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EL LLAÇ és independent i la 
seva línia d’opinió es troba 
expressada en els editorials.
La redacció no comparteix 

necessàriament el contingut dels 
articles que van signats.

Després de la intensa jornada viscuda el diumenge 1-O, del transcurs 
de la qual a la nostra vila en donem testimoni en pàgines interiors, 
les expectatives estaven posades en la intervenció que havia de fer 

el president Puigdemont en el Parlament de Catalunya, que finalment 
es va fixar per al 10-O (ara, les dates importants es veu que s’han de 
representar així). Val a dir que la sensació que va quedar en bona part 
de la societat catalana així que es va aixecar la sessió es podria qualifi-
car d’agredolça. Les discussions sobre si la independència ha estat for-
malment declarada, proposada, suspesa, ajornada... i si la formulació 
emprada és merament simbòlica o té efectes jurídics i, per tant, suscep-
tibles de ser penats, ocuparan analistes, tertulians i opinadors en general 
durant uns quants dies. D’entrada, el Govern de Rajoy va requerir al 
president de la Generalitat que concretés el que volia dir, perquè (com 
molta més gent) no ho acabaven d’entendre, però es va afanyar a insistir 
en la necessitat de renunciar a qualsevol actuació que no quedés empa-
rada per la Constitució i la legalitat vigent.

Algunes veus afirmen que el discurs de Puigdemont estava adreçat més 
a la premsa i als organismes internacionals que al consum intern, ja que 
recollia les peticions de diàleg (al qual sempre s’ha manifestat disposat) 
i, en alguns casos, les ofertes de mediació. El problema està en si a l’altra 
banda hi ha algú procliu a asseure’s a la taula havent fet l’esforç d’en-
tendre que el conflicte no quedarà resolt a base de tribunals, fiscalies i 
policies. També hi ha qui assegura que, tot i el desencís que va causar en 
tots aquells que esperaven celebrar ja la declaració d’independència, o 
precisament per això, la decisió del president ha estat valenta i responsa-
ble: sense renunciar als seus objectius, guanya temps, rebaixa la tensió i 
obliga a moure fitxa al Govern de l’Estat. És evident que no tothom ho 
veu així i pot ser que, quan estigueu llegint aquest text, els esdeveniments, 
que se succeeixen amb un celeritat sorprenent, hagin configurat un esce-
nari insospitat.

Sigui com sigui, reafirmem la vigència i l’avinentesa de les paraules 
amb què acabàvem l’editorial del número anterior: “Mentrestant, i mal-
grat 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 històri-
ca.”
 

Confiança i fermesa

Si a la Independència! Clam contra 
la repressió policial de l'1-O

Fotografia: Carles Ros
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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

Veient aquestes fotografies no calen més comentaris.
Miquel Rius

El diumenge 1 d’octubre, al 
vespre, va ser arrencada la 
roba amb la figura pintada del 
Camell que tenim a la nostra 
porta d’entrada per preservar 
el vidre de les espurnes del 
Camell i dimonis.

A les fotografies que 
acompanyen aquest escrit 
es pot veure com va que-
dar l’entrada i la roba que 
teníem enganxada amb 
cadenats.

Marcel Prunera Alert

Agraïment als que han donat 
la cara i han firmat les actes 
substituint els que no ho 
tenien clar, com, per exemple, 
Ada Colau i els seus acom-
panyants, que no sabien com 
cedir les escoles sense mullar-
se. Algú de la Generalitat ha 
donat la cara per ells.

Agraïments als alcaldes, 
com el de Molins de Rei, 
que sí que s’han compromès 
perillosament. I a moltes més 
persones valentes. I tot per-
què nosaltres puguem dormir 
tranquils a la cua de les mobi-
litzacions.  

Isabel

És un espectacle vergonyós 
veure els diumenges al matí 
la brutícia i les deixalles 
deixades per molts joves: res-
tes d’ampolles de licor buides 
(algunes de les quals, tren-
cades amb vidres per terra), 
llaunes de begudes, paquets 
de tabac, bosses de gel bui-
des, gots de plàstic, burilles, 
papers, etc. I ja no parlem del 
tema de les pixarades i vomi-
tades al voltant de la disco-
teca Be Disco (ex EiTwo) 
i  els carrers del seu entorn, 
com Miquel Torelló i Pagès, 
Primer de Maig, Llobregat, 
i fins i tot en alguns bancs 
i jardins del Parc Mariona. 
És a dir que allò sembla “la 
jungla” les nits de dissabte a 
diumenge. Gairebé tothom fa 
el que li dóna la gana. 

