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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.

La estació de Molins de Rei
Fotografia: Francesc Lucas

Per desgràcia, ens hem acostumat a les notícies que fan referència 
a les incidències que pateixen els usuaris del servei de Rodalies 
de Renfe, martiritzats pels retards, les avaries, el manteniment, 

la catenària, Adif, Renfe i tantes causes com vulgueu més. És un servei 
indigne, negligent i irrespectuós amb els contribuents, víctimes no sola-
ment de les retallades, sino també del desinterès de les autoritats respon-
sables i de la manca de planificació i d’inversions per a un funcionament 
mínimament correcte.

En aquest context, la nostra vila va ser dissortadament protagonista, 
dies enrere, d’una nova modalitat de peripècia ferroviària: la reclusió 
forçosa dels viatgers dins l’espai de l’estació, després que els empleats i 
operaris haguessin marxat cap a casa i deixat convenientment tancades 
les portes del recinte, sense tenir en compte que quedava per arribar un 
darrer comboi, que circulava amb retard a causa d’un lamentable inci-
dent previ. 

Els detalls de l’epopeia els trobareu relatats a l’interior d’aquest 
número, però la pregunta és inevitable: a l’era de la informàtica, les 
noves tecnologies i la hiperinformació, és justificable una situació com 
aquesta? Ningú no va ser conscient, ni cap indicador no va alertar que 
un tren havia sortit de la seva estació d’origen i no havia arribat a la de 
destinació?  Esperpèntic!  

La sortida dels afectats a través de l’immoble d’un veí, el retard en la 
participació de la Guàrdia Urbana, atabalats i desbordats per altres ser-
veis que es van produir a la mateixa hora i que no van ser capaços ni de 
trucar a altres cossos de seguretat, com els Mossos d’Esquadra, perquè 
poguessin ajudar les persones que havien quedat atrapades, les  explica-
cions del portaveu de Renfe atribuint el cas a una “errada de coordina-
ció”... Tot plegat, molt llastimós. 

Per cert, en cap de les informacions aparegudes sobre l’episodi           
s’al·ludeix a l’actuació dels usuaris, les facultats dels quals els van per-
metre saltar la tanca. Se’n van anar a dormir tan tranquils, deixant a la 
seva sort els seus companys d’aventura, entre els quals hi havia persones 
amb dificultats, una dona embarassada i infants? També seria llastimós 
haver de parlar d’insolidaritat en aquestes circumstàncies.

L’ocasió propicia, al marge de solucions globals, reclamar en el nos-
tre cas, una vegada més, millores indispensables com ara habilitar una 
entrada per la banda del carrer Sant Antoni M. Claret o facilitar l’accés 
a les andanes a les persones amb problemes de mobilitat. En definitiva, 
dignificar un servei públic que des de fa temps s’ha convertit en una 
activitat de risc.

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

Fa uns dies discutia amb uns 
amics sobre com han de ser 
les taules dels establiments 
gastronòmics: si rodones o 
quadrades, si de marbre o de 
fusta. 

Deixant de banda el que 
diguin els interioristes, val la 
pena entrar als cafès antics 
de poble. Allà en trobem de 
rodones, de quadrades i també 
de rectangulars. La forma, per 
tant, no ens dona  una solu-
ció. Però l’ús que en fan els 
parroquians sí que ens respon 
la pregunta. Els que juguen 
al dòmino o a la botifarra 
seuen al voltant d’una de qua-
tre angles; els que fan tertúlia, 
majoritàriament, entorn a una 
rodona, i els que esmorzen 
o dinen,  en una quadrada o 
rectangular, però, compte!, els 
vermuts es prenen en una de 
rodona. 

Tot plegat, naturalment, 
matisat per la preferència de 
cadascú. Per mirar el diari, 
personalment, guardeu-me’n 
una de quadrada. Tants caps, 
tants barrets.  Les rodones 
donen harmonia –l’absència 
de vèrtexs evita cops–, però 
demanen espais més amples. 
Les quadrades, en canvi, 
permeten ajuntar taules i fer 
una colla llarga per sopar i 
encabir-hi els sobrevinguts. 
L’elecció no pot ser categò-
rica i tot depèn, és clar, de la 
circumstància.

Quant al material, a casa 
nostra sovintejaven les de 
marbre. Josep Pla creu que 
és un error. Quan parla de 
les tavernes angleses diu que 
“les taules han de ser de fusta. 
¡Res de marbres! La taula del 
bar ha d’ésser gran i de fusta 
bona, vella i fina. La llum ha 
de fer, sobre la taula, un reflex 
suau i esblaimat, impercep-
tible, ha d’ésser com un pèl 
moixí titil·lant, s’ha de dormir 

A les cafeteries, 
les taules 
quadrades o 
rodones?

Va de conya

Intentarem que aquestes 
línies traspuïn una sàtira 
festiva però àcida, ja que el 
motiu s’ho mereix.

És mentida que la jus-
tícia és igual per a tothom. 
La prova la tenim en la 
resolució de la sentència 
condemnatòria d’uns indi-
vidus de sang blava als 
quals els han sortit bara-
tes les seves malifetes. En 
altres ocasions, els salva-
pàtries de torn, de camisa 
blanca i vestits a mida, han 
defraudat tot el que han 
pogut i la majoria conti-
nuen campant per les seves 
quan el seu lloc seria el de 
tancats a la garjola. Així 
van perpetuant un siste-
ma que els va de conya, 
vivint amb l’esquena dreta 
i procurant que tot segueixi 
igual. 

La bombolla ens ha 
portat a tot aquest enrenou. 
Vinga tirar de beta, molta 
parafernàlia, molts viatges 
a l’estranger, premis i fes-
tivals a dojo, vinga con-
gressos i disbauxa a tutti 
ple, però retallades a dojo 
a la cultura i sanitat. El 
cistell de la compra cada 
dia més car i les beques 
universitàries, retallades a 
tot drap.

En el temps de plena 
eufòria triomfalista, un 
patriarca nostrat deia en 
els seus discursos als 
quatre vents: “Hem fet el 
cim!”. I, de fet, era veri-
tat: havia aconseguit el cim 
d’Andorra. 

Hi ha un moment a la 
vida en què tot canvia o 
s’acaba, i aleshores venen 
els mals de ventre, però 
mentre ha durat els ha vin-
gut de conya.

Francesc Rimblas i 
Balagué

en la suavitat de les taules 
com en un racó de calma. 
Això fa venir set. I a més a 
més, convida a somniar”.

Jesús Cardona

Com a resposta a les manifes-
tacions i publicacions fetes per 
diversos grups en els darrers 
mesos i, més concretament, en 
resposta a la moció presentada 
per diversos grups en el darrer 
Ple del mes de març, els veïns i 
veïnes del carrer Sant Sebastià 
i adjacents volem explicar de 
nou la nostra posició davant 
l’anunci, rebut mesos enrere, 
de l’obertura d’un centre de 
culte en els baixos del número 
3 de l’esmentat carrer.

En primer lloc, i com hem 
manifestat en diverses oca-
sions, volem deixar constàn-
cia que el nostre veïnat no 
s’oposa al fet que la comunitat 
islàmica de Molins de Rei 
disposi d’un espai propi on     
desenvolupar aquelles activi-
tats que considerin. Com a 
membres d’una mateixa socie-
tat, defensem els mateixos 
drets i deures per a tothom. 
Així doncs, no acceptem que 
des de diferents partits polí-
tics, mitjans de comunicació 
i altres associacions s’afirmi 
que pensem el contrari o 
s’etiqueti la nostra protesta 
com a “brots xenòfobs”. No 
som racistes ni xenòfobs.

El motius pel quals el 
conjunt de les 24 comunitats 
de veïns que han presentat 
al·legacions al projecte, així 
com les més de 1.500 per-
sones que les han signades, 
ens oposem a aquesta obertura 
són:

-pensem que el local triat 
no és el lloc adequat per ubi-
car ni un centre de culte ni cap 
tipus d’activitat o comerç que 
suposi una afluència de 80 
persones (xifra prevista en les 
hores de més activitat);

-les dimensions del local 
únicament permeten l’activitat 
de culte; per tant, no permet 
exercir la resta d’activitats 
culturals que la comunitat 
islàmica actualment porta a 
terme i continuaran requerint 
altres espais com els del Punt 
Jove per exercir-les;

-per les molèsties i 
els sorolls que genera 
l’acumulació de moltes per-
sones en un carrer curt i estret 
amb voreres de poc més d’un 
metre i per on també circulen 
força vehicles;

-per la poca disponibili-

tat d’aparcament a la zona, 
que en els propers anys es 
veurà reduïda pel nou pla 
d’adequació de les avingudes 
Barcelona i València, i les 
Guardioles;

-pel malestar que les cir-
cumstàncies anteriors genera-
ran a la zona, les quals dona-
ran lloc a conflictes  entre els 
veïns del barri.

La ubicació del centre de 
culte de la comunitat islàmi-
ca de Molins de Rei és una 
qüestió que no s’ha tractat 
correctament des que es va 
iniciar al voltant de 2009, 
durant el mandat d’Ivan Arcas 
(ICV) i Víctor Puntes (ERC), 
amb els intents d’obertura en 
els barris del Canal, carrer 
Fassina de la Creu i la Riera 
Bonet, que no van fructificar. 
Durant els successius man-
dats d’aquest Ajuntament s’ha 
ignorat aquesta qüestió, que 
ja s’hauria d’haver resolt fa 
anys. És el fet de no haver-ho 
resolt adequadament en aquell 
moment que ens ha portat fins 
a la situació actual.

Volem remarcar que els 
partits polítics que ara ens 
acusen, obertament o indirec-
tament, de racistes per protes-
tar per l’obertura del centre de 
culte al carrer Sant Sebastià, 
són els mateixos que van 
validar el blindatge en altres 
zones del poble (centre i la 
Granja)  per a la instal·lació 
de centres de culte. 

Ens sentim ignorats i 
maltractats per tots els grups 
polítics que conformen aquest 
Ajuntament, que ens han igno-
rat durant aquests mesos sense 
intentar parlar amb nosaltres 
per conèixer de primera mà 
la situació en què ens trobem, 
així com els nostres argu-
ments per fer un judici objec-
tiu de la situació. Han preferit 
recórrer a fonts d’informació 
tendencioses de segona o ter-
cera mà i emetre judicis sense 
cap mena de fonament. De la 
mateixa manera, alguns mit-
jans de comunicació de la vila 
han donat informació equivo-
cada i sense contrastar respec-
te d’aquesta qüestió, cosa que 
ha afavorit opinions tenden-
cioses i partidistes de grups 
determinats. Els únics inter-
locutors que hem tingut en les 
reunions que hem mantingut 
en tot aquest temps han estat 
l’alcalde i el primer tinent 
d’alcalde.

Des de l’Alcaldia s’ha 
treballat en aquests darrers 
mesos per trobar un nou 
emplaçament per al centre de 
culte i s’han presentat diver-
ses alternatives –totes dins de 
la vila i en locals sense veïns 
a sobre o al costat–, sense que 
cap d’elles hagi estat conside-
rada per part de la comunitat 

islàmica. 
Respecte a la moció pre-

sentada en el darrer Ple de 
l’Ajuntament del dia 30 de 
març en la qual se’ns acusa 
de racisme, intolerància i atac 
als drets humans, cosa que 
atempta  l’honorabilitat i la 
dignitat dels veïns del carrer 
Sant Sebastià, volem exposar 
el següent:

1-És fals que el rebuig de 
la ubicació del centre de culte 
sigui per motius de religió 
o de procedència cultural: al 
nostre barri conviuen sense 
problemes des de fa més de 
40 anys tant famílies nascudes 
a Molins de Rei com famí-
lies vingudes d’altres ciutats 
o països sense que mai s’hagi 
produït cap conflicte, ni tan 
sols en aquests darrers mesos. 
Es vol fer passar per racisme 
una oposició legítima per part 
dels veïns.

2-Amb relació a les mani-
festacions veïnals del mes de 
setembre del 2016, és fals que 
en el decurs de la primera hi 
hagués agressions a cap dona, 
home o criatura, o es trenqués 
cap càmera, tal com es va 
publicar, sense fonament, en 
un mitjà de comunicació local. 
En tot moment es va tractar 
d’una mobilització pacífica de 
veïns en protesta a l’actuació 
de l’Ajuntament, en el decurs 
de la qual vam ser increpats 
durament per un grup de per-
sones que ens van acusar de 
racistes i xenòfobs sense ni 
tan sols conèixer el motiu real 
de la nostra protesta.

3-És fals que ambdues 
manifestacions tinguessin 
matisos o consignes racis-
tes per part dels participants. 
Tampoc es va atemptar contra 
els drets humans de cap per-
sona; en tot cas es va atemptar 
contra el dret a la protesta 
pacífica dels veïns. 

4-És fals que després de 
les dues manifestacions cap 
persona que hi va partici-
par es presentés en el cen-
tre social Mallolis a proferir 
amenaces. En tot cas, vam ser 
els participants els qui vam 
ser amenaçats  fins al punt 
que, en la segona manifesta-
ció, el cos d’antiavalots dels 
Mossos va haver de ser-hi 
present per garantir la nostra 
integritat física i la llibertat 
d’expressió.

Finalment, volem mani-
festar que en el context de 
crisi humanitària, intoleràn-
cia i crispació en què ens 
trobem actualment, el com-
portament d’alguns individus 
que pretenen obtenir rendi-
ment personal o polític a base 
de crear conflicte entre veïns 
amb difamacions i manca de 
diàleg o mediació amb totes 
les parts, no ajuda a mantenir 

Motius pels quals 
ens oposem que la 
comunitat islàmica 
tingui un centre de 
culte al carrer Sant 
Sebastià
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Les línies, tant les contínues com les discontínues, 
són un malson per als conductors forans que 
circulen per la nostra carretera, l’antiga N-II
El Prat de Llobregat: adéu a la 
infracció de la línia contínua
Urbanisme ha anunciat a DELTA la desaparició de la 
conflictiva línia contínua que impedeix incorporar-se 
directament a la C-31, sobre el pont del Llobregat, des de 
la Ronda de Llevant. Aquesta prohibició, sovint gens res-
pectada i que ha provocat no pocs ensurts, serà suprimida 
i el carril d’incorporació es prolongarà uns 200 metres, 
segons explica Urbanisme. Encara, però, no hi ha data per 
a l’execució del canvi.
Javier Martínez – Delta Llobregat-El Periòdic Independent 
del Prat – Abril del 2017

Aquí a la vila tenim algunes façanes per 
poder-hi crear obres d’art en forma de grafits  
L’art urbà arriba al Papiol
Heu vist la pintura mural que decora el carrer del Pare 
Remigi, tocant a la rambla de Catalunya? L’Elisa Capdevila, 
artista plàstica papiolenca, i el seu company Ivan Floro han 
reproduït un cartell del 1969 en una de les façanes de les 
antigues cases dels mestres.
Els grafits a les parets de la via pública ja fa anys que es 
veuen a moltes ciutats, però des de fa un temps, els joves 
artistes han fet un pas endavant i cerquen grans parets 
públiques per crear obres d’art que formin part del pai-
satge urbà. Són murals realistes, inspirats en la pintura 
figurativa.
Al Papiol, l’art al carrer ha arribat de la mà de l’estudiant 
d’Arts Plàstiques Elisa Capdevila Galiot. El projecte dels 
joves ha comptat amb la complicitat de l’Ajuntament, que 
els ha proporcionat el material i els ha donat permís per fer 
l’obra en una paret exterior d’un edifici municipal.
SOM Papiol – Butlletí d’Informació Municipal – Abril del 
2017

Des de sempre, la connexió Molins de Rei 
amb a l’autovia A-2 és un xic complicada... 
Torrelles de Llobregat: es reprenen 
les obres de la variant de la C-245
Per minimitzar les afectacions al trànsit s’ha previst 
instal·lar semàfors a la rotonda de les ovelles i obrir un  nou 
carril per accedir a l’autovia.
El passat mes d’abril, el Ministeri de Foment es va com-
prometre a reprendre les obres de construcció de la variant 
de la C-245. (...) Les diverses administracions han creat 
una comissió de seguiment amb la intenció de coordinar 
l’execució del projecte. 
Torrelles – Núm. 31 – Març/Abril del 2017

Amb les picabaralles que tenim aquí, 
és com allò d’“embolica que fa fort...”.
Cambrils
L’empresa comarcal del Baix Camp Comaigua regalarà 
4.000 litres d’aigua en un any a  tots els clients que es 
donin d’alta en la factura sense paper, és a dir, en la 
factura en línia. (...) Actualment, Comaigua compta amb 
més de 36.000 clients en els set municipis del seu àmbit 
d’actuació. D’aquests, uns 5.300 –gairebé un 15 % del 
total– ja disposen de la factura sense paper. 
Berta Ruiz – Revista Cambrils – Abril del 2017

la bona convivència que fins 
ara hem mantingut en aques-
ta vila i, més concretament, 
en el nostre barri. Les 1.500 

persones que donem suport a 
les al·legacions presentades 
sentim que els nostres drets 
i les nostres inquietuds són 

ignorades i menyspreades.

Plataforma veïnal del carrer 
Sant Sebastià i adjacents

Per segon any consecutiu, aquest curs 2016-17 hem tornat a treballar l’activitat 
VADELLETRES amb alumnes de secundària, aquest cop dels dos instituts públics 
de la vila: el Bernat el Ferrer i el Lluís de Requesens. L’objectiu del VADELLETRES 
és dominar l’ortografia catalana d’una manera diferent i més engrescadora. Quan 
juguem, sembla que no estiguem fent res més que això, que jugar, però segurament 
és com més bé ens queden fixades les coses a la ment. Per aquest motiu, tota la feina 
que comporta aquesta activitat es fa jugant.

Els alumnes juguen a classe un cop al mes tres tirades per a cada alumne en les 
quals han de lletrejar correctament les paraules que els toquen: accents oberts i tan-
cats, les hacs, si és una b (alta) o una v (baixa), esses dobles, ges i jotes, dièresis... No 
es poden deixar cap element i si fallen, poden tornar a provar sort dintre d’un temps 
de 15 segons. Aquesta partida de tres tirades es repeteix durant tres mesos seguits. 
Com que cada alumne va obtenint una puntuació a mesura que va jugant, cada classe 
acaba tenint un noi o una noia amb més puntuació. Aquesta persona serà la que anirà 
a jugar la semifinal, al costat dels altres semifinalistes de tots dos instituts.

Així, el dia 4 de maig ens vam reunir a la pista de la Federació Obrera prop de 
300 alumnes de 1r d’ESO dels dos instituts, més el professorat corresponent, per 
jugar la semifinal. Ara, el joc sortia dels seus instituts i per això, aquí els esperava la 
representant del Servei de Català de la vila per conduir el tram final de l’activitat. Hi 
havia sis alumnes de cada institut per a la semifinal i amb ells vam seguir el mateix 
procediment de joc que havien fet a les seves aules. Primer van lletrejar els alumnes 
del Bernat el Ferrer i en va sortir classificada per a la final la Mar Monclús. A con-
tinuació ho van fer els del Lluís de Requesens i l’Hug Obrador va ser qui va quedar 
finalista. En l’enfrontament entre els representants de cada institut, la Mar va ser qui 
en va resultar guanyadora. Tant la semifinal com la final es van caracteritzar per un 
molt bon nivell dels alumnes a l’hora de lletrejar, cosa que va fer que haguéssim de 
jugar moltes rondes de desempat fins a obtenir la guanyadora absoluta.

