particular, 
del desig femení. Plena 
d’humor, ironia, erotisme, 
sensualitat, tot està ben 
cuinat en aquesta cinta on 
res és el que sembla, ni 
el valor de la paraula pro-
nunciada. És com un conte 
gòtic; és com un film de 
terror o fins i tot com una 
inspirada història d’amor. 
En realitat, és la disfressa 
adequada a cada moment 
narratiu per tal d’explicar 
magníficament aquesta his-
tòria de múltiples arestes 
inesperades.  Inesperada la 
bellesa delicada dels cos-
sos, inesperada la bellesa 
brutal de la sang, inespe-
rada la bellesa de tots els 
plecs i racons de l’ànima 
que visita. Inesperada, en 
fi, la bellesa inesperada de 
tot plegat.

Kimi no Na wa
Per acabar, voldria par-

lar d’una pel·lícula d’ani-
mació de rabiosa actualitat  
i que acaba de fer història al 
Japó, on ha recaptat ni més 
ni menys que 98 milions 
d’euros en només un mes. 
Potser l’última producció 
de l’estimat Studio Ghibli? 
Doncs, aquest cop, no. 

Es tracta de  Kimi no 
Na wa (El teu nom) del 
cada cop més gran Makoto 
Sinkai. La meva relació amb 
Makoto Sinkai es remunta 
al tsunami estètic de Veus 
d’un estel distant (2002) 
i Ella i el seu gat (1999), 
el curt que l’acompanyava, 
quan el 2003 varen inundar 
les meves pupil·les d’una 
increïble bellesa visual i 
em varen convertir en un 
rendit admirador de la seva 
estètica. Després, puntual 
a la cita, he gaudit quan  
he pogut de Més enllà del 
núvols (2004), 5 cm per 
segon (2007), Viatge a 
Agartha (2011) i la delica-
da El jardí de les paraules 
(2013). Cada cop, millors 
històries amb el mateix 
gust pel dibuix, per la pre-
cisió en tots els detalls, per 
l’exuberant ús del color, 
per l’expressiva i precisa 
combinació de textures. 
Un viatge pels increïbles 
cirerers florits i l’exultant 
penombra, de la qual ara 
parlaré, tan arrelada a l’àni-
ma japonesa. 

Les coses més interes-
sants (i, moltes vegades, 
les més importants) suc-
ceeixen en la penombra. 
En la penombra dels por-
tals, en la penombra satis-

feta de càlids llençols, en 
la penombra del que és 
fronterer, frontissa, límit 
mateix. En la penombra 
culminant, com succeeix 
als personatges adolescents 
de Kimi no Na wa, de la 
posta de sol que quasi “és 
com descobrir l’ànima de 
les coses a través dels graus 
d’opacitat de la matèria i 
el silenci en penombra de 
l’espai buit...”, que deia el 
japonès Junichiro Tanizaki 
(autor del celebrat assaig 
Elogi de l’ombra, obra de 
1933). Sí, aquesta història 
fantàstica sobre l’intercanvi 
de cossos entre dos estudi-
ants de secundària separats 
pel temps i per l’espai està 
molt lligada a la llum i 
l’ombra: les que suposen 
el pas de l’adolescència a 
l’edat adulta, a la lluita per 
afirmar la identitat en un 
món tan confús, més encara 
si somnies i et despertes, 
sense saber-ho, en el cos (i 
sexe) d’un altre. 

“Me pregunto si apa-
reció en mi sueño porque 
me acosté pensando en él 
/ No me hubiera podido 
despertar si hubiera sabido 
que era un sueño”, diu un 
conegut  (per a ells, és clar) 
poema japonès, del qual en 
Sinkai pren com a referèn-
cia melancòlica del desper-
tar emboirat o directament 
amnèsic dels protagonistes. 
Les que habiten en els tem-
ples on guarden els modes-
tos presents (aquí, el Sake 
més primigeni i sagrat). Les 
que acaricien els personat-
ges sota el bosc en el seu 
peregrinar (literal o meta-
fòric) per la vida...

Ja he parlat de la pro-
digiosa animació de tota 
la seva filmografia, però 
he d’insistir en la d’El 
teu nom, sempre al servei 
d’una commovedora his-
tòria, i, sobretot, des del 
punt de vista del disseny de 
personatges o de la cuida-
da elecció dels colors que 
reforça el contrast entre les 
dues vides: la rural de la 
Mitsuha i la urbana d’en 
Taki, tan ben il·lustrades 
com dibuixades. Una delí-
cia, creieu-me. Arigató, 
A r i g a t ó g o z a i m a s h i t a 
Makoto.

El futur de l’anime és 
aquí (juntament, espero, 
amb els Ghibli, que per 
un temps han plegat, mal-
grat l’exquisida La tortuga 
vemella) i ha vingut per 
quedar-s’hi.

Pere Jordi Munar 

Toni Erdmann, La Doncella i Kimi no Na wa, tres propostes interessants
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Els Matossers de Molins de 
Rei van ser els amfitrions, 
el 9 d’abril passat, de la 
Primera Marronada, una 
trobada de totes les colles 
que vesteixen la camisa 
marró: Xiquets de Reus, 
Castellers de les Gavarres, 
Margeners de Guissona i 
els castellers locals. Tots 
ells es van reunir a la plaça 
de l’Ajuntament; abans, 
havien fet sonar gralles i 
tabals pels carrers de la 
vila. 

