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Referèndum
Escrivim aquest editorial el dia 7 de setembre, després que a darrera hora d’ahir 

el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei del referèndum i el Govern signés la 
seva convocatòria per al dia 1 d’octubre, i abans que, presumiblement, s’aprovi la 
Llei de transitorietat amb la qual es completaria l’anunciada desconnexió. Es fa 
difícil preveure el curs que prendran els esdeveniments, però nosaltres no podem 
demorar més l’edició d’aquest número i tampoc volem deixar de fer palesa la 
transcendència dels dies que estem vivint i dels que, sens dubte, han de venir. 

Finalment s’ha fet ostensible el trencament que s’augurava des de fa temps i 
que, en un moment o un altre, s’havia de produir amb l’Estat espanyol: el xoc, 
si no de trens, sí de dos conceptes diferents d’entendre els drets dels ciutadans i 
la forma d’articular les relacions de Catalunya amb Espanya. Legalisme contra 
voluntat popular. Uniformitat contra sobirania. Imposició de tots els recursos de 
l’Estat contra els reiterats intents d’abordar políticament el conflicte. En aquest 
sentit, la sessió parlamentària d’ahir –llarga, tensa, caòtica, poc edificant i que no 
podia deixar del tot content a ningú,  però a la qual va abocar la perseverant actitud 
intransigent del Govern de Madrid i a la qual va contribuir el tactisme dels grups 
de l’oposició– també va fer evident, entre altres coses, qui es pren seriosament el 
paper del Parlament i qui el considera una institució de segon ordre, de fireta, tal 
com s’ha dit moltes vegades. 

És d’esperar que les futures reaccions de l’aparell de l’Estat i dels mitjans 
unionistes aniran creixent en intensitat i virulència, tot i que, pel que fa al llenguatge, 
per part del Govern espanyol ja s’ha arribat a cotes força inacceptables. El valor de 
les paraules també compta a l’hora de posicionar-se. Parlar de cop d’estat, de règim 
dictatorial o de coça a la democràcia, quan fins ara no hi ha hagut ni un aldarull, 
el que es demana és posar urnes per poder votar i les discrepàncies s’han conduït 
pels canals reglamentaris, són ganes d’atiar el foc i de no voler veure la biga en 
l’ull propi. 

L’Onze de Setembre serà un bon indicador de la resposta que els ciutadans 
estem disposats a donar a les amenaces i a l’estratègia de la por que els estaments 
del poder central no deixaran de practicar. Mentrestant, i malgrat les incerteses que 
inevitablement cadascú pugui tenir plantejades, és imprescindible tenir confiança 
i donar suport al Govern que, mantenint el seu compromís, ha portat el país a una 
situació veritablement històrica.  

Nota de suport a El Vallenc 
Coneixedors de l’escorcoll sofert per la revista El Vallenc, l’editor i director 

de la qual, Francesc Fàbregas, és a la vegada president de l’Associació 
Catalana de la Premsa Comarcal, de la qual El Llaç és membre fundador, 
volem expressar-li el nostre suport i solidaritat, extensius a tot l’equip de 
la publicació, així com defensar la llibertat d’expressió de la premsa i molt 
particularment de la de proximitat.

El Llaç
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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

Les nits del cap de setma-
na, els parcs de la Mariona i 
del carrer Salvador Seguí es 
tornen territori de borratxera, 
crits, cants, vòmits i pixums. 
Mentre l’Ajuntament o la 
Diputació de Barcelona no hi 
posin mitjans, els veïns en 
patim les conseqüències.

A Sant Feliu de Llobregat, 
els parcs estan tancats i sense 
llum.

Imagineu aquest grup de 
nois, però en 50 grups repar-
tits? Divertit, oi?

=Sònia Lucas

Totes i tots els que esteu a 
l’Ajuntament –alcalde, tinent 
d’alcalde, regidors…– hi 
sou perquè voleu ser-hi: la 
majoria, per fer coses bones 
per al poble i la seva gent; 
d’altres, potser per interessos 
personals. A tots vosaltres, ja 
prou d’excuses! Us demano 
que tots a una lluiteu per-
què Molins de Rei tingui la 
Residència Municipal d’Avis. 
La Generalitat pot posar-hi 
totes les pegues que vulguin, 
però si de veritat la volem, no 
pararem fins a aconseguir-la.

Per uns segons, penseu tots 
i cada un de vosaltres que ja 
heu passat dels 40 anys, que 
ja estem a l’any 2057. Jo ja no 
hi seré, però m’ho imagino. 
Vosaltres ja sou avis i patiu, 
uns més que d’altres, alguna 
demència pròpia del pas dels 
anys. Els vostres fills us han 
de dur a una residència d’avis 
i no se’n poden permetre una 
de privada, tal com vosaltres 
havíeu planificat, i us duen a 
la Residència Municipal de 
Molins de Rei. És una resi-
dència que va ser ben feta, 
en un lloc cèntric de Molins 
de Rei. Les habitacions són 
àmplies, clares i assolella-
des, i donen a terrasses amb 
jardineres plenes de flors. Al 
jardí, els arbres que ja tenen 
40 anys s’han fet grans i fan 
una agradable ombra. Seieu 
en aquells bancs tan antics, 
però tan còmodes; quan teniu 
estones de lucidesa i podeu 
recordar els bons temps, 
comenteu uns amb els altres: 
“Sort que ens hi vam esforçar 
tant i que la vam aconseguir 
tan maca. Si haguéssim deixat 
fer aquella de poc pressupost 
a corre-cuita en aquell lloc tan 
inadequat, ara sí que ho paga-
ríem car! Aquí estem com a 
reis en un lloc on fa molts 
anys hi havia un castell que 
va ser enderrocat en el temps 
de l’especulació i, gràcies a 

Reflexió o 
premonició

la crisi, durant anys no s’hi 
va fer res, i nosaltres amb un 
gran esforç vam comprar el 
terreny i vam fer la residència. 
Tots a casa recordem la gent 
de la PARM, que van fundar 
la plataforma i que van treba-
llar tant i amb la participació 
de tants molinencs anònims 
però solidaris amb el projecte. 
Els nostres avis n’han pogut 
disfrutar i al cap de tants anys 
encara nosaltres la disfrutem. 
El lloc on és segueix sent 
el carrer més llarg i amb les 
voreres més amples. Malgrat 
el pas del anys segueix sent el 
carrer Jacint Verdaguer.”

Josefina Gibert Llopart

La consulta
Les relacions polítiques 
amb l’Estat espanyol han 
estat sempre molt tibants 
per part del centralisme, 
que ens ha tractat com si 
fóssim una colònia. Per 
la nostra història i cultura 
som una Nació; el nostre 
idioma ha estat sotmès a 
censura i prohibit en mol-
tes ocasions amb menys-
preu i insults. Estem can-
sats del maltractament i 
de les humiliacions. Ha 
arribat l’hora de fer valer 
els nostres drets pacífi-
cament.

Les disbauxes dels 
governs de la Corona 
en diferents èpoques 
ens han obligat a voler 
fer una consulta per 
conèixer l’opinió de la 
nostra ciutadania amb 
una senzilla pregunta: 
“Volem canviar l’actual 
sistema de govern per 
una república catalana?”. 
Aquesta iniciativa ha 
ocasionat un esvalot al 
galliner de la caverna per 
tal de fer-nos agafar por 
amb l’amenaça d’enviar-
nos el Tercio i els tancs 
de la Brunete.

Recordem la Via 
Catalana de l’Onze de 
Setembre de 2013 en què 
els catalans, encaixant 
les mans, vam compon-
dre una línia seguida 
des de Port Bou fins a 
Alcanar que va trans-
córrer amb civisme i to 
festiu. D’aquesta manera 
vàrem demostrar a tot el 
món la nostra voluntat 
d’independència.

Aquesta vegada, 
tothom a votar per un 
canvi total cap a un món 
on imperi la pau i la bona 
convivència entre veïns 
que som i serem.

Francesc Rimblas i 
Balagué

El passat dia 30 de juny va 
tenir lloc la inauguració del  
Racó de Guillem Agulló i 
Salvador, entre el passeig de 
la Pau i el carrer d’Anna 
Canalias. L’acte va comptar 
amb la presència del  con-
seller de Justícia, Carles 
Mundó, així com la del pare 
de l’homenatjat i les autori-
tats locals.

Fins aquí, tot correcte. 
Però s’ha comès una pífia 
garrafal, ja que en el rètol que 
dona nom a la placeta,  hi posa 
“Racó de Guillem Agulló i 
Salvador”, però, en canvi, a la 

placa commemorativa, amb 
l´explicació del personatge 
(que estan escassament a cinc 
metres una de l´altra) hi posa 
Guillem Agulló i Salvadó. És 
a dir, que li han canviat el 
cognom.

És de suposar que alguna 
persona de la Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament hau-
ria d´haver supervisat que tot 
estigués correcte per al dia de 
la inauguració, ja que aquests 
detalls el que demostren és 
precisament poca cultura!

Vicenç Joan Camps

Deixadesa a la 
carretera

En El Llaç del mes passat vaig 
publicar un article amb aquest 
titular acompanyat d´una sèrie 
de fotografies realitzades 
durant un mes i mig, des de 
l’1 de maig fins al 15 de juny, 
per il·lustrar aquella crítica.  

Aquella revista es va posar 
a la venda el dia 14 de juliol 
a les 9 del matí i passades 
48 hores, el dia 16 de juliol,  
oh, sorpresa!,  resulta que les 
males herbes i les plantes de 
les voreres ja havien desapa-
regut. Fins i tot, a sota dels 
vuit bancs per seure que hi ha 
a la plaça de la Bàscula ja no 
hi havia res; és a dir, estaven 
en perfecte estat de neteja.

A qui correspongui, gràci-
es per esmenar aquest proble-
ma. És increïble la celeritat a 
netejar en menys de 48 hores 
el que no han fet en dos mesos 
i mig.  

Però, és clar, si algun vilatà 
després de llegir l´article va 
decidir anar algun dia a fer 
una ullada al lloc, en veure 
que ara tot estava correcte i 
net, podia pensar que l´article 
havia estat un somni. Per sort, 
hi havia el recull gràfic per 
testimoniar-ho.

Vicenç Joan Camps

Aquí el tenim. El gran pare de tots els plataners de Molins de Rei.
Aquí tenim un grandiós arbre que bressa una petita palmereta.
Encara vol ser pare!!!
Oh, gran i majestuós arbre de la bondat,
de la tranquil·litat, de l’aigua i l’ombra.
Espero que et respectin ara i sempre fins a la fi dels temps.
Tu encara hi seràs, amb la memòria dels nostres avantpassats.
Que content deus estar amb la mainada jugant a sis passes de tu!!!
Que guapo estaries rodejat per un banc de fusta que radiï el teu tronc!!!
Que alegre estaries quan vinguéssim a seure i recolzar-nos al teu tronc!!!
Que els déus et protegeixin del brètols i els jardiners que no 
saben tractar els arbres ni valoren la teva antiguitat.

Isabel

Cal acabar 
amb el botellón

Oda a Parot Plataner

Pífia lingüística
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No, no és el que jo volia
No i rotundament no! No ha estat un somni; en tot cas, un malson, ja que per a mi era 
impensable del tot el final que ha tingut cal Cardona. Però, molt sincerament, m’heu obli-
gat a fer-ho, ja que, com molts, tinc una família, una vida i haig de mirar endavant.

¿Qui m’ho havia de dir, l’any 2008, quan tenia pensat renovar el negoci de tota la 
vida dels meus pares, el que havia de ser el meu futur –el Forn de Pa de cal Cardona– i 
arreglar casa nostra, cal Cardona, tota de dalt a baix? Amb un projecte il·lusionant de 
fleca/degustació al centre del poble amb aires modernistes i que conservaria/restauraria la 
casa sencera amb els terres, façana, interiors, etc. Donaria 
la campanada de ben segur com a negoci/casa. Només 
un arquitecte, la meva família i jo ho sabem, perquè ho 
portem dins... Frustrats? No ho sé. Potser les paraules més 
adients serien decebuts i derrotats.

En veure que d’una il·lusió latent passem, tot d’una, 
a una obligació/peatge, quan la meva estimada mare, 
l’ànima riallera del taulell de la fleca, tristament mor 
l’octubre del 2009 i des dels estaments ens diuen molt 
“carinyosament” que “passi per caixa, si us plau”: impost 
de successions, plusvàlua municipal. Cooooollons! Que 
no és nostre això? Que us devem quelcom? És casa 
nostra, la nostra feina i el nostre negoci, que serveix, 
evidentment, per pagar els vostres impostos, tributs, etc. 
Aquí ho hem pagat tot i ens hi hem deixat la vida, la 
salut, la feina i el sacrifici, senyors. No, ja veig que no 
és nostre; ja veig que no en teniu prou i en voleu més, 
moooolt més!

Ens refem com podem i continuem lluitant, pensant en 
la il·lusió del projecte de tirant endavant, pensant que ho 
tirarem endavant. Cal Cardona té mes de 100 anys i ha viscut molts moments i situacions, 
com per ara rendir-nos.

Molt tristament, el que es rendeix és el meu estimat pare l’agost del 2011, un home 
treballador, sincer, humil i complidor que havia viscut una postguerra i que pensava en 
el bé dels seus... No, pare, no, volen cobrar més, no en tenen prou (mai). A ells, què 
els parles de sentiments, il·lusions, projectes, sacrificis, vides? Has de pensar que pensen 
que nosaltres som rics... Tenim patrimoni, negoci propi... (Molts us ho penseu això de 
veritat? Una merda, una merda molt grossa tenim. N’hi ha que sí que la toquen i tenen 
molt de tot, però, de veritat, no és el nostre cas). Ara ens toca un altre peatge: de nou, la 
plusvàlua. Quina sagnia/bestialitat i, és clar, aixecament de l’usdefruit, un impost sobre 
un altre (l’usdefruit que el pare ja havia pagat dos anys escaig enrere per disposar de tot 
mentre fos viu).

La meva dona em diu “Tancarem el forn” i jo li dic “NO!!!”. Un negoci de més de 100 
anys d’història, de feina, lluita, sacrificis, bons i mals moments no es tanca així de fàcil. 
Són moltes vides de treball. Quanta raó que tenia, pobre il·lús de mi!

El 31 de desembre del 2013, després de 120 anys de vida, el Forn de Pa de cal 
Cardona abaixa la porta del tot per no tornar-la a obrir mai més i jo afortunadament trobo 
feina 7 mesos més tard. Així puc continuar pagant l’autopista particular que tinc.

Passen els anys i la casa es va deteriorant. És clar, nosaltres estem fets per pagar no per 
invertir. Després de reunions, negociacions i acords, arribem al dia d’avui, dia 2 d’agost 
del 2017: cal Cardona deixa de ser nostre i gràcies, i moltes, a un certificat urbanístic 
sol·licitat amb anterioritat a la suspensió de llicències d’obres i enderroc de finques preca-
talogades, es pot tirar endavant el projecte actual d’obres, el qual inclou l’enderroc total de 
la casa i l’edificació de nous habitatges.

Perquè si no, encara volien la façana, tu! Estic flipant i molt. Després de tot el que ha 
passat i el que estem passant (els impostos no descansen), sense rebre cap ajuda esta-

mental i casats amb el banc, ¿de veritat us penseu 
que a mi no em sap greu que tot vagi a terra i veure 
el que hagués pogut arribar a ser i no serà mai més? 
Aquestes setmanes d’agost, passar per davant de casa 
teva, veure com, de mica en mica, la van tirant a terra 
amb una immensa tristor/enyorança; sentir uns cops de 
mall que portaré gravats en el meu interior de per vida 
i pensar que és el millor per als meus, per a mi i per als 
que ja no hi són, que espero que em perdonin si creuen 
que he actuat malament i per no continuar la història de 
cal Cardona i el seu llegat. Molt sincerament el que he 
fet... plorar és el que he fet!

