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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.

Una font de Molins de Rei
Fotografia: Vicenç Joan Camps

La proposta d’augment de les tarifes de l’aigua, plantejada per l’Ajunta-
ment i negociada amb la concessionària Aqualia, que va ser rebutjada 
per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que és l’organisme que 

en té les competències, ha posat de nou de manifest no ja les discrepàncies lògi-
ques entre el Govern municipal i l’oposició, sinó la manca de transparència i 
d’entesa en el funcionament orgànic de la institució i les interpretacions més o 
menys interessades o esbiaixades que generen determinades actuacions.

L’increment d’un 9% de mitjana, segons el Govern municipal, estava justi-
ficat per la detecció, l’any passat, d’elevats nivells de diuron (herbicida tòxic, 
carcinogen i contaminant de la capa freàtica, usat en l’agricultura) que va 
obligar a portar a terme una sèrie d’intervencions per garantir la qualitat de 
l’aigua de la xarxa municipal. Tal vegada si al seu moment s’hagués advertit 
d’aquesta incidència i de les mesures que calia prendre, no hauria estat neces-
sari arribar a la situació actual, en què l’oposició s’ha assabentat de la pro-
posta elevada a l’AMB a través d’un dels grups polítics representats en aquest 
organisme i això ha provocat la reacció dels regidors que no formen part del 
Govern municipal i la corresponent contraofensiva dels que l’integren.

S’ha generat un creuament de retrets, acusacions, notes de premsa, aclari-
ments, recriminacions de no haver assistit a determinades reunions i aporta-
cions d’actes per demostrar a quines s’hi havia anat i qui hi havia faltat, con-
trovèrsia sobre si la comissió que es va crear l’any 2015 tenia com a objectiu 
la revisió de les tarifes de l’aigua o només  modificar el reglament del servei 
d’abastament... Tot plegat molt poc edificant i molt allunyat de la imatge de 
transparència que es pretén que orienti totes les actuacions municipals.

Més enllà, doncs, de si s’ha de pagar més en el rebut de l’aigua, el que s’hau-
ria d’esbandir són determinades pràctiques i confusions en la gestió dels temes 
que afecten directament el ciutadà.  

A propòsit del rebut de l’aigua

Amb la presentació, el passat 4 de juliol, de la Llei del referèndum 
per part del Govern de la Generalitat han quedat dissipades 
bona part de les incògnites que planaven sobre la  celebració del 

plebiscit, anunciada prèviament per al proper 1 d’octubre. Els contraris 
a la seva celebració, no obstant això, segueixen esgrimint que no es pot 
portar a terme per inconstitucional, il·legal i mancat de garanties.

És evident que, per més sòlida que es construeixi l’estructura jurídica 
per protegir la formulació del vot (i, en el cas de victòria del SÍ, la con-
següent promulgació de la Llei de transitorietat), en algun moment hi 
haurà d’haver un trencament, una desconnexió amb l’Estat espanyol, 
que hi posarà tots els impediments que consideri necessaris, com ja està 
fent des que s’ha adonat que el tema no es desinflava com el suflé que 
creien que era. El Govern i la majoria parlamentària que li dona suport 
van demostrar el dia 4, després de l’episodi de l’exconseller Baiget, 
cessat per unes respectables però inoportunes declaracions, que estan 
resolts a portar el procés fins al final. Potser no s’han esvaït tots els dub-
tes, però els qui estem a favor de posar les urnes i acceptar el resultat, 
preferim afrontar el risc que els “legalistes” volen eludir, la qual cosa vol 
dir deixar les coses com estan. En el fons, es tracta de creure de debò en 
la sobirania del poble de Catalunya per decidir el seu destí o no creure-
hi.

Nosaltres VOLEM VOTAR.    

Volem votar
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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

No poden créixer gaire bé, ni 
sans, els arbres tutelats i obli-
dats. És a dir, ell va creixent i 
la cinta va ofegant, fins a tal 
punt que emmalalteixen per 
problemes d’escorça o pla-
gues com la cotxinilla (cucs 
blans petits i aixafats, però 
vius), que s’instal·len a sota 
la cinta de goma; en altres 
casos, se’ls obre una feridura 
i la resina comença a supurar 
La pell de l’arbre deixa de 
créixer sana.

Es veu a la foto 1 com la 
resina ha format una gota gros-
sa color groguenca. A la foto 2 
es pot apreciar que l’escorça 
està a punt de podrir-se. 

Isabel

Arbres tutelats

El meu fill de 23 anys és autista profund, amb un grau de discapacitat oficialment reconegut 
del 76%. Assisteix a un centre ocupacional especialitzat en autisme a Bellaterra (Cerdanyola 
del Vallès).

El centre és concertat, ja que no hi ha centres especialitzats públics. Fins al dia d’avui, 
el transport l’hem assumit la família amb l’ajut d’amics. A vegades, el meu fill Pol, per la 
seva patologia específica, es posa nerviós i reacciona amb ansietat i agressivitat, i arriba a 
agredir físicament el conductor. Per aquest motiu, per seguretat pròpia i dels altres vehicles, 
requeriria un transport adaptat específic. Els pares sempre hem donat per fet que, en cas que 
existís, hauríem de fer-nos càrrec de la part proporcional del cost d’aquest transport, com 
és habitual en aquests casos.

El 5 d’abril de 2016 vaig tenir una reunió amb l’alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon 
Casals, amb l’objectiu de demanar ajut per aconseguir un transport adequat per al meu fill. 
Durant la reunió, l’alcalde es va comprometre a estudiar el tema.

El 17 d’octubre de 2016 (set mesos després) vaig tenir una nova reunió amb el senyor 
Casals, sense resultats concrets malgrat les seves bones paraules.

Amb data 20 de febrer de 2017 (deu mesos després de la primera reunió) vaig presentar 
una instància en el Registre Oficial de l’Ajuntament en la qual sol·licitava una resposta 
concreta i immediata a la meva petició, alhora que demanava que fos per escrit i que, en cas 
de ser negativa, se’n concretessin els motius. 

Fins al moment, incomplint el terminis que la mateixa Administració assenyala per res-
pondre les instàncies, no he obtingut cap resposta.

El 29 de maig de 2017 em trobo el senyor alcalde a l’estació del tren; en interpel·lar-lo 
sobre l’assumpte, i després d’insistir-li que donés resposta a la meva petició, em diu: “És 
molt difícil. La resposta és NO; no és la nostra competència”. Davant la seva resposta ver-
bal li demano que me la doni per escrit i especificant els seus motius raonats, tal com vaig 
demanar a la meva instància.

Efectivament m’indica que em respondrà per escrit, tal com li demano. Tenint en compte 
que des de la meva primera sol·licitud fins a la data han passat catorze mesos, li dic que 
escriuré una carta als mitjans de comunicació locals, comarcals i nacionals, però m’insta 
que abans de fer-ho esperi a rebre la seva resposta

Avui, 31 de maig de 2017, decideixo no esperar més. A què he d’esperar? I per a què, 
si ja sé la resposta?

I llanço les següents reflexions:
1-Els discapacitats profunds, un cop acabada l’etapa escolar, amb 18 o 19 anys, 

només tenen una sortida: anar a un centre de dia, un centre ocupacional o una residència. 
Lamentablement no existeix cap centre especialitzat en el nostre municipi ni als voltants. 
Els que hi ha quasi sempre són privats o concertats amb places molt escasses i llistes 
d’espera molt llargues.

2-¿Té el meu fill i altres discapacitats profunds com ell el dret a un transport adequat a 
les seves necessitats i que no posi en risc la seva seguretat i la dels altres?

3-¿Els organismes públics (Generalitat, diputacions, consells comarcals, ajuntaments) 
han d’atendre les necessitats de transport específiques d’aquest col·lectiu?

4-Els partits polítics van aprovar la Llei de dependència, però està buida de recursos 
perquè funcioni correctament. Quines mesures preveuen els diferents partits sobre aquest 
cas?

Els pares ens sentim sols defensant la vida digna dels nostres fills. Fins quan?
Com podem parlar d’una societat justa si no protegim els més febles?
Com a mare lluitaré sempre pel benestar del meu fill.

Carme Garcia Casas, advocada

L’Administració pública no subvenciona el transport públic 
per als joves autistes. L’Ajuntament de la vila se’n desentén 

El 25 de juny passat, el pipicà 
del carrer Josepa Trocha va 
aparèixer ple de petards. No 
hi ha un altre lloc on tirar els 

petards? Si per divertir-se van 
fer servir un espai destinat 
a una altra finalitat, per què 
no van recollir els residus un 
cop van acabar la festa i van 
deixar l’espai tal com el van 
trobar? Què els costava reco-

llir el que van embrutar? Per 
què hi ha persones que són 
tan incíviques i no respecten 
res?

Propietària d’un 
gos que no va poder 

fer servir el pipicà

La ciutadania, a l’hora de 
votar per escollir els que 
han de governar-nos, hau-
ria de tenir en compte que 
els candidats no siguin uns 
tarats mentals  que s’ha-
guessin infiltrat dins l’en-
granatge de la política per 
viure amb l’esquena dreta 
i amb un bon sou.
Per tant, hem d’exigir que 
els futurs líders siguin exa-
minats per unes comissi-
ons d’experts que els dic-
taminin l’estat de salut i, 
per tant, que el currículum 
sigui correcte.
Aquests aspirants haurien 
de tenir estudis de política, 
ser honestos i amb voluntat 
de servir a la societat amb 
altruisme i humilitat. No 
és el meu estil adular, però 
aquesta vegada aprofito 
l’avinentesa d’aquestes 
ratlles per enaltir el paper 
de la dona per ocupar llocs 
de govern. En la història 
universal, moltes vegades 
han tingut un paper molt 
important quant a l’opor-
tunitat de demostrar la 
seva vàlua. La mare que 
ha sabut pujar una família, 
donat el cas, és capaç d’ai-
xecar un país si convé.
Més o menys la meitat de 
la població és femenina. 
Amb els   temps   que 
corren de desgavell polític, 
no estaria per malament 
que tinguéssim la xamba 
que sorgís, per exemple, 
una Agustina d’Aragó que 
acabés amb la corrupció i 
democràticament canviés-
sim per un sistema repu-
blicà.

Francesc Rimblas 
i Balagué

Governants

Residus de petards 
on no pertoca

1

2
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La tercera de les accepcions que, segons el diccionari, té el mot “correspondència” es 
refereix al conjunt de cartes que s’envien, es lliuren o es reben. La veritat és que, amb els 
darrers avenços tecnològics (començant pel telèfon i seguint amb el fax, el correu elec-
trònic i altres eines de la telecomunicació), això de les “cartes” experimenta un descens 
més que considerable. Personalment, soc encara un usuari dels serveis de Correus, tot i 
que exclusivament per temes d’allò que hom anomenaria “oficials”. Amb la família i els 
amics, res de cartes!

He fet aquesta breu introducció atès que de les missives que el carter deixa a la bústia 
de casa (tret, és clar, de les “oficials” a què abans em referia i de les factures que encara 
s’envien per correu), només en rebo de persones a les quals jo no he demanat res i, per 
descomptat, no els he sol·licitat en cap moment que m’escriguin. D’entre aquestes cartes 
(el text de les quals és sempre imprès, com també ho és fins i tot la signatura) en conservo 
dues que em van cridar especialment l’atenció.

La primera és del senyor Mariano Rajoy, el qual em demanava el vot per a les eleccions 
del passat 26 de juny de 2016. L’home se m’adreça amb un “Estimada amiga, estimado  
amigo”, quan és del tot inqüestionable que ni jo el tinc en aquest concepte i ell, és clar, ni 
tan sols em coneix. D’altra banda, l’esmentat senyor Rajoy m’interpel·la utilitzant la forma 
del tuteig, com si efectivament ens coneguéssim de tota la vida.

La segona és de la senyora Fátima Báñez, ministra d’Ocupació i Seguretat Social, que 
també se m’adreça tutejant-me i (amb una gosadia digna de millors empreses) m’informa 
de l’actualització de la meva pensió, que s’ha vist incrementada per a aquest any en un 
0,25%, mentre dona per fet, de forma explícita, que comparteixo amb ella el compromís 
amb la Seguretat Social, quan és notori que l’IPC al nostre país ha estat significativament 
superior al dit 0,25%.

Atès que no tinc cap mena de dubte del fet que són moltes altres les persones que, com 
jo, reben aquest tipus de cartes, em permetria proposar que féssim allò que dona títol a 
una cançó de Winfield Scott i Otis Blackwell,  que va popularitzar el malaguanyat Elvis 
Presley, Return to sender,  i que aquí en diríem “Tornar-la al remitent”.

Josep Lluís Revenga

Correspondència

Nous preus dels carnets 
d’alberguista i dels carnets 
internacionals ISIC i ITIC!

Preus més econòmics en l’adquisició dels 
carnets d’alberguista i els carnets interna-
cionals d’estudiant i professor/a

El carnet d’alberguista obre les por-
tes als albergs de la XANASCAT (Xarxa 
Nacional d’Albergs de Catalunya). Alhora, 
permet gaudir de les més de 4.000 instal-
lacions de la International Youth Hostel 
Federation (IYHF), situades en els prin-
cipals indrets turístics del món. El carnet 
dona accés a nombrosos descomptes i 
ofertes en tots aquells àmbits vinculats al 
món de l’alberguisme que es poden dur a 
terme en el territori català: turisme, esport, 
aventura, oci, cultura, art, gastronomia, 
diversió... 

El període de validesa dels carnets 
és d’un any des de la data d’expedició.  
Carnet d’alberguista jove: adreçat a joves 
de 14 a 29 anys (ambdós inclosos). Els 
menors de 14 NO necessiten disposar 
del carnet, ja que n’estan exempts. Preu: 
5,00 € 

Carnet d’alberguista d’adult: adreçat 
a usuaris a partir de 30 anys (sense límit 
d’edat). Preu: 10 €

Carnet d’alberguista familiar: adreçat 
a famílies formades per un o dos adults a 
càrrec de menors de 14 anys que puguin 
provar la seva condició de família mitjan-
çant el llibre de família o equivalent. El 
carnet familiar podrà ser utilitzat de forma 
individual per cada un dels adults que for-
min la família. No serà en cap cas necessari 
la presència de la família al complet per 

utilitzar el carnet familiar als albergs. Preu: 
18 € 

Les famílies nombroses i les monopa-
rentals de Catalunya gaudeixen de l’exemp-
ció del carnet d’alberguista si presenten 
l’original del títol o del carnet individual de 
família nombrosa o monoparental en tots 
els albergs XANASCAT. 

Carnet d’alberguista de grup: adreçat a 
tot tipus de grup, organització o associació 
formats per 10 o més persones. El carnet 
s’emetrà preferentment a nom de l’organit-
zació, associació o grup, però es pot emetre 
a nom de la persona física responsable 
del grup, que haurà de ser major d’edat.  
Únicament s’utilitzarà el carnet de grup 
si s’allotgen 10 o més persones. l grup 
com a responsable i acreditat mitjançant el 
seu NIF. Preu: 16 € 

Carnet d’estudiant internacional ISIC: 
per a estudiants, a partir de 12 anys, que 
cursin qualsevol dels ensenyaments del 
sistema educatiu (ESO, Cicles Formatius, 
Batxillerat, Universitat...) o que estiguin 
matriculats, a temps complet, en un curs 
reconegut oficialment. Preu: 9 € 

Carnet de professor/a internacional 
ITIC: per a professors i professores en 
actiu adscrits en centres reconeguts ofi-
cialment i que acreditin que treballen a 
dedicació plena. Preu: 9 € 

Més informació: www.xanascat.cat 
Al Punt Jove es fa la tramitació de tots 

aquest carnets, si es porta la documentació 
requerida. 

Punt Jove: carrer de Jacint Verdaguer 
48, tel. 93 668 54 52; dilluns i dimecres, de 
16 a 20 h, i dimecres, de 10 a 14 h. http://
pijmolinsderei.blogspot.com

Punt Jove

Punt Jove
L’estació de tren de Molins de Rei, 
Baix Llobregat té uns serveis 
d’accés per als usuaris del tot 
incorrectes i summament deficients
L’Ajuntament de Sant Martí de Sesgueioles reclama a 
Adif una solució davant la mala situació de l’estació
L’alcaldessa i la primera tinent d’alcalde de Sant Martí de 
Sesgueioles tenen previst reunir-se amb responsables del 
Departament d’Estacions d’Adif per tal de reclamar una 
solució davant la mala situació de l’estació de tren del 
municipi, que es troba en la línia de Barcelona a Lleida 
per Manresa. L’Enllaç dels anoiencs – Número 750 – 22 
de juny de 2017

Una bona notícia per a la premsa escrita
La revista Ajoblanco torna als quioscos després de 17 anys
La revista contracultural Ajoblanco torna a quioscos i 
llibreries després de 17 anys d’absència, sense tics nos-
tàlgics ni publicitat que en condicioni el contingut. És 
una revista-llibre, de 132 pàgines en color, una tirada de 
50.000 exemplars, treballs de noranta col·laboradors i una 
periodicitat quadrimestral. La revista en paper, feta possi-
ble gràcies a 1.200 micro-mecenes, completa una estruc-
tura que té el seu epicentre a l’Espacio Ajoblanco. Josep 
Massot – La Vanguardia – 20 de juny de 2017

Al nostre municipi tenim rieres 
i rierols; no estaria malament organitzar 
alguna activitat per netejar-los 
Voluntaris retiren més de cent quilos de residus de 
l’Anoia en el Clean-Up Day
Des de l’any 2012, el Departament de Medi Ambient de 
l’Ajuntament d’Igualada promou operacions de neteja al 
riu Anoia (...). Aquest any s’ha reduït considerablement el 
pes dels residus recollits, malgrat l’increment de volun-
taris, que van aplegar en total uns 110 quilos. (...) Des 
del Departament es valora positivament aquesta reducció 
en pes i volum dels residus presents a la llera del riu, 
fruit possiblement de més conscienciació de la població 
vers els espais naturals. “Redacció” – La Veu / La Veu de 
l’Anoia – Divendres 19 de maig de 2017

Llençar un ou en contra d’un símbol és 
començar a perdre el sentit del que és la vida
L’ou
Embrió envoltat de líquids nutritius (rovell, clara) i una 
closca calcària revestida interiorment d’una doble mem-
brana que, formant un cos oval o esferoïdal, és post per 
les femelles dels ocells, i d’on surt el petit o pollet des-
prés d’un període d’incubació.  

Institut d’Estudis Catalans
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Les 7.189 persones de 
Molins de Rei que tenen 
entre 50 i 69 anys rebran 
a casa una carta per par-
ticipar en el Programa de 
Detecció Precoç del Càncer 
de Còlon i Recte, impulsat 
per l’Institut Català d’On-
cologia (ICO). Es tracta 
d’una prova molt senzilla 
i gratuïta per detectar un 
càncer o una lesió precan-
cerosa, dirigida als homes 
i les dones que es troben 
en el període d’edat de més 
risc, durant la qual la detec-
ció precoç s’ha demostrat 
beneficiosa. 

La prova consisteix en un 
test immunològic per detec-
tar sang en femta que no es 
pot apreciar a simple vista. 
Els vilatans que s’acullin al 
programa han d’anar amb la 
carta a una de les farmàcies 
adherides a la campanya, 
on els facilitaran tot el que 
necessiten. Un cop realit-
zat, s’ha de portar el test a 
la farmàcia. El resultat es 
comunicarà per carta i, en 

el cas que la prova sortís 
positiva, és a dir, que es 
detectés sang a la mostra de 
femta, s’oferirà la possibili-
tat de fer una colonoscòpia 
a l’hospital de referència 
per descartar cap lesió al 
còlon o recte. D’acord amb 
el pacient, també es pro-
gramaria el seguiment i el 
tractament del cas si fos 
necessari. 