El dia 25 de maig va ser el torn dels alumnes de 2n d’ESO. Aproximadament 
la mateixa quantitat d’alumnes van ser els espectadors de la semifinal entre 12 
companys seus. Després de seguir el mateix procediment d’eliminatòria que havien 
seguit a classe i que també vam fer amb els alumnes de 1r d’ESO, el Quim Vinyes 
va quedar com a representant del Bernat el Ferrer i l’Iris Lázaro ho va ser del Lluís 
de Requesens. En l’enfrontament final, l’Iris va ser qui es va endur el títol de guan-
yadora absoluta. 

Tal com els mateixos finalistes ens van explicar a Ràdio Molins de Rei, el joc 
els ha servit per millorar l’ortografia, per ser més àgils a l’hora de pensar paraules, 
per fixar-s’hi més i, també, per adonar-se que, en general, es fan moltes faltes. La 
darrera aportació d’aquesta iniciativa és, també, afegir el rigor per assolir una feina 
ben feta.

En aquesta línia de detectar els errors ortogràfics que es cometen molt sovint, 
ATRAPA LA FALTA va ser una altra activitat proposada perquè els alumnes de 3r 
i 4t milloressin la seva ortografia. Havien de fotografiar textos (cartells, publicitat, 
pàgines de llibres...) on aparegués alguna falta i corregir-la. Evidentment, això ja 
suposava un domini més gran de l’ortografia, però igualment partia del joc com a 
estímul. Aquí es tractava d’una activitat voluntària i, malauradament, només hi van 
participar dos alumnes, el Mario Venegas i la Yana Xu, de l’Institut Bernat el Ferrer. 
És evident que cal millorar el plantejament d’aquest joc, però el mateix Mario adme-
tia a la Ràdio que se’n troba moltes, de faltes, i que pensar com s’haurien d’escriure 
correctament aquelles paraules l’havia ajudat molt.

Cal continuar, doncs, fomentant un català correcte entre els joves si volem que 
també en facin un bon ús en el futur.

Servei Local de Català

Jugant també s’aprèn
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Unes 200 persones van 
assistir, el 22 d’abril pas-
sat, a la cinquena edició de 
les Migas Solidàries, una 
jornada gastronòmica orga-
nitzada per l’Associació de 
Veïns de les Conserves.

Per poder menjar el plat 
de migas, calia que els par-
ticipants aportessin produc-
tes alimentaris de primera 

necessitat. Enguany s’han 
recollit uns 300 quilos d’ali-
ments, que han estat donats 
a Càritas Molins.

Com que la jornada gas-
tronòmica es feia un dia 
abans de Sant Jordi, es va 
aprofitar per fer intercanvi 
de llibres.

Redacció

Les Migas Solidàries recullen 
uns 300 quilos d’aliments

El passat 17 de maig, la 
Fundación Vicente Ferrer-
Molins de Rei va organit-
zar a la Federació Obrera 
una xerrada per explicar el 
projecte de construcció a 
l’Índia de 50 cases per a 
famílies amb discapacitats. 
Les explicacions del projec-
te les van fer Lancy Dodem, 
portaveu de la Fundación, 

i Ignasi Peguero, tècnic de 
Projectes.

El 20 de maig, a la plaça 
del Palau, la Fundación va 
organitzar tallers de bindi 
i rangolis, i es va comptar 
amb l’actuació del Centre 
Asana de Sabadell, que va 
fer una masterclass de dan-
ses de Bollywood.

Redacció

Crispetes
Tothom sap que les crispetes són un tipus de menjar fet a partir d’algunes varietats 
de blat de moro que esclaten quan es fregeixen en oli o són passades al microones 
o a la cassola. 

He llegit que als anys vint del segle passat, quan els cinemes estaven reservats a 
les classes benestants i encara mantenien un estil decoratiu semblant a una òpera o 
un teatre, els empresaris no volien que les seves sales fossin tacades amb cap tipus 
d’aliment i es procurava que la gent no entrés amb menjar a les seves projeccions; 
però el 1927, quan es va introduir el so, el cinema es va obrir a tot tipus de públic, 
ja que llavors ja no calia saber llegir per anar a veure una pel·lícula, de manera que 
amb el Crac del 29 i la Gran Depressió, el cinema va constituir un dels pocs entre-
teniments per a la població nord-americana i, dins d’aquesta sortida d’oci, l’únic 
luxe que es podien permetre era una paperina de crispetes, que compraven en els 
llocs de carrer situats a les entrades de les sales. Va ser en la II Guerra Mundial 
quan ja definitivament anar al cinema va quedar unit irremeiablement al consum de 
crispetes a la sala. I així, fins al dia d’avui.

Personalment, quan vaig al cinema, em molesten no solament aquelles persones 
que no silencien el mòbil, sinó també totes aquelles que comenten la pel·lícula 
amb el del costat amb veu no pas baixa i, també, les que amb crispetes i altres 
llaminadures fan que la (per regla general) bona banda sonora de la “pel·li” tingui 
determinades “interferències” certament desagradables.

Estic totalment d’acord amb el fet (abans esmentat) que no sigui necessari saber 
llegir per anar al cinema, però hom tenia la impressió que un cert grau de cultura i 
civisme sí que era (suposadament) exigible als espectadors d’obres teatrals. Però es 
veu que no! Fa unes setmanes, en una de les sales barcelonines, acompanyat per la 
meva esposa, vam constatar que les temudes crispetes també feien acte de presèn-
cia. Senzillament, vam pensar: “Estem perduts!”.

Josep Lluís Revenga

L’objectiu i l’instrument

Construir un nou estat esdevé una eina essencial 
per repensar i canviar tot allò que avui no 
funciona

 
Dins la campanya FemFutur, dedicada aquest mes a la reactivació econòmica, 

l’ANC de Molins de Rei us presentem l’article següent.

“Sovint s’ha volgut descriure l’independentisme com un moviment únicament 
lligat a un sentiment, a una ideologia, i reduir-lo a una simple qüestió de patriotisme. 
S’ha presentat la independència com l’únic objectiu, gairebé l’obsessió, d’un grup 
d’eixelebrats molt tossuts que no saben parlar de res més i que utilitzen la indepen-
dència com una cortina de fum per evitar parlar d’altres temes realment importants.

La realitat, però, ens demostra que és tot al contrari. Els qui som independentistes 
no ho som perquè sí, per canviar de bandera i prou. No entenem la independència com 
un fi en si mateix, sinó com un mitjà, un instrument, una oportunitat per avançar.

Si parlem d’independència, no és per evitar parlar de les retallades, de la corrupció, 
de l’índex d’atur, de les pensions o de la manca d’infraestructures, no. Precisament 
parlar d’independència vol dir parlar de tot això, perquè és disposant de les eines de 
què disposen tots els estats, ni més ni menys, com podrem afrontar els reptes socials 
actuals amb molta més seguretat i garanties. La independència no és un tema més; és 
l’instrument per replantejar, des de zero, tot allò que avui no funciona.

Ser independents no vol dir res més que poder prendre, des d’aquí, les decisions 
sobre les matèries que ens afecten. Vol dir disposar d’eines i estructures pròpies per 
gestionar els recursos propis, amb el servei públic al ciutadà com a únic objectiu i 
prioritat. Molts, i especialment els més joves, veiem la construcció d’un nou estat 
com l’eina per assolir més oportunitats en l’àmbit laboral, educatiu i social. 

Fa uns anys es deia que la independència era una utopia. Avui dia, la utopia és 
creure que un estat demofòbic com Espanya pugui arribar a canviar. Reclamar la 
independència de Catalunya ja no és una qüestió d’ideologia política o sentiments. 
És, bàsicament, una qüestió de pragmatisme, d’il·lusió i d’horitzó de futur.

Pere Miralles i Mestre, estudiant universitari

La Fundación Vicente Ferrer 
participa en les activitats 
de la Setmana Solidària
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L’Alberto Costas 
és instructor de 
Pilates. Col·labora 

en la delegació de 
Badalona de PICAM i en 
l’apartat “Càncer i exer-
cici” del nostre butlletí 
digital Onco, on explica 
moviments facultatius 
per a pacients oncològics 
i hematològics que es 
puguin fer des de casa.

Volem que ens endinsi 
en el món d’aquesta disci-
plina i la seva relació amb 
l’estat físic i mental de 
tota persona que vulgui 
millorar el seu benestar; 
en el nostre cas concret, 
el dels pacients i supervi-
vents de càncer.

MARIA TERESA 
MARIANO (M.T.M.): 
Albert, com va ser que et 
vas interessar pel mètode 
PILATES?

ALBERT COSTAS 
(A.C.): Va ser a partir de 
la meva pròpia experiència 
personal. Fa 6 anys que em 
dedico de manera profes-
sional a la promoció de la 
pràctica de l’activitat física 
com a mitjà per millorar 
la qualitat de vida de les 
persones. Després de molts 
anys exercint treballs que 
requerien passar moltes 
hores assegut davant d’un 
ordinador, reunions d’em-
presa, viatges i l’estrès que 
tot això comporta, la meva 
columna vertebral em va 
donar un avís i vaig decidir 
parar, donar-me un descans 
i pensar.

El que en un principi 
havien de ser unes vacan-
ces es van convertir en dos 
anys de formació com a 
tècnic superior d’activitats 
físiques i esportives. En les 
meves primeres experièn-
cies en aquest camp vaig 
tenir l’oportunitat de conèi-

xer professionals del mèto-
de Pilates i experimentar-
ne els beneficis en el meu 
propi cos: el que a curt 
termini havia de ser una 
operació de cirurgia, la vaig 
evitar gràcies a la pràctica i 
estudi del mètode Pilates.

M.T.M.: Explica’ns una 
mica la història d’aquesta 
disciplina. Qui va ser en 
Joseph Pilates i com va 
sorgir aquest mètode?

A.C.: Pilates va ser un 
nen malaltís i això el va 
portar a estudiar el cos 
humà i la manera d’enfor-
tir-lo mitjançant l’exerci-
ci. Així, amb el temps, va 
arribar a ser un gran atleta. 
Treballant com a infermer 
va desenvolupar una meto-
dologia per millorar l’estat 
de salut de persones conva-
lescents mitjançant l’exer-
cici físic. Amb el temps 
desenvoluparia un gran 
nombre d’exercicis per ser 
practicats simplement a 
terra, sobre un matalàs, així 
com altres utilitzant polit-
ges i cordes per exercitar 
els músculs, la qual cosa va 
ser l’origen d’alguns dels 
seus posteriors aparells 
(reformador, trapezi, cadira 
i barril).

El 1926 va muntar el seu 
primer estudi de Pilates i es 
va fer popular perquè el seu 
mètode ajudava els balla-
rins a millorar la seva tèc-
nica i a recuperar-se de les 
freqüents lesions derivades 
de l’entrenament intensiu. 
El seu mètode, basat en 
principis bàsics sobre salut 
i exercici físic, és referent 
avui en dia per a profes-
sionals de l’esport, fisiote-
rapeutes, osteòpates, etc.

M.T.M.: Quins bene-
ficis aporta el mètode 
Pilates? Per exemple, 
diuen que és un mèto-
de molt versàtil, capaç 
d’adaptar-se a cada per-

sona i als seus diferents 
objectius.

A.C.: Sí, efectivament, 
Pilates és un mètode que 
poden practicar totes les 
persones independentment 
de la seva condició físi-
ca, ja que els exercicis que 
es desenvolupen poden 
ser adaptats d’acord amb 
l’objectiu i les caracterís-
tiques de qui el practica. 
Pilates està basat en uns 
principis fonamentals com 
són la respiració, l’activa-
ció de la part central del 
cos, el control postural, etc. 
que directament afecten de 
manera positiva el nostre 
cos. El vessant terapèutic 
del mètode Pilates és en el 
qual m’estic especialitzant 
a través de formació cons-
tant en escoles internacio-
nals, assistint a seminaris 
de Pilates o classes magis-
trals. Cada persona té un 
cos i un ritme d’aprenentat-
ge diferent; per això, cada 
cas requereix un entrena-
ment específic per obtenir 
el màxim benefici d’aquest 
mètode.

M.T.M.: A les persones 
que han patit un càncer 
se’ls recomana evitar la 
inactivitat i tornar, tan 
aviat com sigui possible, 
a la pràctica de l’activitat 
física després de l’opera-
ció, malgrat que encara 
estiguin en tractament de 
quimioteràpia o radiote-
ràpia. Per què s’ha de 
fer exercici després d’una 
operació de càncer?

A.C.: Un cop estan cura-
des les possibles cicatrius 
i les defenses controlades, 
les persones que hagin 
passat per aquesta situació 
necessiten incorporar-se a 
la seva vida quotidiana i, 
en alguns casos, recuperar 
l’autoestima i la confiança 
en si mateixes. La fatiga, 
l’amplitud de moviment o 

la por a mobilitzar zones 
adolorides poden provocar 
que qui hagi patit un càn-
cer senti timidesa a l’hora 
de practicar alguna activi-
tat. En termes psicològics, 
la pràctica d’una activitat 
física, com en aquest cas 
Pilates, disminueix la ten-
sió, la sensació de fatiga, 
el dolor i reforça la con-
centració i el control sobre 
el cos a les persones que 
el practiquen i, per tant, 
millora no solament la seva 
capacitat física, sinó també 
l’autoestima.

M.T.M.: Quins bene-
ficis aporta el mètode 
Pilates després d’una 
intervenció de càncer?

A.C.: En general, el 
mètode Pilates ajuda a 
tonificar la musculatura; 
practicar-lo aporta més fle-
xibilitat, destresa, agilitat i 
coordinació de moviments, 

enforteix la part central 
del cos, corregeix i millo-
ra la postura, aconsegueix 
una figura més estilitza-
da, augmenta l’elasticitat i 
redueix el nivell d’estrès. 
És important que després 
d’una intervenció de càn-
cer, el programa de Pilates 
es desenvolupi de manera 
lenta i els exercicis siguin 
segurs. La pràctica constant 
de Pilates pot ajudar la per-
sona a guanyar confiança i 
recuperar la sintonia amb el 
seu propi cos. El benestar 
que aporta aquest mètode fa 
que sempre que es practiqui 
sota supervisió professional 
aporti nombrosos beneficis 
i és una molt bona manera 
de practicar una activitat.

M. Teresa Mariano
Voluntària de PICAM 

en l’Àrea de Comunicació

Alberto Costas, instructor de Pilates

“La pràctica de Pilates millora no solament 
la capacitat física, sinó també l’autoestima”
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Ben aviat s’inauguraran una sèrie d’establiments relacionats amb l’oci i la res-
tauració a la plaça del Palau, concretament, a la banda dreta mirant La Gòtica, 
on fins ara hi havia un taller de cotilleria.

La singularitat d’aquest projecte rau en la seva negociació i el seu plane-
jament. D’entrada, cal dir que la nau que acollirà aquests nous espais estava 
afectada per un pla urbanístic. Tot i això, el terreny s’ha requalificat i s’ha 
acceptat utilitzar-lo íntegrament sense escurçar la llargària de la nau, fet que, en 
el futur, hagués permès eixamplar la visió de la muralla del palau. Un poble tan 
mancat de patrimoni com el nostre no es pot permetre perdre una oportunitat 
com aquesta de recuperar-ne.

D’altra banda, la negociació amb els compradors, els empresaris de l’oci 

que explotaran aquest espai, tampoc no ha estat reeixida per als interessos del 
conjunt dels vilatans. Un cop s’obrin els nous establiments es produirà una 
ocupació de l’espai públic a conseqüència de la instal·lació de les terrasses dels 
bars que es menjaran una part important de l’espai de pas de la part dreta del 
parc, fins al punt de deixar, només, un metre i mig de pas per a la gent. Tot això 
ens porta a una reflexió que sembla evident: l’espai públic no pot ser moneda 
de canvi per a operacions urbanístiques d’àmbit privat i, encara menys, si no 
hi ha hagut compensacions clares dels emprenedors i el propietari a favor del 
conjunt dels molinencs.

Cal recordar que la plaça del Palau va ser concebuda com a centre d’esbarjo 
de la nostra mainada, com un indret d’esponjament  del nucli  del poble –sempre 

El Govern municipal i la 
privatització de l’espai públic

La manca d’habitatge a preu assequible comença a ser un problema que ens 
afecta i ens afectarà a les persones molinenques els propers anys, especialment 
les joves. Davant la impossibilitat material de comprar un habitatge, l’única 
opció que queda és el lloguer, pel qual actualment patim un augment inassumi-
ble per a qualsevol mileurista.

Ens cal començar a parlar de gentrificació a Molins. “Gentrificació” és un 
terme aparegut a Londres als anys 60 amb el qual es descrivia com les classes 
mitjanes-altes adquirien cases modestes a barris obrers, les restauraven, les 
revaloritzaven i creaven serveis a mida, alhora que expulsava els antics inqui-
lins que no podien pagar els augments del lloguer. La zona es revaloritzava i els 
seus antics habitants de classe treballadora acabaven marxant, de manera que 
es capgirava el caràcter social del barri i se’n destruïa el teixit. Avui dia, la gen-
trificació afecta totes les capitals europees i les seves àrees metropolitanes.

Potser algú pensa que és exagerat parlar de gentrificació a Molins, però 
parem a pensar com la gentrificació de Barcelona desplaça moltes persones cap 
a pobles com el nostre i això apuja alarmantment el preu del lloguer a l’àrea 
metropolitana. A Molins no és possible trobar un pis per sota de 700 €, amb 
un preu de mitjana de 821 € (càlculs propis a través dels portals Habitaclia, 
Fotocasa i Idealista). Només cal mirar el preu del lloguer als portals immobi-
liaris o com s’estan disparant les noves construccions de pisos a Molins: les 
promotores sí que veuen la gentrificació i en volen treure suc. La bombolla 
del preu de l’habitatge del 2007, que ens va portar a la crisi que encara patim, 
ara s’ha passat als habitatges en lloguer i els nostres governs fan ulls clucs per 
intentar que passi desapercebuda. 

Només cal passejar una mica per veure edificis històrics enderrocats i 
noves promocions, però el cas de la reforma de la carretera segueix un procés 
de gentrificació de manual: s’anuncia un projecte urbà de rehabilitació d’una 
zona més o menys deixada i, de sobte, solars i edificis degradats s’edifiquen i 
renoven, cosa que fa augmentar-ne el valor i expulsa els veïns que no podran 
assumir l’augment de preus. En breu, el govern, ara que té aprovada la reforma 
de la carretera, modificarà el pla urbanístic de Can Coll d’acord amb els grans 
propietaris. Sorpresa?

Barcelona cada dia té més pisos turístics il·legals i habitatges gestionats per 
fons d’inversió per especular amb el preu del lloguer. Als propietaris els surt 
més rendible acollir turistes que veïns i això redueix el parc d’habitatges i en 
fa pujar el preu. A Molins, l’Ajuntament encara no té cap ordenança reguladora 
ni cap control sobre els habitatges d’ús turístic que ja hi ha a Airbnb, que acaba 
de fer públic un mercat negre de 1.000 milions d’euros a l’àrea metropolitana 
de Barcelona. 

Aquest augment dels preus de lloguer està tenint, i encara en tindrà més, 
efectes desastrosos per a les persones de Molins i per al teixit social i asso-
ciatiu de la vila, especialment per a les persones joves. Quantes companyes, 
companys, amics i amigues hem vist ja marxar a viure fora de Molins? Quants 
missatges pels grups de Whatsapp o Facebook corren demanant si algú coneix 
algun pis de lloguer que no valgui més de 700 € al mes? Moltes persones 
arrelades a les entitats culturals, esportives o socials estan marxant de Molins 
perquè no hi poden viure i com a poble estem perdent aquest capital humà tan 
valuós. Molins, futura ciutat dormitori.