Tornaré de vacances i cal Cardona ja no hi serà.
Continuaré, si deu vol, vivint a cal Cardona, al nou 

cal Cardona, i portaré per sempre la seva història, el 
seu record, les imatges, els moments i les anècdotes 
viscudes allà, dels quals molts que esteu llegint aquest 
escrit en formeu part, n’heu viscut  i us vull agrair 

haver format part de la història de cal Cardona i de la meva vida.
I agraeixo molt d’antuvi l’oportunitat que ens brinda El Llaç per expressar, dir la veritat 

de tot el que ha passat i mostrar així de lliure, sense més, la nostra humil opinió.

Lluís Vinyets i Amigó

De fet ho serem molt si no votem!!!
Som uns gamarussos
“Un dels elements que més amplitud de mires dóna sobre 
un país són les infraestructures de transport. Normalment 
per carretera. Quan aprofites les vacances per voltar 
una mica t’adones de com en som, de gamarussos, a 
Catalunya. Almenys pel que fa a la xarxa de comunica-
cions i al tracte que ens ha donat l’Estat espanyol al llarg 
de dècades. (...)
El bany de realitat ve quan agafes el cotxe i te’n vas a 
voltar. Quan recorres les espanyes, et cau tot a terra. Un 
exemple, només: un trajecte de Barcelona a Madrid. Són 
uns 625 quilòmetres. Deixant de banda la gasolina, el 
viatge surt a uns 18 euros de peatge, que pagues única-
ment a Fraga. És a dir, que fent números et costa 0,0288 
euros per quilòmetre. Per Sòria i per Guadalajara passes 
per unes magnífiques autovies en què pràcticament ets tu i 
qui vagi amb tu al cotxe. Un altre exemple, però aquest a 
Catalunya mateix. Un Barcelona-Girona, que obligatòria-
ment has de fer per autopista perquè no hi ha cap alter-
nativa gratuïta que no sigui utilitzar l’N-II i creuant tots i 
cadascun dels pobles del Maresme. El trajecte no arriba ni 
als cent quilòmetres, però per l’AP-7 t’has de deixar 8,81 
euros, amb dos peatges. És a dir, que el cost s’enfila a 
0,0881 euros per quilòmetre.
I és quan fas números quan confirmes que ja no és una 
sensació sinó una realitat que els catalans som uns grans 
gamarussos. I més en serem si no ens afanyem a marxar.”
David Brugué – “Full de ruta” – EL PUNT AVUI – 
Diumenge 13 d’agost de 2017

Els guarniments dels carrers i de les places per a la 
Festa Major és un dels elements que actualment gaire-
bé s’han perdut. La construcció del guarniment gene-
rava un valuós esperit associatiu entre tots el veïns.  
“L’art de guarnir el carrer
Les primeres notícies de 1862 que parlen dels guarni-
ments dels carrers i les places de Gràcia fan referència 
a les enramades, una ornamentació feta amb matolls i 
brancatges encaixats amb diferents classes de flors que 
combinaven amb garlandes de paper de colors. Amb el 
temps, també es van incorporar parts escenogràfiques als 
guarniments. (...)
Els festers
Els guarniments són una obra col·lectiva i efímera, fruit 
del grapat d’hores de moltes persones que les dediquen 
a aquesta activitat de manera altruista, que participen en 
una finalitat comuna que transmet valors de convivència 
i veïnatge, uns valors essencials per a la societat que ha 
conviscut amb la festa durant tots aquests anys. (...)
Els valors
Els guarniments tenen l’origen en les tradicions populars 
d’aquests indrets i generen un seguit de valors impor-
tants entre les festeres i els festers, no tan sols perquè fan 
realitat un somni que s’han imaginat durant molts mesos 
i que volen compartir amb les persones que s’acosten a 
la festa, sinó també perquè la feina que fan es basa en la 
companyonia, perquè treballen plegades per materialitzar 
un il·lusió i donar sentit a l’esperit associatiu que les ha 
fet confluir en aquesta empresa.”  
Text extret del programa de mà de l’exposició “L’Art 
de Guarnir el Carrer. La construcció col·lectiva i ima-
ginativa de l’efímer” (Envelat del Bicentenari de la 
Festa Major de Gràcia)

Anar a la deriva pel “sentiment d’un país”...
Joan Josep Omella, Homilia desafortunada
“El cardenal Omella va pronunciar una homilia ben des-
afortunada ahir (20 d’agost), en  la missa de record per 
les víctimes dels atemptats, i no només pel fet que la fes 
tota en castellà, sinó perquè va menystenir els Mossos, 
Catalunya, el president català i va polititzar-la criticant de 
sota mà el “procés” català.”
“Les cares de la notícia” – EL PUNT AVUI – Dilluns 21 
d’agost de 2017



6
núm. 535 juliol-agost 2017

Ha estat en aquest mitjà de comunicació, El Llaç, on, amb molt d’èmfasi, 
veïns de la Rierada defensen que volen tirar enrere la urbanització que 
després de 40 anys s’ha aprovat. 

Molins de Rei, la vila, al·lucina. Moltes persones, confoses, no entenen 
res. L’escrit publicat en aquest mitjà ha portat a confusió moltes persones, 
perquè s’han dit mentides o s’ha volgut que es mal interpretin dades: poc 
més o menys d’un 30% de signants i molts d’ells no volen aturar res. Amb 
molts arguments i moltes suspicàcies, acusant sense proves i amb l’únic 
propòsit de perjudicar, deixen anar un seguit d’improperis, ataquen perso-
nes en concret i neguen els fets (envien un recurs a l’Ajuntament, fan uns 
escrits i parlen per Ràdio Molins de Rei i després ho neguen tot); ni tan 
sols l’advocat que els defensa ho creu.

Si bé la Rierada és un nucli de població de l’antic terme de Santa Creu 
d’Olorda i, això sí, ho reconeixen, també hauríem de dir que no hi ha 
hagut mai cap promotor. Antigament, quan hom necessitava una casa, se 
la construïa: a Molins de Rei, Sant Cugat, Cornellà, el Papiol... (normal-
ment treballadors de la zona, pagesos, bosqueters, carboners, jornalers, 
artesans...) censaven o compraven la terra o bé ja era seva. Així, la Rierada 
va anar creixent des d’èpoques molt llunyanes fins als anys 60 del segle 
passat, quan es va voler ordenar el territori, per bé o no (de segur que 
requeríem clavegueram i aigua potable).

Avui, quasi  tots els qui reclamen i fan gala de tantes lleis, en primer 
lloc no han adquirit les seves finques als “propietaris que volen titllar 
d’especuladors”. Aquelles finques grans del segle XVI o XVII havien estat 
segregades per parcers, cabalers o prohoms adinerats o especuladors 
(com avui especulen els qui volen millores a costa dels altres, si entrem 
en aquest joc de paraules), com també han construït sense llicència o han 
fet cases amb una llicència d’obres menors. No sé si la memòria els falla 
a alguns, però quan el projecte d’urbanització va ser aprovat inicialment, 
varen posar entrebancs fent revisar el projecte a fi d’aturar-lo i aconseguir 
que diferents zones es declaressin inundables (amb el consegüent perjudi-
ci per als propietaris, com el restaurant de Can Castellví) i avui es queixen 
que s’hagi d’indemnitzar. La bòbila, una indústria que Déu sap quants 
anys fa que era a la Rierada, construïda aproximadament als anys 20 pel 
Sr. Rius, va ser adquirida després pels Srs. Marimón fins avui i declarada 
en gran part, i, sí, dins el projecte d’urbanització, com a lliure permanent, 
excepte dos solars edificables (Recordeu? gràcies a vosaltres, glorioses 
eminències, que us erigiu com a banderers de la proesa), i ara preteneu que 
s’abusi dels altres mentre no us toqui a vosaltres, promotors de mogudes, 
que voleu que quedi mort. Hom sap realment el que significa aturar o tirar 
enrere la urbanització?   

Santa Creu d’Olorda, voltants de l’església... Les torres que hi ha estan 
condemnades, tenen un límit,  no poden ser venudes, no es poden hipo-
tecar, no es poden reformar. Els propietaris actuals tenen limitada la vida 
dels seus habitacles amb la seva pròpia vida: “no valen res”.

La Rierada no serà menys. Ni carrers, ni aigua, ni clavegueram, zones 

en perill d’incendi, reialme d’okupes, xarxes elèctriques i de telefonia 
precàries, amb un sol futur, més o menys llunyà, de reconvertir-se en una 
zona forestal. “No val res”. Hi ha cassos flagrants d’algun dels signants 
que és capaç de voler vendre la seva finca a uns preus prohibitius. I pre-
gunto als altres: per quant valoreu la vostres finques?

Hi ha qui tot això no el preocupa i així ho manifesta. Ja ha explicat a 
tothom que ha estat molts anys llençant les aigües negres de la seva fosa 
als veïns, i se’n diuen ecologistes! Però no entenc com d’altres molt pro-
pers en aquest individu poden combregar amb les mateixes conviccions, 
quan tots hauríem de lluitar per un objectiu –l’abaratiment dels costos–, 
però posar  traves a l’Ajuntament, vertader promotor, no trobo que sigui 
cap solució.

L’Ajuntament, moltes vegades ha promès reinvertir part dels beneficis 
que aconseguís en les vendes dels terrenys de cessió, aconseguir ajuts 
d’entitats (Collserola, Diputació, Generalitat, rebaixes en els costos i allar-
gament de les despeses)... Aquí sí que hem de parlar, i parlar seriosament, 
per arribar a uns preus o un finançament assequible. 

No cal posar paraules dramàtiques. La major part dels qui no volen 
urbanitzar no són els jubilats. Els qui són més grans i els més intel·ligents 
saben que la revalorització de les seves finques, així com la parcel·lació 
dels solars, reverteix en un valor per sufragar les despeses, sense que això 
representi una càrrega (això no treu que no es vulgui intentar rebaixar cos-
tos), però mirant de manera positiva i sense l’ofuscació i, sobretot, l’enve-
ja que hi ha. Tot plegat pot portar a estar pendent del veí, mal pensar que 
els altres puguin tenir més i que els estan afavorint. Això no és representar 
res ni ningú; això seria una angúnia col·lectiva. És com inflar les dades 
o com denunciar que la gestió de la Junta Administrativa de Cooperació 
no està operativa. En aquells anys que hom es va creure que servia per a 
alguna cosa, els mateixos d’ara deien que no hi estaven representats i no 
li donaven suport. Bé, avui els interessa treure-la a lluir per dir que no els 
representa l’Associació de Propietaris i Veïns. Heu deixat que es mulli, 
heu deixat que gestioni i ningú ha estat capaç d’implicar-s’hi. Espero 
recapacitació per sentit comú. L’ofuscació no ens deixa veure la realitat. 
Qualsevol pot analitzar la realitat i veure que es podrà vendre un solar, que 
la seva finca la podrà vendre per un valor (amb tots els serveis), la podrà 
hipotecar. Hi ha persones grans que tenen pensat deixar la Rierada i anar 
a la ciutat a fi de tenir serveis més còmodes, i ho podrà fer si es valora la 
seva finca. A voltes, les persones ens desesperem sense parar a pensar amb 
totes les opcions que hi ha, ja que els serveis (que gràcies a aturar-los fa 
uns anys ara són mes costosos i més restrictius) s’han de tenir i s’han de 
pagar. Les millores s’aconsegueixen pagant.

No em vull estendre més. Les coses, els fets, els problemes, parlant i 
estudiant tots els pros i contres, es poden resoldre i es resolen.

Joan Castellví, president de l’Associació Administrativa de 
Cooperació del Pla Parcial de la Rierada

A la Rierada, els veïns que tenen 
cases construïdes, no volen urbanització

El passat 6 de juny es va presentar públicament, en un acte a la Federació 
Obrera, la plataforma Molins de Rei pel Sí. L’acte, que va comptar amb 
una nombrosa presència de públic, va servir per donar a conèixer el pro-
jecte unitari que diverses entitats i formacions polítiques independentistes 
hem impulsat per treballar a favor del vot SÍ en el referèndum que el 
president de la Generalitat va anunciar per al proper 1 d’octubre, data que 
coincidirà, com les darreres eleccions al Parlament, en el darrer dia de la 
Festa Major de Sant Miquel.

I aquest és l’esperit que presideix Molins de Rei pel Sí: treballar de 
manera unitària i transversal, rigorosa, didàctica i també festiva per assolir 
la victòria del SÍ, no solament a la nostra vila (que és l’objectiu concret 
que ens mou a Molins de Rei), sinó també en el conjunt de Catalunya i 
aconseguir així, d’una manera pacífica i democràtica, guanyar el referèn-
dum d’autodeterminació i fer el pas decisiu per a la proclamació de la 
independència.

Aquest és l’objectiu pel qual, a partir de la proposta de Molins de Rei 
x la Independència-ANC i Òmnium Cultural, es va crear una primera 
comissió de treball integrada per tres representants de cada entitat que 
van debatre les bases de la plataforma i les van traslladar al conjunt de 
forces polítiques independentistes presents a l’Ajuntament (PDECaT, 
CUP i ERC, als quals posteriorment s’hi va afegir MES) i, d’aquesta 
manera, amb l’acord de totes elles es va decidir avançar en la presentació 

pública de la plataforma i en la concreció de la participació/organització 
de les primeres accions, totes de tipus unitari: participació en la xerrada 
del diputat d’ERC Gabriel Rufián al barri del Canal, participació en el 
Shopping Night amb la venda d’unes samarretes pròpies, rebuda de la 
Flama del Canigó, organització de la xerrada amb Ramon Cotarelo al 
barri del Canal, projecció de la pel·lícula La revolució cantada al Racó 
dels Gegants Vells i la xerrada sobre “El futur de les pensions”, també al 
barri del Canal. Un seguit d’actes i propostes que han tingut una excel·lent 
acollida, molt especialment els que es van dur a terme al barri del Canal, 
dels quals n’estem especialment satisfets.

Han estat gairebé tres mesos d’una activitat frenètica, que contrasta 
amb la nul·la activitat dels defensors de la no celebració del referèndum 
(PSC, Ciutadans i PP). Ells ho basen tot en els missatges dels mitjans de 
comunicació estatals i de la premsa unionista (de l’ABC a La Razón, pas-
sant per El País, La Vanguardia i El Periódico). I al bell mig de tots queda 
la permanent posició d’ambigüitat del Comuns, instal·lats en la petició 
de garanties democràtiques per un referèndum que saben prou bé que si 
topa amb un munt de dificultats formals i de fons no és per cap més raó 
que per la negativa absoluta de l’Estat a acceptar la via democràtica de les 
urnes per a la resolució del conflicte polític Catalunya-Espanya. La revo-
lució democràtica que suposa el procés cap a la independència per la via 
del referèndum d’autodeterminació i, en cas de victòria del SÍ (com és el 

Molins de Rei pel Sí
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El motiu d’aquest article és fer pública una pràctica que, tot i que bastant 
freqüent, creiem que no s’hauria de deixar passar. Les regidores de la 
CUP creiem que hi som per transformar la vila, afrontar debats de cara i 
avançar cap a una societat més justa, lliure i sostenible. Creiem que és 
la nostra responsabilitat impulsar debats clau, ja que per gestionar 
el dia a dia dels serveis ja tenim el cos de tècnics i tècniques munici-
pals i tota la seva experiència. Els representants dels partits hi som per 
afrontar, des de la part que ens pertoca a l’Ajuntament, els problemes 
d’habitatge, les desigualtats socials, la privatització dels serveis públics 
o en aquest cas, la participació ciutadana. No per aplaçar els debats i 
mirar cap a una altra banda.

El 21 de juliol va fer un any que, a proposta del mateix Govern local, es 
va aprovar la constitució de la comissió per treballar el ROM (Reglament 
Orgànic Municipal), que ha de definir com els ciutadans, les entitats i els 
partits participen i interaccionen amb l’Ajuntament de Molins de Rei. Cal 
destacar que 40 anys després de la “Transició”, encara som un dels pocs 
municipis sense ROM i, per tant, sense la principal eina que perme-
tria més participació ciutadana institucional que la mínima que permet 
l’Estat espanyol per via del ROF, el marc bàsic. 