És tant l’incivisme que 
molt sovint, després de la 
nit de gresca, al matí, alguns 
cotxes dels veïns que els tenim 
aparcats en aquests carrers 
han aparegut amb els tapa-
boques de les rodes arrencats 

i també alguns retrovisors 
arrencats o trencats (i, fins i 
tot, totes dues coses, tal com 
ha estat en el meu cas).

Els dissabtes a la nit hi 
ha una immensa quantitat de 
cotxes aparcats als voltants 
de la discoteca dels joves que 
venen de fora de Molins de 
Rei en aquest lloc. Per què? 
Potser saben de la permissi-
vitat per fer-hi gresca sense 
gaires problemes?

Tinc entès que en la nor-
mativa actual de civisme no 
està permès el consum de 
begudes alcohòliques als 
carrers. L’alcalde va dir en 
un programa de televisió que 
la Guàrdia Urbana patrulla-
va per aquest lloc, però és 
evident que el simple fet de 
l’aparició sobtada d’un cotxe 
patrulla circulant pel lloc no 
soluciona el problema si no 
imposa multes i sancions.

Per acabar, vull comen-
tar un cas que va passar un 
diumenge a les 9 del matí 
quan vaig anar a fer un recull 

fotogràfic per acompanyar 
aquest article. En aquella 
hora encara havia un grupet 
d’unes 8 persones una mica 
beguts, fent gresca i fumant, 
alguns d’ells asseguts per 
terra i en veure que esta-
va fent fotos de les voreres 
amb la brutícia, un del grup 
se m’acosta i m’increpa amb 
to amenaçador: “¿Qué, tio, 
con que tirando fotos, eh? 
¿Qué estás mirando, eh?”. 
Pràcticament com aquell qui 
diu, vaig haver de fugir per 
cames, perquè aquell indivi-
du se m’acostava amb molt 
mala cara.

Això cada vegada va a 
pitjor i crec que, a qui corres-
pongui, caldria posar més 
vigilància a la sortida de la 
discoteca. Però també espero 
que aquest problema només 
passi en les nits caloroses de 
l’estiu i amb l’arribada de 
l’hivern això desaparegui.

Vicenç Joan Camps

“Vila Florida”

Moltes gràcies

"Botellón" a l’estiu al voltant de la discoteca Be Disco

Robatori incomprensible
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Escolta, Europa: 4 d’octubre del 2017

Un país aturat per dignitat

“CRIDA AL MÓN. Centenars de milers de persones 
aturen el país i es mobilitzen contra la violència polici-
al i per dignitat en manifestacions històriques i trans-
versals.” Odel A. – Etxearte – Barcelona
“Manifestacions sense precedents arreu de Catalunya” 
(El Punt Avui)
“La protesta contra les càrregues paralitza gran part 
de l’activitat econòmica” (La Vanguardia)
“Dos hotels gironins conviden agents de la Policia i la 
Guàrdia Civil a marxar” (La Vanguardia)
“El triomf de diumenge. A mig matí, davant la violèn-
cia, ja era prescindible l’escrutini.” Manuel Cuyàs
“El resultat real és que ens han perdut. Han humiliat 
allò que anomenen territorio conquistado i no ens han 
considerat ciutadans.” Isabel-Clara Simó
“Catalunya no podrà oblidar mai això. És una data 
més en la història de les infàmies que ha hagut de 
patir el país des de fa tres segles.” Melcior Comes, 
escriptor

“Una multitud mai vista recorre Tarragona. Més de 
30.000 persones alternen silenci i aplaudiments” 
“La manifestació de Lleida exigeix la dimissió d’Àngel 
Ros”
“La protesta més multitudinària de la història de 
Girona”
“Puigdemont crida la població a no deixar-se portar 
per les provocacions.
El Govern surt en bloc en defensa del civisme del 
moviment independentista.” (La Vanguardia).
“Unes 700.000 persones surten a la tarda a Barcelona 
per protestar contra l’atac policial de l’1-O i defensar 
la decisió del poble català.” Òscar Palau – (El Punt 
Avui)
“Menys policia i més bombers”
“Alcaldes del PSC lamenten la reacció de Sánchez”
“Escoles plenes de clavells de pau”
“Els Mossos ja han atès 412 denunciants. (...) Han 
obert 161 procediments de ciutadans contra la policia 
espanyola. El SEM només va atendre nou agents.” 
Mayte Piulachs – Barcelona – El Punt Avui
La repressió a Catalunya trenca el silenci a la UE