El programa, que es va 
posar en marxa l’any 2000 
a l’Hospitalet de Llobregat 
i s’està implantant de mane-
ra gradual a la resta de 
Catalunya, ofereix la possi-
bilitat de realitzar la prova 
cada dos anys per anticipar-
se al càncer més freqüent en 
el conjunt d’homes i dones 
a Catalunya. Es calcula que, 
cada any, a Catalunya es 
diagnostiquen 6.000 casos 
nous de càncer colorec-
tal. Detectar la malaltia de 
manera precoç en facilita el 
tractament i n’augmenta les 
possibilitats de curació.

Jaume Ortega

La Creu Roja va dur a 
terme l’any passat 41.147 
intervencions i va atendre 
3.573 persones (la majoria, 
dones) en els nou municipis 
en els quals dona cobertura 
i que conformen la zona 
del Baix Llobregat Centre. 
Són les principals dades 
de la memòria executiva 
anual que es va presentar 
a Molins de Rei, la qual 
també destaca que aquesta 
entitat social compta amb 
2.921 socis i sòcies i 214 
persones que fan tasques de 
voluntariat.

Durant l’acte, celebrat 
a Ca n’Ametller, també es 
va presentar el desè estu-
di de l’Observatori de la 
Creu Roja, que enguany 
feia referència a “La cro-
nificació de la pobresa”. El 
document demostra que si 

bé les perspectives macro-
econòmiques estan millo-
rant, hi ha un col·lectiu de 
persones molt nombrós, 
però molt poc visible, que 
ha quedat en situació con-
tinuada d’extrema vulnera-
bilitat. “Aquest informe és 
imprescindible per poder 
conèixer i atendre millor 
la gent i per dissenyar 
polítiques públiques que 

siguin el màxim d’efecti-
ves possibles”, va destacar 
el primer tinent d’alcalde, 
Xavi Paz. En l’àmbit de 
Catalunya, el 59,4% de les 
persones ateses per Creu 
Roja es troben en situació 
de pobresa i el 40,6%, en 
situació de pobresa crònica 
o persistent.

Jaume Ortega

“En els darrers cinc anys 
ha augmentat el nombre 
de conflictes a tot el món. 
En paral·lel, hi ha hagut 
un augment de refugiats i 
desplaçats”. Aquest vincle, 
apuntat per Pere Ortega, 
investigador del Centre 
Delàs d’Estudis per la Pau, 
pot semblar obvi, però ser-
veix per explicar moltes 
coses. També la crisi dels 
refugiats. En xifres: dels 60 
milions de refugiats a tot el 
món el 2014, es va passar a 
65 milions el 2015. Encara 
no hi ha dades del 2016, 
però tot apunta que en seran 
encara més.
Ortega va explicar, en una 
xerrada organitzada per la 
plataforma Molins Acull 
i el CSOA Mallolis, com 
això acaba traslladant-se a 
la guerra de Síria, que “mal-
grat que és una   guerra 
civil, té moltes complici-
tats internacionals”, que 
es deuen, bàsicament, al 
subministrament d’armes 
per part d’altres països als 
diferents bàndols. I tot i 
que Espanya no hi intervé 
directament, és molt pro-
bable que hi hagi armes 
espanyoles. 
L’investigador i president 
del Centre Delàs també 
va matisar l’impacte que 
han tingut els refugiats a 
Europa. Segons explica, la 
guerra ha provocat el des-
plaçament d’11,5 milions 
de persones, però la majo-
ria (7 milions) han estat 

desplaçaments a l’interior 
de Síria. La resta han anat 
a països del voltant, així 
que “els que truquen a la 
frontera d’Europa en són 
una minoria”. A més, els 
desplaçats “estan esperant 
que acabi la guerra per 
tornar a casa seva”.
La solució primera seria 
deixar de vendre armes i 
així “treure’s la responsa-
bilitat moral” i alhora evi-
tar el “risc de rebre atacs 
jihadistes perquè puguin 
considerar Espanya un 
aliat dels rebels”, va afir-

mar Ortega. Però la segona 
seria aturar el conflicte amb 
acords de pau i fer pagar 
als països occidentals per la 
seva part de responsabilitat 
en el conflicte. Tot i això, 
el futur no és encoratjador: 
“Trump ha augmentat la 
despesa militar un 9,6%, 
la qual cosa farà arrosse-
gar tota la resta de països 
a fer el mateix”, va lamen-
tar per tancar la xerrada, 
que es va fer a la plaça de 
la Creu i va reunir unes 25 
persones.

Jordi Julià

El passat 2 de juny va 
tenir lloc al menjador del 
Col·legi Manyanet la vui-
tena edició del Pa amb Oli 
Solidari, organitzat per 
Càritas Interparroquial de 
Molins de Rei. Hi van par-
ticipar 140 persones, entre 
les quals l’alcalde i diversos 
regidors del municipi. 

En aquesta ocasió, els 
diners recaptats es van des-
tinar a l’ONG ProActiva 
Open Arms, dedicada al 
salvament dels refugiats 
que arriben a les costes 
europees del Mediterrani. 
L’encarregat d’explicar el 
projecte va ser el voluntari 
Albert Font, que va impres-
sionar tothom amb les seves 
experiències, les seves 

explicacions i les imatges 
que ens va mostrar. 

De la venda dels tiquets 
i altres aportacions es van 
recollir 1.641 euros. Els 
representants de Càritas 
Diocesana de Sant Feliu de 
Llobregat i del col·lectiu 
Molins Acull també van 
aprofitar l’oportunitat per 
explicar als assistents què 
s’està fent pels refugiats des 
dels seus respectius àmbits. 

El sopar auster amb el 
qual es va cloure l’acte va 
ser possible gràcies a les 
aportacions desinteressades 
de diversos comerços de 
la vila, així com també al 
treball dels voluntaris de 
Càritas de Molins de Rei.

Redacció

El Pa amb Oli Solidari recull 
més de 1.600 euros per a 
l’ONG ProActiva Open Arms

Comença un pla per detectar 
el càncer colorectal entre les 
persones de 50 a 69 anys

La Creu Roja atén més de 3.500 persones al Baix

Molins Acull ensenya el vincle de la venda d’armes 
espanyoles amb l’arribada de refugiats

Cedida per l'ajuntament - Dan Costa Jordi Julià

Jordi Julià

Cedida per l'ajuntament - Dan Costa
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En un article anterior vam analitzar la nova bombolla immobiliària a 
Molins de Rei impulsada per nous plans urbanístics i la gentrificació 
que s’escampa des de Barcelona. Es tracta de governs locals que han 
malvenut tot el sòl del nostre país als grans fons d’inversió i promotores 
immobiliàries a canvi de diners fàcils per fer obres de cara a la galeria, 
sense preocupar-se pels efectes que això tindria sobre les persones que 
no es poden emancipar, les que han de marxar del poble que les ha vist 
néixer perquè no poden pagar els preus del lloguer, i la destrucció del 
teixit social i cultural que això comporta, a part de nombrosos atemptats 
al medi natural. 

En matèria de polítiques públiques d’habitatge, les comunitats autònomes 
són formalment competents, però hi ha moltes lleis estatals que en condicionen 
aspectes essencials (Llei d’arrendaments urbans, Llei d’enjudiciament civil, 
Llei hipotecària, Llei del sòl...). En el camí que ens ha dut on som, l’Estat 
espanyol no és que no hagi intervingut: sí que ho ha fet, però per assistir 
els interessos del mercat i dels grans operadors privats i fons d’inversió, en 
comptes de garantir el dret a l’habitatge. Grans exemples en són el rescat dels 
bancs –però no de les persones que perdien la feina–, la creació de la Sareb 
per malvendre “actius tòxics” o la venda de grans bosses d’habitatge a fons 
especuladors a preu regalat. Per què no es va convertir en públic tot el parc 
d’habitatge comprat pel Govern central quan van rescatar els bancs? Els bancs 
n’han sortit molt beneficiats. 

Tot i això, encara hi ha molt de marge si 
els governs locals estan disposats a afrontar 
polítiques d’habitatge valentes.

Què hi podem fer per combatre 
l’augment dels preus 

de l’habitatge? I què ha fet el Govern 
sociovergent? 

En els últims pressupostos municipals, les 
partides d’habitatge amb prou feines supe-
raven el 0,5% d’un pressupost de vora 30 
milions d’euros. Les partides específiques són 
192.000€ en partides d’habitatge ordinàries i 
inversions, 85.000€ de les quals es destinen 
a resoldre el cas de Sant Pere Romaní i, en 
conseqüència, no són polítiques d’habitatge 
efectives. A la pràctica, són uns 50.000€ ordi-
naris i una partida de 45.000€ d’inversió per a 
rehabilitació d’habitatges, sense incloure el sou 
de la tècnica d’Habitatge i, essent generosos, 
150.000€ en habitatge real, 20.000€ menys que 
l’any anterior. 

Com a CUP vam proposar un pla de xoc social, tot just iniciar la legislatura, 
que afrontés les conseqüències de la crisi, també sobre l’habitatge i l’ocupació. 
Posposar grans inversions i reformes com la de la carretera per dedicar-les a 
polítiques socials o permetre propostes d’ocupació i habitatge en els “pressu-
postos participatius per barris” en serien exemples que hem demanat. Però, 
sense una resposta clara, el Govern liderat per Joan Ramon Casals i Xavi Paz 
no ho va considerar necessari. 

Molts bancs i fons d’inversió han seguit l’estratègia de guardar pisos 
tancats per mantenir el preu de mercat del lloguer 
alt i vendre’ls quan els anés bé, cosa que especula 
amb un dret com és l’habitatge. Després d’anys 
batallant com a CUP, vam aconseguir saber quants 
pisos buits hi ha a Molins: oficialment 50, però… 
l’estudi va detectar 317 pisos sense cap tipus de 
consum, 157 pisos buits el 2014, 122 durant dos 
anys seguits i 50 que, finalment, complien tota la 
llarga llista de condicions. I no hi apareixen els 31 
pisos buits que el BBVA va dir que tenia a la Taula 
Local de l’Habitatge del juliol del 2016. Però la 
nota de premsa de l’equip de govern del passat 18 
de novembre de 2015 deixa clar que “Molins de Rei 
només té 50 habitatges buits” amb un “només” que 
fa mal a la vista. Un cop més, el Govern minimitza 
el problema, com si a Molins de Rei tot anés bé. 

Quants anys caldran per començar a sancionar 
els pisos tancats, tal com fan altres pobles, o a apli-
car recàrrecs a l’IBI, tal com vam proposar des de 
la CUP ja el 2008 i es va aprovar al Ple? Hi haurà 

incentius perquè més propietaris cedeixin els seus habitatges a la borsa de 
lloguer en lloc de tractar amb les immobiliàries? I quan començarem a legislar 
sobre el preu del lloguer? Ciutats com Berlín o París ja fa anys que no permeten 
llogar per sobre d’un 10% (20% en el cas de París) del que marquen els preus 
de referència.

La bonificació de l’IBI per als propietaris d’habitatge que apostin per la 
borsa de lloguer social és una iniciativa aprovada en el debat d’ordenances 
que va tenir lloc el novembre del 2013. Tot i compartir la idea, ja vam denun-
ciar que era una mesura de cara a la galeria perquè els criteris proposats no 
tindrien cap utilitat real. Un any després, el Govern va confirmar que no hi 
havia hagut ni una sola bonificació i, tot i això, no va canviar ni una coma de 
la seva proposta per a les ordenances del 2015. Considerem que cal ampliar 
aquests incentius, perquè això aconseguiria dos objectius: el primer, fomentar 
l’estabilitat de les famílies (i també per als propietaris del pis) i el segon, ajudar 
a millorar l’accés a l’habitatge amb preus, a la llarga, més baixos. 

I on són els pisos de protecció oficial? Segons el web de l’Ajuntament, 
l’última promoció va ser a final del 2014: 4 habitatges de lloguer, de 40 m2, 
per a joves menors de 35 anys i un altre minipis per a més grans s de 65 anys. 
Sembla que la propera promoció, encara a l’espera de l’inici de les obres, serà 
a les Guardioles, on la meitat dels habitatges públics recauen en l’Ajuntament 
i l’altra meitat, en l’Impsol. De 680 habitatges que hi ha previst construir, 363 

són públics. Sembla que haurem d’esperar 
que siguin els últims edificis construïts de 
tota la nova urbanització, a inaugurar poc 
abans de les eleccions municipals. Per què 
no es construeixen els primers i així poder 
afrontar el problema de la manca d’habitatge 
assequible?

Creiem que s’han de redefinir els parà-
metres de l’habitatge social, ja que la creació 
d’habitatge de protecció oficial de venda no 
ha donat resposta a les dificultats d’accés a 
l’habitatge dels col·lectius més necessitats.

Cal canviar la política de subvenció a la 
compra per una de lloguer que doni suport a 
aquelles persones amb baix poder adquisitiu, 
de manera que es faciliti l’accés a l’habitatge. 
La venda fa que, 15 anys més tard, l’habitatge 
passi a ser propietat privada i es pugui vendre 
al mercat. Són, diguem-ne, diners públics 
“d’un sol ús”. Creiem que és un error i cal 
oferir l’habitatge de protecció oficial a preus 
de lloguer assequibles per a qui el necessita i 

fomentar-ne la rotació si les condicions de les persones milloren, per reapro-
fitar l’habitatge per a qui en aquell moment el necessiti més. Nosaltres ens 
oposem a la venda de sòl públic i apostem per augmentar-ne progressivament 
la quantitat disponible.

També cal explorar el model d’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús, 
on la propietat de l’immoble és col·lectiva, però el sòl és de l’Administració, 
que el cedeix a canvi d’un cànon anual. Els habitants en són socis i poden 
viure-hi de per vida, les decisions es prenen de forma assembleària i no hi ha 
possibilitat d’especular: el soci no pot vendre el pis al mercat, només recuperar-

ne l’entrada i deixar lloc a un nou soci. O apostar per 
iniciatives com la masoveria urbana, on propietaris i 
llogaters es posen d’acord per un preu simbòlic de llo-
guer a canvi que les persones que hi visquin durant un 
període rehabilitin i mantinguin l’habitatge en bones 
condicions. Cooperatives com Sostre Cívic o La Borda 
han fet molt bona feina en aquests models.

La CUP ens vam oferir d’intermediaris entre el 
govern i Sostre Cívic en el passat mandat, però la 
manca d’interès per part del Govern va impedir dur a 
terme un projecte transformador a Molins de Rei. No 
van explorar totes les possibilitats.

I què passa amb els espais de debat polític 
sobre l’habitatge a Molins de Rei?

Tenim eines com la Taula Local de l’Habitatge, 
que fa un any i mig que no es convoca, i un Pla Local 
d’Habitatge (que tot just acabarà aquest 2017) que 
pràcticament no s’ha aplicat.

El 29 de novembre de 2012 es va aprovar per una-

“Aquí no hi ha qui hi visqui!” 
Alternatives per al dret a l’habitatge

Gràfic dels augments del preu dels lloguers a la 
ciutat de Barcelona

Entre altres propostes, aquest maig, la CUP de Molins de 
Rei vam portar al Ple municipal una moció que instava el 
govern a començar a estudiar i regular els pisos turístics 

il·legals que hi ha a Molins de Rei, presents a plataformes 
com Airbnb.
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nimitat el Pla Local d’Habitatge (PLH). La CUP vam participar activament 
en l’elaboració de les propostes recollides en el document i ens va satisfer 
l’ambició i el contingut de la majoria d’elles, de manera que ens vam compro-
metre a fer-ne seguiment perquè es duguessin a terme. Tot i així, el resultat està 
lluny de les expectatives generades.

Entre el 2014 i el 2017 s’han pressupostat 52.000€ totals per tirar-lo enda-
vant (13.000€ de mitjana per any). El 2013, en el seu primer any d’aplicació, 
no hi havia cap partida específica per tirar-lo endavant (i les d’habitatge, en 
general, es van retallar en 5.800€). Cap de les mesures transformadores que 
recollia s’han aplicat com tocava i algunes d’elles, relatives a les mesures 
alternatives d’accés a l’habitatge (cooperativa de cessió de dret d’ús, masoveria 
urbana, etc.), n’han quedat completament al marge.

També a la nostra vila tenim un dels principals moviments socials d’aquest 
país, que és referència absoluta quant a la lluita pel dret a l’habitatge, com és 
la PAH (la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques), però a Molins de Rei 
han vist rebutjades gran part de les seves iniciatives. Mentre a altres municipis 
s’ofereix assessorament jurídic gratuït als afectats per les clàusules terra, a 
Molins de Rei aquest assessorament s’externalitza i privatitza en associacions 
alienes a l’Administració, com va ser l’ADICAE, fortament denunciat per la 
PAH. 

I el Consell de Seguiment de la Crisi no s’ha convocat des de l’anterior 
legislatura, fa més de 2 anys (ep, però va guanyar un premi explicat als quatre 
vents!). Serà que el govern dona la crisi per acabada?

Ara que finalitza el Pla Municipal d’Habitatge 2012-2017, esperem que 
sigui de consens una valoració nefasta: els preus del lloguer s’han disparat, la 
creació d’habitatge de protecció oficial ha estat baixíssima, s’ha perdut patri-
moni arquitectònic, no s’ha fet res davant dels pisos buits ni dels pisos turístics, 
i agents com la PAH han abandonat la taula de negociació amb aquest govern 
liderat per Xavi Paz i Joan Ramon Casals.

Un sindicat de llogaters a Molins de Rei? 
L’exemple de la vaga de llogaters de l’any 1931

Milers de persones sense feina, famílies rellogant habitacions per pagar el 
lloguer i famílies senceres vivint en “cases de dormir”, desnonaments cada dia, 
veïns organitzats per aturar-los... Sembla que parlem de l’any 2017, però això 
també va passar l’any 1931.

La CNT va impulsar una vaga de lloguers a Barcelona i rodalies, segons els 
historiadors, amb la participació d’entre 45.000 i 100.000 famílies que dema-

naven als propietaris una rebaixa del 40%. I ho van aconseguir. Tot i que la 
vaga va acabar per la repressió, va ser una victòria moral, un alleujament per a 
les famílies i moltes rebaixes del lloguer pactades amb els propietaris.

I d’aquelles cendres, renaix la flama. El passat divendres 12 de maig es pre-
sentava el Sindicat de Llogaters de Barcelona amb un acte amb prop d’un miler 
de persones al Casinet d’Hostafrancs, amb la consigna que “si els propietaris 
sempre han estat organitzats, és l’hora que els llogaters també ho estiguem”. 

El Sindicat de Llogaters pretén ser una veu davant les administracions i els 
propietaris per defensar l’habitatge com a dret davant de qui ho considera una 
mercaderia. Aposten per un control a les rendes del lloguer i uns contractes més 
estables que els tres anys que fixa la LAU. Pensen mobilitzar-se per denunciar 
les situacions que vulneren el dret a l’habitatge, oferiran assessorament tècnic 
i jurídic tant individual com col·lectiu i, segons ells, empraran “tots els mitjans 
al nostre abast per tal de pressionar les administracions i privats que s’estan 
lucrant”.

Perquè a la CUP creiem que l’habitatge és un dret com una casa, cal que ens 
posem les piles i plantegem polítiques valentes. Però no podem seure i esperar 
que ens ho resolguin; ens hem d’organitzar per frenar l’augment del preu dels 
lloguers o cada cop més persones no es podran emancipar, hauran de marxar 
de Molins de Rei i perdrem cada cop més veïns i veïnes arrelats al teixit socio-
cultural. Pel dret a l’habitatge!