L’actuació dels marró 
argila va començar amb dos 
pilars de 4 i el 3 de 7, que 
ja tenen molt consolidat. En 
segona ronda van portar un 
4 de 7, que tot i que el van 
haver de treballar, va que-
dar reeixit. En tercera, hi va 
haver un intent desmuntat 
del 3 de 6 amb agulla, que 
va ser descarregat, no sense 
molt d’esforç, en la ronda 
de repetició. Per acabar, 
van descarregar dos pilars 
de 4. Després de l’actuació, 
les colles van gaudir dels 
famosos macarrons matos-
sers.

Actuació amb Gueopic 
i castells de 6 consolidats 

a Viladecans
La setmana abans, els 

castellers molinencs van 
anar al Restaurant Sol i Vi 
de Lavern a fer el pilar “Te 
l’aixequem per 1€”, que 
li va tocar a la matossera 
Maria Àngels Galindo. El 
pilar va ser en honor de la 
iaia Maria. 

A la tarda, els molinencs 
van acudir a l’acció soli-
dària organitzada per l’as-
sociació Gueopic pel Dia 
Mundial de l’Autisme. Els 
Matossers van aixecar un 
pilar de 4 en una jornada en 
què van posar el seu granet 
de sorra per trencar les bar-
reres de l’autisme. 

Aquell mateix cap de 
setmana, els marró argila 
van participar a la Festa de 

la Primavera de Viladecans. 
Els Matossers van comen-
çar amb un pilar de 4 i un 
3 de 6 descarregats sense 
cap mena de problema. En 
segona ronda van aixecar 
un 4 de 6 i per finalitzar, un 
3 de 6 amb agulla, que van 
descarregar fàcilment i amb 
els quals van demostrar que 
tenen totalment assolits els 
castells de 6. L’actuació es 
va tancar amb un pilar de 
4 que no es va carregar per 
indecisió de la canalla.

Castells de 7 
ben matiners

El mes anterior, els 
Matossers havien iniciat la 
nova etapa amb l’equip tèc-
nic renovat en què els caps 
de colla Cristian Barroso i 
David Martínez encoratgen 
a fer cada dia més gran la 
història dels Matossers. 

La temporada la van 
començar el 19 de març 
a Sitges, a la Diada de la 
Primavera, juntament amb 
la Colla Jove de Castellers 
de Sitges i Castellers de les 
Roquetes. L’actuació dels 
marró argila va comen-
çar amb 2 pilars de 4 des-      
carregats  i un 3 de 7 des-

carregat, que es converteix 
en el castell de 7 més mati-
ner de la història matossera, 
ja que l’anterior datava del 
19 d’abril del 2015. 

En segona ronda, els 
Matossers van intentar un 
3 de 6 amb agulla que no 
va culminar per indecisions 
de la canalla, però que en 
la ronda de repetició va 
ser descarregat. En terce-
ra ronda, els de Molins de 
Rei van apostar per la torre 
de sis, descarregada sense 
problemes. Dos pilars de 
4 simultanis van culminar 
una gran actuació.

El 26 de març van 
actuar a la Diada de Cal 
Figarot, juntament amb els 
Castellers de Vilafranca i 
els Xiquets del Serrallo. La 
diada va començar amb un 
pilar de dol de les tres colles, 
en memòria del casteller de 
Gavà, Jordi Calatayud, que 
va morir en un accident 
quan desmuntava la xarxa 
dels Xiquets del Serrallo, 
presents a l’actuació.

Els de Molins de Rei 
van descarregar un 3 de 7 
sense cap mena de proble-
ma. En segona ronda va 
arribar l’intent desmuntat 
del 4 de 7, que es va con-
vertir, en ronda de repeti-
ció, en el primer 4 de 7 de 
la temporada. També el van 
aconseguir molt més aviat 
que altres anys, tot i que va 
ser un castell molt treba-
llat i això demostra que la 
colla molinenca encara té 
marge de millora. En ter-
cera ronda, els marró argila 
van descarregar un 3 de 6 
amb agulla i van culminar 
una gran diada amb un pilar 
de 4. 

Jaume Ortega

13è Concurs de 
Música EMPALMAT

L’Ajuntament de Molins de Rei, mitjançant les 
regidories de Cultura i Joventut, organitza el con-
curs de música EMPALMAT, en el marc de la Nit 
d’Empalmada de la Festa Major de Sant Miquel, amb 
l’objectiu de promocionar grups de músics i/o solis-
tes del Baix Llobregat. Per segon any consecutiu, el 
concurs és obert a tota la comarca del Baix Llobregat.

Tots els grups o solistes que portin menys de 4 
anys tocant podran participar en aquest concurs, on, a 
més d’optar a un primer premi de 1.000 euros per al    
guanyador, podran actuar en l’escenari principal de la 
Festa Major de la vila en la Nit d’Empalmada.

Les inscripcions estan obertes a tots els músics de 
la comarca des de l’1 d’abril fins al 31 de maig. Hi 
poden participar amb tots els estils musicals, però amb 
el requisit que els temes que es presentin al concurs 
han de ser propis; com 
a màxim, es pot fer una 
versió.

Tota la informació 
(full d’inscripcions, 
bases, premis...) es pot 
trobar a www.molins-
dere i .ca t /empalmat 
Més informació: Punt 
Jove, carrer Jacint 
Verdaguer 48. Tel. 93 
668 54 52. Dilluns i 
dimecres. de 16 a 20 h, 
i dimecres, de 10 a 14 
h http://pijmolinsderei.
blogspot.com 

Punt Jove

Al llarg d’aquest any, 
l’Ajuntament invertirà 
85.000 euros per arranjar 
l’edifici de l’antic Institut 
Lluís de Requesens, en 
desús des del mes de se-
tembre del 2016 quan es va 
inaugurar el nou edifici al 
barri del Canal. Des del seu 
abandonament, l’immoble 
ha patit diversos actes van-
dàlics i desperfectes.