Pregó
Quan un dia reps una trucada de l’alcalde del teu poble i et demana si voldries fer el pregó 
de la Festa Major, constitueix (si més no per a qui això escriu) un honor difícilment supe-
rable per eventuals altres propostes de fer quelcom per a la vila. Això va succeir l’estiu 
de l’any 1977 (el primer pregó de la democràcia actual), que vaig redactar conjuntament 
amb dos amics, i també l’estiu del 1991, en solitari, i, la veritat, reconec que foren dos 
reptes que vaig assumir amb humilitat i molt de respecte cap als pregoners que m’havien 
precedit. Sortosament, després del meu, altres convilatans van fer les delícies de l’auditori 
amb els seus pregons, certament interessants.

No obstant això, per aquelles coses de la vida, un bon dia es va decidir, per part del con-
sistori, que en lloc d’encarregar el parlament que determina l’inici de la Festa Major a una 
persona (ep, que sostinc que a la nostra vila n’hi ha de sobres, de persones perfectament 
capacitades per fer-ho!), havia de ser una entitat del poble qui assumís el pregó.

Com a experiment o prova no vaig considerar que fos una mala iniciativa, tot i que 
trencava radicalment amb el que, segons l’Enciclopèdia, s’entén com a pregó. No obs-
tant això, sembla que aquell experiment degué ser estimat com a perfectament vàlid, de 
manera que, d’ençà d’aquell dia i fins a la data, han estat diverses les entitats que, per 
raons igualment diverses, han estat encarregades del pregó de la Festa Major, la darrera, el 
col·lectiu Impuls, que, a la sala de La Peni, va oferir un espectacle (em nego a qualificar-
lo, de cap manera, de pregó) que a mi (i altres persones m’han confirmat que també a 
elles) em va fer sentir vergonya aliena, tret exclusivament del “vídeo 2”, magnífica i 
encertada exposició de la història i els objectius d’Impuls.

Deixant de banda el meu respecte personal per a tothom que va intervenir en “allò” 
(ningú no els pot negar la dedicació, les hores d’assaig, etc.), he de deixar constància del 
fet que no soc pas contrari a aquest tipus d’actes, que perfectament poden tenir cabuda 
en la programació de la Festa Major (per a aquells a qui els agradi, com els concerts de 
rock, posem per cas), però no són pas un “pregó”. És per això que, humilment i com a 
ex-pregoner, em permeto demanar a l’Ajuntament que reconsideri aquest tema i, per als 
anys vinents, compti amb un pregoner o pregonera, preferent-ment de la vila, tot i que 
no necessàriament... I, posats a fer, que també reconsideri el penós espectacle de veure 
palplantats a l’escenari els representants dels grups polítics del consistori, així com les del 
tot innecessàries intervencions prèvies del senyor regidor de Cultura recitant el programa 
d’actes i del senyor alcalde, tret que es limitin a presentar, com fóra lògic i amb la dedi-
cació que calgui, la persona encarregada del pregó.

Un pregó, senyors, és, principalment, una crida i ha de contenir un discurs literari. 
Que es pugui arxivar, per entendre’ns. Amb tots els complements d’expressió, si calen, 
però amb discurs. D’altra banda, penso que el lloc ideal per als pregons hauria de ser un 
lloc clos (com ara, sense anar més lluny, la sala de La Peni, com aquest any, o el Foment 
o, si el temps ho permet, el pati de Ca n’Ametller) i no pas la plaça de la Vila, tot i que 
reconec el simbolisme municipal que té aquest espai; és a dir, un lloc que no sigui de pas, 
sense sorolls, on els qui estem interessats en l’esdeveniment, el puguem gaudir sense més 
interferències que les eventuals estossegades o esternuts d’algú que no ha pogut controlar 
les involuntàries reaccions del seu aparell respiratori.

I ja m’agradaria equivocar-me, però molt em temo que aquests meus laments (que 
crec haver expressat ja en altres ocasions) seran desatesos pels responsables vilatans de la 
nostra Festa Major, tret, és clar, que sant Miquel hi faci de bo.

Per cert, els meus dos amics del primer pregó de 1977 – que són vius– em diuen que 
comparteixen el meu raonament i la meva proposta.