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

Com moltes persones 
saben, a partir de 1923 es 
comença a posar de moda 
estar bronzejat; és quan 
la Coco Chanel, en tornar 
d’unes vacances en un iot, 
llueix una pell morena pel 
sol i, a partir d’aleshores 
ençà, aquest costum ha anat 
a més, de manera que s’ha 
convertit en la moda dels 
segles XX i principis del 
XXI.

Juntament amb aquesta 
moda també ha anat crei-
xent el nombre de càncers 
de pell o melanoma en el 
nostre país. S’estima que 
cada any augmenta un 
10%.

En alguns països del 
nord d’Europa, amb pell 
més clara que la nostra i 
amb una incidència més 
alta de melanoma, ens han 
sol·licitat ajut per consci-
enciar els turistes dels seus 
països que venen a Espanya 
que prenguin consciència 
del perill que suposa pren-
dre el sol de forma inade-
quada.

Perquè ens aclareixi 

alguns dubtes, i ens acon-
selli, ara que ja som a l’es-
tiu, entrevistem la doctora 
Alba Català, especialista en 
dermatologia. Forma part 
de l’equip de la Clínica 
Teknon i ha publicat nom-
brosos articles dermatolò-
gics i participa activament 
en diferents congressos 
mèdics.

Ha tingut l’amabilitat de 
col·laborar amb PICAM en 
oferir-nos unes pautes per a 
la prevenció del melanoma 
i altres efectes nocius del 
sol sobre la pell.

 BERNA MOREIRA 
(B.M.): Com s’ha d’aplicar 
un fotoprotector?

ALBA CATALÀ (A.C.): 
Es recomana utilitzar un 
protector solar d’ampli 
espectre, protecció enfront 
de les radiacions ultravio-
lada (UVA i UVB) i infra-
roig.

Per a una bona protecció 
cal:

-Aplicar-lo 30 minuts 
abans de l’exposició solar, 
abans de sortir de casa.

-Escampar-lo amb gene-

rositat i de manera unifor-
me.

-Utilitzar un protector 
amb un índex FPS (fac-
tor de protecció solar) de 
mínim 30. En infants, gent 
gran, cara i escot es reco-
mana un FPS 50+.

-Ha de cobrir tot el cos: 
no s’han d’oblidar zones 
com les orelles, el clatell, 
els llavis o els peus. Si la 
persona té poc cabell, cal 
protegir el cuir cabellut.

-Perquè sigui totalment 
efectiu, s’ha d’aplicar sobre 
la pell seca.

-Generalment, es reco-
mana tornar-lo a aplicar 
cada 2 hores, sobretot si 
la persona s’ha banyat, ha 
fregat o ha suat molt.

-Cal utilitzar filtres resis-
tents a l’aigua, sobretot si 
es fan activitats o esports a 
l’aire lliure que impliquin 
sudoració o bany.

B.M.: Quins són els 
errors a l’hora d’usar el 
fotoprotector?

A. C.: Podem dir que hi 
ha 5 errors bàsics: 

1-Aplicar-lo només a 

la platja o la piscina. Cal 
fer-ho també en sortir al 
carrer, fins i tot si tens la 
pell resistent al sol. Usar-lo 
diàriament retarda les arru-
gues; està demostrat que 
fer-ho pot reduir l’envelli-
ment cutani.

2-Escollir qualsevol 
fotoprotector. No et fixis 
només en el FPS. Perquè 
portin el mateix número, 
30 per exemple, no és igual 
que siguin de qualsevol 
marca. Al marge que hi ha 
textures més agradables i 
convenients que d’altres, 
pensa que els que són molt 
econòmics, encara que pro-
tegeixin de les radiacions 
UVA i UVB, no ho fan en 
la mateixa mesura que els 
fotoprotectors de qualitat. 
Els filtres solars han de ser 
d’ampli espectre i fotoes-
tables.

3-Oblidar protegir les 
zones amagades. No obli-
dis protegir del sol les ore-
lles, el clatell, els dits dels 
peus i, sobretot, l’escot, que 
té una pell molt fina i és 
una zona on el sol incideix 

directament.
4-Ser garrepa amb la 

quantitat. Cobreix bé tot el 
cos. La majoria de persones 
apliquen només entre el 25 
i el 50% de la quantitat real-
ment necessària. Utilitza la 
dosi idònia. Per obtenir el 
nivell de protecció indi-
cat en l’envàs has d’apli-
car el protector de forma 
generosa, fins que tota la 
pell estigui ben coberta de 
producte. Calen uns 30 ml 
per a cada aplicació en un 
adult, el que equival a la 
mida d’una pilota de golf 
(en un envàs de 200 ml en 7 
vegades l’hauríem d’haver 
gastat).

5-Fer servir productes 
de l’any anterior. Cal mirar 
el PAO (period after ope-
ning) o termini d’utilitza-
ció de productes cosmètics 
després d’obrir-los. En el 
cas dels protectors solars, 
el termini oscil·la entre 6 
i 12 mesos, dependent del 
filtre.

Berna Moreira, 
voluntària de PICAM

Consells per aplicar un bon fotoprotector a la pell

El Casinet d’Hostafrancs, ple a vessar en la presentació del Sindicat de 
Llogaters



10
núm. 534 juny 2017

JOSEP FERRER (J.F.): 
La d’Alemanya no és la 
teva primera experièn-
cia a l’estranger, ja que 
durant dos anys, entre 
2005 i 2007, vas estar 
vivint a la ciutat italiana 
de Novara. Quins records 
tens d’aquesta d’Itàlia?

JOSEP MARIA PRAT 
(J.M.P.): Sense voler ser 
enganxós, podria perfec-
tament dir que l’estada a 
Itàlia va ser com dos anys 
de lluna de mel. L’Anna i jo 
ens vam casar el maig del 
2005 i el juliol vam marxar 
cap a Itàlia. Vam anar amb 
règim d’expatriats, sense 
haver-nos de preocupar de 
res. Tots dos vam marxar 
amb feina i les dues fei-
nes eren molt més interes-
sants del que feiem aquí. I 
Itàlia és un país fascinant: 
el menjar, la cultura, la his-
tòria, la gent... Si mai ens 
arribem a jubilar, hi ha mol-
tes possibiltiats que tornem 
a viure a Itàlia.

J.F.: De tornada d’Itàlia, 
i durant cinc anys, treba-
lles a les instal·lacions de 
Henkel a Montornès del 
Vallès fins que et propo-
sen fer de nou les male-
tes per anar a Alemanya. 
T’ho esperaves?

J.M.P.: En certa manera 
sí que ens ho esperàvem. 
No hi havia cap acord ni 
res de semblant, però a 
Henkel no és gens excep-
cional treballar a la cen-
tral de Düsseldorf en algun 
moment de la teva carrera.

J.F.: En aquell moment 
ja havia nascut en Gerard 
i l’Oriol estava en camí. 
Us va costar molt fer 
aquest pas o no teníeu 
alternativa?

J.M.P.: No ens va costar 
en absolut. De fet, en teníem 
moltes ganes tots dos. Aquí 
ambdós teníem feines molt 
absorbents. Marxàvem de 
casa abans de les 8 del matí 
i tornàvem després de les 
8 del vespre. Molts dies 
vèiem el Gerard de bon 
matí o per anar a dormir i 
teníem clar que no volíem 
seguir així. A Alemanya, 
la conciliació feina/família 
és molt millor. Volíem tre-
ballar en feines que ens 
agradessin, però no a canvi 
de no poder disfrutar dels 
nostres fills i Alemanya era 
el lloc adequat.

J.F.: Ja porteu cinc 
anys a Alemanya. És un 
viatge amb retorn o de 
moment no contempleu 
aquesta possibilitat?

J.M.P.: D’entrada et 
diria que, sense canvis sig-
nificatius, no tornarem pas. 
Com comentava abans, a 
Alemanya, amb família, 
es viu molt bé. Els sala-
ris són molt més alts, els 
impostos són com aquí i 
els horaris són molt més 
raonables. Aquí, el Govern 
protegeix molt les famílies 
i hi ha moltíssimes ajudes. 
De veritat, no es pot com-
parar en absolut les condi-
cions laborals i el suport 
del Govern que es rep a 
Alemanya amb  Catalunya. 
Dit això, dependrà de veure 
com es fan grans els nostres 
pares i si necessiten ajuda, 
de si els nostres fills es 
queden a Alemanya o van 
a estudiar o treballar fora, 
etc. Però en principi, no, 
no tenim cap intenció de 
tornar a mig termini.

J.F.: Què van dir les 
vostres famílies quan els 

vàreu comunicar que 
havíeu d’anar a viure a 
Alemanya?

J.M.P.: Ells també s’ho 
veien venir i quan els vam 
dir que teníem una oferta 
per marxar, no va ser tam-
poc una gran sorpresa. Com 
tots els canvis, al principi 
sempre hi ha una mica de 
neguit, però ara estan molt 
contents. Quan vivíem a 
Vic, els meus pares pujaven 
a dinar o baixàvem nosal-
tres uns dos cops al mes. Si 
comptes les hores totals de 
dos dinars, estem parlant 
potser d’unes 10 hores al 
mes que passaven amb els 
néts. Ara pugen aproxima-
dament un cop cada dos 
mesos, i pugen per a tota 
una setmana, ja que estan 
jubilats. Si només comptes 
les hores que ens veiem 
durant els cap de setma-
na que pugen, són moltes 
més hores que les que ens 
vèiem quan vivíem a Vic. 
I poden disfrutar molt més 
dels néts. I la resta dels 
dies, els Facetimes fan les 
distàncies molt més curtes. 
I Düsseldorf tampoc està 
tan lluny! Sempre que els 
hem necessiat, amb un cop 
de cotxe o d’avió han vin-
gut a ajudar-nos.

J.F.: Quan vàreu arri-
bar a Alemanya, sabíeu 
alemany? Costa molt 
aprendre l’idioma?

J.M.P.: No, ni sabíem 
alemany ni en sabem ara. 
Bé, ara en sabem molt més 
que quan vam marxar, però 
és un idioma difícil. Vam 
aprendre italià en 3 mesos 
i sense rebre classes, però 
alemany... portem 5 anys 
i sí que ara ja entenem 
moltes coses i podem par-
lar rudimentàriament, però 
crec que necessitarem 5 
anys més per poder dir que 
el parlem. No el necessitem 
per la feina, ja que tots 
dos tenim càrrecs globals, 
i amb tres criatures i treba-
llant tots dos, es fa difícil 
trobar temps i energia per 
posar-se a estudiar. Suposo 
que el missatge final és que 
l’alemany és un idioma que 
s’ha d’estudiar. Fent vida al 
país no és suficient. T’has 
d’asseure i estudiar-lo.

J.F.: Us va costar molt 
adaptar-vos a la vida ale-

manya?
J.M.P.: Sí. Malaura-

dament, els tòpics són 
tòpics per algun motiu. Els 
alemanys són molt estruc-
turats i cada cosa té la seva 
manera correcta de fer-se. I 
quan no ho fas de la mane-
ra correcta, doncs molts 
s’ho prenen malament. 
Evidentment, ningú t’ex-
plica quina és la manera 
correcta i ho has d’apren-
dre per observació o perquè 
algú s’enfada i t’esbronca. 
Això s’aplica a les coses 
més quotidianes i senzilles, 
com, per exemple, la mane-
ra de posar les ampolles 
a la cinta de la caixa dels 
supermercats, o les coses 
més complexes, com ara 
fer la declaració de renda. 
Aquí, a Alemanya, tot és 
més complicat i les coses 
no estan prou bé i ja està. O 
estan bé o estan malament. 
El “prou bé” no existeix. I 
tot això sense comptar la 
barrera de l’idioma, que fa 
que tot sigui encara més 
difícil. En l’aspecte perso-
nal, els alemanys són més 
reservats i per crear lligams 
entre persones es triga molt 
més. La gent es parla de 
vostè i la barrera per passar 
del vostè al tu és alta.

J.F.: I el Gerard, va 
notar molt el canvi?

J.M.P.: Sí, molt. El 
Gerard va venir amb 3 anys 
i mig. És nascut el novem-
bre del 2008, per la qual 
cosa l’estiu del 2011 va 
començar a anar a l’escola, 
a P3, a Vic. A Alemanya, 
els nens no comencen l’es-
cola fins que tenen els 6 
anys complerts abans de 
començar el curs, i quan 
vam venir a Alemanya el 
Gerard va haver de tornar 
a anar a l’escola bressol. I 
ni ell parlava alemany ni 
les mestres català (ja que el 
Gerard tampoc parlava cas-
tellà ni anglès). Els primers 
mesos li va costar adaptar-
se. Però vaja, en tres mesos 
ja entenia el que li deien i 
poc després ja parlava ale-
many. Ara està fent segon 
d’educació bàsica i està 
encantat.

J.F.: En què consisteix 
la teva feina?

J.M.P.: Vaig venir a 
Alemanya com a direc-
tor global de Millora de 
Qualitat. Bàsicament, el 
que feiem era recollir els 
principals problemes de 
qualitat a les nostres fàbri-
ques i dissenyar i executar 
plans de millora. Una feina 

“Es triga molt a fer amistats. Aquí, la gent, 
d’entrada, ni et somriu ni et saluda”

En Josep Maria Prat Muñoz és un molinenc de 42 
anys que des d’en fa cinc viu amb la seva família 
a Langenfeld, un municipi alemany una mica 

més gran que Molins de Rei situat entre Düsseldorf i 
Colònia. 

Casat des del 2005 amb l’Anna Icart Costa, són 
pares de tres fills: el Gerard, de 8 anys; l’Oriol, de 5, i 
la Carlota, de 2.

Químic de formació, igual que la seva dona, des de fa 
15 anys treballa a l’empresa Henkel. La feina el va por-
tar a treballar dos anys a la ciutat italiana de Novara, 
prop de Milà, i des del 2012 ho fa a Alemanya. 

En Josep Maria és un apassionat dels jocs de taula, 
afecció que intenta inculcar als seus fills; també li 
agrada llegir, sobretot del gènere de ciència-ficció i 
fantasia.

Josep Maria Prat Muñoz viu a Langenfeld (Alemanya)

En un dels parcs de Langenfeld
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molt interessant, però havia 
de viatjar per tot el món. 
No feia molts viatges, però 
eren llargs. Quan vam saber 
que venia la Carlota, vaig 
decidir canviar de posició 
i ara sóc el responsable 
dels processos d’innovació. 
Segueix sent una feina glo-
bal, però com que són pro-
cessos intangibles, doncs 
no he de viatjar.

J.F.: Com és Langen-
feld?

J.M.P: Langenfeld és 
una ciutat d’uns 40.000 
habitants, entre Düsseldorf 
i Colònia. Vam viure 
dos anys a Düsseldorf i 
vam decidir moure’ns a 
Langenfeld, ja que és molt 
més   tranquil·la, fami-
liar i feta bàsicament de 
cases unifamiliar i moltes 
zones verdes. Té un petit 
centre amb botigues, però 
no té ni centre històric ni 
res interessant per visitar. 
Però ens hi trobem molt 
bé. Pràcticament tots els 
carrers tenen carril bici i 
com que és completament 
pla, anem a tot arreu en 
bicicleta. 

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

J.M.P.: Ens llevem cap a 
les 6.45 h. Dutxes, esmor-
zars, vestir els nens, etc. i 
sortim tots abans de les 8 
h. Un dia portjo jo els nens 
i l’altre, l’Anna, segons 
les agendes de la feina. El 
Gerard comença l’escola a 
les 8.10 h i els petits els 
deixem sobre les 8.20 h. 
Comencem la jornada labo-
ral a les 8.30 h i treballem 
fins a les 17.30 h de mitja-
na. El que plega abans de 
les 17 h va a buscar els nens 
i l’altre plega poc després 
de les 18 h. Estem amb els 
nens fins a les 19 h, hora 
en què sopem i a les 20 h 

comença el procés de por-
tar-los a dormir. Nosaltres 
anem a dormir no més tard 
de les 23 h.

J.F.: I els caps de set-
mana, què acostumeu a 
fer?

J.M.P.: Normalment, el 
dissabte portem els nens a 
classes de català. A Colònia 
hi ha un centre cultural cata-
là del qual som membres i 
des de ja farà un parell 
d’anys organitzem classes 
de català per a nens. Ells 
s’ho passen molt bè i prac-
tiquen la llengua i nosaltres 
aprofitem per fer el cafè i 
la xerrada amb altres pares. 
Molts cops anem a dinar 
junts després de la classe. 
Dissabte a la tarda acos-
tumem a anar a fer un vol 
a Colònia o Düsseldorf i 
diumenge, o quedem amb 
amics a casa nostra o a casa 
d’ells, o fem excursió pels 
voltants o ens quedem a 
casa fent el mandra.

J.F.: La teva dona, l’An-
na, que, com tu, és quími-
ca de formació, treballa 
com a cap de màrqueting 
de Kurita, una empresa 
química japonesa. Li va 
costar molt trobar feina?

J.M.P.: No, vam tenir 
molta sort. L’empresa on 
treballava l’Anna aquí a 
Catalunya ja tenia labora-
toris a Düsseldorf, amb la 
qual cosa quan a mi em 
van oferir la feina, ella va 
demanar de traslladar-se a 
Düsseldorf i li van oferir 
feina al departament de 
desenvolupament de pro-
ductes. I ara ja farà una 
mica més d’un any que ha 
canviat de departament, 
s’ha passat a màrqueting i 
està molt contenta.

J.F.: Sense família pro-
pera al costat i treballant 
tots dos, com us ho feu 

per atendre els vostres 
tres fills?

J.M.P.: A vegades és 
tot un repte. Primer de tot, 
requereix una molt bona 
organització. Per exemple, 
l’Anna i jo, a mitja setmana 
mirem agendes per a la pro-
pera i decidim qui porta els 
nens i qui els va a buscar i  
quins dies de la setmana. El 
segon factor important és 
que ambdos tenim feines 
molt flexibles. No tenim 
un horari tancat i podem 
treballar més d’hora, més 
tard, de nit, des de casa o 
caps de setmana. Això ens 
permet quedar-nos a casa 
si un d’ells està malalt o 
poder-los portar al logo-
peda el dijous a les 15 h o 
anar a les reunions de pares 
un matí de tant en tant. 
També tenim contractada 
una senyora de 17 h a 19 
h que ens ajuda en les fei-
nes de casa. I també ajuda 
que la jornada laboral sigui 
molt comprimida. No hem 
de treballar gaire més de 
les 8 hores establertes i es 
menja en 30 minuts; per 
tant, difícilment sortim més 
tard de les 17.30 h de la 
feina. I com et deia abans, 
sempre que els hem neces-
sitat, els pares han pujat per 
ajudar.

J.F.: És car viure a 
Alemanya?

J.M.P.: Per a nosal-
tres això ha estat el més 
xocant. La majoria de 
coses són més barates a 
Alemanya que a Barcelona. 
L’habitatge és especial-
ment més econòmic. No al 
mig de Düsseldorf, però si 
t’allunyes 20 km, els preus 
baixen molt. Pel que fa a 
la carn, llet, cereals... els 
preus són similars. El peix, 
en canvi, és molt més car, 
poc variat i dolent.  La 

fruita i les verdures també 
son més cares i de menor 
qualitat. Per a altres coses, 
com electrònica, llibres, 
música, els preus són més 
barats. L’IVA a Alemanya 
és del 19% i a Espanya, del 
21%, i el reduït, on entren 
totes les coses culturals, és 
només del 7%. En canvi, 
la mà d’obra qualificada 
(electricista, lampista, etc.) 
és molt cara i per això tot-
hom intenta fer-se aquestes 
feines un mateix.

J.F.: Com és el caràc-
ter de la gent?  Són tan 
cap quadrats com diu el 
tòpic?