L’equip de govern ha 
expressat el seu desig d’ad-
quirir l’edifici, tal com 
va fer amb l’antic Centre 
d’Atenció Primària. Per fer-
ho possible, cal signar un 
conveni amb la Generalitat, 
acord que de moment està 
pendent i no s’ha concretat 
quan es farà efectiu.

Redacció

El Ple municipal va apro-
var, amb els vots en contra 
de la CUP, transferir els ser-
veis funeraris del tanatori a 
l’empresa Serveis Funeraris 
de Barcelona, un cop aques-
ta ha adquirit Mémora, que 
era l’empresa que fins ara 
prestava el servei. 

L’any 2005, el Ple muni-
cipal va decidir cedir els 
terrenys a un privat a canvi 
que construís un tanatori i 

gestionés els serveis fune-
raris. La nova gestora és la 
que controla la majoria dels 
serveis funeraris del país 
i, com el seu nom indica, 
neix a la capital catalana, on 
gestiona la majoria de tana-
toris. Segons denuncia la 
CUP, Barcelona és la ciutat 
de l’Estat espanyol on surt 
més car ser enterrat.

Jaume Ortega

S’invertiran 85.000 euros 
per reparar l’edifici de l’antic 
Institut Lluís de Requesens

La CUP critica la transferència 
del tanatori a l'empresa 
Serveis Funeraris de Barcelona

Els Matossers fan d’amfitrions 
de la Primera Marronada
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Durant el passat mes de març 
es van celebrar les ja tra-
dicionals conferències qua-
resmals, organitzades per les 
parròquies de Molins de Rei 
per tal d’aprofundir en algun 
tema de formació d’interès 
per a la comunitat cristiana. 
Enguany van ser tres qües-
tions de temàtica diversa i 
van tenir lloc, com sempre, 
en els locals de la Parròquia 
de Sant Miquel.

“Refugiats, de l’hostilitat 
a l’hospitalitat”

La primera conferència, 
el dijous 9 de març, porta-
va per títol “Refugiats, de 
l’hostilitat a l’hospitalitat” 
i l’encarregada de tractar 
aquest tema de tanta actua-
litat va ser la responsable de 
la Comissió de Migracions i 
Diversitat de Justícia i Pau, 
Anna Sangrà. 

Precisament, va començar 
la presentació explicant què 
és Justícia i Pau, aquesta 
ONG que promou els drets 
humans, la justícia i social i 
la pau des dels valors cris-
tians. A continuació es va 
constatar que les migracions 
són una realitat de sempre i 
universal; és un fet inevitable 
que transforma les societats. 

A Catalunya també hi ha 
una gran tradició migratòria; 
molts catalans van fer “les 
amèriques” i molts forasters 
s’han instal·lat aquí al llarg 
de la història. Hi ha migra-
cions de tots els estaments 
socials i els refugiats són un 
tipus especial de migració, 
perquè fugen dels seus paï-
sos per violència, pobresa, 
persecucions ideològiques 
o religioses, guerres, manca 
d’oportunitats, condició 
sexual, crisis polítiques… El 
dret a migrar i a ser aco-
llit, recollit a la Declaració 
Universal dels Drets Humans, 
no s’està respectant per part 
de molts estats. La crisi actual 
es deu als refugiats que volen 
arribar a Europa, sobretot 
provinents de la guerra civil 
de Síria (es calcula que uns 
5.000.000). Molts s’han que-
dat a Turquia, al Líban… 
Com que per terra es van 
trobar amb la muralla dels 
països balcànics, molts van 
intentar arribar per mar, i pel 
nord d’Àfrica, i molts hi han 
mort; també hi ha desapare-
guts, els que estan en camps 
de refugiats... Els que acon-
segueixen arribar a Europa, 
els estats se’ls van repartir: a 
Espanya n’hi tocaven 17.000, 
però no n’han arribat ni 1.000. 

La meitat són menors i molts 
d’ells no van acompanyats. 
En molts països d’Europa (i 
d’Amèrica) es tanquen les 
fronteres, amb excuses com 
que els refugiats són delin-
qüents o terroristes; també hi 
ha islamofòbia. Hi ha moltes 
tanques, com les de Melilla o 
Ceuta, i s’impedeix l’entrada 
d’immigrants amb violèn-
cia. També hi ha els Centres 
d’Internament d’Estrangers, 
que a la pràctica són presons 
amb l’objectiu d’expulsar-
los, i hi ha maltractaments, 
violència, indefensió legal. 

Davant aquesta realitat 
d’hostilitat, cal fer el pas a 
l’hospitalitat: obrir les portes 
de casa nostra, acollir el que 
és diferent… pensant que tots 
els humans som fràgils i vul-
nerables. També com a cris-
tians, pensem que l’acollida 
és un valor bíblic (recordem 
que el poble d’Israel va ser 
emigrant a Egipte) i con-
cretament evangèlic: “Era 
foraster i em vau acollir” 
(Mateu 25,35). L’hospitalitat 
és una resposta des de la 
vida quotidiana de cadascú, 
és micropolítica, és veïnatge, 
però ha de tenir repercussió 
pública, comunitària: és la 
senzillesa aparent del gest 
d’acollida el que encarna i 
desferma dinamismes perso-
nals, relacionals i polítics de 
llarg recorregut. 