Els experts recomanen que, per a una vida digna, no es destini més del 30 
% dels ingressos a l’habitatge. Com podem pagar lloguers de més de 700 € 
en un país on més de la meitat de les llars ingressen menys de 1.500 € (que a 
l’habitatge correspondrien 450 €) i un salari mínim a l’Estat espanyol de 707 €? 
Parafrasejant el titular de TV3: més de la meitat de les persones molinenques 

no poden llogar un pis a Molins.
I la gentrificació està picant especialment en les persones joves. Amb un 

atur juvenil del 32% a Catalunya, un mercat laboral ple de treball temporal 
i un 47% dels treballadors que no arriba ni a mileurista, com es pot pagar ja 
no el lloguer, sinó l’entrada, la part per la immobiliària, tres mesos de lloguer 
i uns quants extres més? L’habitatge, encara que sigui compartint pis, és una 
eina d’emancipació i apoderament per a les persones joves, de prendre res-
ponsabilitat, un espai d’intimitat i relacions personals, on començar a prendre 
el control de les nostres vides. Que moltes, amb més de 30 anys, hagin de 
seguir vivint a casa dels pares o tornar-hi perquè han estat desallotjades no és 
un fracàs personal, és un fracàs com a societat i com a sistema econòmic. Un 
sistema capitalista que ha posat per davant els beneficis dels grans inversors i 
propietaris a les necessitats de la població.

Potser cal començar-nos a organitzar tal com han fet les companyes i 
companys del Sindicat de Llogaters de Barcelona i començar a denunciar 
la inacció de la nostra sociovergència al Govern local, que fa ulls clucs a 
l’augment incessant de preus dels lloguers i pisos turístics, mentre dona més 
i més llicències d’obres i nous plans urbanístics, però l’habitatge de protecció 
oficial i les polítiques d’habitatge segueixen brillant per la seva absència. I 
tornar a posar en valor i impulsar el teixit sociocultural que ha estat molt ric a 
Molins en altres èpoques.

Després d’anys batallant com a CUP, hem aconseguit saber quants pisos 
buits hi ha a Molins, tancats per especular: oficialment, 50 i cap d’ells dels 
bancs, cosa que ens resulta molt complicat de creure (per exemple, no es tenen 
en compte els que encara no han demanat la cèdula d’habitabilitat). Caldran 10 
anys més per començar a multar-los com fan altres pobles o a aplicar recàrrecs 
a l’IBI? Hi haurà incentius perquè més propietaris cedeixin els seus habitatges 
a la borsa de lloguer en lloc de tractar amb les immobiliàries? I quan comença-
rem a legislar sobre el preu del lloguer? Ciutats com Berlín ja fa anys que no 
permeten llogar per sobre d’un 10 % del que marquen els preus oficials.

I on són els pisos de protecció oficial? L’última promoció va ser a final del 
2014: 4 insuficients habitatges de lloguer, de 40 metres quadrats per a joves 
menors de 35 anys i un altre minipis per a més grans de 65 anys. I quan se’n 
van construir, en l’anterior dècada, la majoria van ser de compra. Per què no de 
lloguers assequibles per a qui realment necessita habitatge i no pot ni pensar a 
comprar? Haurem d’esperar que els de protecció oficial siguin els últims de les 
Guardioles, cap allà al 2021? Per què no els primers, precisament?

Cal de forma urgent aconseguir una part del parc d’habitatge públic a preus 
de lloguer assequibles per a qui més ho necessita. Cal buscar formes de faci-
litar l’accés primerenc a l’habitatge i també formes d’estabilitzar-se. Diversos 
models per adaptar-se a les diverses etapes vitals i necessitats de la població. 
Pisos pensats per compartir per a les persones més joves, però també pisos per 
a l’estabilitat. Amb models de gestió que s’adaptin també a la millora de condi-
cions laborals de les persones i permetin recuperar diners públics més endavant 
per ajudar qui més necessiti trobar habitatge.  

Perquè la CUP creiem que l’habitatge és un dret com una casa i o prenem 
mesures valentes, o la bombolla del lloguer ens esclatarà a la cara. Ens cal 
començar a posar en valor el capital humà de la nostra població i no els bene-
ficis materials de l’economia especulativa. No tornem a caure en els errors de 
l’última dècada!

Carles Ros i Asier Baiona, regidors de la CUP 
a l’Ajuntament de Molins de Rei

“Aquí no hi ha qui hi visqui!” L’habitatge 
a Molins: un dret bàsic impossible
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Un total de 38 veïns/propietaris del sector del Pla Parcial de la zona de can 
Castellví, que té una quarantena de cases construïdes i una seixantena de pro-
pietaris, i 15 del PERI de Can Santoi/Sibèria, on hi ha una trentena de propie-
taris, hem interposat un recurs de reposició i un recurs contenciós administratiu 
davant l’Ajuntament de Molins de Rei contra l’aprovació definitiva del projec-
te de reparcel·lació. Els veïns demanem que es retiri el projecte.

És evident que no es compleix el requisit declarat per l’alcalde de la vila, 
Joan Ramon Casals, en el Ple municipal del mes d’abril: “el projecte tirarà 
endavant a condició que hi hagi prou consens entre l’Ajuntament i els 
veïns”.

Els antecedents
La Rierada és un nucli habitat de fa molts anys. Està situat al bell mig 

del Parc de Collserola, tot i que declarat zona urbana pel PGM (Pla General 
Metropolità) de 1976.

En les dècades dels seixanta-setanta del segle passat, els dos grans pro-
pietaris de les masies can Santoi i can Castellví van parcel·lar privadament, 
construir i vendre “alegalment” (no il·legalment, encara que es va fer fora de 
legislació, com va ser el cas de moltes urbanitzacions a Catalunya en l’època 
de la dictadura) a petits propietaris.

Amb l’arribada de la democràcia s’han anat produint diferents intents 
perquè la urbanització es consolidés com a zona urbana, els veïns poguessin 
acomplir les seves demandes i, en el sector de referència, gaudir dels seus 
beneficis “urbans”, per als quals hem estat pagant els impostos municipals 
sense tenir-ne, i es fes per fi el clavegueram, l’enllumenat i el servei d’aigua 
corrent, entre d’altres.

Urbanització
Lògicament, això comporta desenvolupar la urbanització i obliga a harmo-

nitzar els diferents interessos a la llum del planejament urbanístic aprovat al 
seu dia, que estableix que el sistema d’actuació, a efectes de gestió urbanística, 
sigui l’anomenat de reparcel·lació en la modalitat de “cooperació”.

En aquest sentit, qui pilota actualment el procés d’execució urbanística és 
l’Ajuntament. Els antics promotors dels dos sectors de la urbanització ja no 
tenen aquesta condició i es converteixen en simples propietaris expectants 
(això sí, de la gran majoria de les parcel·les que queden per construir), i els 
petits propietaris d’habitatges ja consolidats, atès que no tenen terrenys per 
cedir per fer els necessaris equipaments, vials i espais verds que comporta 
legalment una urbanització, han de compensar econòmicament a qui sí que ha 
de cedir-ne. 

Això inclou, addicionalment i en compliment de les exigències de l’actual 
legislació urbanística aplicable, cedir a favor de l’Ajuntament el sòl (urbanit-
zat) corresponent a un 10% de l‘aprofitament urbanístic del sector. 

No obstant aquesta obligació de cessió a favor de l’Ajuntament, malgrat 
que la legislació vigent permet que el mateix Ajuntament reverteixi aquesta 
cessió a favor de la urbanització per destinar-la a sufragar part dels costos 
d’urbanització, en el cas que ens ocupa, el consistori molinenc prefereix 
embutxacar-se els diners i aplicar-los a unes altres finalitats que no tenen res a 
veure amb l’esmentada. 

D’aquí, entre més motius, que els veïns i veïnes de la Rierada ens queixem 
amargament de l’actuació municipal. 

En tot cas, el principi que ha d’informar l’esmentat “projecte de 
reparcel·lació” obliga necessàriament al “just repartiment de beneficis i càrre-
gues entre els propietaris”, cosa que, segons els veïns que hem signat el recurs, 
no s’acompleix ni de bon tros, perquè en la redacció del projecte s’afavoreix, 
interessadament i considerablement, alguns dels antics grans propietaris i, així 
mateix, el mateix consistori.

Impugnació i falta de consens
És obvi que no hi ha consens entre els veïns, tot i que l’alcalde assegura 

que “l’Ajuntament ha comptat sempre amb la voluntat proclamada de 
l’Associació de Veïns de tirar endavant el Pla (...) i hem anat acordant amb 
ells, com en el fet que aviat (al mes de juny) els començarem a passar el 
cobrament de la primera quota dels drets d’urbanització”.

Casals entra en una confusió –maldestra, si més no– entre veïns (repre-
sentats en l’associació) i propietaris, que en deslegitima aquesta suposada 

representativitat.
Els propietaris els representa la seva Junta –de titulars de parcel·les–, de la 

qual n’és president Joan Castellví, qui l’ha mantingut inactiva i així ha cedit a 
l’Associació de Veïns una representativitat inexistent en les negociacions entre 
els dos sectors i l’Ajuntament.

Recordem que el Pla i el Peri són dues realitats diferents: el Peri ja s’ha 
dotat dels serveis esmentats i el Pla no en té cap, de manera que representen 
figures totalment diverses.

L’Associació de Veïns sí que agrupa veïns de tots dos sectors –això inclo-
uria, per exemple, els que hi són de lloguer, que lògicament no intervenen en 
cap cas en la reparcel·lació–, però només n’és representativa legalment en uns 
altres àmbits, com l’organització de la Festa Major local, per exemple. 

Els petits propietaris de parcel·les construïdes s’oposen al Pla de 
l’Ajuntament, perquè: 

-Ens fan pagar les compensacions a alguns propietaris, interessadament i 
alegalment agravades per unes cessions per a equipaments que haurien d’anar 
al seu càrrec, ja que ja en van treure els beneficis econòmics en l’anterior 
“promoció”.

-També ens inclouen en el Pla les indemnitzacions per una bòvila que ni 
tan sols és al planejament, o el trasllat i canvi d’activitat d’un restaurant, Can 
Castellví, que és en zona inundable, quan n’és l’Ajuntament el responsable i 
qui li hauria mantingut una possible llicència en vigor, i és, doncs, i en tot cas, 
qui se n’hauria de fer càrrec!

-Com indica el mateix alcalde, “el Pla de la Rierada generarà beneficis 
per a l’Ajuntament de Molins de Rei per a les seves polítiques d’habitatge 
social (...) a les Guardioles”.

-Un projecte d’urbanització i generació de noves parcel·les ha de complir 
també un principi irrenunciable: ha de ser econòmicament viable. I això no es 
compleix de cap manera en l’actual situació de mercat.

El resultat és que mentre que determinats propietaris i l’Ajuntament en 
surten molt ben parats (perquè del Pla en treuen moltes parcel·les que podran 
promocionar i vendre ja urbanitzades, amb un important escreix a mercat), 
els “petits” hauríem de pagar entre 50.000 i 120.000 euros per cap. Només ho 
podem fer si venem la casa. Això vol dir que la urbanització de la Rierada fa 
fora els seus veïns!

El PERI
Els veïns del PERI, en el seu contenciós administratiu contra el projecte, 

argumenten que el PERI és terreny urbà consolidat, perquè ja tenim tots els ser-
veis que aquest demana (enllumenat, clavegueram, telèfon, gas, fibra, vials...). 
En canvi, el Projecte el considera no consolidat a tots els efectes.

El fet de tirar endavant la urbanització i adequar-la a aquesta consideració 
no té a veure amb una reparcel·lació, sinó que pretén urbanitzar parcel·les 
noves, i això només té un beneficiari, ja que provenen i convenen als antics 
promotors!

En segon lloc, un dels principis irrenunciables d’un projecte d’urbanització 
per “cooperació” és que ha de ser econòmicament sostenible i això no es com-
pleix de cap manera, perquè els petits propietaris, majoritàriament gent gran, 
en cap cas podran fer front a les despeses que l’Ajuntament els carrega.

Fa pensar el fet que l’estudi presentat per l’Ajuntament sobre aquest aspecte 
no sumi més de tres pàgines.

El que està clar és que avui, a 2017, la generació de noves parcel·les no 
és sostenible, i menys si s’inclouen en el projecte partides com ara “arbrat” o 
mobiliari urbà –al bell mig de Collserola!–, perquè sortirien a un preu que el 
mercat no pot assumir.

Aleshores, a qui beneficia pagar uns honoraris de 200.000 euros a l’estudi 
d’arquitectura encarregat del projecte i tirar endavant un projecte que suma 4 
milions i mig d’euros?

La pregunta que ens fem al PERI i que argumentem en el nostre contenciós 
és: per quina raó no s’ha generat el projecte en sistema de “compensació” i sí, 
en canvi, pel de “cooperació”, que obliga a cedir a l’Ajuntament un 10% de 
les parcel·les, i li dóna els beneficis corresponents? ¿La raó és beneficiar els 
antics promotors i el mateix consistori, mentre obliga els actuals veïns a marxar 
per no poder pagar? 

38 propietaris del Sector del Pla de la Rierada

tan atapeït–, de pulmó verd. L’ús quotidià del parc ha portat més conseqüències 
positives: de relació social, de comunicació personal de la gent gran...

Tot això ho hem de reduir, ho hem de malbaratar, a canvi de res per una 
operació mercantil? Una operació mercantil legítima i honesta, naturalment, 
però mal calibrada per part del Govern municipal.

Tot no s’hi val per aconseguir un fi, almenys a qualsevol preu. Nosaltres 

creiem que les persones han de ser la principal priorització del Govern munici-
pal i és per això que vetllarem perquè uns altres projectes urbanístics en marxa, 
com les Guardioles, ca n’Iborra o el projecte d’urbanització de les avingudes 
de València i Barcelona, es plantegin i es negociïn amb una altra sensibilitat, 
un altre estil. En definitiva, amb un altre model.

Assemblea local d’Esquerra Republicana de Molins de Rei

Gran part dels veïns de la Rierada presenten recurs 
contra el projecte de reparcel·lació del sector
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JOSEP FERRER 
(J.F.): Com et va sorgir 
l’oportunitat de jugar 
a futbol a la República 
Dominicana?

ÀLEX AGUDO (A.A.): 
Em va sorgir gràcies a 
l’oferta d’un antic entrena-
dor, David Martínez, que 
estava dirigint el club Moca 
FC.

J.F.: Et va costar molt 
prendre la decisió?

A.A.: Sí, vaig haver de 
pensar-ho molt. No és fàcil 
fer un pas com aquest.

J.F.: Se t’havien tancat 
les portes a Catalunya i 
Espanya o t’ho prens com 
una aventura i una nova 
experiència?

A.A.: M’ho prenc 100% 
com una aventura, com una 
experiència que m’està fent 
créixer com a persona, amb 
l’afegitó de poder viure 
del que més m’agrada. En 
aquest sentit, sóc un privi-
legiat i no descarto res.

J.F.: Què et va dir la 
teva família quan els 
vas comunicar que te 
n’anaves a jugar a futbol 
tan lluny?

A.A.: La seva reacció va 
ser molt positiva. Em van 
donar suport en tot moment 
i això em va ajudar a pren-
dre aquesta decisió, tot i 
que imagino que va ser 
difícil per a ells. També va 
ser molt important per a mi 
l’opinió dels meus amics, 
ja que els considero part 
de la meva família. Amb 
ells vaig gaudir i plorar els 
meus últims dies a la vila.

J.F.: El teu contracte 
per quant de temps és? 

A.A.: He firmat per a 
un any; és a dir, aquesta 
temporada.

J.F.: Quina és la teva 
trajectòria esportiva? 

A.A: Vaig començar 

jugant a futbol sala a 
l’Escola Esportiva de Sant 
Vicenç dels Horts, on vaig 
residir fins als 15 anys; des-
prés vaig passar al futbol, 
on he jugat en equips com 
CE Hospitalet, CE Europa, 
UE Sant Andreu i, és clar, 
al Molins de Rei CF. 

J.F.: Com es guanya la 
vida un jugador de futbol 
professional de divisions 
inferiors a primera i sego-
na?

A.A.: Doncs, treballant 
(riu). A Espanya, si no 
jugues a les màximes cate-
gories, no pots viure del 
futbol; has de compaginar-
lo amb la feina.

J.F.: Quin és el nivell 
de futbol de la República 
Dominicana?

A.A.: A mi m’ha sorprès 
positivament, ja que hi ha 
bon nivell. Estic tenint la 
sort de jugar amb i con-
tra jugadors que han estat 
a lligues de primer nivell 
d’arreu del món: sense anar 
més lluny, Jorge Alonso, 
que va jugar amb el Real 
Valladolid a la Primera 
Divisió de futbol espanyo-
la.

J.F.: Com són els esta-
dis de futbol?

A.A.: Suposo que, com 
a totes les lligues, n’hi ha 
de diferents: uns, de pri-
mer nivell i uns altres més 
humils. Exceptuant el del 
Cibao FC, la resta són de 
gespa natural i, personal-
ment, el que més m’agrada 
és l’Estadio Olímpico Félix 
Sánchez, amb capacitat per 
a 27.000 espectadors. 

J.F.: Els aficionats 
viuen el futbol amb pas-
sió? Quin és el principal 
esport del país?

A.A.: Concretament 
a Moca, el futbol es viu 
amb molta passió i el nostre 

camp s’omple setmana rere 
setmana, tot i que l’esport 
principal a República 
Dominicana és el beisbol.

J.F.: Hi ha premsa 
esportiva? Us fan segui-
ment a diari com es fa 
amb els equips de Primera 
Divisió a Europa?

A.A.: Sí, tenim un segui-
ment gairebé diari que es 
pot veure per diferents xar-
xes socials. A més els par-
tits es retransmeten per tot 
el país a través de la tele-
visió. Dit això, està encara 
molt lluny de tot l’operatiu 
que es duu a terme sobretot 
en les lligues europees.

J.F.: T’ha costat molt 
integrar-te al futbol 
d’aquest país? Quina és 
la relació que tens amb els 
companys d’equip?

A.A.: Crec que enca-
ra segueixo en procés 
d’integració. És un futbol 
molt diferent i constantment 
estic aprenent i adaptant-
me. Tinc molt bona rela-
ció amb tots els companys, 
especialment amb Vitolo, 
un jugador canari que ha 
arribat també aquest any 
a l’equip. A més tenim un 
brasiler, tres haitians, dos 
veneçolans i tres hispano-
dominicans.  

J.F.: Ara et dediques 
plenament al futbol o fas 
altres activitats?

A.A.: Actualment només 
em dedico al futbol.

J.F.: Amb la fitxa que 
tens, dona per viure bé a la 
República Dominicana?

A.A.: Sí, estic tenint 
aquesta sort actualment.

J.F.: Com a esportista 
professional has de seguir 
una dieta i preparació 
estrictes? Com t’ho fas a 
l’hora de menjar?

A.A.: Sí, però tampoc 
la qualificaria d’estricta. 

Cal tenir en compte que 
el teu cos és l’instrument 
amb què treballes i com 
millor estiguis, més podràs 
rendir. Normalment solem 
cuinar a l’apartament, però 
de vegades també sortim 
a menjar a casa d’algun 
amic o company d’equip i a 
algun restaurant que tenim 
a prop de l’apartament.

J.F.: Com és un dia 
qualsevol de la teva vida?