J.M.P.: Sí, el tòpic no ha 
sortit del no-res. A veure, hi 
ha gent de tot tipus, com a 
tot arreu, però la proporció 
de caps quadrats és sig-
nificativament més alta. I 
equivocar-se està molt mal 
vist, no hi ha la cultura 
del fracàs, vist com quel-
com positiu, com a Estats 
Units. A la gent li costa 
molt reconèixer que s’ha 
equivocat.

J.F.: I el clima?
J.M.P.: El clima no és 

tan dolent com pot sem-
blar. A Düsseldorf hi ha 
molts menys dies de sol 
i fins i tot els dies de sol 
has de vigilar, perquè el 
clima és molt canviant i et 
pot fer un ruixat en qual-
sevol moment. Però l’estiu 
és suau i et permet fer vida 
normal. Pots sortir a passe-
jar, anar en bicicleta, anar al 
parc. Fa algun dia de calor 
i fins i tot arriba a fer una 
setmana de calor de veritat, 
però la resta de dies són 
suaus. I les estacions estan 
molt més marcades. La pri-
mavera és molt bonica, ja 
que, com que la majoria 
d’arbres són de fulla cadu-
ca, a l’abril es produeix una 
explosió de verd i de colors 
quan surten les fulles noves 
i moltissimes flors. És 
impressionant. I la tardor 
també està molt definida, 
amb arbres de colors taron-
jats i piles de fulles pel 
terra. A l’hivern tampoc fa 
gaire fred. Fa molt més fred 
a Vic! Però es fa llarg, ja 
que a Düsseldorf, com que 
som més al nord, els dies a 
l’hivern són més curts que 
a Barcelona. El que sí que 
es fan feixiucs són els dies 
grisos, sense sol. No passa 
sovint, però a vegades pots 
estar 2 o 3 setmanes sense 
veure el sol.

J.F.: Pel que coneixeu i 
per la vostra experiència, 
el sistema educatiu ale-
many és molt diferent al 
català?

J.M.P.: El sistema edu-

catiu a Alemanya canvia 
molt segons el Länder. El 
Länder té tota la compe-
tència. Aquí a NordRhein 
Westfalen, funciona de la 
manera següent. Els nens no 
comencen l’escola fins als 6 
anys i abans, a l’escola bres-
sol, no fan res de res. Zero. 
Quan comencen l’escola, 
doncs, no saben ni les lle-
tres, ni els números ni res 
que tu no els hagis ensen-
yat a casa. Això sí, quan 
comencen, a primer, van 
molt de pressa. El Gerard 
està ara acabant segon i 
en dos anys llegeix, escriu, 
suma i resta perfectament, 
ara ja multiplica bastant bé 
i comencen a dividir. I fan 
música, naturals, gimnàsia, 
piscina. Ah, i el millor és 
que només fan 4 hores de 
classe al dia. Comencen 
a les 8.10 h i acaben a 
les 12.00. I de les 4 hores 
has de descomptar uns 40 
minuts en dues sessions 
de pati. Com et deia, van 
molt de pressa. I com que 
van molt de pressa, doncs 
hi ha nens que segueixen 
bé, altres que segueixen 
amb dificultats i altres que 
no segueixen. I quan aca-
ben quart, quan tenen 10 
anys, doncs els segreguen 
en 3 escoles diferents: el 
Gymnasium, per als que 
faran Batxillerat; la Real 
Schüle, per als que faran 
Formació Professional, i la 
HauptSchule, per als que no 
faran res de res. No tothom 
està d’acord amb el siste-
ma, però la gran majoria sí. 
Hi ha molt de respecte amb 
els mestres i si el mestre 
et diu que per al teu fill 
la universitat no és el lloc 
ideal, doncs ho accepten i 
amb 10 anys l’apunten a 
la Realschule. No és 100% 
definitiu, ja que un cop a 
la Realschule hi ha camins 
per arribar a la universitat, 
però es triga una mica més 
i no és fàcil. Vaja, com 
a Catalunya, que fent FP 
també pots entrar a la uni-
versitat, pero la diferència 
és que a Alemanya et segre-
guen quan tens 10 anys.

J.F.: I la sanitat?
J.M.P.: Funciona molt 

bé. La gran majoria de 
gent no té mútues ni res 
per l’estil. Nosaltres a Vic 
teníem mutua i a Alemanya 
no en tenim i no notem 
cap diferència. I amb la 
pública, especialment per 
als nens, és tot gratuït. 
Dentista, oculista, tot és 
de franc. A veure, els ale-
manys són molt austers i, 
per exemple, tant consultes 
com hospitals no són gaire 
macos i hi ha coses que Calçotada a Colònia amb els del centre de català
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es veuen una mica destar-
talades, com mobles o la 
pintura de les parets, però, 
en canvi, disposen de molt 
d’equipament i molt nou. 
Trobem a faltar el tracte 
humà amb metges i altre 
personal. L’empatia que 
tenen aquí és molt menor 
i per a segons qui, inexis-
tent.

J.F.: Alemanya està 
formada per 16 estats 
o Länder. Hi ha moltes 
diferències entre els estats 
alemanys? De quin tipus?

J.M.P.: Alemanya és una 
republica federal i els estats 
tenen moltes competències. 
L’educació n’és una de 
clara, on, tot i que hi ha 
un examen de selectivitat 
com aquí, l’educació pri-
mària i secundària canvia 
molt entre estats. I la gent 
també és diferent i tenen els 
seus tòpics, com a Espanya 
entre catalans, andalusos, 
gallecs o madrilenys. Però 
no tens la sensació que can-
vies d’estat quan viatges 
per Alemanya. A tot arreu 
veus banderes alemanes 
i fins i tot temes com el 
de Baviera, se’l prenen de 
manera molt diferent que 
no pas nosaltres.

J.F.: Vius a Alemanya, 
el motor d’Europa. S’ha 
notat aquí la crisi econò-
mica?

J.M.P.: Nosaltres vam 
arribar el 2012, quan a 
Espanya ja feia dies que 
es veien brotes verdes. 
Bromes a part, sí que s’ha 
notat, però molt menys que 
a Espanya. Jo crec que la 
clau ha estat l’austeritat i 
bé, potser austeritat és una 
paraula equivocada, potser 
seria més correcte o sen-
zill parlar de sentit comú. 
El govern, en moments de 
bonança econòmica, no va 
estirar més el braç que la 
màniga. Hi ha molta aver-
sió al risc i encara més 
aversió al deute i la gent 
ho té molt present quan 
vota. Per exemple, a la 
plaça de l’Ajuntament de 
Düsseldorf, hi ha un rellot-
ge que marca dies, hores i 
minuts des que Düsseldorf 
va pagar el seu deute. Sí, 
sí, Düsseldorf ciutat no té 
deute. I Langenfeld tampoc. 
I n’estan molt orgullosos. El 
fet de no haver de tornar un 

deute i, especialment, de no 
haver de pagar interessos 
allibera molts recursos. Si 
has pogut estalviar diners 
i no gastes més del que 
ingresses, quan arriba una 
crisi, les coses no et van 
pas millor. Però si quan hi 
havia creixement econòmic, 
tenies deutes i gastaves més 
del que ingressaves, doncs, 
evidentment, en temps de 
crisi les coses et van pitjor. 
Diguem que Alemanya 
havia fet els deures i estava 
més preparada per a la crisi 
que Espanya, on molts polí-
tics senzillament no volien 
ni reconèixer que venia una 
crisi i parlaven de desacce-
leració, brots verds o fins i 
tot avui parlen alegrement 
de recuperació econòmica i 
volen seguir “invertint” en 
línies d’AVE.

J.F.: En l’aspecte 
laboral, per als joves i 
per al personal qualifi-
cat, hi ha més oportuni-
tats a Alemanya que a 
Catalunya?

J.M.P.: Si ets alemany, 
sí. El sistema educatiu fun-
ciona, agradi més o menys, 
i facilita molt la inserció 
laboral. Si no ets alemany, 
doncs costa més. En les 
mateixes condicions, agafa-
ran abans a un alemany que 
a un estranger, però vaja, 
suposo que com a tot arreu. 
Però hi ha feina i necessiten 
gent i els salaris són signi-
ficativament millors que a 
Catalunya. Crec que hi ha 
més oportunitats i més ben 
remunerades a Alemanya 
que a Catalunya.

J.F.: Estàs seguint 
l’activitat política de 
Catalunya? Què en pen-
ses de tot el procés?

J.M.P.: Si et sóc com-
pletament sincer, des de 
lluny les coses es veuen 
de més lluny. I no tenim 
gaire temps per veure tele-
notícies o llegir el diari, i 
la major part d’informació 
que ens arriba és via el 
Polònia. Potser serà perquè 
treballo en millora de pro-
cessos, però el procés se 
m’està fent llarg.

J.F.: Langenfeld forma 
part de l’estat federal 
de Renània del Nord-
Westfalia.  Si vinguéssim 
de turisme a la zona, què 
és el que no ens hauríem 

de perdre?
J.M.P.: El lloc potser 

més emblemàtic és la cate-
dral de Colònia. El cen-
tre de Düsseldorf és maco 
i a nosaltres ens agrada 
molt anar al barri japonès. 
Düsseldorf és la ciutat amb 
més japonesos d’Europa. 
Els restaurants japonesos 
són d’excel·lent qualitat i 
gens cars, i hi ha uns jardins 
japonesos molt bonics. Els 
parcs d’amdues ciutats són 
espectaculars, molt grans, 
amb llacs i boscos. Aachen 
(Aquisgrà) també és molt 
bonic. És una ciutat romana  
i la catedral també és molt 
bonica, i hi ha les restes i 
l’antic tron de Carlemany.

J.F.: Quins són els 
plats típics de Langenfeld 
i de Renània del Nord-
Westfalia?

J.M.P.: Langenfeld no 
té pas gaire història. Va 
néixer com a ciutat el 1948. 
Desconec si té plat típic i 
de fet, m’estranyaria molt 
que el tingués. Però vaja, 
tampoc recordo ara si hi ha 
algún plat típic de Renània 
del Nord. Aquí la gent no li 
dóna gaire valor al menjar. 
És un tema funcional, bio-
lògic, no pas social o cul-
tural com al sud d’Europa. 
Als restaurants normalment 
menges un sol plat; no es 
fa primer, segon i postres. I 
bàsicament es mengen pata-
tes, porc, salsitxes i deri-
vats. Al forn o a la brasa. 
La cuina no és gaire varia-
da. I el peix no els agrada i 
mengen nomès “els fàcils”, 
els que no tenen espines, 
com la tonyina, el salmó 
o les barretes “Findus”. 
Potser un dels plats més 
típics seria el Currywurst, 
que no és res més que una 
salsitxa com de Frankfurt, 
tallada a trossos i amb un 
raig de ketchup amb curri. 
I pommes, que és com ells 
anomenen les patates fre-
gides.

J.F.: La cervesa és 

la beguda nacional 
d’Alemanya. T’agrada? 
Quin tipus de cervesa ens 
recomanaries?

J.M.P.: Acostumo a 
fer l’acudit que la vida a 
Alemanya és com la cer-
vesa. El primer cop que 
en beus, doncs no acos-
tuma a agradar gaire. És 
freda i amargant. Però com 
més en beus, més t’agrada 
i comences a apreciar que 
estigui fresqueta, ja no 
et molesta el gust amar-
gant i li vas trobant nous 
gustos i atributs, i al final 
t’acaba agradant. A mi no 
m’agradava gaire la cerve-
sa quan vivia a Catalunya 
i avui, he de reconèixer 
que la de Catalunya enca-
ra no m’apassiona. Però 
l’alemanya sí que m’agrada. 
Té generalment menys gas 
i hi ha moltes varietats. 
Recomanaria que tastéssiu 
sempre les locals, ja que 
cada ciutat té la seva cerve-
sa. La típica de Düssedorf 
és l’Alt Bier i hi ha diver-
ses cerveseres petites que 
encara fabriquen a la ciutat 
mateix. A Colònia, la cerve-
sa típica és la Kolsch. Les 
dues m’agraden, però si me 
n’he de quedar amb una: 
l’Alt Bier de Düsseldorf, 
especialment, la Fuchsen.

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

J.M.P.: Els parcs i zones 
verdes. No és que a Molins 
de Rei no n’hi hagi, però 
és que a Langenfeld són, 
en comparació, espectacu-
lars. Per tota la ciutat tenim 
parcs amb gespa, boscos, 
parcs infantils amb una pila 
de gronxadors, tobogans, 
coses per escalar, sorrals. 
Ah, i pots anar per tota 
la ciutat per carril bici. 
M’agrada també molt la 
tranquil·litat, el poc soroll 
que hi ha.

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

J.M.P.: Sense voler caure 
en tòpics, trobem a faltar la 
gent, el tracte i, per donar-
te només un exemple, les 
botigues i comerços. Aquí 
la gent és més freda i tant 
a moltes botigues com bars 
i restaurants sembla més 
aviat que et facin un favor 
que no pas que siguis un 
client. Els pobres alemanys 
tenen en general poca 
empatia, poc sentit comer-
cial i pobre tracte amb el 
client. Evidentment hi ha 
de tot, com a tot arreu, 
però, generalment, el tracte 
amb les persones és més 
sec i distant. Es triga molt 
a fer amistats. Aquí, la gent 
d’entrada ni et somriu ni et 
saluda.

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

J.M.P.: Molt. Els meus 
pares i el meu germà viuen 
a Molins de Rei. Els nens 
s’ho passen d’escàndol a 
Molins quan baixen per 
passar uns dies amb els 
avis, especialment quan 
van a la piscina munici-
pal. Quan arriba la prima-
vera, els nens comencen a 
preguntar: “Quan falta per 
anar a Molins a veure els 
avis?”.

 J.F.: Cada quant veniu 
a la vila? Quan esteu 
entre nosaltres què acos-
tumeu a fer?

J.M.P.: Baixem cada 
any a l’estiu i al Nadal, 
i, depèn de l’any, baixem 
per Setmana Santa o a 
l’octubre, aprofitant vacan-
ces de l’escola. Ens agrada 
molt anar a Santa Creu, a 
menjar cargols i carn a la 
brasa. Ja hi anava sovint 
amb els meus pares quan 
era petit i es podia baixar 
a la mina i entrar a les 
coves. Ara estan tancades, 
però igualment els nens 
s’ho passen molt bé corrent 
amunt i avall. I a Alemanya 
és pràcticament impossible 
menjar cargols!

Municipi de residència: Langenfeld
Nombre d’habitants: 58.033 (2015)
Superfície: 41,15 km²
Distància amb Molins de Rei: 1.388 km per carretera, 
2 hores de vols amb diverses connexions directes 
al dia entre els aeroports de Barcelona-el Prat i 
Düsseldorf 

Davant de casa, tornant del primer dia d’escola del Gerard
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L’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) va 
rebutjar en el Ple d’abril 
una pujada de les tarifes 
de l’aigua proposada per 
l’Ajuntament de Molins de 
Rei a través de la conces-
sionària Aqualia. El movi-
ment es va conèixer a través 
dels grups metropolitans 
dels partits de l’oposició 
al Govern municipal (CUP, 
ERC, Molins Camina i 
Iniciativa-MES).

L’augment tombat era 
d’un 9% de mitjana i podria 
haver afectat els costos 
fixos i variables, segons 
aquestes formacions. Tot i 
això, l’increment no s’apli-
carà perquè l’AMB no ha 
trobat motius suficients per 
acceptar-lo. El Govern jus-
tifica que estava relacionat 
amb els costos que va supo-
sar l’episodi de contamina-
ció de l’aigua per diuron 
l’estiu passat.

“Hi ha hagut com a 
mínim dues tandes de 
comissions informati-
ves, dues reunions de 
la Comissió de Serveis 
Municipals i dos plens on 

aquest fet podria haver-
se posat sobre la taula, 
però el Govern munici-
pal va optar per no fer-
ho”, recriminaven els par-
tits de l’oposició en una 
compareixença conjunta. 
“Aquesta conducta impe-
deix la fiscalització que 
l’oposició ha de fer a la 
tasca del Govern i és un 
greuge a la salut demo-
cràtica”, van reblar a tra-
vés d’un comunicat, en el 
qual també recordaven que 
l’octubre del 2015 es va 
signar un decret d’alcaldia 
en el qual es creava una 
taula política per a la revi-
sió de les tarifes de l’aigua, 
però aquest espai de diàleg 
mai ha estat convocat. 

Davant les acusacions de 
l’oposició, el Govern muni-
cipal va emetre un comu-
nicat en el qual defensava 
que l’aparició, l’any passat, 
d’elevats nivells de diuron 
en alguns punts de la xarxa 
va obligar a fer diferents 
actuacions per garantir amb 
caràcter permanent la qua-
litat de l’aigua que es distri-
bueix al municipi i deia que 

el Govern estava valorant 
la possibilitat que “part 
d’aquestes inversions es 
poguessin repercutir en 
algunes de les tarifes dels 
usuaris, especialment dels 
que tenen més consum 
i sempre en uns marges 
estrets”. Segons el Govern 
municipal, aquesta idea sí 
que se’ls havia plantejat en 
diverses reunions mantin-
gudes els darrers mesos. 
“El Govern sempre ha 
procurat aclarir qualse-
vol dubte sobre les seves 
actuacions a qualsevol 
ciutadà o grup polític, 
com és fàcilment demos-
trable, i el cas de les tari-
fes d’aigua tampoc en serà 
una excepció”, concloïa el 
comunicat.

En un dels punts del 
comunicat, que posterior-
ment va ser modificat pre-
cisament en aquest aspec-
te, acusava l’oposició de 
no assistir a “les reunions 
convocades amb aquest 
efecte”. La reacció del 
Govern municipal va irritar 
encara més l’oposició i el 
següent Ple municipal va 

acollir un tens debat sobre 
l’assistència o no a les reu-
nions. Segons explica el 
digital Viu Molins de Rei, 
els partits de l’oposició van 
ensenyar les còpies de les 
actes per demostrar que han 
assistit a les corresponents 
comissions informatives. 
Finalment, l’alcalde va aca-
bar assumint la responsabi-
litat d’acusar l’oposició de 
no anar a les reunions i va 
admetre que hauria pogut 
informar abans d’enviar 
a l’AMB una proposta de 
pujada de tarifes d’aigua.

Més enllà de la polèmi-
ca per l’assistència a les 
reunions, el Ple també va 
servir per contraposar argu-
ments sobre el cas de les 
tarifes de l’aigua. Miguel 
Zaragoza, regidor de 
Serveis Generals, va adme-
tre que haurien pogut fer les 
coses millor. “No ho vam 
explicar abans d’enviar-
ho i ho podríem haver fet, 
però no ho vam fer perquè 
consideràvem que era un 
document de treball”, va 
defensar Zaragoza. Segons 
va explicar, els altres cops 

que s’havien apujat les 
tarifes, el document que 
s’enviava era un punt de 
partida per negociar, però 
ara l’Àrea Metropolitana 
“ha canviat les regles del 
joc sense avisar” i l’han 
rebutjat “sense ni tan sols 
debatre”. “Ens han pres el 
pèl”, va exclamar. L’alcalde 
afegia: “Hi ha hagut una 
deslleialtat institucional 
molt alta. Si canvien els 
criteris, ens ho havien 
d’explicar”.

Malgrat tot, Zaragoza es 
va mostrar plenament con-
vençut que calia apujar les 
tarifes. L’increment es volia 
fer per compensar el sobre-
cost que hi ha hagut per 
la contaminació de l’aigua, 
que va implicar la compra 
d’aigua externa i fer obres 
a les instal·lacions. “No 
tenim cap ganes d’apujar 
el preu de l’aigua, però 
sí que crec que el sobre-
cost s’ha de repercutir en 
els consumidors”, va dir, 
descartant alternatives per 
finançar-lo.