Per exemple, sense anar més lluny, si tinguéssim un ROM com el 
que ja vam proposar la CUP el 2012 (http://www.viumolinsderei.
com/2012/05/25/2012/la-cup-proposa-un-nou-reglament-organic-mu-
nicipal/), els veïns i les veïnes de la Rierada haurien pogut llegir i 
defensar la seva pròpia moció el passat Ple de juny, en comptes de 
necessitar que algun partit els l’entréssim en nom nostre. 

La cronologia de la política “de titulars”
El desinterès del Govern que ens porta a creure imprescindible fer-ho 

públic és semblant a altres temes d’aquesta legislatura: 21 de juliol de 
2016, s’aprova la creació de la comissió d’estudi. El Govern no la convoca 
fins al 21 de novembre per donar-nos una proposta tècnica que no presen-
ta pràcticament cap novetat, i en format no editable (PDF bloquejat). Una 
proposta tan simple que no hauria servit perquè col·lectius com els veïns i 
les veïnes de la Rierada llegissin la seva pròpia moció. Un mes més tard, 
després de demanar reiteradament (fins a 5 cops) un document en format 
editable, l’acabem creant nosaltres mateixos (18 pàgines). Fins al 28 de 
febrer no es farà la primera reunió de treball, on no es debaten les nostres 
propostes, fetes arribar amb antelació, ni les d’ERC, i no presenten cap 
proposta ni CiU ni el PSC, partits del Govern. I des de llavors, i ja som a 
juliol de 2017, silenci. 

Ni se’ns contesten els correus en què demanem quan serà la propera 
reunió, ni les interpel·lacions reiterades als plens, ni les preguntes en 
persona. Però a través dels mitjans, és ben viva la política dels titulars: 
es fan notícies i notes de premsa per dir que el Govern apostarà per la 
participació ciutadana, però el ROM, principal eina, totalment aturat. 

Què proposem la CUP quant a participació ciutadana?
Per una banda, creiem que tots els molinencs i les molinenques no 

podem caure en l’error d’esperar que uns representants i unes institu-
cions, elegits cada 4 anys, siguin la solució a tots els problemes. Només 
la mateixa gent, organitzada, informada i crítica, tenim la clau que 

obre tots els panys, ja sigui el futur polític dels Països Catalans, aturar els 
desallotjaments injustos o un preu just del tiquet de la RENFE.

Però pel que s’escau a l’Ajuntament, i al ROM, hi ha moltes formes de 
facilitar la transparència, la participació i la coresponsabilització de la 
població des de la institució. La CUP vam presentar 26 articles addicio-
nals als 48 originals, amb la incorporació de seccions que reconeixen el 
dret dels ciutadans a ser informats i consultar la informació institucional, 
el dret a participar en els òrgans municipals o el deure del Govern a con-
vocar sessions d’audiència pública periòdiques, inclosos debats públics 
d’ordenances fiscals i pressupostos abans de ser aprovats. 

També, la CUP hem proposat l’addició d’articles que reconeixen i 
regulen el dret a la iniciativa ciutadana. Hi tractem la durada de les inter-
vencions i del  Ple, per adequar-lo a una conciliació laboral i familiar 
correcta, i facilitar-ne la participació i seguiment per part de la ciuta-
dania (alguns plens acaben passada la mitjanit, moment en què s’obre el 
micròfon a la població per primer cop), i la creació d’un registre d’entitats 
i associacions que reconeixeria els drets dels ciutadans organitzats.

Reflexions sobre la política institucional de CiU i el PSC a Molins
L’experiència d’aquests 6 anys de sociovergència ens ha dut a la con-

clusió que el Govern de Xavi Paz i Joan Ramon Casals només actua si 
tindrà desgast en els resultats electorals. De manera que, un cop més, ens 
veiem obligades a fer pública aquesta manca d’interès d’un tema que 
ells mateixos van obrir fa un any per fer-ne un parell de titulars. 

La CUP ja ho vam dir fa poc: cal un govern que afronti els debats 
clau que s’han anat aplaçant i els que vindran en clau municipalista 
en la futura república: la participació ciutadana, la mobilitat sostenible, 
el consum responsable i de proximitat, el model de producció i gene-
ració de residus o l’ús i la progressiva privatització de l’espai públic, 
entre d’altres. Això és el que nosaltres entenem per política valenta. Per 
gestionar els serveis existents ja tenim l’experimentat equip de tècnics 
municipals.

Carles Ros, regidor de la CUP a l’Ajuntament de Molins de Rei

De titulars i (manca de) compromís sociovergent: 
el ROM i la participació ciutadana a Molins de Rei

nostre desig), la construcció de la República Catalana en un procés cons-
tituent al qual hi som tots cridats sembla que a ells no els motiva tant com 
l’improbable canvi de la correlació de forces polítiques en el conjunt de 
l’Estat que permeti (amb un mecanisme extraordinàriament complex i de 
resultat més que incert) reformar la Constitució i aconseguir més nivells 
d’autogovern per a Catalunya (que tampoc concreten). Sembla mentida 
tanta amnèsia (per no dir-ne mala fe) quan això ja ho pretenia l’Estatut 
de 2006 que, després d’haver passat per un referèndum acordat (i després 
de ser modificat a la baixa per les Corts espanyoles), va ser liquidat per 
la sentència del Tribunal Constitucional del 2010 després de ser-hi portat, 
entre d’altres, pel PP. 

Des del moment de publicació d’aquest article (escrit a final de juliol) 
és molt probable que diferents fets noticiables de rellevància permetin 
a l’unionisme seguir qüestionant el referèndum i a l’independentisme, 
reforçar la mobilització popular com a element determinant per assolir els 
objectius de tot un poble. Sens dubte, la força de l’independentisme és al 
carrer i ara caldrà que ho sigui, definitivament, a les urnes. Aquesta és la 
nostra feina i el nostre compromís.

A Molins de Rei pel Sí ens queda el mes de setembre per davant per 
seguir en aquesta línia positiva de facilitar idees i arguments per convèn-

cer la majora de molinencs i molinenques de participar en el referèndum 
i fer-ho votant SÍ. A hores d’ara tothom sap que el referèndum va de 
democràcia, de l’expressió lliure de les persones, que són els que el faran 
possible, més enllà de la determinació d’uns polítics que serveixen aques-
ta voluntat popular. L’1 d’octubre tenim la gran oportunitat. L’èxit i la joia 
que devem als nostres pares i avis, als nascuts aquí i als vinguts de fora 
que han contribuït amb el seu esforç a aixecar aquest país després de la 
derrota de la Guerra Civil i de 40 anys de franquisme. I per tancar aquest 
llarg i feixuc període del règim espanyol nascut de la Transició política 
i de la Constitució del 1978. I per guanyar un futur per construir un nou 
país, una nova república, que és la millor herència que podem deixar als 
nostres fills i néts que són, no ho dubteu, els que tenen tot el futur per 
davant per viure’l en llibertat i en plenitud en un país que els faci costat, 
que els defensi, que garanteixi els seus drets polítics, socials i econòmics, 
i els ampliï, i on quedi per sempre més garantida la seva cultura i la seva 
llengua (com la llengua espanyola). I tot això podrem fer-ho si guanyem 
el SÍ. 

Jordi Romeu i Nicolau
Exregidor. Representant de l’ANC a Molins de Rei pel SÍ

La regidora Laura Peradalta va explicar en roda de premsa el 25 de 
Maig de 2012 la proposta que va fer la CUP per modificar el ROM // 

Laura Herrero
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El 9 de juny passat es va 
celebrar el sopar anual de 
socis i simpatitzants del 
grup local Pla del Llobregat 
d’Amnistia Internacional de 
Catalunya. En un ambient 
amistós i distès es va com-
partir una estona molt agra-
dable que va transcórrer en 
l’entorn del restaurant de 
La Peni, espai que ens acull 
des de ja fa tres anys.

Els assistents al sopar 
van participar al final de 
l´acte en la campanya 
d’Amnistia Internacional 
per denunciar les polítiques 

contra els refugiats i els 
immigrants engegada per 
Donald  Trump.

Amb la presentació 
de cartells amb lemes al-
lusius a aquest tema com 
ara “drets dels refugiats =  
als drets humans”, “ni por 
ni odi” o “recorda Estats 
Units és una nació de refu-
giats” es van fer diverses 
fotos que seran entregades 
a l’ambaixada dels Estats 
Units a Madrid  i també al 
Congrés d´aquell país, com 
també seran penjades a les 
xarxes.

Cal que tots estiguem 
atents i denunciem ferma-
ment les greus vulneraci-
ons dels Drets Humans que 
s’estan comenten en molts 
països en nom de la segure-
tat dels ciutadans.  

Finalment, i des d´aquest 
espai, volem agrair el suport 
que al llarg de l´any rebem 
de moltes persones, tant 
com a particular i com a 
entitats. 

Grup Local Pla del 
Llobregat 

d’Amnistia 
Internacional

Els dies 10, 17 i 18 de juny 
es va dur a terme el pri-
mer torneig La Roda – La 
Rodeta Solidària, organit-
zat per la Secció d’Hoquei 
Patins del Club Esportiu 
Molins de Rei. Part de la 
recaptació obtinguda (400 
euros) ha estat donada a 

l’Associació Gueopic.
El passat diumenge 18 

de juny, Daniel Andreu, 
president de Gueopic, va 
rebre de mans de Daniel 
Calvo, representant de la 
Secció d’Hoquei Patins, un 
xec per valor de 400 euros.

Redacció

Amnistia Internacional fa el seu
sopar anual de cloenda del curs

L’hoquei molinenc 
aporta 400 euros a Gueopic

L’Ajuntament de Molins 
de Rei i l’Associació de 
Familiars d’Alzheimer 
(AFA) van segellar un acord 
de cessió per a 20 anys de 
la tercera planta de l’Espai 
Sociosanitari Josep Maria 
Salas, l’antic ambulatori, 
perquè s’hi construeixi un 
centre de dia per a malalts 
d’Alzheimer. L’equipament 
comptarà amb una super-
fície de prop de 350 m² i  
tindrà un accés directe pel 
Camí Antic de Santa Creu 

d’Olorda número 4. El cen-
tre de dia oferirà serveis 
assistencials de qualitat als 
usuaris amb l’objectiu de 
potenciar-los l’autonomia 
en totes les activitats, així 
com transport adaptat 
i suport als familiars per 
ajudar-los a conviure amb 
la malaltia. 

L’antic CAP, situat al 
carrer d’Esperanto, passa 
a anomenar-se, per acord 
del Ple de juny, Espai 
Sociosanitari Josep Maria 

Salas Peiró, en memòria de 
qui va ser president de la 
Creu Roja a Molins de Rei 
entre 1988 i 1991, i al Baix 
Llobregat Centre entre 2003 
i 2015, any en què va morir. 
L’antic ambulatori tindrà 
nous usos i es convertirà 
en un equipament destintat 
a les entitats que treballen 
en els àmbits socials i de la 
salut, com l’AFA o la Creu 
Roja.

Jaume Ortega

L’Ajuntament cedeix a l’Associació 
de Familiars d’Alzheimer una planta 
de l’antic ambulatori per a un centre de dia 

C
ed

id
a 

pe
r l

'a
ju

nt
am

en
t -

 D
an

 C
os

ta

Les persones de 75 anys 
o més que viuen soles a 
Molins de Rei, que actual-
ment són 610, poden optar 
a un ajut de 100 euros 
anuals per fer front a des-
peses de tractaments tera-
pèutics o farmacològics, 
d’odontologia, oftalmolo-
gia, ortopèdies i pròtesis, 
de cobertura de necessitats 
bàsiques d’higiene, roba i 
calçat, o de la comunitat de 

propietaris. 
Per accedir-hi, cal estar 

empadronat a la vila amb 
una antiguitat mínima de 
tres anys, acreditar que la 
renda per càpita no supe-
ra els 9.690 euros anuals 
i no tenir cap altre immo-
ble a banda de l’habitatge 
habitual. Les sol·licituds es 
poden presentar fins al 30 
de novembre.

Redacció

L’Ajuntament atorgarà ajudes 
a les persones de més 
de 75 anys que viuen soles  

CaixaBank ha fet una apor-
tació de 6.500 euros perquè 
l’entitat sense ànim de lucre 
Gueopic, creada per ajudar 
les persones amb dificultat 
comunicativa, pugui seguir 
desenvolupant els seus pro-

jectes.
El conveni entre l’entitat 

financera i Gueopic es va 
signar el 28 de juliol pas-
sat a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament.

Redacció

CaixaBank dóna suport a Guepic



9
núm. 535 juliol-agost 2017

J.F.: És més fàcil tro-
bar feina de dentista a 
la Comunitat Valenciana 
que a Catalunya?

L.G.: Trobar feina 
decent de dentista és molt 
complicat a Espanya, però 
és molt més complicat a 
la Comunitat Valenciana. 
La gran majoria de lli-
cenciats han d’anar-se’n 
al Regne Unit per poder 
exercir la seva professió. 
Sabeu que tenim 4 facul-
tats d’odontologia només 
a València capital? Això 
no passa a cap altre lloc 
d’Espanya.

J.F.: Per què vas decidir 
estudiar odontologia?

L.G.: M’apassiona tot el 
tema de la salut, sempre ho 
havia tingut clar.

J.F.: Quins consells 
ens donaries per trobar 
un bon dentista? És car 
anar-hi?

L.G.: Us aconsello 
buscar una clínica dental 
on tinguin especialistes. 
Encara que en Odontologia 
no està reconegut el títol 
d’especialista, tal com 
passa a Medicina, estem 
lluitant perquè així sigui. 
És importat que el propieta-
ri de la clínica sigui també 
odontòleg i no un simple 
empresari, perquè no els 
importa l’ètica professional 
sinó uns números a final 
d’any.

J.F.: Què hem de fer 
per tenir una dentadura 
en perfecte estat?

L.G.: La visita anual 
hauria de ser obligatòria 
per a tothom i educar els 
nens des de ben petits. La 
higiene diària, sobretot 
nocturna, juntament amb 
una bona tècnica de raspa-
llat és el pilar bàsic.

J.F.: També fas de 
docent. De què dones 

classe?
L.G.: Sóc l’encarregada, 

juntament amb una com-
panya i amiga, d’impartir 
les pràctiques que es 
fan a Ortodòncia, al 
grau d’Odontologia, a 
la Universitat Catòlica 
de València, així com de 
donar classes en el postgrau 
d’Ortodòncia en la mateixa 
facultat.

J.F.: Amb quina llen-
gua parles normalment? 
Hi ha moltes diferències 
entre el català i el valen-
cià?

L.G.: Parlo tant cas-
tellà com valencià, però 
majoritàriament valencià. 
És molt típic parlar caste-
llà a la capital i valencià, 
als pobles del voltant. Al 
principi, quan vaig arribar, 
parlava el català, però mol-
tes vegades no m’entenien. 
Com, per exemple, els 
deia que agafessin cita 
per al dinou de maig i en 
valencià és que “agarres-
sin hora per al deneu”. O 
que s’aixequessin en lloc 

d’alçar-se, he he he. Un 
sovint d’anècdotes...

J.F.: Si vinguéssim a fer 
turisme a València capi-
tal, què és el que no ens 
hauríem de perdre?

L.G.: Evidentment, les 
Arts i les Ciències. València 
és una ciutat relativament 
petita si la comparem amb 
Barcelona i es pot llogar 
una bicicleta i voltejar 
sense cansar-te perquè no té 
desnivells. A mi m’encanta 
fer la volta pel riu i passar 
pel Palau de la Música, el 
pont de les flors, etc.

Esmorzar o dinar prop del 
Mercat Central o sopar a la 
zona antiga (El Carmen) té 
molt d’encant. Em recorda 
el Born. Si veniu amb nens 
petits, tenim el Bioparc i el 
Gulliver, però sobretot heu 
de conèixer les falles!!!

J.F.: I de la província, 
quins llocs ens recomana-
ries visitar?

L.G: Tota la zona 
de la costa d’Alacant és 
molt bonica: Altea, Calpe, 
Javea... 

J.F.: A banda de la pae-
lla, quins altres plats típics 
hauríem de degustar?

L.G.: L’arròs al forn, 
l’orxata i els fartons.

J.F.: I de beguda?
L.G.: El tinto d’estiu 

és més típic aquí que a 
Catalunya.