A.A.: Els entrenaments 
acostumen a durar dues 
hores i comencen a les 8.30 
h. Hi ha dies que tenim 
sessió de tarda i entrenem 
a les 16.30 h; si no, anem 
al gimnàs. Els dies de partit 
estem concentrats des de 
bon matí, dinem tots junts 
i un parell d’hores abans un 
autobús ens porta a l’estadi. 
A les 16 h comença el par-
tit.

J.F.: Vius sol o com-

parteixes pis amb altres 
companys del club?

A.A.: Comparteixo pis 
amb dos companys d’equip: 
Vitolo i Jefferson.

J.F.: Com és la 
República Dominicana?

A.A.: Pel que he pogut 
veure fins ara, és un país 
on el luxe i la pobresa es 
donen la mà. Això fa que 
no sigui un país del tot 
segur, però sí un país on 
es pot gaudir de paisatges 
de pel·lícula. Personalment 
m’hi trobo molt còmode. 
Crec que, tot i no ser una 
gran potència, República 
Dominicana és un país en 
creixement constant. 

J.F.: Hi ha pobresa?
A.A.: Sí, molta. Tot i 

això, la gent viu molt feliç 
aquí. Això et fa valorar 
molt més tot el que tens.

J.F.: Dels costums i la 
cultura de la República 

Àlex Agudo Amores viu a Moca (República Dominicana)

“El luxe i la pobresa es donen la mà; no és un 
país gaire segur, però té uns paisatges de pel·lícula”

L’Àlex Agudo és un jove molinenc de 26 anys que des d’aquest gener viu a la 
República Dominicana; en concret, a la ciutat de Moca, on defensa els colors 
del Moca FC, equip de la Primera Divisió de la lliga de futbol dominicana.

Format a les categories inferiors del Molins de Rei CF, l’Àlex, futbolista profes-
sional, ha jugat en equips com l’Hospitalet, l’Europa i el Sant Andreu. L’oportunitat 
de jugar a la República Dominicana li va venir de la mà de David Martínez, un antic 
entrenador que li va fer aquesta oferta, que és la seva primera experiència profes-
sional a l’estranger.

Abans de fer les maletes, l’Àlex estudiava quart curs de CAFE (Ciències de 
l’Activitat Física i l’Esport), l’antic INEF, estudis que assegura que acabarà quan 
torni de l’experiència llatinoamericana. 

Amant de la seva professió, en el seu temps lliure li encanta quedar amb els 
amics, anar al cinema i fer-se selfies per compartir-les a les xarxes socials, sobretot 
a Instagram.

Municipi de residència: Moca (República Dominicana)
Nombre d’habitants: 173.442 (2012)
Superfície: 339,21 km²
Distància amb Molins de Rei: 7.172 km  en línia 
recta; unes 14 hores de vol amb  una o més escales

L’Àlex, davant l’església Sagrado Corazón de Jesús de 
Moca
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Dominicana, què és el que 
t’ha sorprès més?

A.A.: La cultura domi-
nicana està força marcada 
per l’americana, a causa de 
la seva proximitat, i per 
l’espanyola, per la colo-
nització. Això fa que no 
m’hagin sorprès del tot els 
seus costums. El que més 
m’ha impactat és que no 
se solen respectar les nor-
mes i les lleis en general, 
en qualsevol aspecte de la 
vida i, sobretot, a l’hora de 
conduir; a més, les sancions 
són mínimes i molt asse-
quibles.

J.F.: La fauna i la 
flora són molt diferents 
a l’europea. Què en des-
tacaries?

A.A..:  Pel que fa a la 
flora, el que més m’ha 
impressionat és el flambo-
yán, un arbre que tenyeix 
la República Dominicana 
de vermell durant l’estiu. 
També cal destacar les 

palmeres, la quantitat i la 
dimensió que tenen. Un 
clàssic, aquí.

En el cas de la fauna, 
els animals més impactants 
són els taurons i les bale-
nes. També hi ha cocodrils 
d’una mida molt gran i una 
gran quantitat d’insectes de 
tota mena.

J.F.: Com és el caràcter 
de la gent?

A.A.: La gent és molt 
propera i agradable, fidel 
als seus costums i tradi-
cions, i molt patriota.

J.F.: I el clima?
A.A.: Com que és un 

país situat al Carib, té un 
clima subtropical, de mane-
ra que majoritàriament fa 
força calor, però hi ha tem-
porades de moltes pluges, 
ciclons i fins i tot huracans. 
Per la meva experiència 
fins al dia d’avui, puc dir 
que fa calor sempre, excep-
tuant les nits, en què baixa 
la temperatura.

J.F.: Per a un cata-
là, viure a República 
Dominicana és econòmic? 

A.A.: Sí, és molt 
econòmic. Tant el men-
jar, com qualsevol servei 
que s’ofereix aquí és molt 
assequible (restaurant, taxi, 
hotel, gimnàs, etc.). Per 
tot això, els sous són més 
baixos aquí.

J.F.: Com és Moca, una 
ciutat que té el sobrenom 
de Villa Heroica?

A.A.: Com bé dius, 
Moca és coneguda com el 
bressol d’herois. És una 
ciutat humil, una ciutat 
agrícola que recorda més 
un petit poble, però, com 
ja he dit anteriorment, tot 
això conviu amb el luxe 
de grans cotxes, cases de 
somni i centres comercials. 

J.F.: Si vinguéssim 
de turisme a Moca i la 
República Dominicana, 
què és el que no ens hau-
ríem de perdre?

A.A.: La República 
Dominicana té mil i un 
racons per visitar, així 
que parlaré del que jo he 
pogut veure fins ara. Per 
exemple, platges com la de 
Boca Chica o Las Terrenas, 
la cascada d’El Salto del 
Limón, el museu Alcázar 
de Colón i el telefèric de 
Puerto Plata.

Pel que fa a Moca, no 
pots marxar sense veure 
l’església Sagrado Corazón 
de Jesús.

J.F.: Quins són els plats 
típics de la ciutat i el país 
on vius?

A.A.: El conegut arroz 
con habichuelas, la yuca, el 
picapollo i el mofongo, tots 
boníssims.

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

A.A.: A Moca hi estic 
molt bé per l’estil de vida 
que puc portar, el clima i 
els paisatges.

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

A.A.: Doncs moltes 
coses la veritat: la famí-
lia i els amics, en primer 
lloc. És un poble més segur, 
tranquil i té una cosa màgi-
ca que el fa diferent a la 
resta.

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

A.A.: Estic en contacte 
via Facebook, Instagram, 
Whatsapp i Skype. Parlo 
diàriament amb la gent 
d’allà i rebo molts ànims 
i felicitacions, i tot sigui 
dit, m’ajuden molt a seguir 
endavant.

J.F.: La família i els 
amics t’han vingut a veure 
o està massa lluny?

A.A.: Fins al moment, 
no. És un viatge pesat i car. 
A més, la distància no per-
met fer una escapada, però 
estic en contacte constant 
amb ells i és com sentir-los 
aquí amb mi. 

J.F.: T’agradaria seguir 
amb l’aventura de jugar 
a futbol a l’estranger, bé 
sigui a l’Amèrica Llatina 
o en un altre país, o tens 
pensat tornar aviat a 
Catalunya?

A.A.: No he valorat 
encara aquesta opció. Estic 
gaudint de tot el que m’està 
passant i aprenent molt. No 
sé fins a on arribarà aques-
ta aventura ni quin serà el 
pròxim destí. Tot i això, la 
meva idea és tornar a casa, 
però no sé quan.

 L’Àlex, a Playa Las Terrenas (Samaná)

Visitant un centre d’educació especial
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La matinada del passat 7 de 
maig, una dotzena de per-
sones van quedar atrapades 
a les andanes de l’estació 
de Renfe de Molins de 
Rei sense poder sortir a 
l’exterior ja que tots els 
accessos estaven tancats. 
Entre els viatgers afectats 
hi havia una dona emba-
rassada, dues dones d’edat 
avançada, una persona que 
tenia dificultats per caminar, 
un parell de nens i una dona 
que portava un nen petit a 
coll. Molts dels viatgers, 
els més àgils, van optar per 
saltar les tanques de segu-
retat que envolten l’estació. 
Els que no van poder sortir 
van trucar diverses vega-
des a la Guàrdia Urbana 
de Molins de Rei, sense 
que els poguessin ajudar. 
Finalment, i desesperats, 
van optar per colpejar les 
finestres que comuniquen 
l’estació amb l’edifici con-
tigu, on viuen tres famílies. 

Jerónimo Padilla viu 
amb la seva dona en un 
dels tres habitatges de llo-
guer que hi ha a l’edifici 
de l’estació. Ell va ser 
qui va deixar creuar per 
l’interior del seu domicili 
els passatgers que no van 
ser capaços de saltar les 
tanques de protecció del 
recinte de l’estació. “Van 
picar insistentment a la 
finestra, però vaig creure 
que eren joves fent alda-
rull, cosa que passa cada 
cap de setmana; però en 
sortir a la finestra em 
vaig trobar amb això”, 
explicava Padilla. “Quan 
vaig veure que no venia 
la policia, vaig pensar de 
fer-los saltar per la fines-
tra, perquè el meu pis està 
a mig metre del terra de 
l’andana, i fer-los sortir 
per la porta.”  

Margarita Vicens, de 84 
anys, va ser la dona que 
amb les claus de casa seva 
va colpejar amb insistència 
el vidre d’una de les fines-
tres que donen a l’andana 
de l’estació, en aquest cas, 
on viu en Jerónimo. “Patia 
per la dona embarassada, 
tenia molta panxa i pen-
sava que amb els nervis 
podria trencar aigües.” La 
Margarita està molt agraï-
da pel gest d’en Jerónimo, 
“perquè si ell no ens arriba 
a obrir, no sé que hagués-
sim fet”, recorda. “Ens va 
veure tan    desesperats i 
nerviosos que fins i tot ens 

va oferir un cafè.”

Retards per un 
atropellament

Els viatgers van arribar a 
l’estació de Molins de Rei a 
la 1.25 de la matinada, una 
hora més tard de l’horari 
habitual, ja que a les 22.11 
de la nit es va produir un 
atropellament mortal a 
l’altura de l’estació d’Arc 
de Triomf. Els Mossos van 
tallar la circulació de trens 
en aquest punt durant dues 
hores i Renfe es va veure 
obligat a desviar trens i 
a retenir-ne d’altres, cosa 
que va provocar importants 
retards a tot el servei de 
Rodalies. De fet, el tren que 
va arribar a Molins de Rei a 
la 1.25 és el que ha de pas-
sar per l’estació de plaça 
de Catalunya de Barcelona 
a les 23.57 i arriba a la 
vila a les 00.21. Aquell dia 
va passar cap a la 1 de la 
matinada.

A banda dels incon-
venients patits i d’haver 
d’esperar més d’una hora 
per arribar a la destina-
ció final, els viatgers es 
van trobar amb la sorpresa 
que l’estació de Molins de 
Rei estava totalment tanca-
da i no hi havia ningú per 
atendre’ls. El portaveu de 
Renfe a Catalunya, Antonio 
Carmona, reconeix que hi 
va haver un error de coor-
dinació amb el personal 
que s’encarrega de tancar i 
obrir les estacions. “Davant 
de l’atropellament vam 
haver de desviar trens per 
passeig de Gràcia i vam 
obligar tots els trens a 
parar a totes les estacions 
perquè ningú es quedés 
sense viatjar”, explica. 
També es va avisar els res-
ponsables de seguretat de 
les estacions, però “una 
errada de coordinació” va 
fer que la informació no 
arribés a Molins de Rei i el 
vigilant va tancar l’estació a 
l’hora habitual sense saber 
que el darrer tren arriba-
va amb retard. “Demanem 
disculpes als afectats per 
l’incident. Som conscients 
que no s’havia d’haver 
produït una situació com 
aquesta i revisarem els 
protocols d’actuació en 
casos com aquests”, asse-
gurava Carmona. De fet, 
quan es va fer pública la 
notícia, personal de Renfe 
va intentar localitzar els 
afectats per excusar-se per-

sonalment.
A causa de la crisi 

econòmica, Renfe ha reta-
llat la presència de vigi-
lants nocturns a la xarxa de 
Rodalies, amb la qual cosa, 
des de fa alguns anys ja no 
hi ha personal les 24 hores 
del dia. Una de les esta-
cions afectades per aquesta 
retallada pressupostària és 
la de Molins de Rei, que, 
a més, segueix sent una 
estació inaccessible per a 
les persones amb mobilitat 
reduïda, una petició llarga-
ment reivindicada pels ciu-
tadans i l’Ajuntament.

La Guàrdia Urbana 
no apareix

Els afectats es van queixar 
que la Guàrdia Urbana 
de Molins de Rei no els 
va atendre, tot i haver-
los trucat diverses vega-
des. Segons fonts munici-
pals, les patrulles disponi-
bles de la Guàrdia Urbana 
tenien dos serveis urgents 
en aquella hora. Quan els 
van acabar –aproximada-
ment 30 minuts més tard–, 
una de les patrulles va anar 
a l’estació, però els afectats 
ja havien marxat. Tot i així, 
defensen que “el proble-
ma no és de la Guàrdia 
Urbana”, ja que és la com-
panyia qui se n’hauria de 
fer càrrec.  Segons van 
explicar els afectats i la 
persona que els va deixar 
entrar a casa seva, va pas-
sar més d’una hora entre la 
primera trucada a la policia 
local i la sortida a l’exterior 
de l’estació. També van 
indicar que si la Guàrdia 
Urbana tenia altres serveis 
més urgents, a ells no els 
costava res avisar altres 
cossos de seguretat, com els 
Mossos d’Esquadra, perquè 
els vinguessin a socórrer, 
cosa que no van fer. 

Els passatgers 
“indignats”

Yolanda Soriano, passatgera 
del tren i que s’està recupe-
rant d’una lesió a l’espatlla, 
va haver de saltar un mur 
de dos metres i baixar 
amb l’ajuda d’uns palets 
que els mateixos afectats 
van col·locar com si fos 
una escala. “Va ser molt 
desagradable tenia una 
sensació d’indignació” 
va assenyalar Soriano. La 
dona, que anava acompan-
yada pel seu marit i el seus 
dos fills de 17 i 20 anys, 

també va explicar que hi 
havia turistes que es van 
sorprendre en veure la situa-
ció. “Això dóna molt mala 
imatge cap als estrangers. 
Va ser un malson.”

La Generalitat obre 
expedient a Renfe

L’alcalde de Molins de Rei, 
Joan Ramon Casals, va 
assegurar que demanarien 
explicacions als responsa-
bles de Renfe i que aquest 
incident “és una vergonya 
i una errada més del ser-
vei de Rodalies”. “Perquè 
el que ha passat és greu, 
però com aquest [incident] 
hem tingut altres petites 
coses”, va afegir.

Per la seva  part  el conseller  

de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de 
Catalunya, Josep Rull, va 
informar que s’havia obert 
un expedient que molt pro-
bablement acabarà en una 
sanció a Renfe. “Ens hem 
d’assabentar d’aquests 
incidents a través de 
l’operador, Renfe. No ens 
van comunicar aquest 
incident, un incident greu. 
És inadmissible”, va expli-
car Rull, que va assegu-
rar que la Generalitat serà 
“contundent”. El conseller 
va aprofitar per demanar el 
“traspàs íntegre del servei, 
els trens, les estacions i les 
vies”.

Josep Ferrer

Atrapats a les andanes de l’estació

La Margarida Vicens va ser una de les 12 persones 
que van sortir per l'interior d'un dels habitatges que 

hi ha a l'estació. A la foto de dalt, la finestra que hi ha 
a l'andan i que els va permetre accedir al pis i poder 

sortir al carrer. Quan la Guàrdia Urbana va aparèixer el 
malson ja havia acabat!
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L’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya de la 
Generalitat ha atorgat un 
accèssit del Premi Alfons 
Ortuño a l’Ajuntament 
de Molins de Rei pel seu 
Quadre de Comandament, 
una plataforma desenvolu-
pada íntegrament pel per-
sonal municipal.  

Es tracta d’una eina 

basada en un sistema d’in-
dicadors que permet fixar 
objectius de gestió i ava-
luar-los de forma perma-
nent per millorar l’eficièn-
cia dels serveis, reforçar-
ne el control, facilitar la 
presa de decisions, incre-
mentar la motivació del 
personal i, finalment, retre 
comptes als ciutadans. 

El Premi Alfons Ortuño, 
que enguany ha arribat a la 
seva tercera edició, reco-
neix les actuacions d’inno-
vació i bones pràctiques en 
matèria de gestió pública de 
les administracions públi-
ques catalanes.

Jaume Ortega

El Ple de l’Ajuntament 
va aprovar per unanimitat 
un pacte proposat per la 
CUP per lluitar contra el 
deute al municipi, el qual 
estableix reduir el nivell 
d’endeutament cada any 
i només tornar a obrir el 
debat d’incrementar-lo per 
motius excepcionals. Una 
taula política i tècnica fixa-
rà el deute assumible, que 
es comprometen a no supe-
rar. Enguany, per exemple, 
el Consistori pagarà més de 
300.000 euros en concepte 
d’interessos.

A partir d’aquesta moció 
aprovada, els grups muni-
cipals també treballaran 
per: establir preferentment 
vincles amb banques èti-

ques i cooperatives; pre-
sentar la proposta d’Orde-
nances Fiscals i Pressupost 
Municipal a la població 
abans de ser aprovada pel 
Ple; fer un debat obert sobre 
la gestió del deute munici-
pal, i impulsar una auditoria 
ciutadana dels comptes de 
l’Ajuntament acompanyada 
d’informació i debat.

La CUP considera que el 
pacte serà “molt positiu si 
es compleix” per guanyar 
en “transparència, partici-
pació i solidaritat”, però 
avisa que algunes d’aques-
tes propostes ja havien estat 
aprovades, però no s’hi ha 
treballat. 

Jaume Ortega

Aquest estiu, Molins de Rei 
disposarà d’un nou servei 
de neteja viària. El Ple de 
l’Ajuntament n’ha aprovat 
l’adjudicació, per un import 
de 8.401.438,78 euros i 
per a un període de quatre 
anys, a la Unió Temporal 
d’Empreses (UTE) formada 
per les empreses ASCAN 
Empresa Constructora y de 
Gestión S.A. i General de 

Asfaltos y Servicios S.L., 
l’única oferta que es va pre-
sentar al concurs. 

El nou contracte, que 
entrarà en funcionament el 
juliol, preveu una freqüèn-
cia més gran del servei, 
amb  l’increment de 47 jor-
nades per any. A més, els 
equips de neteja comptaran 
amb maquinària especia-
litzada, vehicles elèctrics, 

geolocalització de la flota 
per fiscalitzar el servei i 
gestió d’emergències. El 
contracte també inclou 
campanyes d’informació i 
sensibilització, reforçar el 
personal en època de poda 
i l’increment de papereres i 
contenidors.

Jaume Ortega

El projecte del Quadre de Comandament 
de l’Ajuntament ha estat reconegut com a 
bona pràctica en gestió pública

Cedida per l'ajuntament - Dan Costa

L’Ajuntament adjudica el nou servei 
de neteja per 8,4 milions d’euros

Pacte de tots els partits polítics 
per reduir el deute municipal 
i promoure la transparència 
dels comptes de l’Ajuntament

Una guia editada conjunta-
ment per l’Ajuntament de 
Molins de Rei, el consorci 
Localret i l’empresa NaN-
tic ajudarà els empresaris 
de la vila a prendre deci-
sions encertades a l’hora de 
triar el software de gestió. 

Es tracta d’una publica-
ció especialitzada en aquest 
tipus de plataformes tecno-
lògiques que explica com 
contractar una eina de gestió 
que requereixi una inversió 
important i detalla quins 
són els errors més habituals 
que es poden cometre. 