Jaume Ortega / Jose 
Polo / Jordi Julià

L’Àrea Metropolitana rebutja apujar 
la tarifa de l’aigua a Molins de Rei

La nit del 6 de maig, tots 
els viatgers que van arribar 
a l’estació de Molins de Rei 
amb un tren que anava amb 
més d’una hora de retard 
van quedar atrapats a les 
andanes, ja que totes les 
sortides de l’estació estaven 
tancades. Els més joves, 
lleugers i atrevits van saltar 
les tanques que protegeixen 
el recinte, però una dotzena 
de viatgers, entre els quals 
una dona embarassada, no 
ho van poder fer. Tal com 
s’explica àmpliament a la 
darrera edició d’el Llaç, 
aquests usuaris de Renfe 
van haver de sortir 
per la finestra d’un 
dels tres habitatges 
que hi ha a l’estació. 

Davant d’aquets 
fets, la Generalitat 
va obrir un expedi-
ent informatiu que 
s’ha traduït amb la 
qualificació “d’in-
fracció greu” i amb 

una multa de 20.000 euros, 
“perquè s’han incomplert 
les condicions de prestació 
de servei”, segons s’afirma 
en un comunicat.

Renfe, que en el moment 
de redactar aquesta infor-
mació estava estudiant la 
possibilitat de recórrer la 
sanció, ja ha pres mesures 
per evitar que es torni a 
repetir una situació simi-
lar. L’operador ferroviari, 
a través del seu portaveu, 
Antonio Carmona, accepta 
que van cometre errors.

Redacció

Els Mossos d’Esquadra i la 
Guàrdia Urbana de Molins 
de Rei van detenir el dime-
cres 14 de juny dos homes 
de 29 i 40 anys, de nacio-
nalitat marroquina i veïns 
del Prat de Llobregat i 
Terrassa, com a presumptes 
autors d’un delicte contra la 
salut pública, concretament 
tràfic de drogues.

Els fets es van produir el 
mateix dia, quan una patru-
lla de paisà que feia tasques 
de prevenció de robatoris 
amb força a domicilis en 
una zona residencial va 
observar dos homes mig 
amagats entre dos vehicles. 
Els agents van decidir iden-
tificar-los i escorcollar-los. 
Durant l’escorcoll els van 
trobar 4.700 euros en efec-
tiu, quatre telèfons mòbils 
i quatre claus de diferents 
vehicles.

El paper de la unitat 
canina de Molins de Rei va 
ser fonamental. El gos ensi-
nistrat en la localització de 

substàncies estupefaents va 
rastrejar els vehicles apar-
cats a les rodalies del lloc 
de la identificació. El gos 
va marcar una furgoneta 
estacionada i els agents van 
comprovar que un dels jocs 
de claus que duien corres-
ponia en aquest vehicle.

A l’interior de la fur-
goneta es van localitzar 
50,8 quilograms d’haixix 
distribuïts en un farcell i 
en paquets individualitzats. 
La droga tindria un valor 
de venda a l’engròs en el 

mercat il·legal de 75.000 
euros.

Els dos homes van ser 
detinguts com a presumptes 
autors d’un delicte contra 
la salut pública. El jutjat 
de guàrdia de Sant Feliu 
de Llobregat va decretar 
l’ingrés a presó d’un d’ells. 
L’altre va quedar en lliber-
tat amb càrrecs. La investi-
gació continua oberta i no 
se’n descarten noves deten-
cions.

Jaume Ortega

La Generalitat multa Renfe amb 
20.000 euros per haver deixat 
tancats 12 passatgers a l’estació

Detinguts a Molins de Rei dos homes amb més 
de 50 quilos d’haixix valorats en 75.000 euros

Cedida pels Mossos d'Esquadra
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Una caravana en flames al 
bell mig del camp en plena 
nit. Això és el que es va tro-
bar una veïna de la Rierada 
de Molins de Rei, alertada 
al veure una resplendor al 
mig de la nit. La caravana 
no era allà el dia anterior: 
algú la va moure d’on era 
abans que s’incendiés. Per 
tant, tot apunta que va ser 
un incendi provocat.

Segons els veïns, la cara-
vana estava en un assen-
tament irregular al costat 
de l’antiga masia de can 
Campreciós, que porta 
temps ocupada. Des de fa 
mig any aproximadament, 
denuncien que a l’ocupació 
de la casa s’hi van sumar 
diverses persones amb ten-
des de campanya, objectes i 
mobles diversos, i també la 
caravana en qüestió.

L’Associació de Veïns i 
l’Agrupació de Defensa 
Forestal (ADF) “feia temps 
que ho denunciaven”, 
assegurava al digital Viu 
Molins Pere Royo, membre 
de les dues entitats. El pas-
sat 12 de juny, en un control 
d’ofici, segons fonts muni-
cipals, la Guàrdia Urbana 
va trobar quatre persones 
dins una caravana “que no 
era seva”. Els agents els 
van identificar i els van 
convidar a marxar, alhora 
que avisaven que si no ho 
feien, la Brigada Municipal 
s’emportaria tots els objec-
tes. Poques hores després, 
a les 2.30 de la nit, la cara-
vana apareixia en flames al 
mig del camp. Les persones 
que ocupaven l’assentament 
havien marxat. Se sospita 
que l’incendi podria ser una 
represàlia per l’actuació 
policial.

Podria haver causat 
un gran incendi

El foc només va afec-
tar la caravana de mira-
cle: “Si això hagués passat 
d’aquí a un mes, l’incendi 
hauria pogut arribar fins 
més enllà del peatge dels 
túnels de Vallvidrera”, 
advertia Royo. En ser de 
nit, l’extinció s’hauria com-
plicat molt més i hauria 
pogut afectar les zones d’alt 
interès protegides del Parc 
Natural de Collserola que 
envolten la urbanització de 
la Rierada. No va ser així 
gràcies al fet que encara hi 
havia humitat i l’herba esta-

va tendra.
Royo també lamen-

ta que s’hagi trigat tant a 
donar-hi resposta. “Feia 
temps que denunciàvem 
que la situació suposava 
un risc d’incendi”. Aquest 
risc venia tant per les 
deixalles que hi havia, com 
també per les fogueres que 
feien a les nits. No és, però, 
l’únic cas. A Vallpineda, 
i en només un matí, en 
una operació conjunta de 
l’ADF amb Endesa van fer 
28 talls de llum a perso-
nes que tenien l’electricitat 
punxada.

Jordi Julià

El passat 13 de juny, cap a 
les 5 de la tarda, un autocar 
es va incendiar al carrer 
Verdaguer, a l’alçada de la 
plaça dels Països Catalans. 
El mateix conductor de 
l’autobús va poder apagar 
el foc originat en el motor 
del vehicle. En el moment 
de l’incident no anava cap 
viatger a l’autobús. Segons 

testimonis presencials, 
Guàrdia Urbana i dos ca-
mions de bombers van tri-
gar 20 minuts a arribar al 
lloc per poder ajudar en les 
tasques d’extinció. El vehi-
cle, però, es va estar força 
temps aturat en aquest punt 
de la vila, cosa que va difi-
cultar el trànsit en aquesta 
zona.                  Redacció

El passat 13 de juny, un trài-
ler que circulava en direcció 
contrària pel  carrer Sant 
Sebastià, va topar i arros-
segar durant dos metres 
un cotxe que estava degu-
dament estacionat i li va 
provocar danys importants. 
L’incident va impedir la 
circulació de vehicles per 
l’avinguda de Barcelona 
durant més de mitja hora. Va 
ser el temps que van trigar 
agents de Guàrdia Urbana, 
ajudats per veïns, a apartar 
el cotxe arrossegat per faci-
litar la maniobra al camió.

Redacció

S’incendia un autobús a la 
plaça dels Països Catalans

Un tràiler arrossega un vehicle 
ben estacionat

Sonia Lucas

Sonia Lucas

Crema una caravana a la Rierada després que 
la policia desallotgés un assentament irregular

Cedida per ADF Puigmadrona - Olorda
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La mateixa tarda (6 de juny) 
que a Barcelona es declara-
va dissolta la Taula Nacional 
pel Dret a Decidir, a la 
sala d’actes de la Federació 
Obrera de la nostra vila 
es presentava la plataforma 
Molins de Rei pel Sí (MdR 
pel SÍ) amb la pretensió 
d’impulsar i coordinar els 
partits i entitats que estan 
a favor de la independència 
de Catalunya en el referèn-
dum que el president de 
la Generalitat va anunciar 
pocs dies després.  

En nom de la plataforma, 
l’exregidor Jordi Romeu va 
ser l’encarregat de donar 
a conèixer la seva gesta-
ció i els seus objectius, i 
va deixar ben clar que el 
SÍ que es propugna, més 
enllà de voler el referèn-
dum, és a favor del vot 
afirmatiu per a la indepen-
dència. El nucli inicial va 
estar integrat per Molins de 
Rei per la Independència-
ANC i Òmnium Cultural, 
que van establir converses 
amb el PDCaT, ERC, la 
CUP i MES, amb els quals 
s’acordà finalment formar 
MdR pel SÍ per tal d’ac-
tuar coordinadament en les 
activitats que a la nostra 
vila s’organitzin, ja sigui 
a iniciativa de cada una 
d’aquestes formacions o de 
la mateixa plataforma, amb 

vista a promocionar aquesta 
opció entre el conjunt dels 
molinencs. 

Per situar-ne els ante-
cedents i  relacionar com 
i per què s’ha arribat fins 
als moments actuals, del 
franquisme ençà, Romeu va 
enumerar una trajectòria de 
fites destacades, començant 
per la creació d’entitats i 
col·lectius amb vocació de 
resistència durant la dictadu-
ra, com podien ser Òmnium 
Cultural i l’Assemblea de 
Catalunya, passant per la 
Crida a la Solidaritat, les 
Consultes Populars per la 
Independència que es van 
iniciar a Arenys de Munt, 
les diferents manifestacions 
multitudinàries dels darrers 
11 de Setembre i la del 
10 de juliol de 2010 –que 
amb el lema “Som una 
nació, nosaltres decidim” 
va expressar el rebuig a 
la sentència del Tribunal 

Constitucional sobre l’Es-
tatut que s’havia provat–, 
la creació de l’AMI i de 
l’ANC i el procés partici-
patiu del 9N de 2014, entre 
d’altres.

En la presentació de 
l’acte, Jordi Romeu va 
estar acompanyat per Lígia 
Espejo, membre del secre-
tariat nacional de l’ANC 
en representació del Baix 
Llobregat, i Jaume Soler, 
president d’Òmnium Cul-
tural de la comarca, que en 
les seves intervencions van 
destacar les dificultats que 
l’Estat posarà per impedir la 
celebració del referèndum, 
però també el seu conven-
ciment que se celebrarà i 
van animar els assistents a 
actuar activament per con-
vèncer les persones del seu 
entorn que encara no esti-
guin decidides a votar per 
la independència.

Redacció

Just el dia després que es 
conegués la data i la pre-
gunta per al referèndum 
sobre la independència de 
Catalunya, el 10 de juny, 
el republicà Gabriel Rufián 
visitava Molins de Rei en 
un acte organitzat per la 
secció local d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. 
Va ser el primer acte polí-
tic que s’emmarcava en la 
plataforma de partits i enti-
tats Molins de Rei pel Sí. 
El polític va adoptar un to 
diferent del que sol tenir 
en les seves mediàtiques 
aparicions del Congrés 
dels Diputats: en comptes 
d’adreçar-se als polítics 
espanyols, intentava posar-
se a la butxaca les persones 
del barri.

Per això, l’elecció del 
lloc per fer l’acte no era 
casual: es va fer just davant 
de l’Associació de Veïns 
del barri del Canal. Rufián 
va recordar diverses vega-
des que s’ha criat en “un 

barri com aquest”, el barri 
de Fondo de Santa Coloma 
de Gramenet. “Tots ells són 
barris on no hi havia res, 
on només hi havia fang, 
i que els veïns van cons-
truir amb les seves mans. 
Que no ens diguin que és 
impossible crear un nou 
país”, va dir el parlamen-
tari.

En la mateixa línia, el 
seu discurs va posar molt 
d’accent en les esquerres 
i molt poc en el naciona-
lisme. “La gent no menja 

de pàtria”, va afirmar. Per 
a ell, la independència ha 
de servir “per tenir-ho tot 
i per canviar-ho tot. Si 
no, no té cap mena de 
sentit”. A més, va defensar 
que volen fer la indepen-
dència “pensant també en 
Espanya, per fraternitat 
amb els altres pobles”. 

L’acte, al qual van assis-
tir unes 160 persones, va ser 
conduït pel regidor d’ERC 
a l’Ajuntament Eduard 
Suárez.

Jordi Julià

Es presenta a la vila la 
plataforma Molins de Rei pel Sí

Rufián inicia al Canal la campanya pel referèndum 
recordant “els barris on només hi havia fang”

Jordi Julià
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Fotografies dels alumnes que han deixat 
l'escola enguany

Grans Molí 1 Grans Molí 2

Grup Tam tams La Traca Grup Trompetes La Traca

Nota de la Redacció
  Per raons d'espai ens ha 
estat impossible incloure 
en aquest número totes les 
fotografies que ens heu 
enviat. En el Llaç de juliol - 
agost que sortirà a principis 
de setembre les publicarem 
totes.
 Agraïm la col·laboració 
de les escoles i dels seus 
mestres.
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És Molins de Rei accessible?

Fa uns dies vaig llegir una 
reflexió que feia referència a 
una discriminació que patim 
les persones amb mobilitat 
reduïda i és assumida per 
tothom. La reflexió era la 
següent: si en un lloc no es 
deixa entrar una persona 
àrab, negra, gitana, gai, trans-
sexual… ens manifestarem 
tots per la discriminació que 
això suposa. En el cas de les 
persones usuàries de cadira 
de rodes se’ns impedeix el 
pas a qualsevol establiment 
que tingui una escala o esglaó 
de més de 2 centímetres i 
ningú diu res perquè o bé 
ho tenim assumit o se’ns ha 
fet assumir per la societat 
davant de la indefensió que 
patim, si bé és cert que hi ha 
una llei que obliga els locals 

de determinada superfície a 
ser accessibles, i en això és 
en el que es basen tant els 
propietaris dels llocs on se’ns 
prohibeix l’entrada a les per-
sones amb mobilitat reduïda 
com els reguladors que ho 
permeten. Trobaríem cohe-
rent que en un local amb una 
superfície inferior a 20 m² es 
prohibís l’entrada a un ciu-
tadà xinès? No!!! I com pot 
ser que trobem normal que hi 
hagi una escala que impedeixi 
l’accés a un usuari de cadira 
de rodes? Sistemàticament 
se’ns està vulnerant el dret 
a la igualtat de les persones 
amb discapacitat i no passa 
absolutament res; és més, és 
invisible per a tothom. Com 
pot passar això i que després 
tothom s’ompli la boca par-

lant d’igualtat, quan en reali-
tat som ciutadans de segona? 

En el mapa adjunt es 
veuen de color vermell els 
locals inaccessibles del centre 
de Molins de Rei, Creieu que 
és normal que se’ns impe-
deixi l’accés a tants llocs? 
Propietaris d’establiments, 
polítics, no creieu que 
s’hauria de fer alguna cosa 
per solucionar aquesta discri-
minació? Des d’aquí animo 
tots els molinencs i moli-
nenques a no entrar a cap 
dels establiments marcats en 
vermell o groc.

Suggereixo que cadascú 
agafi el tros que li correspon-
gui i actuï en conseqüència.

Montse Font Garcia
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Premsa Comarcal

Les platges de la demarcació de Barcelona comencen 
la temporada amb un 8,4 DE VALORACIÓ A INTERNET

 Redacció.
La Diputació de Barce-

lona ha dut a terme l’inno-
vador Estudi de reputació 
online de les platges de la 
demarcació de Barcelona 
2016, que reflecteix amb l’Ín-
dex de 8,47 sobre10 l’elevada 
satisfacció respecte a “l’expe-
riència platja”. Els usuaris 
on-line han posat un notable 
alt a les platges dels muni-
cipis del litoral barceloní, 
que com cada any reben el 
suport de la Diputació per 
garantir-ne la seguretat i 
la salubritat. Aquest 2017, 
la corporació ha destinat 

�
dins la campanya “Cuida les 
platges i Cuida’t tu”.

La bona valoració de les 
platges segons aquest estudi 
del Laboratori de Turisme de 
la Diputació, realitzat dins de 
l’àrea d’innovació en intel-
ligència turística per a la mi-
llora de la competitivitat de 
les destinacions de la costa, es 
dóna a la major part del ter-
ritori, tant entre turistes es-

Roca Grossa a Calella (Maresme). GONZALO SANGUINETTI, DIPUTACIÓ DE BARCELONAPlatja del Varador a Mataró. JOSEP CANO, DIPUTACIÓ DE BARCELONA

trangers com entre visitants 
locals, i és menys elevada, tot 
i ser positiva, la puntuació 
emesa pel turista de la resta 
de l’Estat, molt especialment 
a la ciutat de Barcelona.

S’han analitzat més 
270.000 continguts generats 
pels turistes i visitants en re-
lació a més de 120 platges de 
26 destinacions, i que han es-
tat compartides pels usuaris 
en plataformes de referència 
a Internet, tant xarxes soci-
als genèriques com especia-
litzades en turisme.

La reputació de les plat-
ges de la Destinació Barcelo-
na està molt distribuïda en-
tre les diferents plataformes 
online analitzades, cosa que 
és interessant per multipli-
car les opcions de captació 
de nous visitants, però que 
és també el principal desafi-
ament per als gestors de les 
destinacions que vulguin 
realitzar un seguiment de 
la seva imatge a Internet.

Des d’un punt de vista 
qualitatiu, en general les 

platges de l’entorn de Bar-
celona són comentades en 
termes de tranquil·litat i 
de qualitat de la sorra i de 
l’aigua.

Campanya de platges 2017 
de la Diputació

Salut Pública de la Dipu-
tació dóna suport, cada any, 
als municipis costaners de 
la demarcació -excepte a 
la ciutat de Barcelona- per 
garantir-hi el servei de sal-
vament i socorrisme, per al 
lloguer i el manteniment del 
material sanitari i de les in-
fraestructures de vigilància, 
salvament i socorrisme, i per 
a campanyes d’educació i in-
formació relacionades amb 
la protecció i la promoció 
de la salut en les platges. 
Aquest any, s’han destinat 

�
A més, se’ls facilita re-

tolació i banderoles per a 
la identificació dels llocs 
de socors; para-sols per als 
llocs de socors per a la pro-
tecció del personal de salva-

ment i socorrisme; polseres 
per identificar els infants i 
facilitar la seva trobada en 
cas de pèrdua, que es poden 
sol·licitar en els llocs de so-
cors; i cartells informatius 
de l’estat de la mar i de la 
radiació ultraviolada, per a 
informació de les persones 
usuàries.

També s’ofereix materi-
al de sensibilització i edu-
cació sobre l’ús responsable 
d’aquests espais, com són el 
desplegable amb informació 
sobre mesures de protecció 
solar, de bany segur i de trac-
tament per picada de medu-
sa i el conte Els pirates de 
la platja que permet que els 
infants coneguin, de manera 
lúdica, els riscos que hi ha 
a la platja i els aprenguin a 
minimitzar.

Els ajuntaments oferei-
xen un servei de salvament i 
socorrisme durant la tempo-
rada de bany amb l’objectiu 
de prevenir accidents tant a 
la zona immediatament limí-
trofa a la sorra com a l’aigua.

 La Diputació de Barcelona aposta pel 
big data on-line per millorar la competitivitat 
de les platges de la demarcació

 La corporació aporta als municipis del litoral 
barceloní 840.000€ per garantir la seguretat 
i la salubritat de les platges
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El  passat 24 de maig, el Casal de la Dona va fer una sortida al Jardí Botànic de 
Blanes, un dels primers de Catalunya.