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

L.G.: M’encanta pas-
sejar pel carrer Major o 
anar a prendre un mojito 

al Cèltic amb les meves 
amigues. I, és clar, trobo 
a faltar la meva família. 
No t’acostumes mai a estar 
lluny.

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

L.G.: Clar! La vila és 
i serà sempre part de mi. 
Intento anar una vegada 
cada dos mesos i sempre 
intento exprimir el temps al 
màxim possible.

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

L.G.: Sempre que poden 
s’acosten a València. Al 
final, és a 3 hores en cotxe. 

J.F.: Tens pensat tornar 
algun dia a Catalunya o 
ja et veus tota la vida 
vivint a València?

L.G.: És una llàstima, 
però vaig marxar per no 
tornar. He refet la meva 
vida aquí i sóc molt feliç, 
encara que no tingui tot el 
que necessito.

Lídia, viu a València

“És molt típic parlar castellà a la capital 
i valencià, als pobles del voltant”

La Lídia és una jove odontòloga molinenca de 32 
anys que des del setembre del 2010 viu a València 
amb el seu marit, també dentista com ella. De fet, 

tots dos es van conèixer estudiant la carrera d’odonto-
logia a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 
de Sant Cugat del Vallès. Com que el seu xicot, ara 
marit, era valencià, de Xàtiva, va anar a fer l’especiali-
tat d’ortodòncia a València i allà s’ha quedat.

Actualment, la Lídia treballa d’ortodoncista en dife-
rents clíniques de la Comunitat Valenciana i és profes-
sora de Grau i Postgrau a la Universitat Catòlica de 
València. El seu somni és poder presentar, algun dia, la 
tesi doctoral.

Municipi de residència: València 
Nombre d’habitants: 790.201 (2106)
Superfície: 134,64 km²
Distància amb Molins de Rei: 346 km per carretera

La Lídia, a la Ciutats de les Arts i les Ciències; darrere 
es pot observar l’Hemisfèric (fan projeccions en 3D, 

semblant a l’IMAX que hi ha al Port Vell).

La Lídia, a la Malvarrossa (platja de València)

Falla de les llums del 2010
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La Guàrdia Urbana va 
clausurar un supermercat 
i carnisseria del barri del 
Canal de Molins de Rei 
després que, en una inspec-
ció sanitària, es trobessin 
menjar caducat i florit, i 
aliments que no es conser-
vaven de forma adequada, 
fins i tot al costat de pro-
ductes tòxics. Aquest és el 
cas d’ingredients que feien 
servir per a l’elaboració de 
menjar –sense l’autorització 
necessària–, com cabell 
d’àngel o mantega, que 
guardaven al costat del 
lleixiu i la sosa càustica. 

L’establiment es va clau-
surar de forma cautelar el 
mateix dia de la inspecció, 
a final de juny. L’endemà, 
tècnics de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya 
van corroborar la situació 
i van concloure que calia 
retirar prop de 200 quilos 
de carn, així com molts 
dels altres productes per-
què estaven caducats. Tot 
el menjar que es va destruir 
es pot valorar, aproximada-
ment, en uns 5.000 euros. 
L’actuació es va fer després 
que veïns denunciessin les 
males condicions del local.

L’acta aixecada pels tèc-
nics, segons va publicar Viu 
Molins de Rei, indica que 
aquesta botiga del carrer 
de Sant Isidre no complia 
les condicions higienico-
sanitàries per a la venda 
ni l’elaboració d’aliments 
i tenia una temperatura 
inadequada, amb 34 graus. 
Amb aquesta temperatura, 
oferia productes com ver-
dura i fins i tot ous que, 
a més, estaven caducats. 
L’acta també recull que el 
local venia menjar preparat 
per ells, encara que l’es-

tabliment tampoc complia 
les condicions necessàries 
per elaborar aquest tipus 
de productes i els treballa-
dors no tenien formació en 
manipulació d’aliments. 

Per poder tornar a obrir 
la botiga, el propietari hau-

ria de solucionar totes les 
deficiències que ha detec-
tat la inspecció sanitària, i 
això inclouria fer reformes 
al local. 

Jordi Julià / Viu 
Molins de Rei

El mes de juliol, 
l’Ajuntament va signar 
un conveni per construir 
34 habitatges en règim de 
protecció oficial de venda 
general al barri de les 
Guardioles. L’alcalde, Joan 
Ramon Casals, va firmar 
l’acord que ha de permetre 
construir aquesta promoció 
amb el secretari general 
de la UGT de Catalunya, 
Camil Ros, i la Llar Unió 
Catalònia, l’entitat cons-
tructora sense ànim de lucre 
del sindicat. Es tracta de la 
primera promoció de pro-
tecció oficial des de la ja 
llunyana creació del barri 
de la Granja. 

La promoció consistirà 
en 34 habitatges, 61 places 
d’aparcament i 29 trasters. 
L’edificació serà possible 
per la permuta del solar R4 
a l’Illa 2 del Pla Parcial del 
Sector de les Guardioles. Un 
cop finalitzada la construc-
ció, l’Ajuntament disposarà 
de 8 habitatges com a con-
traprestació per la permuta 
del solar. D’aquests habi-
tatges, quatre es destinaran 
a algunes de les famílies 
afectades per l’expropiació 
dels habitatges del carrer 
Sant Pere de Romaní i els 
altres quatre a necessitats 
socials. 

Durant l’acte de signa-
tura, Casals va subratllar 
que amb la firma del con-
veni “es posa de manifest 
el compromís d’aquest 
Govern amb la construc-
ció d’habitatge protegit” 

i va afirmar que es trac-
ta de “la primera oferta 
d’habitatge assequible al 
municipi després d’una 
dècada d’estancament 
econòmic”. Per la seva 
banda, el primer tinent 
d’alcalde, Xavi Paz, va 
insistir que “el nostre 
Govern defensa la cons-
trucció d’habitatge de 
protecció oficial a la vila”. 
Paz va afegir que “dotar 
d’habitatge protegit un 
barri de nova construcció 
és una mostra d’aquest 
compromís”.

Crítiques de la CUP
En canvi, la CUP denun-

cia l’«incompliment» per 
part del Govern de l’acord 
públic per fer tots els pisos 
de lloguer social “per fer 
baixar el preu tan alt” 
que hi ha a Molins de Rei.  
Els cupaires lamenten que 
només quatre dels habitatges 
acabin sent de lloguer soci-
al i alerten que els 200.000 
euros que costaran els altres 
26 són “molt lluny d’un 
preu assequible per a qui 
realment necessita habi-
tatge”. La CUP retreu al 
Govern “presses” per cedir 
pisos en venda i l’acusa 
de “buscar deliberada-
ment la foto” amb vista 
a les eleccions del 2019. 
D’altra banda, els anticapi-
talistes celebren la voluntat 
de resoldre la situació dels 
afectats per l’expropiació 
de Sant Pere de Romaní. 

Jaume Ortega

Signat el conveni per construir 
34 habitatges protegits al 
nou barrri de les Guardioles

La Guàrdia Urbana clausura una 
botiga amb 200 quilos de carn en 
mal estat i productes caducatsCedida per l'ajuntament - Dan Costa

Vicenç Joan Camps

Guardia Urbana

Jordi Julià
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El nou contracte de nete-
ja viària, que comportarà 
la renovació progressiva 
de tots els contenidors de 
la vila i de la maquinària 
durant els propers mesos, 
ja ha entrat en vigor. El nou 
contracte, vigent des del 
dissabte 1 de juliol, preveu 
l’increment de 47 jorna-
des per any de neteja amb 
maquinària especialitzada, 
vehicles elèctrics, servei de 
geolocalització de la flota 
per fiscalitzar el servei, 

campanyes d’informació i 
sensibilització, personal de 
reforç en època de poda, 
gestió d’emergències i 
l’increment de papereres i 
contenidors. 

El personal que  treballa-
va per a l’empresa anterior 
ha estat subrogat i s’hi han 
incorporat dues persones 
més. L’Ajuntament inver-
tirà un total de 8,4 mili-
ons d’euros en el servei de 
neteja i recollida d’escom-
braries.

L’entrada en servei de 
la nova empresa de neteja 
s’ha fet en mig de les crí-
tiques de molts molinencs 
que a través de les xarxes 
socials s’han queixat del 
mal estat dels contenidors, 
del retard en la recollida, 
de brutícia acumulada en 
determinats llocs i també 
de l’incivisme dels veïns a 
l’hora de dipositar les dei-
xalles i els voluminosos de 
manera incorrecta.

Jaume Ortega

Entra en vigor el nou contracte de neteja viària que 
ha de renovar contenidors i maquinària
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El Partit Demòcrata Europeu 
Català (PDeCAT), que 
governa a l’Ajuntament de 
Molins de Rei encara amb 
el nom de Convergència 
Democràtica de Catalunya 
(CDC), juntament amb el 
PSC, considera que han 
consolidat la “transforma-
ció” de la vila que van ini-
ciar en el mandat anterior 
gràcies a una “bona gestió” 
i a “tenir les idees clares”. 
Aquesta és la valoració 
que va fer el PDeCAT en 
l’equador del mandat en un 
acte celebrat el dijous 15 de 
juny a la Federació Obrera 
amb els regidors del par-
tit i l’alcalde, Joan Ramon 
Casals, que es va sumar a 
l’acte al final perquè venia 
del Parlament.

El líder de l’agrupació 
local va subratllar que el 
pacte de govern amb els 
socialistes, que van forjar 
el 2011, és “sòlid” i va 
considerar que han revertit 
una situació “molt compli-
cada” que es van trobar ara 

fa sis anys. Els nous con-
tractes de neteja i de jardi-
neria; la Biblioteca o el nou 
Museu; els processos parti-
cipatius del Pla d’Actuació 
Municipal (PAM); el debat 
generat per la reforma de la 
carretera; la reducció a 18 
dies del pagament a prove-
ïdors, així com del deute; 
la nova Oficina d’Aten-
ció Ciutadana (OAC); la 
finestreta única empresari-
al o la mostra gastronò-
mica MolinsBdeGust són 
algunes de les accions que 
reivindiquen els regidors 
convergents, segons la 

informació publicada per 
Viu Molins de Rei. Entre els 
reptes, queda la reparcel-
lació de la Rierada, l’última 
oportunitat per regularitzar 
la zona abans que entri en 
vigor el Pla Especial de 
Protecció del Medi Natural 
i el Paisatge (PEPNat).

Els regidors del Govern 
municipal van treure pit 
dels diversos estudis que 
situen Molins de Rei com 
un “referent  a Catalunya” 
en inversió social, baix risc 
de pobresa i reducció de 
l’atur.

Jordi Julià

Un total de 1.132 perso-
nes han votat en els pres-
supostos participatius per 
barris de Molins de Rei, 
que preveuen una inver-
sió total de 250.000 euros 
repartits en actuacions pels 
tretze barris de la vila. La 
participació ha estat tot just 
el doble que a la primera 
edició i representa el 5,1% 
del cens. Els bons resultats 
han portat l’alcalde, Joan 
Ramon Casals, a considerar 
el programa “un èxit que 
ha superat les expectati-
ves”. 

Pel que fa als sistemes 
optats per votar, el vot a 
través d’Internet s’ha incre-

mentat de manera signifi-
cativa, ja que ha suposat el 
60,8% dels vots. La resta 
de participants ho han fet a 
través de l’Oficina d’Aten-
ció Ciutadana, les associa-
cions de veïns i els instituts. 
Hi han participat veïns que 
ja van dir la seva en els 
pressupostos participatius 
de l’any passat i el procés 
de reforma de la carretera, 
però n’hi ha d’altres que 
s’han animat a participar 
ara. Tots ells queden ins-
crits en el registre de par-
ticipació ciutadana, que ha 
passat de tenir 2.374 ins-
crits al finalitzar el procés 
de la carretera als 2.996 

actuals, és a dir, un incre-
ment del 26,2%.

Les actuacions derivades 
dels projectes guanyadors 
s’executaran en els propers 
mesos. Les propostes esco-
llides per barris han estat 
les següents:

Centre Vila: millorar la 
imatge de la plaça Mercè 
Rodoreda i facilitar-ne la 
circulació de vianants

El Canal: millores al 
Parc del Baix Llobregat

La Granja: fer més pis-
tes esportives polivalents 
on actualment hi ha pistes 
de petanca

Bonavista-El Mas /
Torrent de l’Hospital / 
Font dels Casats: aparells 
per fer exercicis saludables 
per a la gent gran a la Font 
dels Casats; afegir bicicle-
ta a la zona de jocs de 
Bonavista i un aparell mul-
tifuncions a la zona infantil 
de Bonavista

Can Graner: punt de 
llum; arreglar l’entrada al 
barri amb un jardí més en 
condicions i la sortida per 
les escales del carrer del 
local

La Rierada (a escollir 
entre dues propostes empa-
tades): arranjament de la 
secció de carrers o arranja-
ment del pati de l’Associa-
ció de Veïns de la Rierada

Jaume Ortega

Molins de Rei i nou municipis 
més fan front comú per exigir 
a Foment que acabi l’enllaç 
entre l’A-2 i l’AP-7

Molins de Rei i nou munici-
pis més del Baix Llobregat 
i el Vallès Occidental han 
creat un grup de treball per 
impulsar les accions neces-
sàries perquè el Ministeri de 
Foment acabi l’enllaç entre 
l’A-2 i l’AP-7, una obra que 
va adjudicar fa deu anys. 
El grup es va constituir en 
un acte celebrat a Molins 
de Rei, durant el qual els 
alcaldes van rebre el suport 
del conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Josep Rull, 
que va demanar que es 
“redueixin els terminis 
i hi hagi una informa-
ció transparent, perquè 
hi ha moltes empreses 
que perden competitivi-
tat perquè aquesta con-
nexió no està acabada”. 
El Departament de Territori 
també s’incorpora al 
grup, que, juntament amb 
Molins de Rei, està format 
per Castellbisbal, Corbera 
de Llobregat, Martorell, 
Pallejà, Rubí, Sant Andreu 
de la Barca, Sant Cugat del 
Vallès, Terrassa i el Papiol. 

L’alcalde de Molins de 
Rei, Joan Ramon Casals, va 

destacar la unió dels alcal-
des per “reclamar la fina-
lització d’una obra cab-
dal per al territori i per 
al país”. El conseller Rull 
va assenyalar que l’enllaç 
entre l’A-2 i l’AP-7 és “una 
obra de país” i que “forma 
part del corredor viari 
mediterrani”. “És una 
d’aquelles inversions que 
amb pocs recursos genera 
un gran retorn econòmic, 
social i ambiental”, va afir-
mar. 

La connexió de l’A-2 
amb la B-30 a l’altura de 
Castellbisbal, amb un cost 
de 74 milions d’euros, és 
una obra inclosa en el proto-
col signat entre el Ministeri 
de Foment i la Generalitat 
el 2005. L’enllaç ha de con-
nectar les dues vies sense 
haver de passar pel peat-
ge de Martorell i, alhora, 
augmentar la connectivitat 
territorial del nord del Baix 
Llobregat a la xarxa viària. 
Les feines es van adjudicar 
el 2007, però han patit dife-
rents aturades.

Jaume Ortega

El PDeCAT reivindica la “bona gestió” que 
li ha permès consolidar la “transformació” 
iniciada el 2011 amb l'arribada a l'alcaldia

El procés participatiu d’inversions 
als barris dobla la participació

Actuació, al Centre Vila, que s'ha fet gràcies 
a la petició dels veïns
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El Festival de Cinema de 
Terror de Molins de Rei, 
amb la col·laboració de la 
Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Molins de 
Rei i la Biblioteca Pau Vila, 
convoquen l’11è Concurs 
de Microrelats de Terror - 
2017, dedicat a relats que 
s’integrin dins el gènere 
de terror i gore, escrits en 
català i/o castellà. Com 
a novetat, l’edició d’en-
guany incorpora un “Premi 
Especial Instituts” destinat 
a tot l’alumnat de 1r i 2n 
de Batxillerat que hi vulgui 
participar.