La guia definitiva per 

escollir el teu software de 
gestió, que és el títol de la 
publicació, s’enviarà a tots 
els empresaris locals i es 
pot descarregar des del web 
www.espaiempresa.cat 

Es preveu que la guia es 
repliqui en altres munici-
pis i ciutats de Catalunya 
amb un teixit empresarial 
actiu a través del consorci 
Localret, que agrupa més 
de 800 ajuntaments del país 
per prestar serveis i asses-
sorament en l’àmbit tecno-
lògic.

Jaume Ortega

Una guia ajudarà els 
empresaris locals a escollir 
els programes de  gestió

El dia 27 d’abril, la presi-
denta del Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix 
Llobregat (CECBLL), 
Conxita Sánchez, i el presi-
dent del Consell Comarcal, 
Josep Perpinyà, van pre-
sentar les conclusions del 
Congrés “El Baix Llobregat 
a debat” davant els diputats 
de la comarca al Parlament. 
Els participants al Congrés 
consideren que “comença 
el temps d’aconseguir 
un Baix Llobregat més 
influent a Catalunya, que 
s’incorpori a l’agenda dels 
reptes de la regió prime-
ra”. “El Baix Llobregat, 
lluny de desdibuixar-se, té 
un carisma i una força 

imbatibles, perquè té una 
gent lluitadora, treballa-
dora i que manté encesa 
la flama de la utopia”, 
destaquen en aquesta nova 
lectura de la comarca.

Arran de la presenta-
ció de les conclusions, els 
diputats van obrir noves 
vies de treball i van faci-
litar-ne la compareixença 
davant la Comissió de 
Governació, on els respon-
sables del debat exposaran 
els principals compromisos 
de la comarca. El debat ha 
mirat la comarca “des de 
Montserrat fins als mar, 
seguint el curs del riu que 
li dona el nom” i s’ha arti-
culat al voltant de diferents 

eixos: cultura i identitat; 
dinamització econòmica i 
gestió territorial. 

Després que al febrer 
es presentés el document 
de conclusions i propos-
tes Compromís col·lectiu 
amb el Baix Llobregat, el 
Consell Comarcal, els ajun-
taments i les forces polí-
tiques van incorporar als 
treballs del Congrés la seva 
reflexió a través del Fòrum 
Municipalista, que ha 
donat peu a la Declaració 
d’Alcaldes i Alcaldesses 
per a un Baix Llobregat 
més Sostenible i Equilibrat 
per al segle XXI.

Jaume Ortega

El Baix Llobregat  reivindica el seu 
“carisma” davant els diputats del Parlament

L’atur registrat a Molins de 
Rei durant el mes d’abril es 
va situar en el 9,4%, dada 
que representa un total de 
1.115 persones sense feina. 
La xifra ha disminuït de 
manera progressiva durant 
els primers mesos de l’any. 
A l’abril hi havia 32 aturats 
menys que al març. Si la 
situació es compara amb 
fa un any, és encara més 
positiva, ja que a l’abril 
de 2016 eren 1.258 moli-
nencs els que es trobaven a 
l’atur, cosa que representa 
una reducció interanual de 
l’11,4%.

La taxa d’atur a Molins 
de Rei continua molt per 
sota de la taxa d’atur regis-
trada a Catalunya (12,2%). 
El col·lectiu de persones 
més grans de 45 anys és el 
grup d’aturats més nom-

brós al municipi, amb 651 
persones sense feina apun-
tades al Servei d’Ocupació 
de Catalunya, fet que repre-
senta el 12,8% de molinencs 
més grans de 44 anys amb 
voluntat de treballar. Tot i 
el drama d’aquesta xifra, 
l’evolució és positiva en els 
darrers mesos. Les dones 
continuen sent majoria a 
l’atur, ja se’n comptabilit-
zen 630 del total, mentre 
que els homes desocupats 
són 485. 

Jaume Ortega

La taxa d’atur baixa fins al 9,4%
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El 12 de maig passat, la 
Peni va acollir una nova 
edició dels Premis Ràdio 
Molins de Rei, uns guar-
dons que tenen per objectiu 
reconèixer la feina i la dedi-
cació d’aquells molinencs 
que han destacat en inicia-
tives personals, benèfiques 
o professionals. El Premi 
Trajectòria, concedit pels 
oients de l’emissora, va 
ser per a Pere Vila, que 
es va imposar en les vota-
cions als altres dos finalis-
tes: l’historiador Bartomeu 
Marti i l’activista veïnal 
Angelina Llaveria.

Els premiats pel jurat de 
Ràdio Molins de Rei van 
ser el Festival de Cinema 
de Terror (Premi Cultura), 
el diari digital Viu Molins 
de Rei (Premi Innovació), 
l’entitat que lluita contra 
el càncer PICAM (Premi 
Valors) i la Pastisseria 
Arenas (Premi Impuls). 
També es va reconèixer la 
tasca dels col·laboradors de 
la ràdio. El Premi Ràdio va 
ser per al programa Obrim 
els Diumenges, que con-
dueix des de fa 10 tempo-
rades la família Garcia, i el 
Premi Micròfon va ser per 
a la poetessa i conducto-
ra del programa Essències, 
Alexandra Morera. El Premi 
Comunicació “Miquel 
Armengol” va ser per al 
periodista molinenc Xavi 
Díaz Mallofré, que compta 
amb una llarga trajectòria 
en periodisme esportiu a 
Televisió Espanyola.

Pere Vila, 
premi Trajectòria 

A l’hora de recollir el 
premi, el cineasta Pere 
Vila va afirmar que “es vol 
presentar Molins de Rei 
com un gran aparador 
de cinema” per les múlti-
ples activitats organitzades 
en relació amb el setè art, 
però es fan “sense un espai 
adequat per veure les 
pel·lícules tal com s’han 
concebut i amb un equip 
de projecció adequat”. 
També va lamentar: “Hi ha 
massa sales de conferèn-
cies sense conferències i 
cap de cinema”.

Festival de Cinema de 
Terror, premi Cultura

David Izquierdo, president 
del Festival de Cinema de 
Terror, va assegurar que era 
“un plaer que es reconegui 
la feina després de tant 
picar pedra”. “Hem vol-
gut posar el nostre granet 
de sorra perquè Molins de 
Rei torni a ser aquella vila 
cinèfila que havia sigut 
al seu moment”, va dir el 
representant del festival. 

Viu Molins de Rei, 
premi Innovació

El directors del digital 
Viu Molins de Rei, David 
Guerrero i Jose Polo, van 
reivindicar un periodisme 
local de qualitat i dema-
naren la implicació de 
l’Ajuntament per preser-
var-lo.

PICAM , premi Valors

El premi Valors va ser per 
a Prevenció i Informació 
Càncer Molins (PICAM), 
entitat dedicada a ajudar 
de forma altruista persones 
amb càncer en el seu dia a 
dia. Els tallers que fan a la 
Riera Bonet els han valgut 
el guardó: banc de perru-
ques, maquillatge, musico-
teràpia, relaxació o també 
xerrades i excursions.

Pastisseria Arenas, 
premi Impuls

La recent renovació del 
centenari establiment és el 
que va valer a Pastisseria 
Arenas per guanyar el 
premi Impuls. El canvi 
era “un somni” que a les 

seves responsables, Montse 
i Maria Arenas, els “ronda-
va des de feia molts anys” 
i l’han tirat endavant “tot i 
els dubtes i dificultats que 
han anat sorgint”. Van 
assegurar que el premi els 
donarà “impuls per seguir 
endavant”, tal com van fer-
ho els seus avantpassats.

Xavi Díaz, premi 
Comunicació Miquel 

Armengol
El premi Comunicació 
Miquel Armengol –esco-
llit pels treballadors de la 
Ràdio i l’Ajuntament– va 
ser per al periodista de 
TVE, molinenc d’adopció, 
Xavi Díaz. Després de fer 

un exhaustiu repàs de la 
seva pròpia vida, va dedicar 
el guardó a l’exdirector de 
la ràdio, Miquel Armengol: 
“Me’l posaré a la meva 
taula de redactor amb un 
cartell que posi: ‘Sóc un 
apassionat, com tu eres”, 
va dir, dirigint-se al cel.

 Obrim els Diumenges i 
Alexandra Morera, pre-

mis Ràdio i Micròfon
Obrim els Diumenges va 

guanyar el Premi Ràdio 
atorgat pels treballadors de 
l’emissora. El seu presenta-
dor, Xavi Garcia, va dedicar 
el guardó al mitjà per on 
parla cada diumenge des de 
fa 10 anys, acompanyat de 
la seva família, tot i que en 
fa 18 que és a l’emissora. 
“La ràdio ens ha premiat 
molt al llarg de la vida”, 
va dir el publicista

L’altre premi de l’emis-
sora, el Micròfon, va ser 
per a Alexandra Morera. La 
presentadora d’Essències fa 
33 anys que col·labora a 
l’emissora municipal i ha 
fet 1.500 programes sobre 
poesia. Morera va descriure 
la poesia com “un bàlsam 
dins el nostre món, ple de 
successos desafortunats”. 

Homenatge a Carme 
Milego

 i Miquel Olivé
La gala va tenir un moment 
per al record. Es van home-
natjar dos col·laboradors 
de l’emissora desapareguts 
l’últim any: Carme Milego 
i Miquel Olivé, tots dos 
vinculats molt estretament 
al teatre. Milego havia fet 
programes de teatre al llarg 

Pere Vila  guanya el Premi Trajectòria, 
atorgat pels oients de Ràdio Molins de Rei

Dan Costa

Dan Costa
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de 15 anys; l’últim, Tot Teatre, junta-
ment amb Dani Pascual. També havia 
format part dels grups de teatre Caràtula, 

Impuls, Els Pastorets i La Passió. 
“Sempre amb la seva bonhomia i el seu 
somriure encomanadís”, va recordar 

la periodista de Ràdio 
Molins de Rei Sílvia 
Artés. I Olivé, ànima 
d’Impuls Teatre, for-
mava part de la tertúlia 
dels Miquels i havia 
col·laborat amb altres 
espais de l’emissora. 
“Dos col·laboradors 
estimats que encoma-
naven passió”, els va 
descriure el coordina-
dor de la Ràdio, Oriol 
Romeu.

L’homenatge va 
anar acompanyat d’una 
cançó interpretada 
per l’actriu molinen-
ca Estel Tort. Ella va 
ser l’encarregada de 
posar la música jun-
tament amb la banda 
dels premis, que aquest 
any integraven Gerard 
Tort, Roger Margarit, 
Raül Morales i Sergi 
Estella. 

Jordi Julià / 
Redacció

Dan Costa

Dan Costa

Dan Costa
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Després de mesos d’obrers i 
tècnics amunt i avall, l’edi-
fici històric de la fàbrica 
Ferrer i Mora ja està estabi-
litzat, sanejat i reforçat. La 
consolidació de l’estructura 
i la recuperació dels ele-
ments històrics han finalit-
zat. Entre aquests darrers, el 
més destacat és la recupera-
ció de la coberta original del 
Molí. “Estem obtenint els 
resultats que preteníem: 
recuperar la imatge de la 
primera fàbrica original”, 
va destacar l’alcalde, Joan 
Ramon Casals, durant una 
visita a les obres per com-
provar de primera mà les 
actuacions realitzades.

Els treballs, duts a terme 
per l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, continua-
ran a partir de juny amb la 
construcció de la Biblioteca 
pròpiament dita a dues de 
les quatre plantes de l’antic 
edifici industrial. El regidor 
de Cultura, Xavi Paz, va 

destacar que “la Biblioteca 
multiplicarà per cinc el 
seu espai actual i, per 
fi, complirà amb escreix 
el que marca el Pla de 
Lectura de la Diputació de 
Barcelona”. El nou centre, 
amb 1.800 metres quadrats 
de superfície, comptarà amb 
un edifici annex que podrà 
funcionar de forma inde-
pendent a l’edifici central 
i permetrà “complementar 
l’oferta global de serveis 
amb aules d’estudi o una 
cafeteria”, segons Paz. Les 
altres dues plantes buides 
de la nau de la Biblioteca 
seran equipaments que 
encara estan per decidir. 

La previsió és que la 
nova Biblioteca a l’edifici 
recuperat del Molí entri en 
funcionament el darrer tri-
mestre del 2018. Les obres 
ara estan en fase d’adjudi-
cació per un import màxim 
de 3,51 milions d’euros.

Jaume Ortega

El Molí ja està a punt per 
començar les obres de 
la futura biblioteca

Cedida per l'ajuntament - Dan Costa

Cedida per l'ajuntament - Dan Costa

Cedida per l'ajuntament - Dan Costa
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El diumenge 14 de maig, la 
Coral Flor de Neu, junta-
ment amb la Societat Coral 
la Perdiu de Papiol, i sota la 
magnífica direcció del pro-
fessor Julià Monge, varen 
intervenir en la XIV Trobada 
de Caramelles, que es va 
fer a l’Auditori del Palau 
Falguera dins els actes de 
les Festes de Primavera de 
Sant Feliu de Llobregat.

La Coral Flora de Neu 
aprofita per recordar que si 
us agrada cantar podeu anar 
als seus assajos, que es fan 
cada dilluns, de 5 a 7 de la 
tarda, a la capella de Sant 
Isidre.

Redacció

Tenien només 17 i 18 anys 
quan l’any 1938 van ser 
enviats al front per defensar 
la República davant l’avenç 
de l’exèrcit franquista cap 
a Catalunya. Els 78 nois 
de Molins de Rei que van 
formar part de la coneguda 
com la Lleva del Biberó en 
la Guerra Civil espanyola 
van ser homenatjats a la 
Federació Obrera, que va 
quedar petita. En un acte 
organitzat per l’Ajuntament, 
més d’un centenar de perso-
nes i una bandera republica-
na van acompanyar l’únic 
d’aquells joves que encara 
viu, Jesús Bonsoms Vila, 

que actualment té 96 anys 
i viu al carrer del Bosc, al 
barri de Sant Bartomeu de 
la Quadra. 

Dos dels moments més 
emotius es van produir 
quan Bonsoms va evocar la 
seva experiència a la guerra 
i es va descobrir l’espai de 
record dedicat a la Lleva 
del Biberó al bulevard de la 
Federació Obrera. La mez-
zosoprano Montserrat Toran 
i el pianista Jordi Suárez 
van interpretar l’himne de 
la Lleva del Biberó per cul-
minar l’homenatge.

A més dels representants 
institucionals encapçalats 

per l’alcalde, Joan Ramon 
Casals, i el tinent d’alcalde, 
Xavi Paz, l’acte va comp-
tar amb la participació del 
president de l’Associació 
Obrera de Molins de Rei, 
Leandre Pahissa, i de la 
doctora en Història Gemma 
Tribó, que va explicar el 
context històric de la Lleva 
i els motius que van portar 
el president de la Segona 
República, Manuel Azaña, 
a mobilitzar 30.000 joves 
nascuts entre el 1920 i 
1921. 

Jaume Ortega

La Penya Blaugrana Josep 
Raich va celebrar el passat 
30 d’abril la tercera edi-
ció de la seva festa social. 
Durant l’acte es va retre 
homenatge als 10 socis de 
més edat i antiguitat per 
reconèixer-los la fidelitat al 
club i a la Penya. L’acte, 
que es va fer a la seu social 
de la Penya, al carrer Major, 
va acabar amb un aperitiu 
i un brindis pels èxits del 
Barça.

D’altra banda, la Penya, 
en col·laboració amb el 

Cercle Artístic de la vila, 
impulsen la realització d’un 
curset infantil d’iniciació 
a la fotografia amb mòbil. 
El curs, que durarà 10 set-
manes i costa 20 € per als 
familiars de socis de la 
Penya i 25 € per al públic en 
general, s’adreça a infants 
de 9 a 12 anys. Per a més 
informació sobre el curset 
es pot trucar al 93 328 47 
93 o bé enviar un correu 
electrònic a pbjosepraich@
pbjosepraich.com.

Redacció

La Coral Flor de Neu actua a les Festes de Primavera de Sant Feliu de Llobregat

Els molinencs de la Lleva del Biberó són homenatjats a la Federació Obrera

La Penya Blaugrana celebra la Festa del Soci
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Genoveva Català ha estat 
escollida coordinadora i por-
taveu de la Taula pel Pacte 
Nacional pel Referèndum 
al Baix Llobregat que es 
va presentar el 10 de maig 
a la Federació Obrera. La 
seva missió és sumar adhe-
sions i recollir signatures 
per poder dur a terme un 
referèndum. 

El Centre d’Estudis 
Comarcals va rebre 
l’encàrrec de coordinar la 
taula i va designar Català 
per a aquesta tasca. En 
la presentació, la moli-
nenca va destacar que 
el Pacte ha d’anar “més 
enllà de la mobilització 
de l’independentisme” i 
“ser la resposta de tota 
la ciutadania a una situa-
ció de bloqueig, absoluta-
ment antidemocràtica”. A 
Català l’acompanyaven el 
coordinador de la Taula de 
Cornellà, Frederic Prieto, 
i l’advocada signant del 
manifest dels juristes a 
favor del dret a celebrar el 
referèndum, Eva Pons.

La Taula pel Pacte 
Nacional pel Referèndum 
al Baix Llobregat té com 

a missió donar a conèixer 
el Pacte Nacional pel 
Referèndum a la comarca i 
recollir signatures per cele-
brar la consulta. Formen 
part de l’òrgan els partits 
polítics ERC, PDeCat, ICV, 
EUiA, Entesa pel Progrés 
Municipal, Moviment 
d’Esquerres, Demòcrates i 
Podem. També hi ha els 
principals sindicats de la 
comarca (CCOO, UGT, 
USOC, USTEC i la inter-
sindical CSC), la Federació 
d’Associacions de Veïns del 

Baix Llobregat (FAVBaix) i 
entitats socials com l’ANC, 
Òmnium, FaPac, Súmate, 
Anem a Mil, Socialisme 
per Catalunya i el Centre 
d’Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat. També 
en formen part les taules 
locals ja constituïdes com 
Cornellà, Sant Boi, Sant 
Feliu o Sant Joan Despí, 
i les que es van consti-
tuint com Begues, Pallejà o 
Viladecans.  

Jaume Ortega 

La molinenca Genoveva Català coordina 
la Taula pel Referèndum al Baix Llobregat 

Quan es va enderrocar 
l´antic edifici de dues plan-
tes situat al número 100 
de l’avinguda de Barcelona, 
que estava tancat i abando-
nat des de feia molts anys, 
va sortir a la llum una enor-
me màquina, majoritària-
ment de fusta, que sembla 
que podria ser una premsa. 
Tot i així no se sap exacta-
ment quin ús tenia en el seu 
temps.

Aquest edifici el va 
fer construir l´any 1869 
Pablo Pons i constava de 
dos locals a la seva planta 
baixa. Aquesta premsa esta-
va instal·lada al local de 
l´esquerra, tocant a la paret 
del darrere, que donava al 
jardí, que arribava fins al 
Rec Vell.

En aquest indret de la 
carretera, antigament hi 
havia els edificis de cal 
Xegu, cal Virolé, cal Pilé, 

cal Monjo, cal Munné i cal 
Manxol.

Fent indagacions amb 
alguns veïns més antics 
d´aquest indret, s´ha pogut 
esbrinar que en el local de 
la dreta hi venien melons i 
fruites, i en el de l´esquerra 
hi va existir un taller de 
foneria de metalls (ca 
l’Onclet) que als anys 30 
del segle passat encara esta-
va en funcionament.

Podria ser que aquest 
enorme aparell fos una 
premsa per fer els motlles 
per a les peces de metall 
que allà s’hi fabricaven.