El temps va acompanyar les participants de la sortida, que van poder gaudir d’un 
dia rodó. La Junta del Casal de la Dona ja està pensant en la propera sortida i en 

noves activitats, que són obertes a tothom.
Redacció

Sortida del Casal de la Dona 
al Jardí Botànic de Blanes

Enguany, els socis i familiars de la Penya van fer la 
seva sortida anual al Museu del Coure i a la Farga La 
Cambra, a les Masies de Voltregà. Després van celebrar 
el dinar al restaurant Mas Ricart de Gurb. La sortida va 

ser un autèntic èxit.
Redacció

Sortida de la Penya 
Blaugrana Josep 
Raich
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L’Ajuntament de Molins 
de Rei i el Departament 
de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat 
de Catalunya han acordat 
establir una comissió bila-
teral per estudiar quin és el 
millor model per abordar el 
dèficit de places de residèn-
cia de gent gran a Molins 
de Rei, reivindicat per la 
Plataforma d’Afectats per 
la Residència de Molins de 
Rei (PARM), que ha acon-
seguit 5.000 signatures.

Una de les possibilitats 
que estudiarà la comissió 
passa per la concertació de 
noves places a l’Ajunta-
ment mitjançant un tercer 
operador privat com podria 
ser el Centre Mèdic Molins, 
mentre es manté l’actual 
residència d’avis municipal 
Josep Mestres. Una altra 
opció seria engegar la cons-
trucció d’una nova resi-
dència en els terrenys que 
l’Ajuntament ja té reser-
vats al barri de la Granja (a 
l’aparcament provisional al 
costat del Centre d’Atenció 
Primària) amb una conces-
sió per la construcció i la 
gestió posterior. 

La trobada entre les dues 
parts es farà durant les pro-
peres setmanes i està pre-

vist rubricar el compromís 
durant el setembre. També 
llavors se signarà un conve-
ni amb els acords d’incre-
ments de places per al 2018 
i el 2019. L’Ajuntament 
estima que, d’entrada, hau-
rien de ser un mínim de 50 
places més a afegir a les 
actuals, si bé és un tema que 
serà qüestió de debat en el 
si de la comissió. 

El compromís de la 
nova residència per part 
del Govern català s’espera 
des del 2006. En el cas 
que la Generalitat garantís 
la posada en funcionament 
de les 50 places públiques 
addicionals a Molins de Rei 
una vegada construïda la 
residència, el Govern muni-
cipal es plantejaria la possi-
bilitat d’iniciar els tràmits 
administratius de licitació 
per a la construcció del nou 
edifici.

De moment, el compro-
mís de nova concertació 
del Departament es xifra 
en 6 places públiques que 
s’ubicaran en el servei resi-
dencial del Centre Mèdic 
Molins.

Jaume Ortega

Molins de Rei s’ha incorpo-
rat al projecte Viles Florides, 
que promou la Confederació 
d’Horticultura Ornamental 
de Catalunya (CHOC) i que 
distingeix els municipis que 
treballen per la transforma-
ció dels seus espais públics 
a través de l’enjardinament 
i la millora dels espais 
verds.

El passat 24 de maig, 
diferents tècnics i responsa-
bles municipals dels àmbits 
del verd urbà i el turisme 
van fer una visita a la vila 
amb els membres del jurat 
de Viles Florides. L’objectiu 
era mostrar els canvis 
aplicats amb l’entrada en 
vigor del nou contracte de 
neteja, que incorporava en 
les seves millores la par-
ticipació activa en aquest 
projecte. “Busquem fer un 
salt qualitatiu en la gestió 
de la jardineria urbana, 
prioritzant les actuacions 
sostenibles amb la utilit-

zació d’espècies de baix 
consum hídric, utilitzant 
criteris d’esporga molt 
menys agressius i utilit-
zant vehicles ecològics”, 
explica el regidor de Via 
Pública de l’Ajuntament, 
Miguel Zaragoza.

Després d’haver visitat 
el municipi i d’haver-se 
reunit amb els responsables 
tècnics i polítics, el jurat 
comunicarà quin distintiu 
atorga a Molins de Rei el 
proper mes de setembre. 
Els aspectes que es valora-
ran són el patrimoni vege-
tal i paisatgístic, la relació 
entre l’espai verd i el nom-
bre d’habitants, els recursos 
destinats al manteniment i 
la superfície verda i enjar-
dinada, la diversitat floral, 
la integració paisatgística, 
la singularitat dels espais, 
la qualitat dels subministra-
ments vegetals... També es 
té en compte el respecte pel 
medi ambient i la sosteni-

bilitat a través de variables 
com la gestió de l’aigua, 
els programes de control de 
plagues i malalties, la nete-
ja i gestió de residus o la 
qualitat del mobiliari urbà, 
entre d’altres.

Actualment hi ha a 
Catalunya 86 municipis 
distingits com a “vila flo-
rida”. Tots ells són pobles 
i ciutats que destaquen per 
l’actuació real i de llarga 
durada en matèria d’enjar-
dinament i millora de la 
qualitat de vida dels seus 
habitants.

Jaume Ortega

Molins de Rei s’incorpora al projecte Viles Florides L’Ajuntament i la Generalitat 
creen una comissió per concretar 
la futura residència de gent gran
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Punt i final al curs 2016-17 
El dilluns 19 de juny va tenir lloc la festa per celebrar que tant els cursos de català com les 
edicions del Voluntariat per la llengua (VxL) incloses dintre del curs 2016-17 havien arribat 
al seu fi. Més de 60 persones van assistir a l’acte, que va començar amb els membres del 
Servei de Català de Molins de Rei més la dinamitzadora del VxL posant amb un marc amb 
el lema “Connectats al català”, que més tard va servir perquè diverses persones s’hi fotogra-
fiessin. Precisament, “Connectats al català” es va convertir en el fil conductor de les inter-
vencions de la responsable del Servei, del president del Consell del Centre de Normalització 
Lingüística Ca n’Ametller i de l’alcalde de Molins de Rei com a objectiu i finalitat tant dels 
cursos com de les hores de conversa dels participants en el VxL.

Aquest any, més d’un centenar d’alumnes han acabat els diferents nivells que hem impar-
tit: un grup Inicial i dos de Bàsic per aprendre a parlar el català, un grup de conversa per 
practicar-lo, dos grups d’Intermedi per iniciar-se en el coneixement de la gramàtica escrita, 
un de Suficiència per aprofundir en el domini de la llengua i dos de reforç d’ortografia i gra-
màtica per polir dubtes i errors freqüents. Pel que fa als participants del VxL, 38 han estat les 
persones que hi han participat entre l’edició del mes de novembre i la del mes de març. 

Després de la fotografia de conjunt només amb alguns dels participants de la 22a i 23a 
edicions del VxL que van poder venir, Jordi Beumala i Joan Vigó ens van oferir el recital 
Gastropoesia, una fusió entre cuina i poesia catalana que va obrir la gana a tothom. Ous i 
truites, bacallà, tomàquet, enciam, ceba, patata, pebrot, picada i vi van ser alguns dels pro-
ductes alimentaris lloats per diversos poetes de tot l’àmbit català i els dos rapsodes ens ho 
van transmetre amb entusiasme i convicció, de tal manera que van aconseguir obrir la gana 
al públic assistent. 

La foto de grup d’alumnes, voluntaris i aprenents en el pati de l’Agrupació Folklòrica 
Molins de Rei, l’entitat cultural que ens va acollir, va donar pas al sopar ja tradicional per 
a nosaltres amb plats de les diverses procedències dels nostres alumnes: al costat de truita 
de patates, escalivada, coca de llardons o pasta de full amb nous i rocafort vam poder veure 
torrijas de Toledo, cuñapé de Bolívia, vertuta cu branza de Moldàvia, sopas paraguayas, 
ponche i chipas.

Ara, des de la darrera setmana de juny fins al 21 de juliol impartirem un curs intensiu 
Bàsic per iniciar en la llengua a 22 persones. Després, un parèntesi de descans i tornarem a 
obrir matrícules per a tots els nivells a partir del 12 de setembre. Això, sí, a partir d’ara, a 
la Federació Obrera, que serà la nova seu del Servei Local de Català de Molins de Rei i del 
Centre de Normalització Lingüística Ca n’Ametller.

Servei Local de Català de Molins de Rei 

Els alumnes de 4t. d’ESO 
de l’Institut Bernat el Ferrer 
van elaborar un treball sobre 
la indústria tèxtil a la nostra 
vila, centrat en l’activitat 
i els serveis de la fàbrica 
Samaranch. 

Dirigits i coordinats 
per les professores Celeste 
Sancho, Montse Montón 
i Laura Alabau, els parti-
cipants en aquesta inicia-
tiva interdisciplinària van 
efectuar una sèrie de tas-
ques d’informació i docu-
mentació, visitant l’Arxiu 
Comarcal, fent un recorre-
gut per les construccions 
de les indústries que encara 
es conserven i entrevistant 
diferents persones que havi-
en treballat en alguna de les 
seccions de can Samaranch. 
Aquestes entrevistes es van 
dur a terme i enregistrar en 

el local de Fòrum XXI, que 
va col·laborar gustosament 
en el projecte, així com 
també ho van fer, en altres 
aspectes, Eloi Bergadà, 
Josep Monfort, Gemma 
Tribó, Mariluz Retuerta i 
Josep Artés, antic treballa-
dor de l’empresa i coneixe-
dor d’incomptables detalls 
i anècdotes seus i de la vila 
en els anys de la màxima 
activitat fabril.

El resum d’aquest tre-
ball, que apropa les gene-
racions més joves al conei-
xement d’un passat social 
i laboral històricament no 
gaire llunyà, però que ja no 
han conegut, va ser exposat 
en uns panells confeccio-
nats pels mateixos alumnes 
entre els dies 7 i 14 de juny 
al CEM. 

Redacció

L’empresa Construcciones 
Cots i Claret SL ha estat 
la guanyadora del concurs 
d’adjudicació de les obres 
finals de construcció de la 
nova Biblioteca a l’edifici 
del Molí. L’adjudicació 
s’ha fet per un import de 
2.985.659,04 euros i s’haurà 

d’executar en un termini de 
set mesos.

Un cop enllestides les 
obres, caldrà equipar la 
Biblioteca amb la intenció 
que entri en servei la tardor 
del 2018.

Redacció

Adjudicades les obres de la nova 
Biblioteca per prop de 3 milions 
d’euros

Treball d’alumnes del Bernat el 
Ferrer sobre el passat tèxtil de la vila
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A Cerdanyola, i sota un sol 
de justícia, els Matossers 
van aconseguir una actuació 
èpica. Els marró argila van 
començar amb dos pilars 
de 4 i un 3 de 7 desca-
rregats sense cap mena de 
problema. En segona ronda 
es va dur a terme un intent 
desmuntat de 4 de 7 que a 
la següent oportunitat va ser 
descarregat d’una manera 
èpica i formidable. La pinya 
i el tronc van treballar per 
aguantar fins al final un cas-
tell que s’esfondrava. Per 
finalitzar, un 5 de 6 desca-
rregat sense cap dificultat. 
Dos pilars de 4 van culmi-
nar la millor actuació, de 
moment, de la temporada.

Els castells de set comen-
cen a ser habituals en les 
actuacions dels molinencs. 
La setmana abans, a la Festa 
de la Cirera del Papiol, van 
fer un 3 de 7 molt especial 
perquè precisament s’estre-
nava en la posició d’acot-
xadora (just el que queda 
a dalt de tot, per sota de 

l’enxaneta) un matosser del 
Papiol. En segona ronda 
van fer una torre de 6 i van 
tancar la tercera amb un 
3 de 6 amb agulla, amb-
dós descarregats sense cap 
mena de problema.

Uns dies abans, els 
Matossers van actuar a 
Cervelló, durant la Fira 
del Comerç. També hi ha 
diversos matossers vinguts 
de Cervelló. L’actuació en 
aquest cas va començar amb 
dos pilars de 4 simultanis. 
Aquell dia, el 3 de 7 va que-
dar en intent desmuntat per 
indecisió de la canalla en 
primera ronda. En segona, 
van descarregar una torre de 
6 i en la ronda de repetició 
es va descarregar sense pro-
blemes el 3 de 7. En tercera 
ronda van solucionar el pri-
mer 5 de 6 de la temporada, 
amb novetats al tronc i al 
pom de dalt. Dos pilars de 
4 van tancar l’actuació dels 
marró argila.

Redacció

La intervenció al nou 
Museu Municipal de Ca 
n’Ametller encara la recta 
final. Les obres ja s’han 
acabat i la primera planta 
presenta un aspecte molt 
diferent a com estava. La 
inversió de 250.000 euros 
aportats conjuntament per 
la Diputació de Barcelona 
i l’Ajuntament ha per-
mès condicionar aquest 
espai per convertir-lo en 
un indret de difusió del 
patrimoni local, així com 
d’exposicions temporals de 
temàtiques diverses. Amb 

les obres s’ha guanyat 
espai, s’han resolt proble-
mes d’accessibilitat i s’han 
habilitat zones de consulta 
per als usuaris, de treball 
per al personal tècnic, i de 
consulta i estudi per als 
investigadors.

Entre les obres exposa-
des hi haurà quadres del pin-
tor local Miquel Carbonell 
Selva que actualment són 
al Museu Nacional d’Art 
de Catalunya (MNAC). En 
les properes setmanes se 
signarà un conveni de col-
laboració en aquest sentit. 

L’acord preveurà la ces-
sió de les obres del pintor 
molinenc al museu del seu 
municipi perquè puguin 
ser exhibides. Es tracta de 
quadres que actualment no 
estan exposats al públic al 
MNAC i que, en canvi, a 
Molins de Rei sí que tindri-
en cabuda.

L’Ajuntament preveu 
que la posada en funcio-
nament del nou recinte es 
produeixi entre els mesos 
de setembre i octubre d’en-
guany.

Jaume Ortega

Els nous espais del Museu Municipal 
acolliran més obres de Miquel Carbonell Selva

L’ermita de Sant Pere de 
Romaní es troba en un greu 
estat de deteriorament. 
Documentada des de l’any 
1001, és un bon exemple 
d’arquitectura romànica 
amb la seva torre de guaita 
adjacent del segle XVI que 
va ser adaptada posterior-
ment com a estació tele-
gràfica òptica. El conjunt 
està declarat Bé Cultural 
d’Interès Nacional i, per 
tant, compta amb un alt 
grau de protecció. No obs-
tant això, el fet de tractar-se 
d’una propietat privada i 
totalment aïllada del nucli 
urbà ha comportat que 
s’estigui degradant i sigui 
objecte d’accions incívi-
ques.

De moment, per evitar 
que la cosa vagi a més, 
l’Ajuntament ha signat un 
conveni amb les propietà-
ries de l’ermita per inver-
tir 6.500 euros en algunes 
actuacions de conservació 
urgents. Bàsicament, se li 
ha reparat la teulada i s’han 
segellat les esquerdes per 
impedir-hi l’entrada d’ai-
gua. També s’ha 
barrat l’accés lliure 
a l’interior mitjan-
çant reixes. A més, 
s’han fet tasques de 
manteniment de la 
jardineria a l’exte-
rior.

Paral·lelament, 
el consistori està 
negociant amb la 

propietat l’adquisició de la 
finca perquè passi a ser de 
titularitat municipal. Si les 
propietàries donen l’ermita, 
la torre adossada i els ter-
renys, es podrien afrontar 
futurs projectes de restaura-
ció i adequació de l’entorn 
molt més ambiciosos.

Jaume Ortega

L’Ajuntament intenta frenar el deteriorament de 
Sant Pere de Romaní amb diverses reparacions

La taxa per a l’aprofitament 
especial de domini públic 
local, que es cobra a les 
empreses de subministra-
ments per fer servir l’espai 
públic, es reintroduirà en 
les ordenances fiscals del 
2018. La taxa en qüestió 

va quedar anul·lada per 
una sentència del Tribunal 
Suprem del 2014 que afec-
tava Molins de Rei i molts 
més municipis. L’anul·lació 
no afectava la taxa en si, 
sinó la manera com es cal-
culava el preu que havien 

de pagar les companyies per 
col·locar una torre d’alta 
tensió a l’espai públic, fer 
passar uns cables o una 
canonada.

El Ple municipal del 
mes d’abril va aprovar 
una moció que proposa 
reformular la taxa per ade-
quar-la a la Llei seguint la 
jurisprudència de sentènci-
es posteriors. Si abans es 
calculaven com a base els 
ingressos de l’empresa, la 
nova fórmula té en compte 
el valor cadastral de les 
propietats i diversos fac-
tors multiplicadors. El text, 
impulsat pel grup Molins 
Camina, va ser aprovat amb 
el vot favorable de tots els 
grups municipals, excepte 
el del regidor no adscrit.

Jordi Julià

Els Matossers descarreguen un 
èpic 4 de 7 a Cerdanyola

Aprovada una moció per cobrar l’ús de 
l’espai públic a les companyies d’energia



24
núm. 534 juny 2017

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

Una col·laboració especial 
entre el Cineclub Hall 2002 
i la pista de la nostra esti-
mada Peni (seu, com sabeu, 
dels més importants terrors 
nostres) ens permetrà gau-
dir de cinema a la fresca un 
any més. Tot un privilegi 
que cal no deixar escapar... 
sobretot si parlem d’una 
programació de bons títols 
d’aquest hivern passat. 

“Noi coneix noia. Dos 
aspirants a artistes se sal-
ten els costums de la vida 
quotidiana mentre la ciutat 
dels estels ens porta per un 
exuberant recorregut musi-
cal a través del romanç que 
canviarà la vida d’un pia-
nista de jazz i d’una actriu. 
La pel·lícula és un cant al 
glamur i a l’emoció del 
cinema clàssic, una carta 
d’amor a Los Angeles, ciu-
tat dels somnis eterns, i 
també un romanç modern.” 
Us sona? Doncs sí, és La 
la land, de la qual ja vaig 
parlar fa uns mesos i va 
ser l’encarregada d’obrir el 

cartell l’1 de juliol passat.
La segona proposta, 

quinze dies més tard, és 
una curiosa “aliança” Pitt/
Cotillard de la mà del gaire-
bé sempre interessant Robert 
Zemekis (sí, el de Regreso 
al futuro, Forrest Gump, 
El desafio...). “Any 1942, 
durant la Segona Guerra 
Mundial. Max (Brad Pitt) 
és un espia del bàndol aliat 
que s’enamora de Marianne 
(Marion Cotillard), una 

companya francesa, des-
prés d’una perillosa missió 
al nord de l’Àfrica. Reunits 
a Londres, la seva relació 
es veu amenaçada per les 
pressions extremes de la 
guerra.” Melodrama vinta-
ge i picades d’ullet als anys 
daurats de Hollywood, una 
mescla d’espionatge, melo-
drama i suspens, amb una 
posada en escena  d’allò 
més clàssica. Còctel ideal 
per a una nit d’estiu... És 
que, com diria aquell: “ells 
son tan glamurosos!”.

Joc de Trons
També voldria fer-vos 

cinc cèntims sobre algunes 
de les sèries més esperades 
d’aquests propers mesos. 
Parlar d’“esperades”, natu-
ralment, és parlar de l’HBO 
i la seva Game of Thrones 
(Joc de Trons) que se’n duu 
la palma tant per proximi-
tat, ja que la seva penúl-
tima temporada s’estrena 
la matinada del proper 17 
de juliol, com pel fenomen 
global en què s’ha arribat a 
convertir (jo no descartaria 
la influència de l’anell únic, 
no fos cas). La sèrie no 
ha parat de créixer en tots 
els sentits gairebé des de 
l’episodi pilot inicial. Com 
s’explica, si no, que gent 
poc acostumada a la fanta-
sia (o, fins i tot, als que no 
els agradava gens ni mica) 
han acabat per claudicar? 
Mentrestant, poca cosa en 
sabem, tret que les sendes 
dels personatges s’acosten, 
les trames s’unifiquen i 
Euskadi es prepara per ser 
un dels seus grans decorats. 
Toca esperar. 