Josep Lluís Revenga Santos
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El mateix dia dels atemptats que van tenir lloc 
a les 17.05 h del dia 17, en ple mes d’agost, 
cap les 18.15 h ja hi havia companys voluntaris 
de la Creu Roja en marxa per ajudar. En poca 
estona, des de Molins de Rei es van mobilit-
zar cinc vehicles: una ambulància, un vehicle 
d’intervenció rápida i vehicles de transport de 
persones (en diem Tangos) i dotze voluntaris, 
entre una infermera, tècnics en emergències i 
socorristes que es van encarregar de fer tasques 
diverses, com repartiment d’aliments o suport a 
persones que encara estaven dins de comerços 
bloquejats, i estaven a punt per atendre possibles 
emergències. Se’ns va desmobilitzar a les 5 h de 
la matinada. Em va sorprendre que, en tan poca 
estona, gent voluntària, que té les seves feines, 
ocupacions i famílies, es mobilitzés tan ràpida-
ment i amb tanta eficàcia. 

La setmana posterior als atemptats de 
Barcelona i Cambrils vaig estar col·laborant, 
juntament amb altres companys del Baix 
Llobregat Centre, fent acompanyaments i tras-
llats de familiars i afectats donats d’alta dels 
atemptats: dels hospitals a l’aeroport, a hotels, 
als diferents consulats, etc. He conegut afectats 
i les seves famílies de procedències diverses: 
Canadà, Austràlia, Gran Bretanya, Filipines, 
Portugal, etc. És el que té parlar alguns idio-
mes.

I és d’aquestes experiències viscudes per mi 
aquests dies del que us vull parlar. I crec que val 
la pena compartir amb vosaltres els sentiments i 
les sensacions que he viscut en primera persona. 
Uns dies molt intensos.

Aquests dies he tingut la sensació que la 
feina voluntària que fem molts companys de 
Creu Roja tenia més sentit que mai, i que els 

principis fundacionals de l’entitat –humanitat, 
imparcialitat, neutralitat, independència,  caràc-
ter voluntari, unitat i universalitat– són molt 
vius.

Acompanyar, donar suport, solucionar pro-
blemes, fer sentir l’escalf humà, donar un cop 
de mà i donar una mà o un simple somriure 
a persones que possiblement estiguin passant 
els pitjors moments de la seva vida, en un país 
desconegut a voltes, amb una llengua descone-
guda, ens ha fet sentir molt útils i també  molt 
recompensats. 

Mai oblidaré la mirada de les  dues nétes de 
la Valerie, de 12 i 6 anys, que venien soles des 
de Canadà, en un aeroport desconegut, sabent 
que el seu avi, l’Ian, era mort i que la seva àvia 
era en un hospital, en trobar una mà amiga. Fer 
que se sentissin acompanyades, tranquil·les, 
segures i  còmodes dins de la tragèdia em fa sen-
tir recompensat de les moltes hores dedicades. 

També vull ressaltar l’actitud de respecte i 
comprensió, profundament generosa de molta 
gent anònima amb la qual teníem contacte 
–mossos, taxistes, personal de l’aeroport, de les 
línies aèries–, que els i ens ho van posar tot fàcil. 
Us en vull posar un exemple: al taulell de fac-
turació de Vueling, la noia que feia el check-in 
dels familiars de la Jumarie, australiana d’origen 
filipí, els va atendre amb una professionalitat 
extrema i amb una delicadesa preciosa, tot i que 
emocionada. Li costava amagar les llàgrimes. 

Quan vam passar el control de seguretat de 
l’aeroport –molt bé la gent d’Eulen–,  la  Chris, 
en Mark i la Gaynor, la família de la Jumarie, 
ens van acomiadar entre abraçades molt sen-
tides. En el seu comiat de Barcelona ens van 
insistir molt que féssim arribar el seu agraïment 

a tota la gent que els havia ajudat. 
Molts familiars –tots, de fet– van voler que 

coneguéssim les seves mares, àvies, tietes, cu-
nyades... ingressades. Tots els afectats i fami-
liars van expressar el seu agraïment a tothom 
(vull dir a tothom: policies, sanitaris, gent del 
carrer i un llarg etcètera) de Barcelona. De 
forma sincera i sentida.