Sembla que la intenció 
dels propietaris de la immo-
biliària que ha fet l´enderroc 
de l’edifici és vendre aquest 
aparell antic com a objecte 
de decoració a qui li pugui 
interessar.

Text i fotos
Vicenç Joan Camps

Troballa antiga
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L’entitat solidària a favor 
de l’acollida de refugiats 
Molins de Rei Acull ha 
estat reconeguda amb el 
premi Aigües Braves del 
diari comarcal El Llobregat. 
Aquest guardó reconeix les 
iniciatives de mobilització 
i conscienciació d’arreu de 
la comarca. La plataforma 
de Molins de Rei es va 
imposar al col·lectiu No 
més blocs, de l’Hospitalet, 
que lluita contra un projecte 
urbanístic a la segona ciu-
tat de Catalunya. L’entrega 
del premi es va fer en una 
gala a l’auditori Cèntric del 
Prat de Llobregat que va 

comptar amb més de 200 
assistents.

La resta de guanyadors 
van ser la nedadora paralím-
pica de Castellví de Rosanes 
Núria Marqués (premi 
a la Major Crescuda); el 
director i fundador d’ETV, 
Frederic Cano (premi Cabal 
Amazònic a la Trajectòria); 
SOS Delta del Llobregat 
(premi a l’Afluent Verd); 
l’entitat pratenca Gats 
(premi Riba Solidària), i 
el periodista hospitalenc 
Jesús Vila (premi periodís-
tic Aigües Cristal·lines). 
Aquest últim guardó va 
tenir com a finalista el diari 

digital molinenc Viu Molins 
de Rei, que estava nominat 
de manera conjunta amb el 
Fet a Sant Feliu, un mitjà 
similar al molinenc que 
també edita un diari digital 
d’actualització diària i un 
anuari en paper un cop a 
l’any.

El guardó a Molins Acull 
suma l’entitat solidària a la 
llista de premiats en les 
dues anteriors edicions dels 
guardons anuals, que en 
la seva primera edició van 
reconèixer el també moli-
nenc Karra Elejalde.

Jaume Ortega

Molins Acull guanya un dels premis 
d’El Llobregat i Viu Molins de Rei queda finalista

El Consorci del Parc Agrari 
del Baix Llobregat ha dema-
nat més implicació de la 
Generalitat de Catalunya en 
la gestió d’aquest espai per 
assegurar-ne la protecció 
com a polígon econòmic 
del sector agrícola i com a 
espai natural. 

La principal demanda 
passa per més inversió i 
per la millora de la produc-
ció agrària, especialment en 
aspectes com els canals de 
reg i la gestió de l’aigua, 
però també per dotar el con-
junt de l’espai de més pro-
tecció per tal de frenar les 
pressions que existeixen en 
aquest territori, no solament 
en temes de serveis logís-
tics i d’infraestructures, 
sinó també urbanístics, pel 
fet d’estar situat en plena 
àrea metropolitana.

La petició del Consorci, 
del qual forma part 
l’Ajuntament de Molins de 
Rei i la resta de municipis 

amb terrenys agrícoles de 
l’entorn, es va fer a princi-
pi del mes de maig durant 
la visita al territori de la 
consellera d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, Meritxell 
Serret. Era la primera vega-
da que algú amb aquest 
càrrec visitava el Parc Agrari 
i hi havia moltes proble-
màtiques, reptes i aspectes 
pendents a tractar. “El Parc 
Agrari està finançat bàsi-
cament per la Diputació 
de Barcelona, però dema-
nem la implicació de totes 
les administracions, espe-
cialment del Departament 
d’Agricultura, ja que és 
qui té les competències 
per assolir uns objectius 
millors de producció i de 
protecció de l’entorn natu-
ral”, va assegurar el vice-
president de la Diputació, 
Dionís Guiteras, després de 
la trobada.

Jaume Ortega

El Parc Agrari del Baix Llobregat 
demana a la Generalitat més 
protecció per preservar la seva 
activitat

L’Ajuntament de Molins de 
Rei ha obtingut, per segon 
any consecutiu, un 92,31% 
d’indicadors favorables 
en qualitat i transparència 
en la comunicació públi-
ca. D’aquesta manera ha 
pogut revalidar el segell 
Infoparticipa, que analitza 
52 indicadors avaluats pel 
Laboratori de Periodisme 
i Comunicació per a la 
Ciutadania Plural (LPCCP) 
de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB). Els 
guardons de la quarta edi-
ció d’aquest segell de qua-
litat es van lliurar a la sala 
d’actes del rectorat de la 
UAB.

L’evolució que ha fet 
l’Ajuntament en aquest 
camp és especialment relle-
vant. L’any 2013, la prime-
ra edició de l’informe defi-
nia Molins de Rei amb un 
35%. “Això vol dir que els 
esforços han estat cons-
tants i permanents per 
situar-nos en uns índexs 
molt elevats”, valora el pri-
mer tinent d’alcalde, Xavi 
Paz. L’alcalde, Joan Ramon 
Casals, subratlla que “la 
transparència és sinònim 
de credibilitat i de con-
fiança en la gestió, i en 
els temps que corren, això 
són valors molt preuats”.

Jaume Ortega

L’Ajuntament revalida el segell 
Infoparticipa de transparència en 
la comunicació pública
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Com cada any, i ja en van 23, l’Associació de Veïns del barri del Canal va 
organitzar una paella per als veïns del barri i també per a totes les persones de la 

vila. Es tracta d’un acte gastronòmic i festiu que pretén enfortir les relacions entre 
els veïns.
Redacció

La Paella del Canal, fidel a la cita amb el barril'ACPC reconeix, amb un 
diploma, els 60 anys d'El Llaç

A la seva assemblea anual, celebrada al Museu de la 
Pell d'Igualada, l'Associació Catalana de la Premsa 
Comarcal (ACPC) va entregar a la nostra revista un 
diploma reconeixent la tasca feta al llarg d'aquests 

seixanta anys. El va recollir en Pere Rodon, a la foto, 
membre de la Redacció.
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La companyia elèctrica 
Endesa ha renovat 3,5 qui-
lòmetres de cablejat de mitja 
tensió a 25 kV a Molins de 
Rei que són en els límits del 
Parc Natural de la Serra de 
Collserola. Aquesta actua-
ció, duta a terme durant la 
primera setmana de maig, 
permet millorar la quali-
tat del subministrament als 
3.444 clients de la vila que 
en depenen, així com de 
185 veïns de Sant Feliu de 
Llobregat, i deixar la infra-
estructura preparada per 
atendre nous serveis que hi 
pugui haver en el futur.  

La nova estesa és 
d’alumini, un material més 
fiable i amb prestacions 
millors, i s’ha utilitzat un 
aïllador sec de polietilè que 
millora la seguretat de la 

infraestructura. També aug-
menta la capacitat de trans-
port d’energia, amb més 
disponibilitat per absorbir 
eventuals puntes de con-
sum, i s’ha aprofitat per 
canviar els antics aïlladors 
de vidre per uns nous de 
polimèrics, més lleugers i 
més resistents a les incle-
mències meteorològiques o 
als actes de vandalisme. 

Es tracta de la primera 
de les 37 actuacions que 
Endesa té previst fer en 
els propers tres anys, amb 
una inversió de prop de 4,5 
milions d’euros, en el Parc 
de Collserola per modernit-
zar-ne la xarxa elèctrica en 
el marc d’un conveni signat 
amb el Consorci de l’espai 
natural. 

Redacció

Les famílies nombroses 
de Molins de Rei que tin-
guin habitatges amb un 
valor cadastral per sota dels 
180.000 euros i una renda 
mensual disponible per càpi-
ta inferior als 655,20 euros 
mensuals podran gaudir 
d’una bonificació d’entre el 
10 i el 50%, d’acord amb les 
condicions de cada família. 
Aquest nou sistema amplia 
majoritàriament la quantia 
de la bonificació per a les 
famílies que compleixin els 
requisits i, a la vegada, eli-
mina el descompte fix de 50 
euros sense tenir en compte 
els ingressos familiars que 
existia fins al 2016.

La rebaixa de l’IBI es 
va negociar i acordar amb 

diferents grups municipals 
amb la finalitat de tenir en 
compte criteris d’ingressos 
de la unitat familiar, pro-
gressivitat i el valor cadas-
tral del pis on resideixen. 
La mesura es va aprovar a 
final de l’any passat amb 
el conjunt de totes les orde-
nances fiscals del 2017, però 
l’Ajuntament l’ha donada a 
conèixer ara.

Les persones interessa-
des a acollir-s’hi han de 
sol·licitar-la mitjançant 
una instància a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana o 
a l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació 
de Barcelona, ubicat al pas-
seig del Terraplè.

RedaccióLa primera fàbrica d’Europa 
que produeix de manera 
exclusiva escúters elèctrics 
i les bateries que fan servir 
ha triat Molins de Rei per 
instal·lar-s’hi. L’empresa 
catalana Scutum, que uti-
litzarà la marca comercial 
Silence a partir d’ara,  ha 
ubicat la nova planta al 
Polígon Industrial el Pla, 
amb unes instal·lacions 
d’última generació que 
tenen capacitat per pro-
duir fins a 10.000 escúters 
elèctrics i 12.000 bateries a 
l’any. La fàbrica dona feina 
a 37 professionals, entre 
enginyers, tècnics i comer-
cials. Es tracta d’una inver-
sió de sis milions d’euros a 
Molins de Rei.

Les flamants ins-
tal·lacions de Molins de Rei 
s’assemblen a un laboratori 
tecnològic. Compten amb 
línies de muntatge i sub-
conjunts, i un punt de con-
trol de qualitat amb banc 
de proves. També disposen 
d’una zona de muntatge 
de battery packs inèdita a 
Europa, ja que Scutum és 
l’únic fabricant que aco-
bla les seves pròpies bate-
ries. La sala d’exposicions 
amb vistes a la producció 
representa un centre urbà 
que permet tenir una pers-
pectiva real dels escúters 
Silence al carrer. La planta 
també compta amb oficines 
comercials i màrqueting, 
un magatzem de vehicles i 
un altre hermètic de cel·les 
de les bateries, aparca-
ment i una zona exterior 
de càrrega de vehicles elèc-
trics. Les instal·lacions de 
la companyia a Esplugues 
de Llobregat passaran a 
dedicar-se al desenvolu-
pament d’R+D+i (Recerca 
+ Desenvolupament + 
Innovació). 

Scutum té presència 

en més de 14 països, com 
França, Itàlia, Alemanya, 
Regne Unit, Països Baixos, 
Portugal, Mèxic, Austràlia 
o Tahití. La nova fàbrica 
de motos elèctriques ha de 
permetre que la compa-
nyia dupliqui la facturació 
el 2017 i fer-ne possible 
l’expansió internacional. La 
planta respon a l’increment 
de vendes de Silence, que el 
2016 es va consolidar com 
a líder en vendes del sector 
a escala estatal, amb un 
40% de la quota de mercat. 
Scutum va tancar l’exercici 
amb un augment del 255% 
en vendes respecte al 2015, 
per sobre del 119,67% de 
creixement del mercat esta-
tal.

En la inauguració, 
el conseller delegat de 
Scutum, Carlos Sotelo, va 
assegurar que la posada en 
marxa de la fàbrica “marca 
una nova etapa per a la 
indústria”. “Silence vol 
ser el relleu generacional 
de les tradicionals mar-
ques de motocicletes amb 

un accentuat respecte pel 
medi ambient”, va des-
tacar Sotelo. Per la seva 
banda, el director gerent  de 
l’Associació Empresarial 
per al Desenvolupament i 
Impuls de Vehicles Elèctrics 
(AEDIVE), Arturo Perez de 
Lucía, va dir que Scutum 
ha estat una “baula de la 
indústria” i que ara és el 
“torn de les administra-
cions, empreses i ciuta-
dans per apostar per la 
mobilitat elèctrica de dues 
rodes”. 

“Tenim una empre-
sa líder en la mobilitat 
sostenible i es generen 
llocs de treball”, va cele-
brar l’alcalde de Molins de 
Rei, Joan Ramon Casals. 
El primer tinent d’alcalde, 
Xavi Paz, va manifestar: 
“És un bon dia per al 
sector industrial, el medi 
ambient, la innovació en 
el sector, l’ocupació i, lògi-
cament, per a Molins de 
Rei”. 

Jaume Ortega

La primera fàbrica d’Europa que produeix 
exclusivament motos elèctriques s’instal·la a la vila

Nova bonificació a l’IBI 
per a famílies nombroses

Endesa renova 3,5 quilòmetres 
de cablejat de mitja tensió 
al Parc de Collserola

El primer premi del sorteig 
de la Loteria Nacional del 
passat 11 de maig va ser 
per al número 38.124, dotat 
amb 300.000 euros per sèrie 
o 30.000 euros per dècim.

Una sèrie d’aquest premi, 
10 dècims, la va vendre 
l’administració de loteries 
situada al carrer Carril de 
la vila. 

Redacció

L’administració de loteries del 
carrer Carril reparteix 300.000€
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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

Us presentem les bases de l’XI Concurs de Microrelats 
de Terror i Gore 2017 que organitzen el Festival de Cine 
de Terror de Molins de Rei i la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Molins de Rei, mitjançant la Biblioteca 
Pau Vila. Com a novetat, l’edició d’enguany del Concurs 
de Microrelats de Terror i Gore incorpora un Premi 
Especial Instituts destinat a tots els alumnes de 1r i 2n de 
Batxillerat que hi vulguin participar. L’objectiu d’aquest 
premi és potenciar el gaudi per la literatura del gènere de 
terror i fomentar la creació literària i l’expressió escrita 
dels joves a través de la construcció de textos literaris 
breus (màxim de 333 paraules). Aquesta categoria inclo-
urà dos premis: el millor microrelat escrit en llengua 
catalana i el millor microrelat en llengua castellana. Els 
guanyadors obtindran una entrada per a les 12 Hores de 
Terror i un lot de productes del Festival.

Bases del concurs:
1. Els relats presentats han de ser originals i inèdits, i 

no haver estat premiats en altres concursos. 
2. Els treballs han d’estar escrits en català o caste-

llà.
3. Els treballs s’hauran d’englobar dins el gènere de 

terror, ja sigui en prosa o poesia. 
4. L’extensió dels relats no pot superar les 333 parau-

les, sense comptar el títol, el pseudònim i les dades 
personals de l’autor. 

5. S’acceptarà un màxim de tres relats per autor.
Presentació i terminis
6. Els treballs s’han de presentar en un document de 

text, amb lletra tipus Arial (cos 12), on consti el títol 
del relat i el pseudònim de l’autor. 

7. Les dades personals s’hauran d’afegir al final del 
document amb el text en color blanc.

8. Els treballs s’hauran d’enviar per correu electrò-

nic, com a document de text adjunt, a l’adreça: relats@
molinsfilmfestival

9. El termini d’admissió dels treballs finalitzarà el 
diumenge 1 d’octubre de 2017. 

Veredicte i premis
10. El Jurat estarà format per quatre membres repre-

sentants de l’àmbit literari  i cultural.
11. El Jurat es reserva el dret de declarar desert qual-

sevol premi si considera que els treballs presentats no 
reuneixen la qualitat suficient.  

12. La decisió del Jurat serà inapel·lable.
13. El veredicte es donarà a conèixer el divendres 

17 de novembre de 2017, al teatre de La Peni, durant 
el lliurament de premis del XXXVI Festival de Cine de 
Terror de Molins de Rei 2017, i al web del Festival.

14. S’atorgaran dos premis: el premi al millor micro-
relat en català i el premi al millor microrelat en caste-
llà. Aquest any s’inclou un premi especial “Instituts” 
per a alumnes de 1r i 2n de Batxillerat.

15. El premi consistirà en la publicació del microre-
lat, un lot de llibres i un lot de productes de promoció 
del Festival de Cine de Terror de Molins de Rei. El 
premi especial “Instituts” consistirà en la publicació del 
microrelat i una entrada per a la sessió de les 12 Hores 
de Cine de Terror.

Acceptació de les bases
16. Qualsevol esdeveniment no previst en aquestes 

bases serà resolt pel Jurat. 
17. La participació en el concurs implica l’acceptació 

d’aquestes bases. 
Per a més informació podeu adreçar-vos a la Biblioteca 

(tel. 93 680 16 81) i/o consultar el web del Festival: 
www.molinsfilmfestival.com.

Biblioteca Pau Vila

XI Concurs de Microrelats de Terror

El passat 10 de maig es va dur a terme l’Assemblea 
oberta de decisió del procés de pressupostos participatius 
proposat des de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament 
de Molins de Rei en el marc del Pla Local de Joventut – 
MOU!, que enguany arriba a la vuitena edició. En concret, 
s’havia de decidir a què es destinen els 6.000 euros de 
pressupost de la regidoria.

Les accions presentades havien d’estar relacionades 
amb l’oci alternatiu, la cultura i la creació, o l’emancipa-
ció, i es van distribuir en 6 categories d’acord amb la temà-
tica i el grup d’edat: de 14 a 17 anys i de 18 a 30 anys.

Es van presentar un total de 10 propostes i en assemblea 
es van aprovar 9 projectes. 

Les accions que es duran a terme entre els mesos de 
maig i desembre de 2017 s’expliquen a continuació. 

Activitats presentades i aprovades en la categoria de 
14 a 17 anys

Maleta pedagògica sahrauí. Es tracta de confeccionar 
una maleta amb material pedagògic (petites il·lustracions 
infogràfiques i altres recursos audiovisuals) que puguin 
servir per explicar el conflicte sahrauí a les escoles, cen-
tres d’esplais, associacions de veïns, centres cívics... per 
donar a conèixer la causa sahrauí. Posteriorment es podria 
fer algun tipus d’acció, com recollida d’aliments, roba, 
material escolar, medicaments..., fomentar l’acollida d’in-
fants sahrauís a l’estiu, crear un intercanvi entre escoles de 
Molins de Rei i Sàhara, etc.

Desgrallats, al carrer. El grup Desgrallats (grup de 
gralles i timbals de l’Escola de Grallers de Molins de Rei) 
han format el seu propi grup autogestionat per fer sortides 
de cercaviles de gegants i altres mostres de cultura popular 
arreu de Catalunya. Un dels objectius que es plantegen és 
dinamitzar i difondre la cultura catalana tocada amb la 
gralla i el timbal.

Campionat de Catans. Els Joves 1 de l’Esplai l’Agru-
pa organitzaran un campionat de Catans per parelles. 
L’objectiu és potenciar l’afició pels jocs de taula entre el 
jovent i donar resposta a una demanda entre els joves de 

Molins de Rei, així com treballar l’autonomia dels joves 
de l’Esplai l’Agrupa.

Versos entre Primaveres. Aquest projecte vol fer 
arribar la poesia als joves de la vila, així com promoure el 
gaudi de la lectura. Es farà un recull de poesies en format 
de llibre amb il·lustracions i fotografies.

Activitats presentades i aprovades en la categoria de 
18 a 30 anys

Maletes pedagògiques. Elaboració de cinc maletes 
pedagògiques (material de circ, material de cuina, mate-
rial d’educació emocional, teatre…) amb l’objectiu que 
estiguin disponibles per a totes les entitats i grups de joves 
i infants de Molins de Rei, per a la realització d’activitats 
que requereixin material específic i poc convencional.

Aghbala somriu. El grup de Klap de l’Agrupament 
Escolta Jaume Vicens Vives presenta un projecte de coope-
ració internacional que pretén desenvolupar un programa 
d’inclusió social per al col·lectiu de persones amb discapa-
citats físiques i psíquiques a la zona muntanyosa de l’Atles 
Mitjà, al Marroc.