L’objectiu d’aquest 
premi és potenciar el gaudi 
per la literatura del gènere 
de terror i fomentar la cre-
ació literària i l’expressió 
escrita dels joves a través 
de la construcció de textos 
literaris breus (màxim, 333 
paraules). 

Aquesta categoria 
inclourà dos premis: el 

millor microrelat escrit en 
llengua catalana i el millor 
microrelat en llengua cas-
tellana. Els guanyadors 
obtindran una entrada per 
a les 12 Hores de Terror 
i un lot de productes del 
Festival.

El termini d’admissió 
dels treballs finalitzarà el 
diumenge 1 d’octubre de 
2017 i s’hauran de fer arri-
bar per correu electrònic, 
com a document de text 
adjunt, a la següent adreça: 
relats@molinsfilmfestival.
com.

Podeu consultar les 
bases que regeixen aquest 
concurs en els següents 
enllaços: 

h t t p : / /www.mol in s -
f i l m f e s t i v a l . c o m / w p -
content/upload/2017/02/
BASESRELATS2017.pdf

h t t p : / /www.mol in s -
f i l m f e s t i v a l . c o m / w p -
content/upload/2017/02/
BASESRELATOS2017.
pdf.

Biblioteca Pau Vila / 
Festival de Cinema de 

Terror

El Centre Excursionista 
Molins de Rei (CEM) ja 
ha enllestit la seva progra-
mació per als mesos de set-
embre, octubre i novembre 
de 2017. Totes les activitats 
són obertes a tothom i des 
de l’entitat molinenca ani-
men a participar-hi.

El diumenge 15 d’octubre 
tindrà lloc la 54a edició de 
la prova d’orientació “La 
Marxeta”.  Les inscripcions 
s’obren per Internet el dia 
25 de setembre i es podran 
fer de forma presencial 
al local del CEM a partir 
del 9 d’octubre. Com ja és 
habitual els darrers anys, 
els organitzadors han pre-
vist un curset d’orientació 
adreçat a totes aquelles 
persones que desitgen par-
ticipar a “La Marxeta” per 
primer cop. Aquest curset 
és gratuït i es farà el dissab-
te 7 d’octubre per a la part 
teòrica, i el diumenge 9 per 
a la part pràctica amb una 
caminada per Collserola. 
Un cop feta la prova el 15 
d’octubre, el lliurament de 
premis als guanyadors serà 
el dissabte 4 de novembre, 
a les 7 de la tarda, al local 
del CEM. En el mateix 
acte s’aprofitarà per lliurar 
les medalles als socis que 
enguany han assolit el seu 
primer cim de cota 3.000 o 
superior i es farà un reco-
neixement a tots els socis 

que aquest  2017 han fet 
el seu 25è i 50è aniversa-
ri, respectivament, com a 
membres de l’entitat.

Pel que fa a les sec-
cions del CEM, la de Medi 
Ambient ha programat per 
al diumenge 17 de setem-
bre una excursió matinal 
de 8 km a peu a les Agulles 
de Montserrat. La ruta 
començarà a la masia de 
Can Maçana i vorejarà la 
paret dels Frares, la Roca 
Foradada i la imponent agu-
lla de la Cadireta, amb unes 
vistes excepcionals sobre 
l’Anoia, el Baix Llobregat 
i una gran part del Pirineu 
Oriental. A l’octubre, la 
sortida serà el dia 22 i con-
sistirà en una caminada per 
l’Espai Natural Protegit 
dels Pèlags, a Vilobí del 
Penedès. Es tracta també 
d’una excursió matinal per 
un paisatge singular i únic, 
amb antigues pedreres de 
guix que ara s’han con-
vertit en petits llacs que 
fan una funció ecològica 
molt important. La tercera 
proposta d’aquesta Secció 
és per al diumenge 19 de 
novembre, amb una sortida 
de tot el dia a Vilanova de 
Sau per descobrir la Riera 
Major. Aquesta riera neix 
al Montseny i desemboca al 
pantà de Sau en un entorn 
frondós únic, al cor de les 
Guilleries, que destaca per 

les seves aigües molt netes.
Per a les persones més 

acostumades a caminar la 
Secció de Senderisme ha 
programat tres excursions. 
La primera serà el diumen-
ge 24 de setembre i es titula 
“Pedraforca 360 graus”. Es 
tracta d’una ruta a peu, de 
16,7 km, que  ressegueix 
el contorn de l’emblemàtic 
massís del Pedraforca, a la 
comarca del Berguedà. La 
segona excursió de sende-
risme serà el diumenge 8 
d’octubre al Parrissal, a la 
comarca del Matarranya. 
Una ruta a peu de 15,6 km 
per la part més occidental 
del massís dels Ports de 
Tortosa-Beseit. Finalment, 
el diumenge 12 de novem-
bre, el destí serà la serra de 
l’Aubenç, a la comarca de 
l’Alt Urgell, on es farà una 
travessada a peu de 18,3 
km que passarà per Les 
Masies de Nargó i pujarà 
fins al cim de Lo Coscollet, 
de 1.610 metres d’alçada. 

Finalment, la Secció 
de Veterans ha programat 
activitats més tranquil·les 
i reposades, però no per 
això menys atractives. Per 
exemple, per al diumenge 
24 de setembre proposen 
una visita guiada al castell 
de Requesens, a la serra 
de l’Albera (Alt Empordà). 
Aquest castell està situat 
sobre un turó que domi-

na totes les valls meridio-
nals del puig Neulós i el 
seu terme correspon al de 
l’antic poble de Requesens, 
que actualment forma part 
del municipi de la Jonquera. 
El diumenge 29 d’octubre 
li toca el torn a la comar-
ca veïna, on la Secció de 
Veterans anirà fins a la vila 
medieval de Pals per fer 
una visita guiada al seu 
nucli antic, de la mà de 
l’especialista Sandra Bisbe. 
El mes de novembre, la 
destinació prevista és a la 
comarca de la Segarra, amb 
una visita, el diumenge 26, 
a la Torre de Vallferosa, una 
torre de guaita de 33 metres 
d’alçada, construïda el segle 
X, que ha estat declarada bé 
cultural d’interès nacional. 

El desplaçament en les 
excursions de les seccions 

de Senderisme i de Veterans 
es fa amb autocar; per això 
els organitzadors recoma-
nen que us inscriviu a les 
activitats amb prou antela-
ció. Les excursions adreça-
des a infants de la Secció 
de Muntanya en Família, 
així com les activitats que 
organitzen les Seccions de 
Tir amb Arc i Escalada, són 
exclusives per a socis del 
CEM. Si voleu formar part 
d’aquestes seccions podeu 
informar-vos al carrer 
Major número 109, de 
dilluns a divendres, de 19 
a 21 h, o bé podeu enviar 
un missatge als diferents 
responsables a través de les 
adreces electròniques que 
trobareu al web de l’entitat 
(www.cemmolins.cat).

Àngel Beumala

El CEM proposa activitats de tardor per a totes les edats

Es pot disminuir el consum 
energètic amb unes recoma-
nacions senzilles i revisant 
detingudament les factures 
emeses per les empreses 
subministradores. És per 
això que l’Ajuntament de 
Molins de Rei, a través de 
les regidories de Consum i 
Serveis Socials, ha impul-
sat una campanya divulga-
tiva per ajudar a reduir la 
despesa i estalviar en els 
serveis bàsics. Al juny es 
va organitzar una xerrada 
per difondre pautes bàsi-

ques i, paral·lelament, els 
Serveis Socials ofereixen 
als usuaris la possibilitat de 
fer una auditoria energètica 
de l’habitatge.

Ajustar la potència con-
tractada a les necessitats de 
cada llar, triar la modalitat 
de contractació del mercat 
regulat, escollir la tarifa 
de discriminació horària o 
tramitar el Bo Social són 
algunes de les mesures que 
permeten estalviar. 

Jaume Ortega

L’Ajuntament comença a 
assessorar sobre estalvi energètic

El Concurs de Microrelats de Terror tindrà un premi 
especial per als instituts

Cedida per l'ajuntament - Dan Costa
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L’Ajuntament de Molins de 
Rei ha signat els conve-
nis de col·laboració amb 
les entitats locals que tre-
ballen en diversos àmbits, 
com el de l’educació, el 
social i el cultural, entre 
d’altres, amb una aportació 
total de més de 210.000 
euros. Els convenis, de 
caràcter anual, estableixen 
les ajudes econòmiques de 
l’Ajuntament perquè les 
entitats puguin executar els 
projectes  que tenen previs-
tos per al 2017. A l’octubre 
serà el torn de les entitats 
esportives. 

Primer van signar les 
entitats dels àmbits de 
l’educació (AMPA d’escoles 
i instituts), el social, el 
sociosanitari, el de la gent 
gran, el de la igualtat, amb 
les associacions de veïns i 
el de caire infantil. Fins a 
43 representants d’entitats 
van rebre de l’alcalde, Joan 
Ramon Casals, i del primer 
tinent d’alcalde, Xavi Paz, 
el conveni de col·laboració 
que recull l’ajuda que els 
prestarà el Consistori. Per 
a aquest grup d’entitats el 
consistori assignarà 81.000 

euros, repartits entre els 43 
convenis.

L’alcalde va afirmar 
que amb la signatura dels 
convenis “se certifica que 
la prioritat innegociable 
d’aquest Govern muni-
cipal són les persones i, 
encara més, aquelles enti-
tats que de forma organit-
zada treballen per millo-
rar, d’una manera o una 
altra, la qualitat de vida 
dels seus conciutadans”. 
El primer tinent d’alcalde va 
destacar que “a diferència 
del que ha passat en altres 
administracions o munici-
pis, el nostre Govern mai 
ha retallat ni un euro a les 
entitats, ni en els moments 
de més dificultat, perquè 
sabem que la seva tasca és 
imprescindible en tots els 
aspectes”.

En un segon acte, 
l’Ajuntament va rubricar 
la seva cooperació amb 30 
entitats juvenils i culturals 
en un acte a la Federació 
Obrera, amb una aporta-
ció econòmica de més de 
130.000 euros. 

Jaume Ortega

La CUP critica les “difi-
cultats per negociar” 
amb el Govern municipal 
sociovergent i avisa de la 
necessitat que té Molins de 
Rei d’afrontar debats “cab-
dals” per al seu futur, com 
l’encariment del preu de 
l’habitatge. Són dues de les 
principals conclusions de la 
valoració que els cupaires 
van fer en assemblea ober-
ta dels dos primers anys 
de legislatura com a pri-
mera força de l’oposició. 
A la trobada, celebrada al 
Casal Popular la Barrina, 
van assistir una trentena 
de militants, simpatitzants, 
regidors i exregidors.

La CUP considera que 
el Govern ha incomplert 
el compromís de dialogar 
sobre el model de gestió 
dels serveis municipals 
amb, per exemple, l’intent 
de pujada de les tarifes de 
l’aigua o l’externalització 

dels contractes de jardine-
ria, entre d’altres. També li 
retreu que ha intentat “man-
tenir silenciats” debats 
reclamats per l’oposició 
sobre mobilitat, sostenibi-
litat i residus, ús de l’espai 
públic, i reversió dels ser-
veis municipals privatitzats 
i tarificació social. Entre les 
prioritats dels anticapitalis-
tes amb vista als propers 
dos anys destaquen la lluita 
per un habitatge digne a 
la vila, la municipalització 
dels serveis i la recuperació 
de l’espai públic. “Tot i 

que moltes propostes han 
estat acceptades pel Ple, 
el govern socioconvergent 
no les ha portat a terme, 
han estat rebaixades o 
s’han quedat encallades 
esperant la concreció de 
les reunions sol·licitades”, 
van emfasitzar els regidors. 

Més enllà de la polí-
tica local, els assistents 
a l’assemblea també van 
decidir crear un grup de tre-
ball per defensar el referèn-
dum de l’1 d’octubre i fer 
campanya pel ‘sí’. 

Jaume Ortega

La CUP retreu al govern sociovergent 
que no afronti debats de futur, 
com la pujada del preu de l’habitatge

La CUP veu les obres del 
carrer del Doctor Barraquer 
com una “oportunitat per 
als vianants” i proposa fer-
lo de doble sentit perquè es 
converteixi en via d’accés 
a l’aparcament del Mercat 
i es pugui tallar el trànsit 
al carrer Rafael Casanova, 
més conegut com el carrer 
de Baix. 

El carrer del Doctor 
Barraquer, entre la plaça 
del Mercat i el passeig del 
Terraplè, serà de plataforma 
única, amb l’asfalt i la vore-
ra al mateix nivell, però 
un cop acabin les obres 
es mantindran les places 
d’aparcament i continuarà 
sent d’un sol sentit. 

Segons publica Viu 
Molins de Rei, els cupaires 

proposen que, un cop aca-
bada la reforma, s’eliminin 
els aparcaments i el carrer 
sigui de doble sentit. La 
CUP assegura que aquesta 
és l’«oportunitat de resol-
dre l’ametlla del centre 
del poble com a zona per 
als vianants», condiciona-
da per haver de facilitar 
l’accés a l’aparcament sote-
rrat del Mercat, i convertir el 
carrer del Doctor Barraquer 
en la via d’entrada i sortida 
a la plaça. 

Si bé el Govern muni-
cipal ha concebut el carrer 
amb la possibilitat que en 
el futur es converteixi en 
una possible via d’accés a 
l’aparcament del Mercat, 
posposa la decisió per a 
més endavant. Per contra, 

la CUP voldria que aquests 
canvis s’engeguessin tan 
bon punt s’acabessin les 
obres. Els anticapitalistes 
recorden que van plantejar 
aquesta proposta durant el 
debat del Pla de Mobilitat 
Urbana (PMU), vigent amb 
l’oposició del Govern. 

Amb tot, la CUP consi-
dera les obres “molt neces-
sàries” pel mal estat del 
paviment i de les voreres, 
i perquè també impliquen 
la renovació de la xarxa 
potable i la substitució del 
fibrociment. Està previst 
que les feines acabin a mit-
jan setembre, just abans no 
comenci la Festa Major.

Viu Molins de Rei

La CUP reclama fer zona de vianants el carrer 
de Baix amb la reforma del Doctor Barraquer

L’Ajuntament firma els 
convenis de col·laboració 
anuals amb les entitats locals

La companyia postal públi-
ca Correos ha adquirit 200 
motos elèctriques de la marca 
Silence, l’empresa abans ano-
menada Scutum, que té la 
fàbrica, des de fa uns mesos, 
a Molins de Rei. Les motos 
circularan per les principals 
ciutats espanyoles –Madrid i 
Barcelona, que en tindran 25– 
i altres llocs, com Tarragona, 
que en tindran sis.

El conseller delegat de 
Silence, Carlos Sotelo, con-

sidera que “la nova adjudi-
cació de 200 escúters, des-
prés d’haver-ne entregat 
100 l’any passat, valida la 
moto com el vehicle elèctric 
amb més prestacions per al 
sector de distribució d’últi-
ma milla”. La moto, de fet, 
té unes característiques molt 
similars a les de les motos 
de combustió, però amb els 
avantatges que comporta ser 
un vehicle elèctric i el seu 
estalvi en emissions de CO².

La bateria de la moto, 
fabricada al polígon El Pla, 
s’alimenta directament de la 
xarxa domèstica de subminis-
trament d’energia, pot arribar 
a una velocitat de 80 km/h i té 
capacitat per carregar 175 kg 
amb una autonomia de 100 
quilòmetres. Les motos de 
Correos estan personalitzades 
i incorporen un fre de mà 
i una caixa de mercaderies 
pròpia de l’empresa postal 
amb el color groc corporatiu i 
el verd per les seves qualitats 
sostenibles.