La sessió va acabar amb 
la intervenció d’un represen-
tant de Molins Acull, que 
va explicar què s’està fent a 
escala local en aquesta línia.

“L’alegria de l’amor”
El següent dijous, dia 

16 de març, va tenir lloc la 
segona conferència, titula-
da “L’alegria de l’amor”, el 
document del papa Francesc 
sobre l’amor en la família. El 
ponent va ser el pare Jesús 
Díaz, secretari general de la 
Congregació dels Fills de 
la Sagrada Família (present 
a Molins de Rei al col·legi 
Manyanet), que va participar 
en els dos sínodes sobre la 
família que es van celebrar 

els anys 2014 i 2015, i a partir 
dels quals el papa va redactar 
aquesta exhortació apostòlica. 

Segons el pare Jesús, 
l’aplicació pastoral d’aquest 
document és una veritable 
revolució. L’evangeli és sem-
pre el mateix, però es llegeix 
diferent segons l’època i la 
situació, i també segons les 
aportacions del Magisteri (i 
en aquest tema tenim molts 
documents dels últims papes); 
per això, sempre l’evangeli 
és novetat i invitació a la 
conversió. Doncs això mateix 
s’aplica al tema del matri-
moni: no canvia la doctrina 
catòlica (unió indissoluble 
d’un home i una dona, oberta 
a la vida), es manté com 
l’ideal, una vocació, un do, 
però cal mostrar-lo a un món 
on la realitat es viu de forma 
molt diferent. 

El pare Jesús va anar 
explicant a grans trets els 
continguts dels nou capí-
tols del document, sobretot 
constatant la fragilitat actual 
de les relacions, en la qual 
influeixen dificultats com la 
feina, l’habitatge, l’economia 
precària, i també ideològi-
ques com la teoria de gènere. 
Sempre, però, davant les cri-
sis, trencaments i situacions 
“imperfectes”, l’Església ha 
d’oferir amor i discernir cada 
situació. Cal destacar el capí-
tol 4, que fa una descripció de 
l’amor en el matrimoni amb 
tots els valors que cal posar 
en joc perquè creixi, maduri 
i superi les dificultats. 

En perspectiva pastoral, 
cal que l’Església renovi la 
seva manera de mostrar el 
seu missatge. I és cert que la 
fe ajuda: el sagrament, una 
bona preparació prematrimo-
nial… També és important 
l’educació dels fills. Els tres 
conceptes claus són: acom-
panyar, discernir i integrar. 
Com Jesús, que predicava la 
veritat amb tota la força, però 
es posava al costat de la gent, 
escoltant, acompanyant cada 
persona en la situació que 
es trobés. Per això, davant la 
realitat de les famílies feri-

des, cal escoltar-les, acom-
panyar-les, ajudar-les a sortir 
de la seva problemàtica, i 
reintegrar-les a l’Església en 
la mesura de les possibilitats.

“L’Església, comunió de 
germans que s’estimen”

Finalment, el dijous 23, 
la conferència es titulava 
“L’Església, comunió de 
germans que s’estimen”, que 
és el lema del Pla Pastoral 
del Bisbat de Sant Feliu de 
Llobregat per a aquest curs 
2016-2017. El ponent va ser 
Mn. Josep Torrente, molt 
conegut perquè va ser rector 
de Castellbisbal i el Papiol, 
va viure a Molins de Rei 
durant 10 anys (2005-2015) 
i actualment és rector del 
Prat de Llobregat, com també 
delegat d’Evangelització 
i Apostolat Seglar del 
Bisbat. Precisament per 
motiu d’aquest càrrec, Mn. 
Torrente va ser l’encarregat 
d’organitzar aquest Pla 
Pastoral del Bisbat en 3 cur-
sos, a partir del resum de les 
aportacions fetes pels fidels i 
les comunitats amb motiu del 
10è aniversari de la diòcesi, 
el curs 2014-2015. 

El lema general del pla 
diocesà triennal és “Jo soc 
el cep i vosaltres, les sar-
ments” (Joan 15,5) i es con-
creta en el present curs amb 
el tema “Estimeu-vos els uns 
als altres” (Joan 15,12). Tot 
aquest procés dona ja raó 
al tema de la conferència: 
l’Església és una comunió 

de germans, és Poble de Déu 
(concepte clau del Concili 
Vaticà II) i és, per tant, 
aquest poble de batejats el 
que ha de veure què hem de 
fer en aquest moment com a 
Església. Cal tenir conscièn-
cia de ser poble convocat per 
Déu, cridats a discernir junts 
la voluntat de Déu. Posant 
l’exemple d’un pensament 
de l’antic abat de Montserrat 
Cassià Just, davant de postu-
res enfrontades o discrepàn-
cies, l’actitud no ha de ser 
tant intentar buscar solucions 
mirant de convèncer l’altre o 
arribant a acords, sinó fer tots 
l’esforç de veure com podem 
ser més fidels a Déu, mirant 
d’entendre i estimant l’altre. 
Som Poble de Déu que hem 
de fer camí junts, estimant-
nos com a germans, fins i 
tot quan pensem diferent en 
tantes coses, perquè el que 
compartim és molt més. 