The Defenders
La segona serà The 

Defenders, l’última pro-
ducció sorgida de l’acord 
comercial que van signar 
el 2013 Netflix i Marvel. 
Només comercial? Més 
aviat sembla una altra cosa, 
un risc controlat d’acord 
(els superherois són de 

segona fila), però la mane-
ra d’apropar-s’hi no ho 
és pas; més aviat resulta 
molt adulta i estimulant, 
allunyada de la mirada tan 
infantil dels blockbusters a 
l’ús, si no comptem entre 
ells, és clar, la magnífica 
Logan (James Mangold, 
2017), que sempre hi ha 
honroses excepcions! Com 
deia, aquesta col·laboració 
durant els últims dos anys 
ha donat lloc a dues tempo-
rades de la molt estimable 
Daredevil (protagonitzada 
per Charlie Cox),  la interes-
sant Jessica Jones (Krysten 
Ritter), la benintencionada 
però irregular Luke Cage 
(Mike Colter) i Iron Fist 
(Finn Jones), per a mi la 
més fluixeta de les qua-
tre. A partir del 18 d’agost, 
aquests quatre joves amb 
superpoders s’uniran per 
formar The Defenders [els 
defensors], un grup destinat 
a protegir la ciutat de Nova 
York, que està amenaçada 
per un misteriós personatge 
anomenat Alexandra, inter-
pretat per la veterana actriu 
Sigourney Weaver. Netflix 
tampoc sembla una mala 
opció.

Young Sheldon
La tercera, ben mirat, és 

un caprici, o debilitat parti-
cular, des que vaig saber que 
la generalista CBS no ha 
volgut perdre l’oportunitat 
de seguir traient or de la 
mina que suposa The Big 
Bang Theory, que enguany 

ha arribat a la seva desena 
temporada i és la sèrie més 
vista als Estats Units i casa 
meva! La cadena només ha 
presentat el primer avanç en 
forma de tràiler de Young 
Sheldon, la sèrie centrada 
en la infància de Sheldon 
Cooper, potser el personatge 
més important i carismàtic 
de la sitcom. Megalòman, 
maniàtic, esquerp i misan-
trop, Sheldon Cooper no és 
precisament el personatge 
més adorable del món de la 
televisió, però tot i així és 
el personatge més estimat. 
Fins i tot el gran Toni de la 
Torre li ha dedicat  tot un lli-
bre, La vida según Sheldon, 
imprescindible per a fans, 
frikis diversos i públic en 
general. De moment, sem-
bla que es volen allunyar de 
l’esquema molt marcat de 
la sèrie mare. Esperem que 
no ho esguerrin. Tanmateix, 
com diu el mateix Sheldon: 
“Ya sé que te da miedo 
decepcionarme, pero espe-
ro que te consuele saber 
que mis expectativas sobre 
ti son muy pobres.” Això 
sí, haurem d’esperar a la  
propera tardor. 

I per acabar, la quarta. Si 
malgrat tot encara vols més 
sèries (curtes) per recuperar 
aquest estiu, aquí te’n deixo 
tres: Fleabag, una dramè-
dia amb humor britànic; 
The Young Pope, el Vaticà 
vist per Paolo Sorrentino, i 
Quarry, el càstig de sobre-
viure.

Salut i bon cinema (a 
la fresca), i moltes, moltes 
sèries!

Pere Jordi Munar 

La segona edició 
Mostra Gastronòmica 
MolinsBdegust es va tancar 
amb la participació de 44 
bars i restaurants que entre 
el 12 i el 28 de maig van 
oferir un ampli assortiment 
de tapes i menús. Un total 
de 9 restaurants van ser-
vir menús de cuina d’alta 
gamma elaborats a partir de 
producte fresc i de proximi-

tat. La resta, 38 bars i res-
taurants, van oferir durant 
la segona quinzena de maig 
tapes i platets acompanyats 
d’un quinto o una canya a 
tres euros. 

Un 81% dels bars i res-
taurants valoren molt posi-
tivament les millores intro-
duïdes i un 70% considera 
que ha assolit els objec-
tius previstos, segons una 

enquesta feta al finalitzar 
l’activitat. En aquesta sego-
na edició de la mostra gas-
tronòmica es van introduir 
novetats, entre les quals 
cal remarcar la difusió de 
l’activitat a les xarxes soci-
als, la incorporació d’un 
codi QR en els materials de 
difusió i l’ús de publicitat 
exterior.

Jaume Ortega

Cinema a la fresca a La Peni

Els establiments participants valoren positivament la segona Mostra 
Gastronòmica MolinsBdegust

Dan Costa
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Estadística parroquial 
del mes de maig de 2017

Durant el mes de maig, a la parròquia de Sant Miquel 
Arcàngel de la nostra vila van tenir lloc 2 batejos i la 
cerimònia religiosa de 9 exèquies.

Batejos
Dia 6: RICARD, fill d’Ivan Serrano Ramos i Núria 
Blasco Sánchez 
Dia 13: HUGO, fill de Javier Márquez Suárez i Eva 
Pozo Soto.

Exèquies
Església de Sant Miquel

Dia 13: Josep Maria Canalias Monné, de 73 anys
Dia 19: Teresa Miró Carrasquet, de 76 anys
Dia 20: Rosa Navarro Gómez, de 89 anys
Dia 22: Montserrat Hueso Solé, de 59 anys; 
            Remigi Cid Casanovas, de 84 anys

Capella del Tanatori
Dia 2: José Corchero Solano, de 82 anys
Dia 22: Isabel Ortuño Martínez, de 97 anys
Dia 29: Maria Molina González, de 94 anys
Dia 30: Felicià Royo Alcaide, de 77 anys

Secció elaborada per Josep Artés i Martí

El passat 9 de juny va 
tenir lloc, en una atapeï-
da sala Gòtica, l’acte de 
lliurament de les plaques i 
insígnies que certifiquen la 
designació de Sento Masià 
Mengual i Lluís Posada 
Cugat com a Fills Adoptius 
de Molins de Rei, desig-
nació que va ser aprovada 
per unanimitat en el Ple 
de l’Ajuntament del mes 
d’abril. Concebuda i coor-
dinada per Toni Moreno, 
conduïda per M. Antònia 
Caritg i Oriol Romeu, i amb 
un final musical a càrrec 
d’Antònia Peñas, Montse 
Toran i Faustino García, en 
la sessió hi van participar, 
a més dels mateixos home-
natjats, diferents convidats 
amb els quals mantenen 
relació d’amistat i, en el cas 
d’en Sento, alguns exalum-
nes de la seva etapa com a 
professor de l’Institut Lluís 
de Requesens, com és el 

cas del pintor, resident als 
Estats Units, Jordi Pedrola, 
que va aportar un missat-
ge enregistrat en vídeo, o 
el director de teatre Jaume 
Villanueva. L’escriptora 
Isabel Clara Simó i 
l’excompany en el claus-
tre de l’Institut i exalcalde 
de Sant Feliu de Llobregat, 
Àngel Merino, van pon-
derar la qualitat humana i 
artística del pintor alcoià. 

Per la seva part, l’ac-
tor i doblador, nascut a 
Barcelona, va participar 
activament en alguns dels 
espais en què es va dis-
tribuir la celebració, com 
ara una lectura poètica amb 
Pere Raich, un fragment de 
ràdioteatre  amb Artur Mas 
i una demostració del pro-
cés de doblatge d’una pel-
lícula, amb el seu germà 
Jose i amb Jordi Brau, tots 
dos companys de profes-
sió. Durant el transcurs de 

l’acte, els pintors Francana 
i Jordi Rodríguez Amat 
van anar elaborant sengles 
retrats dels dos protagonis-
tes, que els van ser lliurats 
en acabar. 

En els seus parlaments, 
l’alcalde i el primer tinent 
d’alcalde van destacar l’es-
caiença del nomenament als 
dos guardonats pel seu arre-
lament a la vila, la projecció 
que li donen a través de les 
seves respectives activitats 
i la disposició quan se’ls 
requereix a col·laborar en 
algun projecte de les enti-
tats o institucions locals.

Els dos nous Fills 
Adoptius molinencs van 
posar de manifest la seva 
emoció i agraïment per la 
distinció i la seva satisfac-
ció per l’acollida i l’afecte 
que sempre han trobat a la 
nostra vila. 

Redacció

El passat 27 de maig, 
durant la Gala de Boleros 
del Hurón Azul, que es va 
celebrar a l’Havana, l’artis-
ta molinenc Pere Bergoñón, 
Pier, va ser condecorat per 
la seva llarga trajectòria en 
contribuir a la difusió de la 
cultura cubana.

Durant aquests anys, 
en Pier ha portat la seva 
música i el seu art a la 
majoria de teatres de tota 
l’illa: l’Havana, Matanzas, 
Cienfuegos, Pinar del Rio, 
Santiago de Cuba, Morón, 
Tunas, Camagüey... a més 
d’haver compartit escenari 
amb les principals figures 
del bolero cubà.

En Pier va rebre la con-
decoració de mans del pre-

sident de Boleros de Oro, 
José Loyola; del director 
de l’orquestra de la Radio 
Televisión Cubana, Rey 
Montesinos, i del president 
de l’Asociación de Músicos 
de Cuba, Guido López 
Gavilán. Durant l’ac-
te van actuar figures 
cubanes com Héctor 
Téllez, Ana Iris i 
Leonor Zayas, entre 
d’altres.

Pier es va mostrar 
molt agraït pel reco-
neixement rebut i va 
assegurar que se sent 
molt estimat pel poble 
cubà. També va mos-
trar la seva satisfac-
ció per la bona acolli-
da que han tingut les 

cançons “Don Pier” i “Un 
amor en La Habana”, dos 
temes compostos per l’ar-
tista molinenc i dedicats a 
la ciutat de l’Havana.

Redacció

La fotògrafa molinenca 
Espe Pons ha quedat fina-
lista del prestigiós premi de 
fotografia de la Fundació 
Vila Casas. 

Les fotografies finalistes 
i guanyadores del concurs, 
entre les quals la d’Espe 
Pons, es poden veure fins al 

26 de novembre al Museu 
Palau Solterra, el museu 
de la fotografia contempo-
rània, nacional i internaci-
onal de la Fundació Vila 
Casas, situat a la població 
empordanesa de Torroella 
de Montgrí.

Redacció

El Forn de Pa i Pastisseria 
Cardona, ubicat al carrer 
Rafael Casanova, va rebre el 
premi PIMES al comerç més 
competitiu. L’establiment 
és una empresa familiar 
centenària fundada per Pau 
Cardona Rigol l’any 1885 a 
Corbera de Llobregat. Cap 
al 1950 s’hi va incorporar 
l’activitat de pastisseria. El 
salt important es va produir 
durant els anys 80 i 90, 
quan van obrir una boti-
ga en cada una d’aquestes 
dècades. Ja en el 2000 es 
van reformar i van inaugu-
rar la pastisseria-cafeteria 
amb terrassa que tenen a 

Molins de Rei.
L’empresa es troba en 

plena transformació digital, 
amb presència a les xar-
xes socials, una renovada 
pàgina web i la construcció 
d’una base de dades qualifi-
cada. Amb vint treballadors 
en plantilla, el jurat la va 
premiar per ser “un clar 
exemple de com el comerç 
de proximitat, tan arrelat als 
nostres pobles i ciutats, ha 
sabut fer front a la transfor-
mació econòmica i social 
sense perdre la seva essèn-
cia i esperit de servei”.

Redacció

Espe Pons, finalista del Premi de 
Fotografia de la Fundació Vila 
Casas

Pastisseria Cardona rep el premi 
Pimes al comerç més competitiu

Sento Masià i Lluís Posada 
reben el distintiu de Fills Adoptius

Pier és condecorat per difondre la cultura cubana

Cedida per l'ajuntament - Dan Costa
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La Biblioteca, també a l’estiu
Ja arriba l’estiu i tots tenim la il·lusió de poder gaudir 
de temps per llegir. Per fi! Aquella novel·la policíaca, o 
de terror, o clàssica... La biografia d’aquella escriptora 
o d’aquell pintor... El llibre que ens explica l’origen del 
món o que ens ensenya a  mirar les estrelles, o com crear 
el nostre hort urbà, o com preparar amanides d’estiu... 
Els còmics de Mortadelo y Filemón, per gaudir de grans 
tant com quan érem petits, i compartir lectures amb els 
fills; o còmics manga, o de superherois, o que ens parlen 
de la vida. I si voleu visitar altres països, trobareu guies 
de conversa en altres idiomes, guies de viatge, llibres 
amb consells pràctics per viatjar... Qualsevol tema que 
ens interessi pot ser idoni per a les vacances.

Tampoc no ens hem d’oblidar de l’ampli fons de 
cinema i documentals de la Biblioteca Pau Vila, ni dels 
fons de revistes i música. A més a més, a l’Àrea Infantil, 
els més petits també trobaran les prestatgeries plenes 
de contes, llibres  per aprendre sobre allò que més els 
agradi, així com revistes i audiovisuals adequats a la 
seva edat.

Sens dubte, a la Biblioteca trobareu una gran varietat 
de llibres, revistes i audiovisuals que serviran per gaudir 
les hores de lleure, individualment o amb la família.

També aprofitem per informar-vos que els préstecs 
que demaneu entre el 26 de juny i el 31 de juliol no 
s’hauran de retornar fins al 4 de setembre.

La Biblioteca Pau Vila us desitja un bon estiu i us 
recorda que del 15 de juny al 15 de setembre, ambdós 
inclosos, l’horari serà: de dilluns a divendres, de 15.15 
h a 20.15 h. Dissabtes tancat. 

Enguany, la Biblioteca romandrà tancada per vacan-
ces del 31 de juliol al 20 d’agost, ambdós inclosos. Així 
mateix, us informem que la bústia de retorn de préstecs 
(ubicada al costat de l’ascensor) també romandrà tan-
cada del 29 de juliol al 21 d’agost (ambdós inclosos). 
Podreu renovar els vostres llibres en préstec a través 
d’Internet a: aladi.diba.cat/patroninfo*cat.

Per a més informació, truqueu al telèfon de la 
Biblioteca 93 680 16 81 o consulteu el blog http://
bibliotecapauvila.Blogspot.com/

Us recordem que els serveis de la Biblioteca són 
gratuïts.

Biblioteca Pau Vila

El primer secretari del PSC, 
Miquel Iceta, va aplegar 
més de 60 persones a la 
Federació Obrera en la pre-
sentació del seu llibre La 
tercera vía: puentes para 
el acuerdo (Libros de la 
cataracta). El marc de la 
Federació, sorgida de la unió 
de diversos sindicats i lliga-
da al moviment obrer, va 
anar com anell al dit a Iceta 
per reflexionar al voltant 
de la idea del federalisme. 
La darrera obra escrita pel 
líder socialista parteix com 
“una resposta a la propos-
ta de l’independentisme” 
i desenvolupa “una solució 
que implica un acord per 
allunyar Catalunya del 
precipici i de l’immobi-
lisme”.

El portaveu socialista 
al municipi, Xavi Paz, va 
presentar l’acte i agraí al 
primer secretari la seva pre-
sència i suport a Molins 

de Rei, i va celebrar que 
amb el seu llibre “apor-
ta una visió coherent, de 
progrés i real a la proble-
màtica catalana”. Abans 
de la presentació, Iceta va 

fer un passeig pel barri del 
Canal, on va visitar la Casa 
de Andalucía, l’Associació 
de Veïns i el Casal d’Avis 
Primer de Maig.

Jaume Ortega

La iniciativa “Torre de lli-
bres”, impulsada per la pla-
taforma per al foment de la 
lectura i la comprensió lec-
tora Xim i Xesca ha aconse-
guit que els alumnes d’entre 
6 i 14 anys d’escoles d’arreu 
de Catalunya llegeixin més 
de 8.500 llibres en només 
deu setmanes. El joc lector 
instava a llegir entre tots 

tants llibres com l’alçada 
de la Sagrada Família, que 
fa 170 metres.

L’escola de Molins de 
Rei Josep Maria Madorell 
ha participat en el repte 
juntament amb les escoles 
Àngela Roca (Viladecans) 
i Pineda (l’Hospitalet de 
Llobregat), i la Biblioteca 
Ana Sos, de l’Escola Josep 

Tarradellas, del Prat de 
Llobregat. Entre els uns 
i els altres, 1.350 alum-
nes, que s’han sumat als 
més de 10.000 d’arreu de 
Catalunya. Hi havia estu-
diants de centres públics, 
concertats i privats. Les 
lectures de tots plegats han 
permès superar el repte 
marcat.                       J.O.

El dimarts 30 de maig, 
a la sala d’actes de Ca 
n’Ametller, va tenir lloc la 
presentació del darrer lli-
bre del degà dels corres-
ponsals a l’Orient Mitjà 
Tomás Alcoverro, ¿Por qué 
Damasco?.

El llibre, que porta per 
subtítol Estampas de un 
mundo árabe que se desva-
nece, és un recull d’impres-
sions de les seves estades a 
Síria, el Líban i Egipte en 
el període que va del 2011 
a l’any passat, i reflecteixen 
el procés de deteriorament 
que han sofert uns indrets 
que coneix des de fa qua-
ranta anys i que han estat 
i són escenari de conflictes 
bèl·lics, socials i religio-
sos, en plena convulsió per 
l’islamisme radical i amb 

la incidència interessada de 
les grans potències mun-
dials.

En la presentació i pre-
sidència de l’acte van pren-
dre la paraula el seu promo-
tor, Toni Moreno, el primer 
tinent d’alcalde i l’alcalde 
de la vila, l’editor del lli-
bre i, naturalment, Tomás 
Alcoverro, que va respon-
dre algunes preguntes dels 
interessats assistents i va 
destacar, entre altres con-
ceptes, la demagògia i l’es-
peculació amb què sovint 
es parla d’aquests països i 
l’ús polític que s’està fent 
de la crisi dels refugiats.

Alcoverro, que l’any 
2011 va ser guardonat amb 
el Premi Comunicació 
Miquel Armengol de Ràdio 
Molins de Rei, va mostrar 

novament la seva satisfac-
ció de trobar-se a la nos-
tra vila, amb la qual, com 
és sabut, l’uneixen vincles 
familiars i d’amistat. 

Redacció

El 7 de juny passat, una 
cinquantena d’alumnes de 
l’Institut Escola les Vinyes, 
de Castellbisbal, van visi-
tar les instal·lacions d’el 
Llaç.  El director de la nos-
tra publicació, Josep Ferrer, 
els va explicar la història 
d’el Llaç i el procés que se 
segueix per poder elaborar 
una revista com la nostra. 

Els estudiants, que han 

d’elaborar una revista 
com a projecte de final de 
curs, van poder conèixer 
de primera mà els passos 
que s’han de seguir: des de 
decidir els temes que seran 
notícia a redactar les notíci-
es, maquetar-les a la revista 
i cercar publicitat per fer 
viable el projecte.

Redacció

Presentació de "¿Por qué Damasco?", el 
darrer llibre del periodista Tomás Alcoverro

L’escola Madorell participa en el repte de llegir 
tants llibres com l’alçada de la Sagrada Família

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, 
presenta el seu llibre a la Federació Obrera

Estudiants de l’Institut Escola 
les Vinyes visiten el Llaç
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Cedida pel PSC
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Els equips sèniors del Club 
Bàsquet Molins de Rei, 
tant masculí com femení, 
han completat una fita his-
tòrica a l’assolir, aquesta 
temporada, l’ascens a Copa 
Catalunya, la màxima com-
petició organitzada per 
la Federació Catalana de 
Bàsquet.