Difusió sobre la cultura catalana del foc. La Colla de 
Diables de Molins de Rei l’Agrupa elaborarà uns material 
didàctics sobre la tradició catalana del foc, amb materials 
explicatius i de difusió amb jocs, activitats i altres suports 
audiovisuals. Aquest material estarà disponible per a altres 
entitats de la vila, així com escoles.

Carpes per a les entitats de joventut de la vila. 
L’entitat Metal Defenders presenta un projecte per dispo-
sar de carpes mecàniques de mig-gran format per al desen-
volupament d’activitats a l’aire lliure a la vila.

Concert de Festa Major (15è aniversari de Metal 
Defenders). Amb motiu del 15è aniversari de l’entitat 
Metal Defenders, i coincidint amb la Festa Major de 
Molins de Rei 2017, es farà un concert commemoratiu dins 
del marc de la Festa Major en el qual actuarien bandes de 
rock en horari de tarda/vespre, a l’aire lliure.

Redacció

Els joves seleccionen els projectes per executar aquest any
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Tornen les Aules d’Estudi a la Federació Obrera i a 
la Biblioteca Pau Vila 
Enguany, la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de 
Molins de Rei organitza les aules d’estudi coincidint 
amb el període d’exàmens universitaris per tal que els i 
les joves trobin un espai on poder estudiar en condicions 
idònies.
El dies i horaris de les Aules d’Estudi 2017 a la 
Biblioteca Pau Vila són:
del 22 de maig al 2 de juliol:
-dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 14 h 
-dissabtes, de 16 h a 24 h
-diumenges, de 16 h a 22 h 
-dia 5 de juny, tancat per la festivitat de Segona Pasqua i 
24 de juny, tancat per la festivitat de Sant Joan. 
Durant aquest horari, els serveis habituals de préstec de 
la Biblioteca no estaran disponibles. 
El dies i horaris de les Aules d’Estudi 2017 a la 
Federació Obrera són: 
del 22 de maig al 7 de juliol:
-de dilluns a divendres, de 16 a 22 h 
-dia 5 de juny, tancat per la festivitat de Segona 
Pasqua. 
Amb la finalitat de garantir un espai idoni per a l’estudi, 
les persones usuàries de les aules han de respectar el 
silenci i les normes bàsiques de bona convivència, com 
també tenir cura del material que hi ha. 
Punt Jove
Carrer Verdaguer,48 -Edifici Federació Obrera- Tel. 93 
668 54 52. Dilluns i dimecres, de 16 a 20 h, i dimecres 
matí, de 10 a 14 h.

pijmolinsderei.blogspot.com

Punt Jove

El Ple municipal del mes 
d’abril va concedir el títol 
de Fill Adoptiu a l’actor 
de doblatge barceloní Lluís 
Posada i a l’artista i profes-
sor alcoià Sento Masià. Es 
tracta d’una distinció reser-
vada a les persones nascu-
des fora de la vila que han 
destacat de forma extraor-
dinària per mèrits profes-
sionals i qualitats perso-
nals. La concessió va ser 
una proposta de l’editorial 
Grogues Cauen les Fulles, 
creada per l’artista moli-
nenc Toni Moreno, i tots 
els grups polítics hi van 
votar a favor. En decla-
racions recollides per Viu 
Molins de Rei, el regidor 
de Cultura, Xavi Paz, va 
destacar que són “dos moli-
nencs d’arrel apreciats i 
estimats arreu” que estan 
“fortament implicats en la 
vida cultural i associativa 
de Molins de Rei”. 

Lluís Posada, que es va 
traslladar a Molins de Rei 
el 1997, dobla Jim Carrey, 
Johnny Deep i Leonardo 
Dicaprio, entre d’altres, 
i posa la veu de molts anun-
cis. També ha estat actor 
en sèries, cinema i teatre, a 
més de recitar poesia, i ha 
col·laborat amb prop d’una 
trentena d’associacions de 
la vila. 

Sento Masià va arribar 
a Molins de Rei el 1971 
per dirigir l’Institut Lluís de 
Requesens i va ser cofun-
dador de l’Escola de Belles 
Arts de Molins de Rei, de 
l’Espai Molí i del col·lectiu 
artístic Encaix. El racó de 
l’Ovidi, el bulevard de la 
Federació Obrera, els jar-
dins de la piscina, la façana 
de la llibreria Barba i la 
Llar d’Infants El Tambor 
són creacions seves. 

Jordi Julià / 
Jaume Ortega

Lluís Posada i Sento Masià, 
Fills Adoptius de Molins de Rei

La molinenca Iris Lázaro, 
estudiant de segon curs 
d’ESO a l’Institut Lluís de 
Requesens, ha obtingut el 
primer premi nacional del 
Sambori 2017, que orga-
nitza cada any Òmnium 
Cultural.  

L’Iris va rebre el premi 
de mans del president 
d’Òmnium Cultural, Jordi 
Cuixart, i de la conselle-
ra d’Educació, Meritxell 
Ruiz. en l’acte final de 

l’actual edició, que es fer 
el 26 de maig passat al 
Casinet  d’Hostafranchs, de 
Barcelona.

Aquest 2017 se celebrava 
l’11a edició del premi, en el 
qual han participat més de 
400 centres del Principat, 
la Catalunya Nord i la 
Franja, amb la presentació 
de 50.000 treballs repartits 
entre les sis categories que 
van des del primer cicle de 
Primària fins a Batxillerat i 

Cicles Formatius.
Des de la secció d’Òm-

nium Cultural de Molins de 
Rei volem felicitar l’Iris, 
així com els responsables 
del Lluís de Requesens, 
tant per la participació en el 
certamen com, de manera 
especial, per l’èxit acon-
seguit.

La nostra enhorabona!!!

Òmnium Molins 
de Rei

Membres de la PARM 
(Plataforma Afectats 
Residència Molins) es van 
reunir el passat 25 de maig 
amb el secretari d’Afers 
Socials i Famílies, Francesc 
Iglésies, a qui li van lliurar 
700 signatures més. Durant 
la trobada li van exposar la 
necessitat que la Generalitat 
atorgui pou places concer-
tades per a la construcció 
a la vila d’una nova resi-
dència per a la gent gran 
i li van poder explicar les 
actuacions que han fet fins 
ara. També li van entregar 
el darrer exemplar de la 
revista el Llaç, on la peti-
ció de la PARM és el tema 
principal de portada.

Segons indiquen els 
assistents a la reunió, 
Iglésies els va assegurar 
que no tenia coneixement 
d’aquesta reivindicació i es 
va comprometre a cercar un 

consens entre Generalitat 
i Ajuntament per poder 
construir aquest nou equi-
pament. 

Redacció

Iris Lázaro guanya el primer premi nacional del 
concurs Sambori 2017 d’Òmnium Cultural

La PARM lliura a la Generalitat 700 signatures més 
per reclamar la construcció d’una llar d’avis a la vila
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Estadística parroquial del 
mes d’abril de 2017

Durant el mes d’abril, a la parròquia de Sant Miquel 
Arcàngel de la nostra vila es van celebrar 11 batejos i 
la cerimònia religiosa de 6 exèquies.

Batejos
Dia 16: ALBERT, fill de Josep Casas Hilari i Raquel 
García Gordón
Dia 29: SARA i HÉCTOR, fills de Millán Moreno 
Maraver i Nelsy Maria Esperanza Rodríguez; IRENE 
i LUCÍA, filles de David Bernalte Díez i Montserrat 
Martínez  Sosa; JÚLIA, filla de Jofre Ayala Mayorga i 
Paula Soares De Queiroz
Dia 30: ALEJANDRO, fill de Sergio García González 
i Lidia Martínez Abad; JOEL, fill de Joaquín Expósito 
Cabrera i Margarita Rosa Ciller; CHESTER, fill de 
Javier Antonio Vera Paredes i Liz Marisol López 
Acosta; MARTÍN, fill de Juan Antonio Gallego Batista 
i Núria Sanvicens Díez; ASIER, fill de Jorge González 
González i Miriam Echenique Iraizoz

Exèquies
Església de Sant Miquel
Dia 8: Mercè Basolas Torras, de 96 anys
Dia 29: M. Teresa Asenjo Bernis, de 83 anys

Capella del Tanatori
Dia 5: Remei Solé Guillén, de 58 anys
Dia 13: Agustín Fernández Pascual, de 71 anys
Dia 23: Anna Riba Bacarisas, de 86 anys
Dia 27: Maria Vidal Camí, de 85 anys

Secció elaborada per Josep Artés i Martí

L’actual rector de la 
parròquia de Sant Miquel 
de Molins de Rei, mossèn 
Xavier Aymerich, ha estat 
nomenat nou rector de la 
basílica de Santa Maria 
de Vilafranca del Penedès 
en substitució de mossèn 
Jaume Berdoy, mort el pas-
sat mes de febrer. El Bisbat 
de Sant Feliu de Llobregat 
ha nomenat com a nou rec-
tor de les parròquies de la 
vila mossèn Vicenç Guinot 
Gómez, que fins ara desen-
volupava la seva tasca pas-
toral a Sant Joan Despí, 
en concret, a la parròquia 
de Sant Joan Baptista. El 
relleu es farà aquest estiu.

Tot i que assegura que 
encara li queden setmanes 
de feina a Molins de Rei, 
Xavier Aymerich afirma 
que “dono gràcies a Déu 
per aquests 9 cursos tan 
profitosos a Molins de Rei 
i també a tots els que hem 
treballat plegats en la 
comunitat cristiana de les 
parròquies de la vila”.

A banda de ser el rector 
de la basílica de Santa Maria 
de Vilafranca del Penedès, 
Xavier Aymerich també 
serà rector de les parròquies 
de Santa Magdalena de 
Pontons, Santa Maria de 

Sant Martí Sarroca, Sant 
Genís de Torrelles de Foix, 
Santa Maria de Foix del 
Terme (Torrelles de Foix) 
i Sant Pere de la Gornal de 
Castellet i la Gornal.

El futur nou rector de la 
parròquia de Sant Miquel, 
Vicenç Guinot, també ho 
serà de la parròquia de Sant 
Bartomeu de la Quadra i 
assumirà el servei pastoral 
de la parròquia de Santa 

Creu d’Olorda.
Mossèn Xavier Sánchez 

Garcia, nomenat nou rector 
de les parròquies de Sant 
Vicenç de Castellbisbal i 
Santa Eulàlia del Papiol, 
serà el nou vicari de la 
parròquia de Sant Miquel 
de la vila. Mossèn Xavier 
Sánchez era fins ara el vica-
ri de la parròquia de Santa 
Maria de Castelldefels.

Redacció

Mossèn Xavier Aymerich, nomenat rector de la 
basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès

El diumenge 29 de gener 
de 2017, en el marc de la 
166a Fira de la Candelera, 
Espai Xirgu va representar 
l’obra de teatre Tu digues que 
l’estimes al Foment Cultural 
i Artístic. L’obra, escrita 
per Ivan Campillo i dirigida 
per Maribel Rodríguez, va 
ser interpretada per Víctor 
Marcos, Xavi Tresserra, 
Ània Posada, Pedro Cabello 
i Anna Díez. Aquest era el 
primer cop que Espai Xirgu 
presentava Tu digues que 
l’estimes, una obra poc 
coneguda tot i haver-se fet 
a Barcelona, i va complir 
amb escreix les expectatives 
del nombrós públic assistent. 
L’actor Víctor Marcos en fa 
una valoració molt positiva: 
“Es tracta d’un text que té 
una mica d’humor absurd i 
ens va sorprendre la reac-
ció del públic, que reia de 
petits detalls que ens sem-
blava que serien difícils de 
captar”. Excepte Tresserra 
i Marcos, la resta d’actors 
era el primer cop que actua-
ven amb Espai Xirgu: Ània 
Posada i Pedro Cabello pro-
venen de l’aula de teatre La 

Cuquera, i l’Anna Díez és 
una actriu de Sant Feliu de 
Llobregat. No és el primer 
cop que grups de teatre de 
la vila són els encarregats 
de fer l’obra de la Fira de la 
Candelera i Marcos no ho 
entendria d’una altra mane-
ra: “En festes assenyalades, 
penso que és important que 
se’ns doni una oportunitat 
i aprofitar l’enorme difusió 
que els mitjans de comuni-
cació fan de les activitats”. 

Després d’aquest compro-
mís teatral, el passat 16 de 
març, el veterà grup moli-
nenc va renovar la seva Junta 

Directiva, que ha quedat 
constituïda per Víctor Marcos 
Roca com a nou president; 
Anna Sellés, com a secre-
tària; Lluís Marcos, com a 
tresorer, i els vocals Maribel 
Rodríguez, Joana Solans, 
Conxita Blasco, Maria Planas 
i Salvador Alier. Els reptes 
que es proposa la nova Junta 
són fer, com a mínim, dos 
espectacles teatrals per any 
i posar-se a disposició de 
tothom de Molins de Rei que 
vulgui fer teatre. Segons el 
nou president, “les portes 

d’Espai Xirgu estan ober-
tes a qualsevol persona que 
tingui ganes de muntar un 
espectacle, ja sigui de mim, 
titelles o una obra de teatre 
concreta”. 

Al mateix temps, la nova 
Junta s’ofereix a col·laborar 
amb la resta d’entitats de la 
vila: “No només volem fer 
les nostres obres, sinó que 
també volem que Molins de 
Rei ens tingui en compte i 
ens demani col·laboracions; 
per exemple, per presentar 
una gala o per dinamitzar 
actes fent petits monòlegs 
teatrals...”, explica Marcos.

Pel que fa a nous projec-
tes, per al proper mes de set-
embre, Espai Xirgu està pre-
parant la coneguda obra de 
teatre El mètode Grönholm. 
Tant amb aquesta com amb 
l’obra presentada per la Fira 
de la Candelera, Espai Xirgu 
vol presentar-se a concur-
sos de teatre i sortir de gira. 
L’any 2011, el grup molinenc 
va participar en el concurs 
de teatre de Calaf i Víctor 
Marcos va guanyar el premi 
al millor actor de reparti-
ment per l’obra Després de la 
pluja, de Sergi Belbel.   

Àngel Beumala

L’Espai Xirgu té nova Junta Directiva

La nova Junta Directiva de l’Espai Xirgu
Marcos Roca és el nou 

president de l’Espai Xirgu
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Amb els contes d’en Jordi 
Sempere em trobo que, a 
més a més de transmetre 
sensacions intemporals, 
alienes a la tirania del temps 
i de l’espai, et fa arribar 
unes olors i uns sabors que 
normalment no es perceben 
en una lectura normal d’una 
història normal.

El relat del dilluns es 
veu envoltat per l’aroma de 
la menta i el seu sabor fort 
i picant, a banda de la seva 
punxada irònica als salva-
dors de pàtries i nacions.

El dimarts deixa anar un 
regust de molsa humida i de 
bolets oblidats al fons d’un 
vell cistell, tot embolicat 
amb una burleta un xic sor-
neguera.

Al dimecres, els sentits 
s’omplen de fum i olor 
d’espelmes de sèu i ecos 
d’antics càntics solemnes i 
alhora ridículs dins la seva 
monotonia.

L’home que perd l’ombra 
el dijous fa olor de naftalina 
i de colònia Varón Dandy 
amb sabor a ratafia.

Divendres és un mur 
de solitud i incomprensió 
barrejat amb olor de pixum, 
sang seca i odi de segles, 
encara que al final l’aroma 
de gessamí ho omple tot i 
deixa un gustet a alfàbrega i 

orenga.
Només començar lle-

gir el conte del dissabte 
m’arriba la flaire forta i 
espessa de l’aigua de coco i 
el seu sabor fresc de la carn 
blanca i un xic dolça.

El diumenge fa olor de 
fugida. Qui sap quina és 
aquesta olor! Olor a quitrà 
de barques amb la quilla 
al sol mentre s’asseca la 
pega de resina de pi i un 
regust de regalim aromàtic 
a la gola, amb una sensació 
salobre i al mateix temps 
amarga i dolça a la boca.

No cal dir que aquests 
contes per a una setmana 
me’ls he empassat tot gau-
dint-ne d’ells i esperant una 
nova collita tan encertada i 
curulla com aquesta.

Em quedo amb la frase: 
“Pel maig, festes a raig”.

Francesc Lucas Noguera

Contes per a una setmana, 
de Jordi Sempere i Roig

La Federació Obrera va 
acollir la presentació del lli-
bre La visita i altres narra-
cions, que recull els textos 
guanyadors i finalistes del 
22è Concurs de Narrativa 
Literària Mercè Rodoreda, 
amb un total de deu relats. 
L’escriptora Susagna Tubau 
signa la narració guanya-
dora i en el llibre també 
es poden trobar els textos 
de Rosa Pons i Montserrat 
Alay, que van aconseguir el 
segon i el tercer premi, res-
pectivament, així com les 

altres set històries que van 
quedar finalistes d’aquest 
concurs adreçat exclusiva-
ment a dones amb l’objectiu 
d’impulsar la producció 
literària femenina. 

La responsable del 
Servei Local de Català, 
Marta Espona, va ser 
l’encarregada de presentar 
l’obra i va destacar el “to 
reflexiu” de les deu narra-
cions. Alumnes del Servei 
Local de Català procedents 
del Paraguai, el Marroc i 
Burgos van completar la 

presentació amb la lectura 
de fragments de les obres 
més significatives de Mercè 
Rodoreda i de les obres 
guanyadores del concurs. 

Durant l’acte es van pre-
sentar les bases de la 23a 
edició del certamen, dirigit 
exclusivament a dones, amb 
un premi de fins a 1.000 
euros per a l’obra guanya-
dora. Els originals han de 
ser en català i es poden pre-
sentar a l’Ajuntament fins 
al 30 de novembre.

Jaume Ortega

El divendres 5 de maig vam 
tenir el privilegi de comptar 
amb la presència de Josep-
Lluís Carod-Rovira. L’acte, 
que va organitzar l’Església 
Evangèlica del nostre poble, 
va tenir lloc a la Federació 
Obrera i va reunir al voltant 
de cinquanta persones. La 
finalitat era presentar alguns 
continguts del seu llibre: 
Història del protestantisme 
als Països Catalans.

Carod-Rovira es decla-
ra agnòstic i des del punt 
de vista de l’historiador 
afirma que “Europa no 
seria el que és sense la 
Reforma Protestant de 
1517”. I en una entrevista 
a La Vanguardia declarava 
que “Sempre he tingut una 
debilitat molt particular per 
les dissidències. Per la gent 
que és capaç de mantenir 
una opinió en un context 
que li és hostil”. Això és el 
que el va portar a l’estudi 
de la segona confessió reli-
giosa a Catalunya

El nostre conferenciant 
va fer una introducció als 
orígens del protestantisme. 
L’exposició va ser clara i 
estava molt ben documenta-
da. Vam poder gaudir d’una 

conferència molt rica per la 
seva gran cultura i per com 
l’autor del llibre ha investi-
gat sobre la matèria.

Sense ser creient, té un 
gran respecte cap a les per-
sones que professen la fe 
i valora molt la feina feta 
pel poble protestant, des de 
la humilitat. Ara sí, com a 
persona d’empenta i con-
viccions, va ser molt crític 
i va animar tots els creients 
–ortodoxos, catòlics i pro-
testants– que s’uneixin 
i creïn plataformes per 

denunciar la barbàrie i els 
crims que avui dia es fan 
contra els cristians.