Jaume Ortega

Correos augmenta la seva flota 
amb 200 motos elèctriques 
sortides de Molins de Rei

Cedida per l'ajuntament - Dan Costa

Cedida per l'ajuntament - Dan Costa

Cedida por la CUP
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Fotografies dels alumnes que han deixat 
l'escola enguany (II)
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Lluís de Requesens 2on. Batxillerat A

Lluís de Requesens 4rt. ESO B

Lluís de Requesens 2on. Batxillerat B

Lluís de Requesens 4rt. ESO C

Lluís de Requesens 4rt. ESO A

Escola L'Alzina Escola Pont de la Cadena
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6è A Castell Ciuró 6è B Castell Ciuró
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Escola Estel Escola Josep Maria Madorell

El Rodó Grup Conill El Rodó Grup Peixos

El Consell Escolar 
Municipal començarà el 
curs renovat després d’un 
procés que va culminar amb 
la constitució del nou ple-
nari. L’obertura d’una nova 
línia a l’Institut Lluís de 
Requesens i l’ampliació de 
20 places de P2 a les llars 
d’infants públiques van ser 
els temes més destacats de 
la constitució del Ple, que 
es reuneix, com a mínim, i 
en sessió ordinària, a l’inici 
de curs, durant el segon 
trimestre i al final. 

El Consell, que es reno-
va cada dos anys, és l’òrgan 
de consulta i participació 
de tots els membres de la 
comunitat educativa de la 
vila, com són la corpora-
ció municipal, els mestres 
i professors, els pares i 

mares, els alumnes, el per-
sonal d’administració i ser-
veis, la Direcció dels cen-
tres públics i la titularitat 
dels privats. 

Durant la sessió es va 
constituir també la Comissió 
Permanent, que s’encarrega 
d’elaborar els ordres del 
dia dels consells escolars 
municipals, i la Comissió 
de Planificació, responsable 
de l’estudi de l’organitza-
ció escolar en les diferents 
etapes educatives, especial-
ment pel que fa a l’oferta de 
grups de P3 i 1r de l’ESO. 
Aquesta comissió també té 
la potestat d’elaborar pro-
postes de dictamen que des-
prés s’eleven perquè siguin 
aprovades pel Plenari.

Jaume Ortega

Les persones refugiades i 
les sensesostre centren les 
propostes que el Consell 
d’Infants de Molins de Rei 
va adreçar a l’alcalde amb 
vista al curs que comença. 
Unes altres propostes des-
tacades són sobre mobilitat 
–carrils bici, via pública...– 
i música en viu per als 
infants de la vila. El Consell 
també va fer referència  a 
l’urbanisme i al reciclatge, 
al banc del temps i al civis-
me. En total, 11 propostes 
per al proper curs. A més, 
els infants van donar comp-
te de la feina feta durant el 
curs passat.  

L’alcalde, Joan Ramon 
Casals, va afirmar que les 

propostes més votades seri-
en “valorades” per ser exe-
cutades i va demanar als 
consellers el “compromís 
i implicació” amb aquestes 
accions. Casals va assenya-
lar que amb totes aquestes 
propostes “qui guanya és 
Molins de Rei” i va animar 
els membres del Consell 
d’Infants a pensar idees 
relacionades amb el civis-
me per a Molins de Rei 
com a Vila Florida, és a dir, 
per transformar els espais 
públics a través de l’enjar-
dinament i la millora dels 
espais verds.  

El regidor d’Educació, 
Xavi Paz, es va mostrar 
“molt orgullós” del Consell 

d’Infants perquè “ha treba-
llat conceptes bàsics de 
ciutadania, civisme, parti-
cipació i democràcia”. Paz 
va agrair als consellers de 
6è de Primària que abando-
nen el Consell la feina feta i 
va encoratjar els de 5è, que 
continuen un any més com 
a membres d’aquest òrgan. 

La regidora d’Infància i 
Família, Carme Madorell, 
va agrair el suport de les 
famílies per facilitar la dedi-
cació dels fills al Consell i 
en va destacar la “molta i 
molt bona tasca” que fan 
per als infants de la vila.    

Jaume Ortega 

Els refugiats i els sensesostre, 
prioritaris per al Consell d’Infants

El Consell Escolar es renova

Cedida per l'ajuntament - Dan Costa
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La Fundació Agrària de Molins de Rei té, 
com un dels seus objectius fundacionals, la 
promoció de l’interès dels joves pels estudis 
d’àmbit del sector primari, amb preferència 
dins de Molins de Rei i el seu entorn. Això es  
compleix amb l’adquisició de coneixements 
sobre les bases tècniques de la producció 
vegetal, ramadera i forestal, i la seva aplicació 
en la gestió d’explotacions agrícoles, granges 
i boscos. Aquests estudis s’imparteixen dins 
el grau d’enginyers agrònoms de l’ESAB, 
com a centre més pròxim a Molins de Rei.

D’acord amb aquest objectiu, el Patronat 
de la Fundació ha decidit ajudar els joves que 
acaben el Batxillerat o els Cicles Formatius 
de Grau Superior a optar per escollir una 
carrera universitària d’enginyer agrícola. Per 
poder complir aquesta finalitat, està prevista 
la convocatòria d’una beca  destinada a cobrir 
el cost anual de la matrícula universitària de 
primer curs del candidat seleccionat.

Una beca és un finançament total o parcial 
de l’import dels crèdits matriculats. Implica 
l’existència d’una convocatòria pública, així 
com el compliment d’una sèrie de requisits.

El Patronat ha determinat les bases que 
regiran aquesta convocatòria, que seran 
adequadament difoses perquè en tinguin 
coneixement els possibles candidats a través  
dels mitjans de comunicació locals, els cen-
tres educatius de la zona i dels que disposi 
l’ESAB.

BASES de la convocatòria
1r. Beneficiaris
a) Es convoca una ajuda per a l’estudi 

d’aquells alumnes que el curs acadè-
mic 2017/2018 iniciïn la carrera univer-
sitària de grau en Enginyeria Agrícola a 
l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
–ESAB–, situada al Campus del Baix 
Llobregat (Castelldefels).

b) D’acord amb l’àmbit d’actuació pre-
ferent de la Fundació Agrària de Molins de 
Rei,  podran presentar sol·licitud d’ajuda 
els estudiants residents dins del municipi 
de Molins de Rei, amb caràcter prioritari, i 
també els residents als municipis que formen 
part del Parc Agrari del Baix Llobregat, com 

a segona opció. 
2n. Despeses objecte de l’ajuda
L’ajuda serà l’equivalent a l’import aca-

dèmic de la matrícula de primer curs com-
plet de la carrera universitària d’Enginyeria 
Agrícola. El preu aproximat del curs actual 
és de 2.400 euros. No inclourà cap despesa 
complementària.

3r. Durada
La durada de l’ajuda serà d’un curs esco-

lar. El Patronat es reserva el dret de convoca-
tòria d’anys següents.

4t. Valoració i drets
Per tal d’establir un ordre entre els can-

didats amb un  règim objectiu que permeti 
la lliure concurrència, hi haurà els següents 
criteris de valoració:

a) Residència propera a Molins de Rei
b) Currículum escolar anterior
c) Interès personal i coneixements del món 

agrari 
e) No ser perceptor d’ajudes per a la 

mateixa finalitat (beques públiques).
5è. Termini de presentació  de sol·licituds 

i adjudicació
Les sol·licituds es podran presentar al 

finalitzar el període de la matrícula uni-
versitària (del 13 al 18 de juliol) fins al dia 
30 de setembre de 2017, mitjançant correu 
electrònic a la Fundació Agrària (famolins@
gmail.com).

El Patronat de la Fundació decidirà, des-
prés de fer una valoració objectiva dels can-
didats,  en un termini màxim de trenta dies, 
a qui correspon la beca. Es comunicarà la 
decisió a l’escollit i, després de l’acceptació 
formal,  s’efectuarà el pagament mitjançant 
transferència bancària al compte corrent del 

candidat seleccionat. La resolució final es 
notificarà a tots els candidats mitjançant el 
seu correu electrònic. 

Durant el procés de concessió, el Patronat 
podrà sol·licitar una entrevista personal amb 
alguns candidats per demanar dades comple-
mentàries i per conèixer el seu interès perso-
nal pel món agrari.

El Patronat es reserva el dret de resoldre 
qualsevol dubte que es presenti durant el 
procés de selecció. Un cop fallat el veredicte, 
no hi haurà possibilitat de revisió de resultat.

6è. Documentació a aportar
1r. Tots el candidats hauran d’enviar un 

correu electrònic de sol·licitud amb les dades 
personals, ajustades als criteris de valoració, 
al correu de la Fundació Agrària abans del  30 
de setembre de 2017.

2n. Amb aquestes dades s’establirà una 
llista amb els candidats més ben situats, a qui 
se sol·licitarà la documentació següent: 

a) fotocòpia del DNI del sol·licitant i 
empadronament actual

b) notes de l’últim curs escolar - 
Selectivitat

c) fotocòpia de la matrícula de la 
Universitat.

3r. El Patronat tindrà una entrevista perso-
nal amb els candidats en cas d’empat en les 
valoracions. 

Protecció de dades
La Fundació Agrària de Molins de Rei 

assumeix el compromís de garantir la priva-
citat de totes les dades personals facilitades 
pels sol·licitants, d’acord amb la Llei orgàni-
ca 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades.

La Fundació tractarà les dades rebudes 
exclusivament per a la gestió de la beca. En 
qualsevol moment, el titular podrà sol·licitar 
la cancel·lació de les dades personals dels 
arxius de la Fundació.

L’acte de lliurament de la beca al candidat 
seleccionat podrà ser publicat en els mitjans 
de comunicació.

Patronat de la Fundació Agrària 
de Molins de Rei (carrer Foment, 5 i 7)

La Fundació Agrària de Molins de Rei 
ofereix una beca d’Estudis Universitaris Agraris
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El passat dissabte 8 de juliol 
es va celebrar a la parròquia 
de Sant Miquel l’acte de 
relleu en el càrrec de rector 
de les parròquies de Molins 
de Rei. Durant la missa, 
presidida pel bisbe de Sant 
Feliu de Llobregat, Agustí 
Cortés, es va presentar el 
que serà el nou rector de les 
parròquies de Sant Miquel 
Arcàngel i Sant Bartomeu 
de la Quadra, amb els seus 
centres de culte. 

La cerimònia va tenir 
alguns moments impor-
tants, com la lectura de 
l’evangeli o la recitació del 
credo per part del nou rec-
tor, així com la lectura de 
l’acta de nomenament, que 
va ser signada pel bisbe, del 
nou rector, i per dos repre-
sentants laics de cadascuna 
de les parròquies. 

El bisbe Agustí va anun-
ciar que ja s’ha demanat a 
l’arquebisbe de Barcelona 
que nomeni també Mn. 
Vicenç com a rector de Santa 
Creu d’Olorda. Recordem 
que Mn. Vicenç Guinot 
serà rector també de les 

parròquies de Castellbisbal 
i el Papiol, i que comp-
tarà amb la col·laboració 
del nou vicari Mn. Joan 
Manel Serra i del diaca Mn. 
Miquel Àngel Jiménez. 

A la part final de la 
missa es va retre també un 
agraïment a Mn. Xavier 
Aymerich, pel seu servei 
pastoral a la vila de Molins 
de Rei durant els darrers 
9 cursos, el qual ha estat 
destinat com a rector a la 
basílica de Santa Maria de 
Vilafranca i altres pobles 
del Penedès. 

Van concelebrar l’euca-

ristia també Mn. Joan Soler, 
que continuarà col·laborant 
en la mesura de les seves 
possibilitats, i el pare Pedro 
Mejías, representant de 
la comunitat del col·legi 
Manyanet. A l’acte hi van 
assistir l’alcalde i alguns 
regidors de l’Ajuntament, 
així com una gran quan-
titat de fidels i de veïns 
de Molins de Rei que van 
voler amb la seva presèn-
cia acomiadar Mn. Xavier i 
donar la benvinguda al nou 
rector.

Redacció

Mossèn Vicenç Guinot substitueix mossèn 
Xavier Aymerich com a rector de la Parròquia

El projecte “Contrarumors”, 
amb l’objectiu principal 
de desmuntar estereo-
tips sobre la immigració, 
ha estat seleccionat com a 
exemple de bones pràcti-
ques per la Federació de 
Municipis de Catalunya 
(FMC) i la Fundació Carles 
Pi i Sunyer. La iniciativa, 
impulsada per l’Ajuntament 
de Molins de Rei fa quatre 
anys, reflexiona sobre temes 
com la importància de la 
cooperació internacional a 
través de diferents suports, 
com les exposicions, que 
han estat demanades per 
una trentena de municipis, 
com Reus, Sant Adrià del 
Besòs, Girona, Igualada o 
l’Hospitalet de Llobregat. 
El projecte també incloïa 
tallers als centres de secun-
dària i marxandatge per 
millorar la convivència.

La regidora de Nova 
Ciutadania, Jessica 
Revestido, destaca que 
“Contrarumors” és un dels 
projectes “més rendibles 
en els aspectes econòmic 
i social de tots els que ha 
impulsat l’Ajuntament”. 
“Amb una inversió infe-
rior als 4.000 euros hem 
creat una campanya que 
ha transcendit absoluta-
ment l’àmbit municipal 
i que ha arribat a dese-
nes de milers de perso-
nes”, raona Revestido, 
que també subratlla que el 
reconeixement de la FMC 
i la Fundació Pi i Sunyer 
“certifiquen aquest èxit” 
i “animen a continuar en 
la línia de combatre els 
prejudicis més nocius que 
estan instal·lats en l’ima-
ginari col·lectiu”. 

Jaume Ortega

El projecte “Contrarumors”, 
distingit com a exemple 
de bones pràctiques
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Estadística parroquial 
del mes de juny de 2017

Durant el mes de juny, a la parròquia de Sant Miquel 
Arcàngel de la nostra vila es van celebrar 11 batejos, 1 
matrimoni i la cerimònia religiosa de 16 exèquies.

Batejos
Dia 3: DANIEL, fill de David Delgado Ortega i Maria 
Carmen De la Rubia Rueda; IAN, fill de Juan Carlos 
Bagre Pérez i M. Ángeles Salgado Gil; VERA, filla 
d’Alberto Carballada Saavedra i M. Carmen Solís 
Moreno; JUDIT, filla de Raül Sanz Arranz i Sílvia 
Fernández Olmedo; MARC, fill de Santiago Luengo 
Cendrero i Guadalupe Mata Martínez; MARC, fill de 
Raül Ortega Rey i Montserrat Carranzo Nadal.
Dia 10: HÉCTOR, fill de Xavier Ezquerro de Murga 
i Mari Valderrey Valenzuela: CHRISTIAN JOSÉ, fill 
de Christian Hernando Benítez; CHIARA, filla de Fco. 
Jesús Pérez Luna i Elisabet Carol Martínez; LAIA, filla 
d’Èric Aliart Aranda i Noèlia Paola Simonato; TONI, fill 
d’Antoni Mula Mengual i M. Dolores Soto Asensio.

Matrimonis
Dia 17: Agustí Carod García amb Sílvia Campderrós 
Calavia

Exèquies
Església de Sant Miquel
Dia 1: M. Agustina Lleixà Bergadà, de 62 anys
Dia 5: José Sánchez Parra, de 84 anys
Dia 12: Paula Morano Carrera, de 77 anys
Dia 15: Teresa Rebulà Ventura, de 88 anys
Dia 17: Maria Josefa José Gatell, de 74 anys
Dia 20: Joaquín Valero Prieto, de 95 anys
Dia 23: Miquel Condominas Ariño, de 76 anys
Dia 24: Baudilio Belles Vidal, de 78 anys

Capella del Tanatori
Dia 3: Josefa González Carmona, de 77 anys
Dia 14: Maria Cinta Antó Nivera, de 98 anys; Antonio 
Marín Ortiz, de 78 anys
Dia 15: Antonio Expósito Garrido, de 69 anys
Dia 18: Alfonso García Andreu, de 89 anys
Dia 28: José Antonio García Atienza, de 88 anys
Dia 29: Angelina Martínez Díaz, de 69 anys
Dia 30: Delfina Ambrós Aixelà, de 95 anys

Secció elaborada per Josep Artés i Martí

Aquests dies, i avui mateix, amb motiu del 
meu comiat de Molins de Rei per assumir 
el nou servei pastoral que se m’ha demanat 
a Vilafranca, només em surt una paraula 
per expressar el que sento: gràcies. Gràcies, 
moltes gràcies.