La conferència va acabar 
amb algunes concrecions 
d’aquest lema en els objec-
tius del Pla Pastoral d’aquest 
curs: viure la comunió entre 
bisbe, preveres i diaques, 
cridats a donar exemple de 
comunió entre els germans; 
millorar les estructures de 
comunió i comunicació entre 
parròquies, i tenir cura i 
acompanyar els membres de 
la comunitat cristiana.

Les conferències van tenir 
molt bona acollida i hi van 
participar una mitjana de 40 
persones a cada sessió.

Mossèn Xavier Aymerich

Els refugiats, l’amor a la família i l’església, els 
tres temes tractats a les Conferències Quaresmals
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Estadística parroquial del 
mes de març de 2017

Durant el mes de març, a la parròquia de Sant Miquel 
Arcàngel de la nostra vila va tenir lloc la cerimònia 
religiosa de 15 exèquies.

Església de Sant Miquel
Dia 3: Maria Pons Castellví, de 91 anys
Dia 5: Domingo Surià Moré, de 85 anys
Dia 6: Rafael Arolas Gómez, de 86 anys; 
           Carme Xancó Fàbregas, de 96 anys
Dia 11: Lola Esteba Fandos, de 82 anys; 
             Fernando Manzano Manrique, de 82 anys
Dia 23: Maria Carme Monné Raventós, de 68 anys
Dia 26: Ana Maria Fernández García, de 86 anys

Capella del Tanatori
Dia 2: Montserrat Giménez Martínez, de 86 anys
Dia 5: Trinidad Hernández García, de 86 anys
Dia 14 : Manuel Acuñas Del Rio, de 57 anys; 
              Carlos Masagué Rigol, de 82 anys
Dia 17: Juliana Moya Solera, de 76 anys
Dia 18: José Maria Gallardo Blázquez, de 84 anys
Dia 20: José Latorre Lozano, de 76 anys

Secció elaborada per Josep Artés i Martí

El passat divendres 21 
de març es va estrenar  
l’espectacle Gastropoesia, 
la poètica a taula, del 
dinamitzador gastronòmic 
molinenc Jordi Beumala i 
el poeta Joan Vigó. L’acte 
formava part de la cele-
bració del Dia Mundial de 
la Poesia, organitzat per 
la Institució de les Lletres 
Catalanes i el Centre de 
Normalització Lingüística 
de Barcelona. 

A la sala polivalent 
de l’Espai Avinyó de 
Barcelona, i davant d’una 
cinquantena de persones, 
Jordi Beumala i Joan Vigó 
van recitar poemes, cançons 
i dites populars relacio-
nades amb el món de la 
gastronomia i els aliments, 
en un estil amè i divertit, 
però a la vegada delicat i 
rigorós. “En la nostra cul-
tura mediterrània tenim  
multitud de poemes que 
fan referència al gaudi del 
menjar i el vi, i, al mateix 
temps, també tenim el 
costum d’acabar els àpats 
cantant cançons i recitant 
poemes”, explica Beumala. 
“Així va sorgir la idea de 
Gastropoesia, un especta-
cle que pertany al gène-
re de la polipoesia, un 

moviment poètic fundat a 
Itàlia per Enzo Minarelli 
a mitjan anys vuitanta 
que consisteix a recitar 
poemes aplicant diverses 
tècniques d’interpretació, 
incloses la performance, el 
sorollisme, la distorsió o 
desfragmentació fonètica, 
la música i els mitjans 
audiovisuals”, afegeix 
Vigó. 

El recital, amb partici-
pació del públic inclosa, 
té una durada aproximada 
de 40 minuts i la infraes-
tructura que requereix és 
mínima, només un parell 

de faristols. “Si es vol més 
complet, opcionalment 
s’hi pot afegir un equip 
de so, un projector, un 
ordinador portàtil i un 
piscolabis per al final, 
però això ja depèn de 
l’organitzador”, afirmen. 
Després de l’estrena, que 
va causar una molt bona 
impressió entre el públic 
assistent, ara es troben 
en fase de promoció i, de 
moment, ja poden avançar 
que actuaran a Molins de 
Rei el proper 19 de juny. 
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El dinamitzador gastronòmic Jordi Beumala i el 
poeta Joan Vigó estrenen l’espectacle Gastropoesia

El passat 27 de març, el 
Foment Cultural i Artístic 
va acollir un acte per 
celebrar el Dia Mundial 
del Teatre, organitzat 
per la Xarxa de Teatre 
d’Ateneus de Catalunya 
(XTAC), de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya 
(FAC), la Federació de 
Grups Amateurs de Teatre 
(FGATC) i l’Associa-
ció d’Actors i Directors 
Professionals de Catalunya 
(AADPC). Les entitats 
van reivindicar el teatre 
i la cultura “com a eines 
imprescindibles de cohesió 
i enriquiment social” i van 
denunciar la precarietat que 
els envolta a tots nivells. 

El president de la FAC, 
Salvador Casals; el presi-
dent de la FGATC, Josep 
Rafecas, i el president de 
l’AADPC, Àlex Casanovas, 
van llegir el manifest Dia 
Mundial del Teatre: un 
dia o tot l’any?. L’actriu 
Mònica Lucchetti i l’actor 
Carles Beltran van inter-
pretar un fragment de l’es-
pectacle Roig, un recital 

d’homenatge a l’escriptora 
Montserrat Roig, i el grup 
de teatre amateur Filagarsa 
va representar passatges 
de l’espectacle Kbarret. 
L’actriu Rosa Andreu va ser 

la conductora de l’acte i el 
va cloure amb el Manifest 
Internacional del Teatre. 
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El Foment acull la celebració del Dia Mundial 
del Teatre amb un acte reivindicatiu

Com cada any, el Centre d’Esplai MIB de Molins de Rei 
organitza les activitats d’estiu per a infants i joves. Aquest 
any, els campaments per a infants de P4 a 1r. d’ESO es 
faran a Sant Quirze de Besora (Osona), del 15 al 23 de 
juliol. El preu és de 150 € i la reunió informativa es farà el 
3 de juny a la capella de Sant Isidre.