Alguns dels assistents 
van notar a faltar que no 
parlés més de la història del 
protestantisme a casa nostra 
i que es parlés del protes-
tantisme de forma general. 
Sens dubte va faltar temps. 
Esperem que puguem tor-
nar a escoltar-lo ben aviat, 
ja que hi ha tema per a 
estona.

Església Evangèlica 
Molins de Rei

La visita i altres narracions recull els textos 
guanyadors del 22è Concurs Mercè Rodoreda

Josep-Lluís Carod-Rovira presenta el seu llibre 
Història del protestantisme als Països Catalans

Paco Pozo

Cedida per l'ajuntament - Dan Costa
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El Ple de l’Ajuntament de 
Molins de Rei ha aprovat 
executar la tercera i última 
fase de la Zona Esportiva 
Ricard Ginebreda, que 
suposarà una inversió 
d’1,7 milions d’euros, 1,3 
milions dels quals els apor-
tarà l’Ajuntament i 400.000 
euros, l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona a través del 
Programa d’Actuacions de 
Cohesió Territorial.

Les obres, que es faran 
entre aquest any i el proper, 
permetran construir una 
sala gimnàs, un rocòdrom, 
grades i la urbanització de 
la zona. 

Redacció

Els mesos d’abril i maig 
han estat carregats de com-
peticions i d’èxits per al 
Club Gimnàs Molins de 
Rei. Les gimnastes han 
encarat la tercera fase de 
la lliga francesa i la tercera 
fase de la Copa Catalana de 
la categoria de Base i Via 
Olímpica, i de Promogim.. 

El cap de setmana del 22 
i 23 d’abril, Sílvia Chacón 
i Olga Romero van com-
petir amb el Club Gym-
Flip Beaucarie Tarascon a 
Colomiers, a la fase classi-
ficatòria de la Zona i que-
daren en primera posició 
amb el seu equip. 

Seguidament, a Hostalets 
de Balenyà es va disputar 
la tercera fase de Base i 
Via Olímpica, i l’equip de 
Nivell 2 petites, format per 
Paula Gay, Sara Martínez, 
Maria Montero i Eva 
Villanova, van repetir podi i 
resultaren subcampiones en 
la classificació per equips. 
Eva Villanova va quedar 
tercera en la classificació 
individual. 

En aparells, destaquem 

Maria Montero, que va 
obtenir la millor nota en 
salt. Xènia Coronas, en la 
categoria Nivell 3 grans, 
va obtenir la millor nota 
en l’aparell de salt i en el 
Nivell 5 de Via Olímpica, 
Georgina Guzmán es va 
quedar a molt poques dèci-
mes del podi, de manera 
que quedà quarta a la clas-
sificació general. En apa-
rells va finalitzar segona a 
salt i tercera a terra.

El 6 i 7 de maig es va 
disputar a Vic la tercera 
fase de Promogim. L’equip 
de Promogim 4, format 

per Elisa Alcoverro, Carla 
Linares, Irene Neiro i 
Fiona Serra, van fer una 
molt bona competició que 
els va permetre quedar 
segones en la classificació 
per equips. L’equip de les 
més benjamines, format 
per Blanca Quintans, Ona 
Ollé, Aina Rivas i Ariadna 
Soriano, que competeixen 
a Promogim 1A, es va pro-
clamar campió en aques-
ta darrera fase per tercera 
vegada consecutiva. Aina 
Rivas va finalitzar tercera.

Anna Kurubally

Les més petites del Club Gimnàs Molins de Rei 
guanyen les tres fases de la Copa Catalana

La tercera fase de la Zona 
Esportiva Ricard Ginebreda 
costarà 1,7 milions d’euros

El passat 6 de maig es va 
disputar la 4a Marnaton 
eDreams Barcelona by VW 
Califòrnia, que va reunir 
més de 1.000 nedadors en 
una prova que significava 
l’inici de la temporada de 
natació en aigües obertes. 

En la cursa Kids, la moli-
nenca Ariadna Temprano 
Xambó va obtenir la prime-
ra posició de la travessa en 
la seva categoria, tot i nedar 

sense vestit de neoprè. 
L’Ariadna, igual que tots 
els participants, va haver de 
lluitar també contra el vent 
de ponent i una mica de mar 
de fons. 

El mes de setembre de 
l’any passat, l’Ariadna va 
guanyar la 9a Marnaton 
eDreams de Cadaquès, 
prova que també va nedar 
sense vestit de neoprè.

Redacció

El proper 17 de juny, els 
molinencs Joan Xambó i 
Andreu Calafell afrontaran 
el repte de travessar nedant 
els 27 quilòmetres que 
separen les illes Cíes, en el 
Parc Nacional de les illes 
Atlàntiques, per finalitzar a 
l’illa San Simón, a Galícia, 
després de recórrer la totali-
tat de la ria de Vigo. 

Coneguda com La 
Batalla de Rande, és una 
de les travesses més dures 
i difícils d’Europa, perquè 
la ria de Vigo té uns cor-
rents marins molt forts a 
causa del mar de fons, el 
vent i les mateixes mare-
es, que exigeixen molt als 

nedadors. Els participants 
estan prop de 9 hores de 
mitjana nedant en una aigua 
a 15 graus de temperatura. 
Això fa que sigui una prova 
de referència en el món de 
les aigües obertes. Una tra-
vessa molt selectiva amb 
només 75 participants que 
accedeixen per currículum 
esportiu, atesa la duresa de 
la prova. 

L’any passat, la travessa 
es va haver de neutralit-
zar per les dures condicions 
climatològiques i això va 
fer que no hi hagués cap 
guanyador.

Redacció

Joan Xambó i Andreu Calafell 
intentaran recórrer nedant 
tota la ria de Vigo

Ariadna Temprano guanya la 
4a Marnaton de Barcelona

El Club Natació Molins 
Sintagmia jugarà per sego-
na temporada consecutiva 
a la màxima categoria del 
waterpolo espanyol. Els 
nois de Sergi Pedrerol han 
aconseguit salvar la catego-
ria després d’imposar-se en 
els dos partits de la promo-
ció disputats contra el C.W. 
Sevilla Emasesa, amb un 3 
a 5 a l’anada, a la piscina 

sevillana, i un 11 a 7, a la 
Piscina Municipal. 

Els molinencs tanquen 
una temporada històrica 
en què han pogut superar 
totes les adversitats. Es 
tracta d’un èxit espectacu-
lar si tenim en compte que 
es tractava de l’únic equip 
sense experiència prèvia a 
la Divisió d’Honor i que 
competia amb una plantilla 

totalment amateur.
Després d’haver aconse-

guit la permanència i amb 
el cos tècnic a l’aigua, tal 
com marca la tradició, la 
plantilla del C.N. Molins 
Sintagmia va poder agrair a 
la nombrosíssima afició pre-
sent a la Piscina Municipal 
el seu suport durant tota la 
temporada. 

Redacció

El Club Natació Molins Sintagmia 
seguirà a la Divisió d’Honor de waterpolo
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El billarista de la Secció de 
Billar del Foment CiA és el 
nou campió de Catalunya 
de Billar de 3a Divisió 
modalitat Banda correspo-
nent a la temporada 2016-
2017. La final es va dis-
putar l’11 de març passat 
a les instal·lacions del CB 
Canet.

En la Fase Final, els 
billaristes es van dividir en 
dos grups de tres jugadors; 
els dos primers de cada grup 
van disputar les semifinals i 
la final. Les partides es van 
jugar a una distància de 40 
caramboles amb limitació 
de 30 entrades.

Després de superar els 
quarts i les semifinals, 
Fèlix Tormo es va jugar el 
campionat contra el jugador 
local Antonio González. El 
billarista molinenc es  va 
imposar pel resultat de 40 a 
15 caramboles en 20 entra-
des.

Classificació final: 1r, 
Fèlix Tormo (SB Foment 
Molins); 2n, Antonio 
González (CB Canet de 
Mar); 3r,  Josep M. Polo 
(CB L’Amistat Mollerussa); 
4t, Josep Planes (SE 
Casal Cervera); 5è, Jordi 
Huguet (CB Sant Feliu de 
Codines); 6è,  Julià Ibáñez 
(CB Sants)

Albert Martínez i Jaume 
Andreu obtenen la sego-
na i tercera posició en el 
Campionat de Catalunya 
de Billar de 2a Divisió A 

modalitat Banda
L’11 de març pas-

sat, es va disputar a les 
instal·lacions del SB 
Foment de Molins de Rei 
la Final del Campionat de 
Catalunya de Billar, moda-
litat Banda corresponent a 
la 2a Divisió A.  

Com és habitual en les 
fases finals, van comptar 
amb la participació dels sis 
jugadors classificats de les 
anteriors fases. Les partides 
es disputaren a la distància 
de 75 caramboles amb limi-
tació de 50 entrades. 

A semifinals es van 
enfrontar els dos jugadors 
locals que participaven 
en el campionat, Albert 
Martínez i Jaume Andreu, 
amb el resultat de 75 a 58 
caramboles en 26 entrades 
favorable al primer billa-
rista.  

A la final, Jorge Sánchez 
s’imposà a Albert Martínez 
per un ajustadíssim 75 a 74 
caramboles en 37 entrades. 
Albert Martínez es proclamà 
subcampió de Catalunya, 
mentre que l’altre jugador 
local, Jaume Andreu, obtin-
gué la tercera plaça.

Classificació final: 
1r, Jorge Sánchez (CB 
Prat); 2n, Albert Martínez  
(SB Foment Molins); 3r, 
Jaume Andreu (SB Foment 
Molins); 4t, Antonio García 
(CB Manresa); 5è,  Manuel 
Pérez (CB Llinars); 6è, 
Abelard  Salvatierra (SB 
La Gran Penya)

Carles Tuset obté el 
Subcampionat de 

Catalunya de Divisió 

d’Honor modalitat 
Quadre 47/2

El passat 19 de març, 
les instal·lacions del Club 
Billar Tarragona van acollir 
la celebració de la Final 
de Catalunya de Billar de 
Divisió d’Honor modalitat 
Quadre 47/2 corresponent 
a la temporada esportiva 
2016-2017. Les partides es 
van disputar a la distància 
de 200 caramboles. 

Hi van participar els sis 
millors jugadors de la tem-
porada, que es van dividir 
en dos grups de tres billa-
ristes. Els dos primers dis-
putaven les semifinals. El 
molinenc Carles Tuset va 
quedar segon del seu grup. 
La semifinal el va enfron-
tar amb Joan Espinasa, del 
SB Coral Colón. Tuset es 
va imposar per 200 a 128 
caramboles amb 3 entrades 
i una tacada màxima de 
188 caramboles en la que 
va ser la seva millor parti-
da del campionat. La final 
el va enfrontar al mataroní 
Manel Bancells, a qui no 
va poder superar, ja que 
va acabar perdent per 200 
a 129 caramboles amb 10 
entrades. 

Classificació final: 
1r, Manel Bancells (CB 
Mataró); 2n, Carles Tuset 
(SB Foment Molins); 3r, 
Joan Espinasa (SB Coral 
Colón); 4t, Sergi Garriga 
(SE Casal Cervera); 5è, 
Valentí Vilalta (CB Sants); 
6è,  Juan J. Barrientos (SB 
Coral Colón) 

Redacció  

Fèlix Tormo guanya el Campionat de 
Catalunya de Billar de 3a Divisió modalitat banda

El passat 8 d’abril, les 
instal·lacions de la Secció 
Billar la Gran Penya de 
Vilanova i la Geltrú van 
acollir la Final de Catalunya 
de Billar, modalitat Quadre 
47/2 de 1a Divisió, corres-
ponent a la temporada 
esportiva 2016-2017. A la 
final hi van participar els 
sis jugadors classificats en 
l’anterior fase classifica-
tòria, disputada el 25 de 
març.

Els sis finalistes es van 
dividir en dos grups de tres 
jugadors. Els dos primers 
de cada grup es classifica-
ven per disputar les semi-
finals i, posteriorment, la 
final. Les partides eren  a 
la distància de 150 caram-
boles amb limitació de 30 
entrades.

A semifinals,  J.R. Molina 

es va imposar clarament a 
J. Serarols pel resultat de 
150 a 50 caramboles en 12 
entrades. En l’altra semi-
final, en una partida molt 
disputada, el billarista de 
la S.B. del Foment Molins, 
José Miguel Márquez, va 
guanyar a M. Plandolit 
pel resultat de 150 a 124 
caramboles en 20 entrades.

A la final, Márquez 
va guanyar a Molina pel 
resultat de 150 a 94 en 15 
entrades, després de fer una 
excel·lent partida, i assolí el 
Campionat de Catalunya. 

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

Ferrer  (C.B. Sant Adrià); 
6è, Francesc Varela (C.B. 
Sants)

És de destacar la gran 
temporada que està fent, 
individualment, el jugador 
de la S.B. Foment Molins J. 
M. Márquez. Hem de recor-
dar que anteriorment ja va 
assolir els subcampionats 
en la modalitat Quadre 71/2 
1a Divisió i en la moda-
litat Lliure, també de 1a 
Divisió. 

Redacció

L’octubre del 2014 es va crear 
una secció de tir amb arc 
dins del Centre Excursionista 
Molins de Rei (CEM), pro-
moguda per molinencs que 
ja practicaven aquest esport. 
Gairebé tres anys després, la 
Secció de Tir amb Arc del 
CEM està formada per 25 
arquers de totes les edats que 
s’entrenen regularment en el 
camp de tir que hi ha davant 
del Circuit del Terral, en un 
espai cedit per l’ADF de 
Molins de Rei. La principal 
modalitat que practiquen és 
el tir lliure i disposen d’escola 
d’iniciació per formar en 
aquest esport qualsevol per-
sona que ho desitgi. Durant 
aquesta temporada 2016-
2017, nois i noies del CEM 
formats en aquesta escola han 
participat en el Campionat de 
Catalunya i a la Lliga Catalana 
de Sala. Aquesta lliga va des 
del mes d’octubre fins al mes 
de gener i consta de cinc tira-
des fetes en diferents pobla-
cions. Tres d’aquests joves 
arquers –l’Esther Poch, el 
Mario Fernàndez i la Míriam 
Pruaño– han quedat campions 
de la Lliga i del Campionat 
Provincial de Barcelona dins 
les seves respectives catego-
ries; l’arquera Yue Laseras 
ha quedat subcampiona de la 
Lliga de Sala i subcampiona 
del Campionat Provincial, i 
Maria José Jiménez va fer 
medalla d’or en el Campionat 
Provincial en la categoria 
sènior.

A principi de temporada, 
el mes de setembre de 2016, 
quatre arquers veterans del 
CEM van participar en el 
Campionat IFAA Bowhunter 
a Llucena, al País Valencià. 
Aquesta modalitat de la 
International Field Archery 
Association es practica al bosc 
i les dianes es col·loquen en 
unes distàncies d’entre cinc i 
setanta-un metres. En aques-
ta competició, Maria José 
Jiménez va quedar campiona 
en la modalitat longbow i 
Àngels Llorens, en la moda-
litat d’arc nu. Els dies 8 i 9 

d’octubre, les mateixes dues 
arqueres van participar en el 
IV Trofeu Internacional Vila 
d’Encamp, a Andorra, i van 
repetir les mateixes marques: 
la molinenca Àngels Llorens 
va quedar campiona en arc 
nu i Maria José Jiménez, 
en longbow. I entre el 2 i 
el 5 de novembre de 2016, 
Jiménez i Llorens, juntament 
amb Miquel Cabedo i Alícia 
Castillo, van participar en el 
Campionat Europeu IFAA 
Indoor, que es va disputar a 
Orpesa (País Valencià). En 
aquest torneig hi van par-
ticipar més de 150 arquers 
vinguts d’arreu d’Europa i, 
novament, l’arquera Maria 
José Jiménez es va proclamar 
campiona europea, després 
d’un gran esforç al llarg de 
tota una setmana de tirades 
de sala, i Àngels Llorens en 
va quedar subcampiona amb 
medalla de plata.

Una altra competició en 
la qual han participat els 
arquers i arqueres del CEM 
és la Lliga de Bosc o de 3D. 
Aquesta lliga es disputa en 
circuits de bosc contra dianes 
que representen figures de 
mida real en tres dimensions, 
en unes distàncies d’entre 9 
i 35 metres. Consta de sis 
tirades que es fa en diferents 
poblacions i ja des d’un bon 
començament va destacar la 
destresa del jove arquer Pol 
Moyés Ulloa, qui, un cop 
acabades totes les proves, 
va quedar subcampió en la 
seva categoria. En Pol també 
va quedar subcampió en el 
Campionat de Catalunya 3D, 
que es va disputar el passat 
14 de maig a les instal·lacions 
de Can Piqué de Montcada i 
Reixac. 

Fora de les competicions 
oficials, al llarg de la tem-
porada, la Secció de Tir amb 
Arc del CEM també ha parti-
cipat en tirades amistoses de 
germanor, lligues organitza-
des entre clubs i sortides de 
cap de setmana. 

Secció de Tir 
amb Arc del CEM

José Miguel Márquez guanya el Campionat 
de Catalunya de Billar Quadre 47/2

La secció de Tir amb Arc 
del CEM puja als podis

Foto de grup de la Secció de Tir amb Arc del CEM
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Horitzontals
1-Cop de ganivet. Erra. 
2-Mineral radioactiu. 
Esquerpa. 3-Notificar. Del 
niu. 4-Radi. Fe amb C. 

Abans. 5-Un vis sense cap. 
Amistat. 6-Un pet familiar. 
La que fa sis. 7-Flanc de 
l’exercit. Marge. Clorur de 
sodi. 8-Gema. Categoria. 

Contrari al sí. 9-De pedra. 
T.... caps, tants barrets. 
10-Coltell. A l’estiu li manca 
la u. Final de plural. 11-Una 
p. Anàtid. Avinagrat. 12-Fer 
servir. Nom groller de bufe-
tada, plural.

Verticals
1-Cridòria. Comença la pus. 
2-Espina santa. Antigament, 
sortides. 3-La flor i n... . Home 
de mar. Alfa. 4-Estrenes. 
Fulles de tabac enrotllades. 
5-Vimeteres. Contracció 
de ca amb en. 6-Punt car-
dinal. Destresa. Fúria. Com. 
7-Dispar. Casa russa de fusta. 
Ressò. 8-Campió. Mineral 
cancerigen, plural. Punt car-
dinal. 9-Elegants. Embriagat. 
10-Parts d’una cantata. Nigi, 
tal com sona. 11-Tornant 
enrere el camí ja caminat. 
Segona nota. 12-Estrany. 
Estúpides (amb perdó).

Solució al número anterior
Horitzontals
1-Amaga. Crisi. 2-Teva. 
Lleonat. 3-LT. Patent. Fe. 
4-Espinac. Omar. 5-Teati. 
Torera. 6-I. Tambor. Sic. 
7-CCE. Orries. I. 8-Atesa. 
Friso. 9-Dril. Cuirol. 
10-Encavalco. Ah. 11-Sa. 
Carlinada. 12-Cloïssa. Idem. 
Verticals
1-Atlètic. Desa 2 -Metse. 
Canal. 3-Av. Patètic. O. 
4-Rapita. Elaci. 5-G. Animós. 
Vas. 6-Alta. Bracars. 7-Lector. 
Ulla. 8-Cen. Orific. 9-Rotor. 
Erroni. 10-In. Messió. Ad. 
11-Safari. Slade. 12-Iteració. 
Ham.   

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. També 
ho heu de fer si les envieu per 
correu electrònic.

Solució al número 532

Encreuats 144

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 Albert Valls Macià. 

El guanyador del con-

curs pot passar a recollir 

el premi directament per 

BEEP, presentant el DNI o 

qualsevol document acre-

ditatiu.

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