Els nois del Sènior 
Masculí ja van confirmar el 
retorn a la Copa Catalunya 
després de completar una 
gran temporada en la qual 
han estat líders des de la 
primera jornada fins a aca-
bar primers al final de la 
fase regular de la lliga de 
Primera Categoria, amb 
un balanç de 25 victòries i 
només 5 derrotes. 

En la Final a 4 celebrada 
els dies 27 i 28 de maig a 
Barcelona per determinar el 
campió de Catalunya de la 

categoria van finalitzar en 
segona posició. Van gua-
nyar  el primer partit per 
70-59 contra El Recanvi-
Maristes Ademar i van 
perdre, en una final molt 
ajustada, per 73-76 contra 
el F.C. Martinenc, un equip 
sobre el paper molt supe-
rior, però que va patir fins 
als últims segons per aturar 
el gran partit dels moli-
nencs. 

Les noies del Sènior 
Femení no tenien la classi-
ficació directa, tot i fer una 
gran temporada. Un balanç 
de 25 victòries i només 5 
derrotes els va permetre 
quedar en segon lloc en la 
fase regular de la lliga de 
Primera Categoria, el millor 
resultat del bàsquet femení 
a Molins de Rei, i supera-
ven una temporada marca-
da per les lesions greus de 

jugadores importants dins 
de l’equip. L’ascens es va 
decidir a la Final a 4 cele-
brada a Lleida els dies 27 i 
28 de maig.

El partit inicial el van 
perdre per 50-66 contra 
el Mataró Parc Dori Dori 
Boet, que es va proclamar 
campió de Catalunya i que 
disposa d’una jugadora 
americana que va marcar la 
diferència. Tocava jugar-se 
el tercer lloc contra el C.E. 
Sant Nicolau EBYP. Tot i el 
gran esforç de les molinen-
ques, finalment van perdre 
per 60-61 en un partit en el 
que van caldre fins a tres 
pròrrogues per decidir el 
guanyador. La recompensa, 
però, ha estat pujar a Copa 
Catalunya per primera 
vegada en la seva història.

Redacció

El pati de Ca n’Ametller 
va ser l’escenari, un any 
més, del reconeixement de 
les entitats esportistes als 
seus clubs i jugadors que 
o bé han obtingut un èxit 
destacat en les seves res-
pectives disciplines, o bé 
acumulen una trajectòria 
important. 

Els reconeixements 
d’aquesta temporada van 
ser per a Jaume Calvo (Club 
Esportiu Molins de Rei 
2015, Secció d’Hoquei); 
Víctor Sanmartín (Club 
Futbol Sala Molins 99); 
Rosa M. Sabaté i Josep M. 
Casals (Club Basquetbol 
Molins de Rei 2015); equip 
Els Pibes (Associació 
Futbol Sala Molins de Rei); 
Jordi Places (Club Atletisme 
Molins de Rei); Escola de 
Bàsquet (Club Basquetbol 
Molins de Rei 2015); equip 

Benjamí Femení (Club 
Esportiu Molins de Rei 
2015, Secció d’Handbol 
femení); equip Prebenjamí 
Masculí (Club Esportiu 
Molins de Rei 2015, Secció 
d’Handbol masculí); equip 
Amateur (Club Futbol 
Atlètic Incresa Molins); 
Aina López (Club Futbol 
Sala Molins 99); gimnastes 
de la Lliga Ibèrica (Club 
Gimnàs Molins de Rei); 
Escola d’Halterofília (Club 
Halterofília Molins de Rei); 
monitors del Club de Judo 
(Club de Judo de Molins 
de Rei); Gerard Gil, Alba 
Pradell i Alba Salas (Club 
Natació Molins de Rei); 
Martín Iñíguez, Antoni 
Padilla i equip femení 
Benjamí-Aleví (Molins de 
Rei CF), i, finalment, l’equip 
Billar Molins (Secció Billar 
Foment CiA).                R.

El passat diumenge 11 de 
juny es va disputar la 5a 
Marnaton eDreams Begur, 
la segona prova del calen-
dari de reptes en mar obert 
de la VI Copa Marnaton. 
La molinenca Ariadna 
Temprano Xambó es va 
imposar amb comoditat i va 
aconseguir la segona vic-

tòria de la Copa després 
d’haver guanyat, el mes de 
maig, la competició dispu-
tada a Barcelona.

El recorregut d’enguany 
era més enganxat a la costa 
i amb unes magnifiques 
condicions del mar.  

Redacció

Els equips sèniors del 
Club Bàsquet Molins de Rei 
pugen Copa Catalunya 

Els clubs fan un reconeixement 
als seus esportistes i equips

Ariadna Temprano guanya 
la Marnaton de Begur

Cedida per l'ajuntament - Dan Costa
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La recta final de la tem-
porada ha estat molt inten-
sa per a les gimnastes del 
Club Gimnàs Molins de 
Rei (CGMR) ja que han 
participat en moltes com-
peticions, entre les quals, 
tres finals: la tercera fase 
de la Copa Catalana de la 
Categoria Escolar; la final 
del Campionat de França, 
de la lliga francesa; de la 
Lliga Ibèrica i de la Copa 
Catalana. 

La tercera fase de la 
Copa Catalana va ser tot un 
èxit per a les gimnastes que 
formaven l’equip de la cate-
goria E4 –Greta Manzanos, 
Laia Suñé, Marta Ruda i 
Ivette Roig–, que per terce-
ra vegada consecutiva van 
aconseguir pujar un calaix 
del podi en obtenir la terce-
ra plaça en la classificació 
per equips. Ivette Roig va 
aconseguir la tercera millor 
nota de salt i Marta Ruda, 

la millor nota de barra 
d’equilibri en la classifica-
ció per aparells. 

El cap de setmana del 20 
i 21 de maig es va dispu-
tar a Oyonnax la final del 
Campionat de França, on 
va participar Sílvia Chacón 
i Olga Romero, que van 
competir a la categoria 
10-13 anys i van aconse-
guir una excel·lent sisena 
posició.

Vic va ser la seu de la 
segona de les finals que 
van encarar les gimnas-
tes del CGMR, la final 
de la Lliga Ibèrica, on les 
gimnastes que formaven 
l’equip Divisió B –Xènia 
Coronas, Maria Cobler, 
Fiona Serra, Olga Romero, 
Sara Chacón, Sílvia Chacón 
i Mireia Rodríguez– es van 
proclamar campiones de la 
Lliga Ibèrica.

Per últim, el cap de set-
mana del 3 i 4 de juny 

es va disputar la final de 
la Copa Catalana, on van 
participar 20 gimnastes del 
CGMR. Ivette Roig, en la 
categoria E4, va aconseguir 
la medalla de plata a barra; 
Ariadna Soriano, en la cate-
goria P1A, es va proclamar 
campiona en la classifica-
ció general, primera a salt i 
segona a barra d’equilibris 
en la classificació per apa-
rells, i, en la categoria P4, 
Fiona Serra va quedar sub-
campiona en la classificació 
general, primera a terra i 
tercera a barra d’equilibris. 
En els nivells de base, Eva 
Villanova, de la categoria 
N2, va finalitzar segona en 
la classificació general i ter-
cera a l’aparell de terra; i en 
el nivell 3G, Xènia Coronas 
va aconseguir la medalla de 
plata a l’aparell de terra.

Anna Kurubally

El Club Gimnàs Molins de Rei guanya la Lliga Ibèrica

L’atleta del Club Atletisme 
Molins Joan Moreno és 
el nou campió d’Espanya 
juvenil de salt de llargada. 
L’atleta molinenc va obtenir 
el títol amb una marca de 6 

metres 96 centímetres. Els 
campionats es van disputar 
a la ciutat madrilenya de 
Getafe el cap de setmana de 
Sant Joan.

Redacció

El Molins de Rei Club de 
Futbol ha viscut aquesta 
temporada la cara ama-
ble i alegre de l’esport, ja 
que ha aconseguit l’ascens 
a Segona Catalana, men-
tre que a l’altre equip de 
futbol de la vila, l’Atlètic 
Incresa, li ha tocat viure la 
part més fosca i amarga, ja 
que s’ha quedat a les portes 
de l’ascens en els últims 
minuts.

Feia 10 anys que el 
Molins de Rei CF no acon-
seguia l’ascens. Aquest any 
ha estat possible gràcies 
a haver guanyat la lliga 
del grup vuitè de Tercera 
Catalana en un final de 
pel·lícula després d’empatar 
al camp del segon classi-
ficat, amb qui ha acabat la 

lliga igualat en punts: el 
Sant Andreu de la Barca, un 
rival més que digne que el 
va posar contra les cordes. 
L’empat li servia al Molins 
per ser campió i així va 
acabar el partit, amb un 1 a 
1 en el marcador. 

L’altre equip de la vila, 
l’Atlètic Incresa, va empa-
tar a 2 contra el Seva, equip 
amb qui es jugava la pro-
moció d’ascens, i s’haurà de 
quedar un any més a Quarta 
Catalana. Tot l’esforç d’una 
gran temporada se’n va anar 
en orris de forma cruel en el 
minut 119 de la pròrroga. El 
valor doble dels gols fora de 
casa –es va empatar a 1 en 
el partit d’anada– va donar 
l’ascens als osonencs.

Redacció 

El passat dissabte 17 de 
juny, a les instal·lacions de 
la Secció Billar Foment  de 
Molins de Rei es va dispu-
tar la Final de Catalunya de 
Billar, modalitat 3 Bandes 
categoria Júnior, correspo-
nent a la temporada espor-
tiva 2016-2017. 

La Fase Final, que es va 
jugar en sessions de matí 
i tarda, va constar de dos 
grups de tres jugadors. Els 
dos primers de cada grup es 
classificaven per disputar 

les semifinals i, posterior-
ment, la final. Les partides 
es jugaren a la distància de 
25 caramboles amb limita-
ció de 50 entrades.

A semifinals, Àngel 
Garcés es va imposar a 
Sergio Martínez pel resul-
tat de 25 a 22 caramboles 
en 47 entrades. En l’altra 
semifinal, Raúl Uceda 
guanyà Daniel Garcés pel 
mateix resultat de 25 a 22 
caramboles en 42 entrades.

A la final, Uceda va 

guanyar Garcés pel resultat 
de 24 a 13 en 50 entrades 
i es proclamà campió de 
Catalunya. 

Classificació final: 1r, 
Raúl Uceda (C.B. Mataró); 
2n, Àngel Garcés (C.B. 
Lleida); 3r, Daniel Garcés 
(C.B. Lleida); 4t, Sergio 
Martínez (C.B. Dany’ells); 
5è, Marc Mérida (S.B. 
la Unió Coral); 6è, Yuri 
Turllàs  (S.B. Coral Colón)

Redacció

Els molinencs Joan Xambó  
i Andreu Calafell van acon-
seguir finalitzar la  6a edició 
de la Batalla de Rande, que 
es va disputar el 17 de juny. 
La prova consisteix a tra-
vessar nedant un total de 27 
km entre les espectaculars 
illes Cíes, travessant  tota la 
ria de Vigo entre les bateas 
de muscleres i passant per 
sota de l’espectacular pont 
de Rande fins a finalitzar  a 
l’illa de San Simón.

Els nedadors molinencs 
no sols varen aconse-
guir acabar la prova, sinó 
que van fer un paper més 
que digne en acreditar 7 
hores 38 minuts i 8 hores 
11 minuts respectivament 

d’un total de 77 nedadors 
de diverses nacionalitats 
i escollits únicament per 
currículum esportiu, on 
quedava acreditada una llar-
ga experiència en travesses 
de llarga distància.

Cal recalcar que aquesta 
travessa està considerada, 
a dia d’avui, com una de 
les més difícils i exigents 
d’Europa per la seva com-
plexitat de combinar nedar 
aquesta distància amb les 
temperatures baixes de 
l’aigua de la ria i els seus 
corrents canviants, que 
posen a prova la fortalesa 
mental dels nedadors, a part 
de la seva condició física.

Redacció

Joan Moreno, campió d’Espanya 
de salt de llargada

Cara i creu per al Molins de Rei i 
l’Atlètic Incresa

Joan Xambó i Andreu Calafell 
completen la Batalla de Rande

Molins de Rei acull la celebració de la fase final del 
Campionat de Catalunya júnior de billar a tres bandes
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ÍEl passat 27 de maig, 
la jove molinenca Íngrid 
Caballero va participar en la 
3a fase de la Copa Catalana 
de Trampolí, que organit-
za la federació Catalana de 
Gimnàstica, i va obtenir 
tres medalles en la màxi-
ma categoria, nivell 3A. En 
concret, va aconseguir la 
medalla de plata a doble 
minitramp i les de bronze a 
trampolí i minitramp.

La gimnasta, que presen-
tava rutina totalment nova 
en els tres aparells, cosa 
que afegia molta dificul-

tat a tots tres, va defensar 
amb una excel·lent aptitud 
i serenor els tres exercicis. 
Un cop acabada la compe-
tició, l’Íngrid va assegurar 
estar molt contenta per les 
tres medalles aconseguides, 
però destacava per sobre 
de tot haver completat 
l’exercici de trampolí amb 
èxit, ja que, per primera 
vegada, a l’exercici de lliu-
re feia dos dobles mortals, 
un agrupat i un carpat, que 
culminaven la resta de figu-
res i acrobàcies. Un gran 
treball per part seva i del 

seu entrenador, Alejandro 
Milán.

Redacció

El 4 de juny passat, un bon nombre d’exjugadors de la Secció d’Handbol del Club Esportiu Molins de Rei, de diferents èpoques i edats, es  van 
retrobar per fer un partidet i recordar temps de joventut quan van defensar els colors verds de l’entitat. 

El dinar que es va fer a continuació va servir per recordar mil i una batalletes viscudes en la pràctica d’aquest esport.
Redacció

El nedador molinenc Josep 
Maria Pardo va obtenir qua-
tre medalles en els XXXIII 
Campionats de Catalunya 
de Natació per a veterans, 
que es van disputar els pas-
sats 4 i 5 de juny a la pisci-
na Can Llong de Sabadell.

En concret, en Josep 
Maria, que participava a 
la categoria de més de 60 
anys, va obtenir la primera 
posició en els 50 metres 
esquena amb un temps de 
37”12; també va quedar 
primer en els 200 metres 
esquena, amb un registre 
de 2’57”46, i va aconseguir 
la medalla de plata en els 
100 esquena amb un temps 
d’1’19”77. A més, defensant 
el Club Natació Mataró, va 

obtenir la medalla de plata 
en el relleu 4x50 metres 
estils en la categoria de 200 
a 239 anys, per darrere del 
Club Natació l’Hospitalet. 
En aquest cas, en Josep 
Maria va nedar el relleu 
dels 50 metres lliures.

Entre el 14 i el 20 d’agost, 
el nedador molinenc partici-

parà en els dissetens FINA 
Màster, els Campionats del 
Món de Natació Màsters, 
que es disputaran a la capi-
tal d’Hongria, Budapest. 
En concret, en Josep Maria 
Pardo participarà en les 
proves de 50 i 100 metres 
esquena.

Redacció

Josep Maria Pardo obté 4 medalles en els 
Campionats de Catalunya de Natació per a veterans

Ingrid Caballero obté tres medalles a la 
tercera fase de la Copa Catalana de Gimnàstica

La tercera fase d’obres de 
la Zona Esportiva Ricard 
Ginebreda ja està en fase 
de licitació i s’espera que 
els treballs comencin al 
novembre. L’actuació con-
templa la construcció d’un 
gimnàs totalment equi-
pat, un despatx i vestidors 
exclusius per als practicants 
de la gimnàstica, que ocu-
paran uns 550 metres qua-
drats. També es construi-
rà un rocòdrom, un espai 
indoor per a la pràctica de 
l’escalada. “L’ampliació 
de l’equipament permetrà 
dotar d’instal·lacions de 
primer nivell dues disci-
plines esportives amb gran 
implantació a la vila”, des-
taca l’alcalde, Joan Ramon 
Casals. 

El primer tinent d’al-

calde i regidor d’Esports, 
Xavi Paz, apunta que “el 
projecte genera més espai 
públic i de qualitat”. De 
fet, el projecte, licitat per 
1,7 milions d’euros, també 
preveu el condicionament 
de tota la part exterior que 
queda entre l’accés prin-
cipal i l’Institut Lluís de 
Requesens. L’espai inclou 
58 places d’aparcament que 
durant el dia seran per als 
usuaris de la instal·lació i de 
nit quedaran de lliure accés 
per als veïns del barri.

L’Ajuntament aporta el 
75% del finançament. La 
resta va a càrrec de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
Es preveu que les obres esti-
guin enllestides a comença-
ments del 2019.

Jaume Ortega

Les obres del gimnàs i 
el rocòdrom de la Zona 
Esportiva Ricard Ginebreda 
començaran al novembre

Trobada d’exjugadors d’handbol de la vila
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De totes les respostes 

rebudes a la redacció ha 

estat escollida a l’atzar 

la de Antoni Torrent 

Alzina. El guanyador 

del concurs pot passar a 

recollir el premi directa-

ment per BEEP, presen-

tant el DNI o qualsevol 

document acreditatiu.

Horitzontals
1  Espifiem. Treia els mocs. 2  
Relatiu als saures. Acceptes una 
herència. 3  Tractaments. Nocions. 
4  Amaga. Tren molt ràpid. De 

pèl a pèl. 5  Illes del Pacífic. 
Punt eròtic. Jaén. 6  Veu militar. 
Sulfur. Sufix radical. Treu la vida. 
7  Carboni. Camp d’ametllers. 8  
Trasbalsa. Hisenda. 9  Mesquí. 

Fàbrica de parats. 500 romans. 
Preposició. 10  Perpetuarem. 11  
Ho fa el bou. Orient. Naixent. 
Comença ejaculació. 12  Mig sa. 
Vici. Gemec.

Verticals
1  Atonyinarem. 2  Veremar. 
Nenúfar. 3  Eina de l’ordinador. 
Remeneu el foc. 4  Sensualisme. 
Ase. 5  Un millar. Vocal. Estaren. 
Vocal rodona. 6  Infermeres. 7  Que 
té cinc dits. Antic. I llatina. Símbol 
del faraó. 8  Detestes. Matrícula 
lleonesa. Papissot que seu. 9  
Senyor. Caca. Mil. 10  Predicarà. 
Nota musical. 11  Albireu. Triga. 
12  Experimentaríem. Vocal pri-
meta.

SOLUCIÓ
Horitzontals

1.- Ganivetada. R. 2.- Urani. 
Isarda. 3.- Intimar. Nier. 4.- R. 
Hacer. Adés. 5.- Is. Intimitat. 6.- 
Gansa. Sisena. 7.- Ala. Riba. Sal. 
8.- Lluc. Rang. No. 9.- Lítica. 
Tants. 10.- Daga. Esti. S. 11.- Pe. 
Ànec. Agre. 12.- Usar. Hòsties.

Verticals
1.- Guirigall. Pu. 2.- Arn. Sallides. 
3.- Nata. Nauta. A. 4.- Inicis. 
Cigar. 5.- Vimenar. Can. 6.- E. 
Art. Ira. Eh. 7.- Tir. Isba. Eco. 8.- 
As. Amiants. S. 9.- Dandis. Gatat. 
10 .- Àrides. Nigi. 11.- Desanant. 
Re. 12.- Rar. Talosses.

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 envia-
des a l'adreça del Llaç, Carrer 
Major 101, o del correo electrònic 
elllac@telefonica.net, abans del 
dia 20 de cada mes. És impres-
cindible donar el nom complet, 
l’adreça i el telèfon. També ho 
heu de fer si les envieu per correu 
electtònica

Solució al número 533

Encreuats 145

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.

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