Informació i inscripcions, als monitors o a la Parròquia. 
Viu l’experiència dels campaments amb l’esplai MIB! 

Redacció

Campaments del Centre d’Esplai MIB



28
núm. 532 abril 2017

Des de 2010, cada any, 
tots els cinèfils de la nostra 
vila tenen una cita marca-
da en vermell en les seves 
agendes: Kurtinstant, la 
Mostra de Curtmetratges 
de Molins de Rei. Aquesta 
edició, la novena, se cele-
brarà el dissabte 6 de maig, 
a les 19 h, al teatre de La 
Peni. L’entrada és gratuïta i 
hi esteu tots convidats.

Molins de Rei té una 
llarga trajectòria en el 

món cinematogràfic i el 
Kurtinstant hi vol posar el 
seu gra de sorra, tot oferint 
cada primavera un espai on 
aquells autors que s’hagin 
animat a crear un curtme-
tratge o a participar-hi el 
puguin compartir amb el 
públic projectat en una gran 
pantalla i això des de les 
diverses professions o tas-
ques que conformen el món 
del cinema de creació. 

Aquesta mostra està 

organitzada per la Biblioteca 
Pau Vila, el Cineclub Hal 
2002 i La Peni, amb l’ob-
jectiu d’oferir un escena-
ri per mostrar al públic la 
dinàmica i sempre sorpre-
nent producció audiovisual 
local, així com animar a 
continuar la seva creació i 
difusió. 

Veniu a Kurtinstant. Us 
sorprendrà!

Biblioteca Pau Vila

Jesús Moncada és un escriptor que sap retratar amb 
colors vius la vida normal dels pobles de la part baixa 
del pare Ebre. 

Particularment, tinc un record i un gustet molt agra-
dós de la lectura de Calaveres atònites, una altra obra 
de Moncada. M’agrada el que escriu i com ho escriu. 
Sap lligar i donar el temps, l’ambient i el moment just 
a cada situació, a cada frase. Es nota que ha polit cada 
mot, cada accent, cada oració, cada verb i cada coma. 
Tot està al seu lloc i es va llegint com aquell qui pren 
una menja exquisida.

Un camí de sirga és un camí paral·lel al riu per esti-
rar des de terra amb la sirga. La sirga és una corda per 
estirar una nau i fer-la avançar paral·lelament a la riba. 
Es feien servir cavalls, matxos i mossos anomenats 
daliners. Els daliners es recolzaven en una crossa molt 
forta i gruixuda anomenada dalí per fer més força en 
sirgar. Normalment anava davant de tots.

Llegint Camí de sirga et sents transportat amunt i 
avall per les aigües de l’Ebre. Respires l’aire humit dels 
matins. L’olor acre dels cavalls, matxos i mossos. La 
remor del corrent que baixa riu avall. La polseguera del 
carbó. L’enderroc dels habitatges... un darrere l’altre. 
Les ganes de viure d’un poble condemnat. 

L’autor, amb una pinzellada aquí i un toc allà, ens 
presenta tota una galeria de costums, supersticions, 
vicis amagats i retrats de gent tallada pel cerç de la 
vida. Antics mots que semblaven talment oblidats apa-
reixen ben vius i actuals. Llegeixo: “A través del gemec 
del costellam, de les vibracions del buc, de la manera 
d’esllisar-se per l’aigua, el llauter arribava a copsar 
l’Ebre”.

En la seva obra, 
Jesús Moncada 
envia els seus per-
sonatges a Madrid, 
París, Tortosa, 
Lleida i Barcelona; 
però només parla de 
Tarragona una vega-
da i és per occir la 
Teresa Solanes d’un 
atac de cor. Molt 
curiós!

Em quedo amb la 
frase: “S’han venut el 
riu, nois”.

Francesc Lucas 
Noguera

Howard Hawks. El cama-
león de Hollywood és el 
títol del nou llibre publi-
cat pel molinenc Albert 
Galera. 

Coincidint amb el 40è 
aniversari de la mort del 
cineasta nord-americà 
Howard Hawks, Galera 
s’endinsa en l’anàlisi de la 
vida i obra d’un dels direc-
tors més influents de la his-
tòria del cinema. La capaci-
tat camaleònica de Howard 
Hawks queda perfectament 
manifestada mitjançant la 
seva habilitat de saltar d’un 
gènere a un altre sense per-
dre el seu segell personal i 
l’estil que el caracteritzava. 

Malgrat que el reco-
neixement li va arribar bas-
tant tard, avui dia ningú 
pot discutir el seu llegat i 

la vigència del seu cinema. 
Hawks va signar pel·lícules 
tan importants com La fiera 
de mi niña, El sueño eterno, 
Río Bravo, Sólo los ánge-
les tienen alas o Los caba-
lleros las prefieren rubias. 
Una trajectòria de més de 
40 pel·lícules, iniciada en 
l`època del cinema mut i 
fins a final de la dècada 
dels setanta. 