Gràcies en primer lloc, evidentment, a 
Déu, per haver-me portat a Molins de Rei i 
haver-me permès de viure aquests 9 cursos 
aquí amb vosaltres. És cert que al principi 
em va costar (els que més em coneixeu ho 
sabeu); no tenia gaire experiència en això 
dels canvis. Però de mica en mica em vaig 
anar situant. I puc dir que han estat uns 
anys bonics i profitosos: per a mi, eviden-
tment, perquè he après molt. Aquí he après 
a fer de rector i he rebut molt de vosaltres. 
I penso que també han estat uns anys 
interessants per a la comunitat. Sobretot 
hem consolidat la realitat interparroquial, 
amb Sant Miquel i Sant Isidre, amb Sant 
Bartomeu i la Rierada i Vallpineda, i darre-
rament també amb Santa Creu d’Olorda. 
També hem tingut sort, perquè el llegat de 
la Sra. Maria Magdalena Bonamich ens ha 
permès fer grans obres, tant socials com 
del patrimoni. No és ara el moment de fer 
un recull de la feina feta, però sí que crec 
que entre tots hem tirat endavant iniciatives 
pastorals i hem fet créixer la comunitat. 
Amb un esment especial als grups de 
joves, i a l’esplai MIB, que per a mi sem-
pre han estat una prioritat, i m’he sentit 
molt bé amb vosaltres. Tant de bo que 
moltes persones hagin pogut experimentar 
la presència de Déu en les seves vides. 
Dono gràcies, doncs, a totes les persones 
amb qui hem treballat colze a colze durant 
aquest temps.

I no solament de la parròquia, també de 
la vila. He tingut la sort durant aquests anys 
de conèixer molta gent; de col·laborar i 
participar amb persones i entitats en diver-
sos projectes, tant eclesials com socials o 
culturals: l’Ajuntament, les diverses regi-
dories, el Museu, els gegants, l’Agrupa, els 
Matossers, la ràdio i els mitjans de comuni-
cació… i molts més, amb un esment també 
a l’Església evangèlica de Molins de Rei i, 
fins i tot en algun moment, amb la comuni-
tat musulmana, tot i que aquest diàleg ens 
hauria agradat que fos més fluid. Hem par-
ticipat en moments importants de la vida de 
Molins de Rei, com la Festa Major de Sant 
Miquel, la Fira de la Candelera… Han estat 
signe d’una Església que volem que estigui 
oberta a la societat, i també d’una vila plu-
ral on tothom hi aporta el que és i el que té 
per fer una societat millor, i evidentment la 
comunitat cristiana hi aporta els valors de 
l’evangeli de Jesús, un missatge tan neces-
sari en el món d’avui. En aquest sentit, vaig 
tenir l’honor que se’m confiés pronunciar 

el pregó de la Fira de la Candelera l’any 
2014; realment, un moment que sempre 
recordaré. Com recordaré també el paisatge 
i les caminades per Collserola; un desco-
briment i un goig haver-ne pugut gaudir! 
M’ha agradat viure aquí aquests anys de 
la meva vida i, no us ho negaré, em costa 
marxar.

Però ara ens toca a tots emprendre una 
altra etapa: a mi, a Vilafranca i al Penedès; 
a vosaltres, aquí amb els nous mossens. 
Desitjo de tot cor que la Parròquia continuï 
ben activa, amb tots els seus grups i serveis 
i activitats; i ben agermanada. Ja sabeu que 
els mossens passem i la comunitat conti-
nua. Que acolliu amb el cor ben obert el 
nou rector Mn. Vicenç, bon amic des de fa 
molts anys, i que junts emprengueu noves 
iniciatives per créixer en la vida cristiana i 
en l’evangelització. I que l’ajudeu, perquè 
el seu paquet encara és més gros que el 
meu. Amb la col·laboració del nou vicari, 
Mn. Joan Manel, del diaca Mn. Miquel 
Àngel, i dels padres del col·legi Manyanet 
com sempre, i de Mn. Joan. La renovació 
sempre és bona perquè ens ajuda a créixer, 
a avançar, no ens podem quedar aturats. I 
en aquesta nova etapa tindreu l’oportunitat 
d’enfortir el treball conjunt amb el sector 
pastoral de Molins de Rei, Castellbisbal i 
el Papiol, que ha donat tants fruits pastorals 
en altres èpoques. 

Tot plegat, ho posem en mans del 
Senyor, preguem amb una gran confiança: 
que Ell ens acompanyi i ens beneeixi, amb 
la intercessió de la Mare de Déu i de sant 
Miquel arcàngel. Moltes gràcies!

Mossèn Xavier Aymerich

Missatge de comiat de mossèn Xavier Aymerich
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Ens trobem davant d’una 
publicació de l’any 2010 
que reflectim  a les pàgi-
nes d’el Llaç en aquest 
“Llegim, Llegiu” de 2017 
no tan sols perquè recen-
tment l’autor s’hagi posat 
en contacte amb la redacció 
de la revista per parlar-nos 
d’aquesta obra, sinó perquè 
el seu contingut mereix una 
difusió de caire intemporal, 
ja que es tracta del reflex 
de la lluita de l’autor, Joan 
Clos i Giménez, contra una 
malaltia greu: un mieloma 
múltiple de medul·la òssia 
(càncer a la sang), concepte 
que apareix com a subtítol 
del llibre.

Tot i mostrar-se com una 
“autopublicació”, l’autor, 
nascut a Vallirana i resi-
dent a Molins de Rei des 
de fa quaranta-set anys, va 
comptar amb l’ajut de Josep 
Llurba i Rigol en el disseny 
i la maquetació. En l’edició 
d’aquesta obra, de 131 pàgi-
nes, també hi ha col·laborat 
l’empresa Laboratorios 
Almirall, S.A. i, pel que 
fa a la revisió de textos, 
el Centre de Normalització 
Lingüística Ca n’Ametller. 
El text ve presentat per un 
sentit pròleg d’Alexandra 
Morera Fargas.

El llibre combina tres 
tipus de continguts: d’una 
banda, el diagnòstic i trac-
tament de la malaltia que va 
patir Joan Clos, amb la des-
cripció planera –però com-
binada amb il·lustracions– 
d’una lluita íntima que 

mostra les pors de 
l’ésser humà i la 
voluntat de supe-
ració del prota-
gonista i d’altres 
malalts, en el 
context d’un sis-
tema sanitari que 
funciona a través 
de l’acompliment 
d’uns protocols 
rigorosos. Aquest 
contingut es 
reflecteix en qua-
tre apartats, els 
títols dels quals 
parlen per si sols: 
“Quan et donen 
un diagnòstic”, 
“Els signes de 
la malaltia”, 
“Esperant el transplanta-
ment” i “L’etapa més difí-
cil”.

En segona instància, 
destaca especialment la 
ferma voluntat de l’autor 
a insistir en la importàn-
cia del suport de l’entorn 
familiar i d’amics a l’hora 
de superar la malaltia i en 
la fonamental implicació 
del personal sanitari que 
apareix al llarg del volum, 
que aplica aquells protocols 
amb professionalitat i un 
plus d’humanitat que Clos 
insisteix a recordar i agrair. 
Refermen aquest contingut 
els apartats finals (“Cartes 
dels amics”, “Rodolins de la 
família” i “Recordatori”).

En tercer lloc, 
L’esperança de viure apor-
ta un esperit reivindicatiu 
en destacar contínuament 

la imprescindible funció de 
les donacions, tant per la 
importància intrínseca que 
tenen en la salvació de vides 
com pel valor altruista que 
impliquen. I, per això, Clos 
no s’està d’intercalar a mig 
llibre una entrevista a Rosa 
Alsó i Miquel, donant de 
medul·la òssia. 

Lluny d’experimentar 
recança, el lector que 
s’acosti a aquest llibre 
enmig d’un procés similar, 
o després d’haver patit càn-
cer, o pel fet de conèixer 
la malaltia en qualsevol 
variant i grau, trobarà 
senzillament narrada una 
manera d’afrontar cada 
dificultat i un esperançador 
exemple de superació en 
l’adversitat. 

Francesc Santolaria

El diccionari de l’Institut 
d’Estudis Catalans defineix 
la paraula àrid, en la seva 
segona accepció, com a 
‘desproveït d’amenitat’. El 
llibre que ens ocupa, veri-
tablement, no és àrid ni per 
la temàtica de què tracta –el 
temps, entès en un sentit 
meteorològic– ni per aque-
lla entrada de diccionari: 
si alguna cosa caracteritza, 
d’entrada, aquesta obra de 
la molinenca Mònica Usart 
és l’amenitat del seu con-
tingut.

No es tracta, però, d’un 
llibre de curiositats sobre el 
temps, sinó de dues-centes 
set pàgines de divulgació 
d’un coneixement científic, 
combinada amb aclariments 
sobre tradicions i informa-
cions orientadores.

El contingut, editat per 
Bridge (Grup Enciclopèdia 
Catalana), s’estructura en 
setze apartats i s’acompanya 
d’una tretzena de fotogra-
fies. Els capítols de con-
tingut pròpiament dit pre-
cedeixen uns agraïments i 
es presenten després d’un 
pròleg –que signa Jordi 
Basté– i de la presentació 
de l’autora. 

El que es troba el lector 
entre la presentació i els 
agraïments finals és, sobre-
tot, el planteja-
ment de quasi 
un centenar de 
preguntes que 
la mateixa auto-
ra s’encarrega 
de respondre 
d’una manera 
eficient que des-
perta simpatia 
pel tema. Tants 
d’interrogants, 
i les correspo-
nents respos-
tes, es clas-
sifiquen sota 
títols com ara 
“Meteorologia 
popular”, “Guia 
d’identificació 
de núvols” o 
“Per terra, mar i 
aire” i serveixen 

per aclarir dubtes quotidians 
del tipus “Per què hi ha dies 
que m’enrampo quan toco 
certs objectes i persones?”, 
desfer malentesos (“Són el 
mateix un huracà, un cicló 
i un tifó?”), resoldre errors 
habituals (“Són el mateix 
un llamp que un llampec?”) 
i proposar canvis d’actitud: 
“Reduir el límit de velocitat 
beneficia la nostra salut?”.

Contestades les pre-
guntes, el volum presenta 
fins i tot una llista de 53 
cançons de temàtica cli-
màtica (“Meteospotify”) i el 
comentari de nou pel·lícules 
que tenen  la meteorologia 
o l’astronomia en el seu 
nucli temàtic (per exemple, 
La tempesta perfecta i Deep 
Impact). 

Usart ha comptat amb la 
col·laboració de Pep Prieto 
i les il·lustracions d’Àlex 
Santaló, que ha aportat des-
enes de dibuixos esclaridors 
que acompanyen el text i 
participen activament de la 
tasca de simplificació que, 
com hem vist, el llibre mos-
tra a cabassos. Una bona 
lectura per a totes les edats 
i per a qualsevol estació de 
l’any.

Francesc Santolaria

L’esperança de viure, de Joan Clos i Giménez Només seran quatre gotes, 
de Mònica Usart
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Telefons d’interés
OFICINES ADMINISTRATIVES

93 680 3340 Ajuntament

93 680 3341 Of. Informació

93 680 3362 Fax Ajuntament

93 680 3733 Medi Ambient i Territori

93 680 3731 Serveis Personals

93 668 0680 Piscina Municipal

93 680 1976 Gestió Tributària

93 668 5452 Punt d’Infor. Juvenil

93 668 1595 Correus

93 668 1730 Jutjat de Pau

93 668 2586 Notaria

93 666 7311 Agencia Tributària 

93 666 8345            Registre de la Propietat 

                         de Sant Feliu de Llobregat

93 685 1988 Oficina de Treball

  de la Generalitat 

URGÈNCIES

93 668 8866 Guàrdia Urbana

93 632 7440 Comissaria de Policia

93 668 7711 Ambulatori

93 680 2876 Ambulatori/Urgències

112 Bombers

93 680 1639 Cementiri

93 668 79 61   Serveis Funeraris 

902 231 132                          i Tanatori

061 Ambulàncies

93 640 8080 Taxis

93 668 5530 Centre Mèdic Molins

93 668 2594 RENFE

900 750 750 Gas Natural

AVARIES

900 394 041 Gas Natural

93 602 2701 ENDESA

93 680 0888 Enllumenat públic

902 186 018 Servei municipal d’aigües

EQUIPAMENTS PÚBLICS

93 680 52 63                    Federació Obrera

93 680 1572 Pavelló Poliesportiul

93 668 0680 Piscina Municipal

93 680 0254 Mercat Municipal

93 680 2663 Llar Municipal d’Avis

93 680 1681 Biblioteca Pau Vila

93 668 2226 Llar d'infants Mpal. El Rodó

93 668 4660 Llar d’infants Mpal. El Molí

93 668 8482  Llar d'infants Mpal. La Traca

93 668 6259    Llar d'infants privada El Cargol

93 680 1636 Escola d’Adults Rafael Farré

93 680 1645 Escola El Palau

93 668 3529 Escola Castell Ciuró

93 668 4054 Escola Estel

93 680 1633 Escola l’Alzina

93 680 1620 Escola Pont  de la Cadena

93 668 7466 Escola Josep Ma. Madorell

93 680 2709 Col·legi Virolai

93 668 3450 Col·legi Sant Miquel

93 668 68 55                      Escola La Sínia

93 668 3762 Institut Bernat el Ferrer

93 680 2438 Institut Lluís de Requesens

93 680 2488 Centre Cívic l’Àngel

93 668 2228 Centre Comunitari 

 Pont de la Cadena

93 680 1663 Can Santoi

93 668 4812 Centre d’Ocupació i  

 Desenvolupament Joan N. García-Nieto

93 680 1637 Escola Municipal de  

 Música Julià Canals

93 680 09 96        Centre Cívic Riera Bonet  

SERVEIS

93 668 1839        Parròquia de Sant Miquel

93 668 6161 Ràdio Molins de Rei

93 668 39 21 Deixalleria

93 680 3340 Arxiu Municipal

93 668 18 18                Creu Roja                       

93 668 77 51                                   Museu

Mètode Ollendorf
Fa ja molts anys, qui llavors era el meu cap al des-
patx de patents i marques, home d’uns coneixements 
extraordinaris i d’un do especial per a l’ensenyament, 
arran d’una correspondència amb uns clients amb els 
quals resultava força difícil entendre’s (ja que al que 
jo els demanava ells responien amb manifestacions 
que no hi tenien gaire a veure) em parlà del mètode 
Ollendorf, que, em concretà, es veu que servia per 
aprendre idiomes, sobre la base que a una pregunta 
concreta es podia respondre el que es volgués, sempre 
que aquesta resposta estigués ben construïda sintàcti-
cament. Per exemple: a la pregunta “Has anat a veure 
el Barça aquest diumenge?”, es podria respondre 
perfectament: “La meva filla s’examina la setmana 
vinent per a l’accés a la universitat”. Òbviament, la 
coherència estava del tot descartada, però (i aquí la 
importància de l’esmentat mètode) s’aprenia força 
vocabulari!

M’he informat succintament sobre el tema i es veu 

que, en efecte, el senyor Heinrich Gottfried Ollendorf, 
nascut a Alemanya el 1803 i traspassat a París el 1865, 
fou el creador del dit peculiar mètode que, personal-
ment, em recorda força aquells enginyosos Diálogos 
para besugos que el malaguanyat Armando Matías 
Guiu publicà, a partir del 1951, en l’enyorat DDT i 
que començaven sempre amb aquelles famoses frases 
de “Buenos días-Buenas tardes”.

Tot això ve a tomb a la vista de les respostes que, 
en no poques ocasions, donen alguns responsables 
polítics quan se’ls demana explicacions sobre qualse-
vol tema i ells, probablement convençuts en llur fur 
intern que tots plegats som idiotes (tal vegada fona-
mentant aquest convenciment en el fet que –com deia 
aquell de València–, malgrat tot, els hem votat, cosa 
que diu prou sobre el nostre nivell d’intel·ligència), 
responen no solament escapolint-se de l’escomesa 
(Pujal dixit), sinó fins i tot argumentant la bondat de 
les seves decisions, sempre, és clar, tenint present el 
millor per a la ciutadania. I és que, n’estic convençut, 
són tan bons que no ens els mereixem!