Hawks va dirigir les 
principals estrelles del 
Hollywood daurat, com 
Cary Grant, Katharine 
Hepburn, John Wayne, 
Marilyn Monroe, Jane 
Russell, Humphrey Bogart, 
James Cagney, Joan 
Crawford o Montgomery 
Clift, i va ser el descobri-
dor de Lauren Bacall i Rita 
Hayworth. 

Amb pròleg del presti-
giós Claudio Utrera, Galera 
ens apropa la figura d’aquest 
cineasta irrepetible a través 
de les gairebé 300 planes 
d’un volum escrit amb tota 
la seva devoció cinèfila.
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Els alumnes de 1r d’ESO 
de l’Institut Lluís de 
Requesens van visitar, a 
principi d’abril, la seu de 
Fòrum XXI-El Llaç. Van 
ser sis sessions dividides en 
tres dies al llarg de les quals 
el director de la revista, 

Josep Ferrer, els va resu-
mir els 60 anys d’història 
d’el Llaç, els va explicar 
com fem la revista i els va 
donar algunes directrius per 
escriure una bona història, 
que és el projecte que esta-
ven treballant a classe.

Per a el Llaç ha estat una 
bona oportunitat de difon-
dre la nostra tasca i donar 
a conèixer la revista als 
joves lectors, mentre que 
als estudiants els ha permès 
veure per dins com es fa 
una publicació local.  

Kurtinstant 2017

Albert Galera publica un nou llibre sobre cinema

Alumnes del Requesens visiten la seu d’el Llaç

Camí de sirga, de Jesús Moncada
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Durant el mes de març, 
les gimnastes del Club 
Gimnàs Molins de Rei no 
s’han aturat i han competit 
en la Segona Fase de la 
Copa Catalana i de la Lliga 
Ibèrica. El cap de setmana 
de l’11 i el 12 de març va 
ser el torn de les gimnastes 
en edat escolar. En la clas-
sificació per aparells, Ivette 
Roig, en la categoria E4, 
va obtenir la segona millor 
nota en salt; Mariona Pons, 
en la categoria D4, va acon-
seguir la tercera millor nota 
en barra d’equilibris i Laia 
Suñé, la primera millor 
nota en barra d’equilibris 
en la categoria E4. Greta 
Manzanos, Laia Suñé, Ivette 
Roig i  Marta Ruda es van 
proclamar subcampiones en 
la classificació per equips 
de la categoria E4. 

El 18 i 19 de març, el 
Club Gimnàs Molins de 
Rei va competir a Salt i a 
França. A Salt van competir 
les gimnastes de Promogim. 
En la classificació per apa-
rells, Blanca Quintans va 
obtenir la tercera millor nota 
en salt de la categoria P1A; 
en aquesta mateixa catego-
ria, l’equip format per Ona 
Ollé, Blanca Quintans, Aina 
Rivas i Ariadna Soriano van 
tornar a pujar al pòdium 

en primera posició. I en 
la categoria Promogim 4, 
l’equip format per Maria 
Cobler, Irene Neiro, Fiona 
Serra i Carla Linares va 
obtenir la tercera posició. 

Des de França també 
ens arribaren bones notí-
cies. Sílvia Chacón i Olga 
Romero, amb el Club Gym 
Flip Beucarie Tarascon, van 
quedar subcampiones de la 
competició juntament amb 
dues gimnastes del Club 
Gimnàstica Esplugues “Les 
Moreres” amb les quals 
formen equip.  Aquesta 
classificació els ha permès 
passar a la següent fase, que 
serà decisiva per passar a la 
final de zona. 

El darrer cap de setma-
na de març va ser el torn 
de les gimnastes de Base i 
Via Olímpica. En la clas-

sificació per aparells, Sara 
Martínez va obtenir la terce-
ra millor nota en paral·leles 
asimètriques de la categoria 
N2 petites. Paula Gay, Sara 
Martínez, Maria Montero i 
Eva Villanova, en la cate-
goria N2 petites, van obte-
nir el pòdium que se’ls va 
escapar en la primera fase. 
Aquesta vegada van quedar 
terceres en la classificació 
per equips.

Anna Kurubally La nedadora del Club 
Natació Molins de Rei Èlia 
Badosa va fer un bon paper 
en el Campionat d’Espanya 
de Natació Infantil i Júnior 
que es va disputar a la ciutat 
asturiana de Gijón del 18 al 
21 de març.

De les tres proves en què 
va participar de la categoria 
infantil (nascuts els anys 
2002 i 2003), el resultat 
més destacat el va obtenir 
en els 200 metres lliures, on 
va aconseguir la seva millor 
marca personal (2:15.30) i 
va acabar en la 51a posi-
ció final. En els 50 lliures, 
l’Èlia va quedar 40a, amb 
un temps de 28.97, mentre 
que en els 400 lliures, va 
finalitzar en el lloc 57, amb 
un temps de 4:47.58.

L’Èlia, que va viatjar a 
Gijón amb el seu entrena-
dor, Sergio Lloret, va poder 
rebaixar una de les seves 
marques i, a més, va poder 
nedar amb esportistes de la 
categoria júnior.
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Èlia Badosa participa en el 
Campionat d'Espanya de Natació

El 25 de març passat, el 
Col·legi Virolai, a través de 
la seva Escola de Bàsquet, 
i amb la col·laboració 
del Club Bàsquet Molins 
de Rei, va organitzar una 
Trobada de Bàsquet. Més 
de 140 nens i nenes de 
P4, P5, 1r i 2n procedents 
de diferents entitats de la 

comarca van poder gaudir 
d’una entretinguda festa del 
bàsquet.

La jornada es va fer 
al llarg del tot el matí al 
pavelló del col·legi. Els 
joves esportistes van dis-
putar diferents partits i 
van demostrar les seves 
habilitats individuals en el 

joc, alhora que compartien 
amb els seus companys els 
valors de l’esport en equip. 
A més, un gran nombre de 
familiars i acompanyants es 
van apropar per presenciar 
i animar l’esforç dels nois 
i noies.

Els entrenaments de 
l’Escola de Bàsquet es fan 
cada dimarts i dijous, de 17 
h a 18 h.
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Segona Fase de la Copa Catalana plena 
d’èxits per al Club Gimnàs Molins de Rei 

Més de 140 infants participen en 
la Trobada d’Escoles de Bàsquet 

L’equip benjamí de water-
polo del Club Natació 
Molins de Rei es va pen-
jar la medalla de bronze 
en el Torneig Internacional 
BCNWP Under 10, dispu-
tat a les instal·lacions del 
Club Natació Barcelona 
la passada Setmana Santa. 
Els esportistes, dirigits per 
Marc Prat, van superar el 
C.N. Catalunya en el duel 
de quarts de final, però en 
semifinals van perdre davant 
el C.W. Sevilla, que acaba-
ria proclamant-se campió. 
En el partit pel tercer i quart 
lloc, els molinencs van 
superar els amfitrions en un 
gran enfrontament.

Per altra banda, el con-
junt infantil va acabar en 
4a posició en el Torneig 

WP CAMP Bizkaia, dispu-
tat a Leioa. Els nois i noies 
entrenats per Xavi Pajuelo 
i Vicenç Zurita van fer una 
fase de grups impecable i 
van acabar en primera posi-
ció invictes. A l’encreua-
ment de semifinals, però, 
el C.N. Catalunya els va 
derrotar i també van perdre 
contra el C.E. Mediterrani 
en el partit per la medalla 
de bronze.

Finalment, el tècnic 
David Alled i els jugadors 
Èric Domínguez i Víctor 
Andrade van participar en 
el Memorial Sergej Charin 
(Eslovàquia) amb l’equip 
BIWPA, competició en la 
qual es van proclamar cam-
pions.

Redacció

El pilot de l’equip Suzuki 
Català Gerard Bailo va 
obtenir la segona posició 
en la prova inaugural de 
la Copa d’Espanya de Flat 
Track, disputada al cir-
cuit valencià de Ricardo 
Tormo. Bailo va quedar per 
darrere del vigent campió 

de l’especialitat, Ferran 
Cardús, i per davant del 
subcampió, Franc Serra.

La segona prova del 
campionat serà els propers 
27 i 28 de maig al Rancho 
Canudas, de Casserres.

Redacció

El benjamí de waterpolo del C.N. 
Molins de Rei obté la medalla de 
bronze en el Torneig Under 10

Gerand Bailó acaba segon 
a la primera prova de la 
Copa Espanya de Flat Track
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Horitzontals
1.-Aspre. Dificultat. 2.-Ta. 
Grogós. 3.-Un lot buit. 
Vistent. Ferro. 4.-Moll. 
Omeda. 5.-Seguidor de sant 

Gaietà. Jupa. 6.-Conjunció 
copulativa. Timbal. Mig 
sicari. 7.-Enamorat fet un 
embolic. Espatlles. També. 
8.-Cursada. Natural de 

Frísia. 9.-Teixit que imita 
la llana. Cuir dels terrissers. 
10.-Sobreposo. Somriure 
del revés. 11.-No malalt. 
Fet propi dels carlistes. 
12.-Molusc bivalve. El 
mateix.
Verticals
1.-Fort. Paner. 2.-Hi som de 
cap. Sensual. 3.-Mig avar. 
Emocionant. Alternativa. 
4.-Convent musulmà. Exaltat. 
5.-Punt eròtic. Letífic. Graal. 
6.-Crescuda. De Braga. 
7.-Clergue. Escorcolla amb la 
vista. 8.-Sant Sopar inacabat. 
Escotilla. 9.-Part giratòria 
d’una turbina. Incorrecte. 
10.-Denota negació. Despesa. 
Anar en llatí. 11.-Cacera a la 
selva. Un sedal embolicat. 
12.-Sotragada. Arpis.
Francesc Lucas

Solució al número 142
Horitzontals
1.-Microscòpica. 2.-Inauguri. 
Sor. 3.-Nimbifera. Nt 4.-Ice. 

Via. Neci. 5.-Silva. Digraf. 
6.-Tale. Saler. I. 7.-Er. Usa. 
Laic. 8.-Rius. Refirmi. 9.-Ian. 
Bicoca. A. 10.-Suïssa. Canal. 
11.-Ca. Niu. L. 12.-Azalea. 
Soleo.
Verticals
1.-Ministeris. A. 2.-Iniciariu. 
Z. 3.-Camell. Única. 4.-Rub. 
Veus. Sal. 5.-Ogiva. S. Bs. E. 
6.-Sufí. Sariana. 7.-Creada. 
Ec. I. 8.-Oir. Il. Focus. 9.-P. 
Angelica. O. 10.-Is. Erraran 
L. 11.-Conca. Im. Ale. 
12.-Artificial. O.

Encertants

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

Solució al número 531

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 Ma. Pilar Rabal 

Queixalos. El guanyador 

del concurs pot passar a 

recollir el premi directa-

ment per BEEP, presen-

tant el DNI o qualsevol 

document acreditatiu.

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

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