Josep Lluís Revenga Santos

Ja som a les portes d’un nou començament de curs, el 
2017-18. Els anys passen i les necessitats canvien, però 
nosaltres continuem oferint el Servei de Català per a tot 
allò que us calgui i estigui relacionat amb la llengua cata-
lana. 

Si teniu dubtes en un text que heu escrit, ens el podeu 
fer arribar per correu electrònic o ens el podeu portar 
personalment i us el revisarem al moment. Si pertanyeu a 
una entitat i voleu organitzar alguna activitat que tingui el 
català com a mitjà de comunicació, compteu amb la nostra 
col·laboració. Si necessiteu informació sobre recursos 
de llengua disponibles a Internet, poseu-vos en contacte 
amb nosaltres i us mostrarem tot el que hi ha. Si preferiu 
materials escrits que us puguin ajudar a escriure en català 
correctament, veniu i us els facilitarem.

I tot això, sempre gratuïtament. Però a on?
Doncs, aquí tenim el canvi més important en aquest 

moment: durant el mes de juliol ens vam traslladar a la 
FEDERACIÓ OBRERA i, a partir d’ara, en el primer pis 
hi trobareu tant el Servei de Català de Molins de Rei com 
el Centre de Normalització Lingüística Ca n’Ametller. 
Quina diferència hi ha entre aquests dos noms? El Centre 
de Normalització Lingüística Ca n’Ametller va ser creat 
l’any 1985 des de l’Ajuntament de Molins de Rei per 
oferir formació en català a la població de Molins de Rei 
i a partir del moment en què va entrar a formar part del 
Consorci per a la Normalització Lingüística amb els anys 
ha passat a gestionar el funcionament de dotze serveis 
de català més, a banda del de Molins de Rei: Abrera, 
Castellbisbal, Cervelló, Corbera, Esparreguera, Martorell, 
Olesa de Montserrat, Pallejà, la Palma de Cervelló, Sant 
Andreu de la Barca, Sant Vicenç dels Horts i Vallirana. 
Paral·lelament, el Servei de Català de Molins de Rei 

només ofereix forma-
ció i assessorament 
lingüístic en català a 
la població de Molins 
de Rei.

Per tant, a partir 
d’ara podeu contactar 
amb nosaltres a
F E D E R A C I Ó 
OBRERA
C. Jacint Verdaguer, 
48, primer pis
Tel. 93 680 52 63 slc-
molins@cpnl.cat

Però el setembre 
també ens porta el 
període de matrícula 
per als cursos de cata-
là. Com sempre, oferirem tots els nivells: Inicial, Bàsic, 
Elemental, Intermedi i Suficiència. Els horaris estan repar-
tits entre el matí i la tarda; per tant, el millor és venir a la 
Federació Obrera i, d’acord amb el nivell que necessiteu, 
triar l’horari i el sistema que us vagi millor, ja que també 
tenim cursos que es poden fer per Internet.

La matrícula ja haurà començat quan llegiu aquest arti-
cle, però la tindrem oberta fins al dia 28 de setembre. Per 
venir a demanar informació dels cursos o per matricular-
vos-hi directament ho podeu fer cada matí de 10 a 13 h o 
els dimarts i dimecres a la tarda, de 17 a 19.30 h.

Us esperem a la Federació Obrera i, com sempre, no 
dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres per a qualse-
vol aclariment que us calgui.

Servei Local de Català de Molins de Rei

Un Inici de curs diferent
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L’atleta molinenca Clara Janés va obtenir la segona posició de la seva categoria 
en el Triatló de Vitòria-Gasteiz disputat el passat 9 de juliol. 

El passat 25 de juny, la Clara va obtenir la primera posició de la seva categoria i 
la segona de la general en el Triatló Internacional de Banyoles.

Redacció

Entre els dies 10 i 16 de 
juliol es va disputar al 
Poliesportiu Pisuerga de 
Valladolid el Campionat 
d’Espanya Individual i de 
Seleccions Autonòmiques, 
així com el Campionat 
Nacional Base, una com-
petició en la qual partici-
paven, entre d’altres, 488 
gimnastes catalanes. 

Entre totes elles va des-
tacar la jove gimnasta moli-
nenca Aina Puig, que va 
obtenir la medalla de plata 
en l’aparell de terra en el 
nivell 6 de Via Olímpica, un 
nivell amb molta dificultat. 
L’Aina va fer una execu-
ció del seu exercici gaire-
bé perfecta i només va ser 
superada per cinc dècimes 
per la primera classificada. 
La gimnasta molinenca va 
combinar una perfecta ele-
gància en l’execució i una 

gran tècnica.
L’Aina, que des de fa 

tres anys entrena al Club 
Gimnàstic Barcelona, va 
quedar novena en la clas-
sificació general d’un 
total de 64 gimnastes, una 
gran posició que podria 
haver estat encara millor, 
però una petita errada en 
l’aparell de barra no li va 
permetre pujar al podi de la 
general. L’Aina va obtenir 
també la desena posició en 
paral·leles i la dotzena a 
salt. Amb només 11 anys té 
una gran projecció.

Tant ella com la seva 
entrenadora, Irene Ortolà, 
estan molt contentes 
d’aquest premi com a final 
de temporada, un reco-
neixement a tant d’esforç 
diari i amb tots els objectius 
assolits. 

Redacció

La gimnasta molinen-
ca Íngrid Caballero ha 
sumat un nou èxit en el 
seu palmarès esportiu en 
obtenir la medalla de plata 
en doble minitramp en el 
campionat internacional 
Scalabiscup, disputat del 6 
al 8 de juliol a Portugal, 
un esdeveniment de molt 
prestigi en el qual van 
participar 14 països, entre 
els quals potències mun-
dials com Canadà, Estats 
Units, Portugal, Suïssa, 
Gran Bretanya, Turquia, 
Austràlia i Espanya.

L’Íngrid va competir 
en la categoria Under 16. 
Contra tot pronòstic, va 
obtenir la setena millor nota 
i es va classificar per a la 
final, en la qual participaven 
les vuit gimnastes millors. 
A la final, l’Íngrid va fer 
una execució perfecta de 
l’exercici i va demostrar el 
tremp que té. Tot plegat li 
va valer per obtenir una bri-

llant medalla de plata. 
Dies abans, l’1 de juliol 

es va disputar  la 4 fase i fase 
final de la Copa Catalana 
que organitza la Federació 
Catalana de Gimnàstica. 
La gimnasta molinenca va 
guanyar una medalla d’or 
en doble minitramp i una 
medalla de plata en mini-
tramp. També va rebre tres 
copes més corresponent a 
les tres primeres fases de la 
competició, en les quals va 
obtenir dues segones posi-
cions en minitramp i una 
tercera en trampolí.

Des del 3 de juliol 
l’Íngrid està fent els seus 
entrenament al Centre 
d’Alt Rendiment (CAR) de 
Sant Cugat del Vallès grà-
cies a una beca mixta que 
la Federació Catalana de 
Gimnàstica li ha atorgat. A 
partir del 12 de setembre, 
el CAR serà el seu lloc 
d’estudis i entrenament.

Redacció

La molinenca Ariadna 
Temprano Xambó ha sumat 
un nou èxit al seu palmarès 
esportiu. El passat 1 de 
juliol es va imposar en la 
sisena Marnaton eDreams 
de Sant Feliu de Guíxols, 
tercera prova del calendari 
de la VI Copa Marnaton.

L’Ariadna està fent una 
temporada memorable, 
ja que ha guanyat tres de 
les quatre proves de què 
consta enguany la Copa. Al 
mes de maig va guanyar a 
Barcelona; al juny, a Begur 
i al juliol, a Sant Feliu de 
Guíxols. Per cloure aquesta 
competició només queda la 
prova de Cadaqués, que es 
disputarà el mes de setem-
bre.

En la mateixa Copa, i 
en la distància de 6 km, 
els molinencs Joan Xambó, 
Andreu Calafell i Lluis 

Basagaña van tenir una 
molt bona actuació, ja que 
van finalitzar en 23a, 30a 
i 33a posició d’un total de 
300 nedadors.

Redacció

Clara Janés, segona en el Triatló de Vitòria-Gazteiz

La gimnasta Aina Puig obté la medalla de plata en 
l’aparell de terra N6 del Campionat d’Espanya

Ariadna Temprano 
guanya la Marnaton 
de Sant Feliu de Guíxols

Íngrid Caballero obté la medalla 
de plata en doble minitramp en 
la internacional Scalabiscup

El nedador molinenc Josep 
Maria Pardo va participar, 
a mitjans del mes d’agost, 
en els Mundials de Natació 
Màsters disputats a la capi-
tal Budapest, la capital 
d’Hongria.

Pardo va competir en la 
categoria de majors de 60 
anys i en concret en les 
proves de 50 i 100 metres 
esquena. El seu millor 
resultat el va obtenir als 50 

esquena on va acabar dotzè 
amb un temps de 36”95, 
mentre que als 100 esque-
na va acabar en quinze-
na posició amb un temps 
d’1’18”68.

El proper repte del neda-
dor molinenc serà partici-
par, el 2018 en els campio-
nats d’Europa.

Redacció

Josep Maria Pardo 12è del món en 50 metres esquena
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El Team Suzuki Català 
Aclam es va veure obligat 
a abandonar quan faltaven 
poc més de dues hores per 
a la finalització de les 24 
Hores de Motociclisme del 
Circuit de Catalunya 2017. 
Una caiguda a les 8.30 del 
matí va deixar la moto en 
una situació que l’equip de 
mecànics no va poder arre-
glar, tot i l’esforç fet durant 
més d’una hora. 

L’inici de la cursa ja feia 
esperar que podria ser una 
edició moguda per a l’equip. 
Només 35 minuts després de 
començar, el pilot Manuel 
Tirado es va veure implicat 
en un accident múltiple que 
el va obligar a ser traslladat 
a l’hospital, on va haver 
de ser operat. La caiguda 
va deixar l’equip entre les 
cinc últimes posicions de la 
classificació.

Després d’aquest pri-
mer entrebanc, Greg Junod, 
Sebastien Suchet i Kike 

Ferrer van remuntar i van 
anar escalant a poc a poc 
fins a arribar a la segona 
posició. A primera hora de 
diumenge, poc després de 
la sortida del sol, l’equip 
estava batallant pel segon 
lloc. Va ser llavors quan 
Kike Ferrer va patir la cai-
guda fatal. 

Al llarg d’una hora i 
mitja, tot l’equip va tre-
ballar per reparar la moto. 
Junod va tornar a pista, 
però després d’una volta va 
veure que no podia seguir 
amb la moto en aquelles 
condicions.

L’equip Suzuki Català 
Aclam va abandonar amb 
un mal regust de boca en 
una edició que es va veure 
enfosquida per l’accident 
mortal del pilot d’un altre 
equip, Enric Saurí, que va 
morir en un accident durant 
la cursa.

Jaume Ortega

Les 24 Hores de Motociclisme 
s’acaben abans d’hora per al 
Suzuki Català Aclam

Setze gimnastes del Club 
Gimnàs Molins de Rei es 
van desplaçar al Campionat 
d’Espanya de Gimnàstica 
Artística de les catego-
ries Promogim, Base i Via 
Olímpica que es va dispu-
tar del 10 al 16 de juliol a 
Valladolid. 

Cada any són més les 
gimnastes del club que es 
classifiquen per als estatals, 
on participen més de 400 
gimnastes en cadascuna de 
les categories. 

Després de quedar entre 
les primeres places durant 
totes les fases de la Copa 
Catalana en la categoria 
de Base nivell 2 Petites, 
en els campionats estatals, 
l’Eva Villanova es va que-
dar a les portes del podi, 
ja que va obtenir la quarta 
posició a la classificació 
general, la quarta posició 
en l’aparell de salt  i la cin-
quena en l’aparell de barra 
d’equilibris. 

D’altra banda, Xènia 
Coronas va estar entre les 

primeres posicions durant 
tota la competició en la 
majoria dels aparells i va 
aconseguir finalitzar onze-
na a la general d’un total de 
70 gimnastes. 

Tot i que enguany 
els podis s’han resistit a 
Valladolid, les entrenado-
res valoren molt positiva-
ment els resultats obtinguts 
durant aquesta temporada 

i les millores en l’aspecte 
tècnic i d’execució de les 
gimnastes. A més a més, 
preparen la temporada 
vinent amb molta il·lusió 
per fer pujar un bon planter, 
mentre pensen en les noves 
instal·lacions que s’ubicaran 
a la Zona Esportiva Ricard 
Ginebreda a partir de la 
temporada 2018-2019.

Anna Karubally

El Club Gimnàs Molins de Rei 
participa en el Campionat 
d’Espanya amb 16 gimnastes

D’esquerra a dreta, Irene Neiro, Fiona Serra i Maria 
Escoda. Promogim 4
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Horitzontal
1.-Salera. Artefacte. 2.-Uix. 
Peix teleosti. La primera. Amb 
una t faria dret. 3.-Transpi-
rar. Sensual. 4.-Costeruda. 

Indemne. 5.-Mig atemorit. 
Acoblo. Que té salut. 6.-Me-
sura elèctrica. Prefix de nega-
ció. Edicte rus. 7.-Amper. 
Estimbarà. Tau. 8.-Permuta. 

Cloure. 9.-Titani. Llop de 
mar. Carrer francès. 10.-
Avivo. Oboès. 11.-Paperina. 
Ximpleta. Altre cop titani. 
12.-Ajustar. La Sibèria mig 
descongelada.

Verticals
1.-Feia la migdiada. Llàntia. 
2.-Empaita. Indiot. 3.-A l’es-
cut de València. Fer arets. 
Inem sense m. 4.-Fallo. Tap 
de safareig. Nitrogen. 5.-Déu 
dels egipcis. Perversa. Níquel. 
6.-Plats de forma ovalada. 
Claustre matern. 7.-Oxigen. 
Comença agost. Que té asma. 
8.-Essencial. Rematis. 9.-La 
jota. Clausurarà. Poema. 10.-
Regidor. Tenir cabuda. Bor. 
11.-Cruor. Tauste sense prin-
cipi. 12.-Beguda saludable. 
Modista. Ignasi Roca.

Solució al número anterior
Horitzontals

1.-Errem. Mocava. 2.-Sau-
rí. Adires. 3.-Títols. Idees. 

4.-Omet. Ave. Nua. 5.-Maria-
nes. G. J. 6.-Ar. S. IL . Mata 
7.-C. Ametllerar. 8.-Altera. 
Erari. 9.-Roï. Ere D. De. 10.-
Eternitzarem. 11.-Muuu. E. E. 
Ej. 12.-S. Costum. Ai.

Verticals
1.-Estomacarem. 2.-Raimar. 
Lotus. 3.-Ruter. Atieu. 4.-Ero-
tisme. Ruc. 5.-Mil. A. Eren. O. 
6.-Sanitàries. 7.-Ma. Vell. Et. 
T. 8.-Odies. Le. Zeu. 9.-Cid. 
Merda. M. 10.-Arengara. Re. 
11.-Veeu. Tardeja. Assajaríem. 
I.

Encertants
De les respostes rebudes, només 
ha resolt correctament el proble-
ma la de Maria Teresa Rigol 
Nicolau, a qui li ha correspost el 
premi del C.N.L. 
Les respostes han de ser 
enviades a l'adreça del Llaç, 
Carrer Major 101, o del correo 
electrònic elllac@telefonica.
net, abans del dia 20 de cada 

mes. És imprescindible donar 
el nom complet, l’adreça i 
el telèfon. També ho heu de 
fer si les envieu per correu 
electrònic.

Solució al número 534

Encreuats 146

Juguem amb
la llengua!!

El Servei Local de 

Català 

obsequia amb un 

llibre el concursant 

que resulti premiat 

entre els que 

encertin la 

solució dels mots.

De totes les respostes 

rebudes a la redacció ha 

estat escollida a l’atzar 

la de Ma. Pilar Rabal 

Queixalòs. El guanyador 

del concurs pot passar a 

recollir el premi directa-

ment per BEEP, presen-

tant el DNI o qualsevol 

document acreditatiu.

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