També en tots els casos, tant els familiars 
com les persones afectades no van manifestar 
cap mena d’odi, ni animadversió, ni rancúnia, 
ni ressentiment contra els musulmans com a 
col·lectiu. Més aviat comprensió. La frase “no 
tots els musulmans són terroristes” l’he senti-
da més d’una vegada. Evidentment, en un llit 
d’hospital no estàs per oblidar o perdonar els 
que t’han fet tant de mal, però sí per no culpar 
gent que, en molts casos, són els seus veïns, 
amics o companys de “col·le” dels seus fills o 
néts als seus països. Quina lliçó d’humanitat, de 
generositat, de justícia!

Tampoc cal anar a Canadà a buscar aquesta 
generositat. A Rubí, el pare del Xavi, de 3 anys, 
mort a la Rambla, abraçant-se amb l’imam, 
també ens marcava el camí de la pau.

No ho oblidaré mai. La meva experiència 
m’ha reconciliat amb els humans i amb la vida. 
Em feien falta aquests dies. I contrasta dramàti-
cament amb gent intolerant que parla d’oïdes.

I per respecte a les “meves” famílies –la  
canadenca i les altres de tot el món– he decidit 
plantar cara i speak out, parlar i no callar, tantes 
vegades com calgui, i defensar, també en el seu 
nom, la pau, el respecte a totes les creences i la 
tolerància.

Josep P. Casas, voluntari de Creu Roja 
Molins de Rei-Baix Llobregat Centre

Ajudar els familiars i afectats
dels atemptats terroristes del 17 d’agost
m’ha reconciliat amb els humans i amb la vida

Prop d’un centenar de 
persones es van aplegar 
a la Federació Obrera per 
conèixer la proposta de 
Sostre Cívic, una coo-
perativa que promou un 
model alternatiu d’accés a 
l’habitatge, més econòmic 
i sostenible. L’habitatge 
cooperatiu es basa en la 
construcció d’immobles 

en sòl públic en règim de 
cessió d’ús. La propietat 
dels immobles recau en 
mans de la cooperativa i 
els seus membres es bene-
ficien d’un ús indefinit i 
transferible de l’habitatge a 
canvi de pagar una entrada 
inicial i una quota mensual 
per sota del preu de mercat. 
Com que la cessió d’ús és 

a 75 anys vista i trans-
ferible a familiars, no hi 
ha opció d’especulació ni 
d’alteracions significatives 
en les quotes mensuals.   

Els responsables de 
Sostre Cívic van fer una 
simulació de com seria 
un projecte a Molins de 
Rei amb el triple objec-
tiu d’obrir el debat sobre 

models alternatius d’ac-
cés a l’habitatge, difondre 
l’activitat de la cooperativa 
i explorar les possibilitat 
d’impulsar un projecte a 
la vila. Les persones inte-
ressades a participar en 
un projecte local d’aquest 
tipus es poden adreçar a 
l’Ajuntament, que recull 
les sol·licituds, per estudi-
ar-ne la viabilitat. 

Dinamarca, Noruega, 

Suècia, Canadà o els Estats 
Units són alguns dels paï-
sos que ja apliquen aquest 
model, que també es carac-
teritza perquè els habitatges 
estan dissenyats seguint cri-
teris estrictes de sostenibili-
tat i amb una aposta impor-
tant pels espais compartits, 
fet que repercuteix favora-
blement en les quotes

.
Jaume Ortega 

L’habitatge cooperatiu tempteja el terreny a Molins de Rei 

Cedida per l'ajuntament - Dan Costa
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El comiat de Ramon Bacardí Pons es va celebrar 
el dia 22 de setembre. Ens va deixar als 93 anys. 
Va néixer el 10 de juny del 1924 i durant molts 
anys fou metge pediatre a Molins de Rei. 

Quan vaig saber que havia mort, em va venir a la 
memòria la seva imatge tot  dient-nos: “la salut és 
un estat de complet benestar físic, mental i social, 
i no solament l’absència d’afeccions o malalties”. 
De manera molt pedagògica ens explicava que en la 
constitució de l’Organització Mundial de la Salud 
(OMS), a la Conferència Internacional de la Salut, a 
Nova York, el 1946, es va definir d’aquesta manera 
la salut i ens feia notar la part del benestar social 
com a condició necessària per a una bona salut.

Som moltes les persones que l’hem conegut 
com a metge i com a persona activa i comprome-
sa. La seva participació política i social va ser la 
d’un home d’esquerres, que sempre treballava a 
favor del progrés social. La seva intel·ligència i la 
seva rapidesa mental eren sorprenents. El recordo 
a les primeres eleccions democràtiques del 15 de 
juny del 1977. Només veient el resultat electoral 
d’una taula a l’antic Col·legi Alfons XIII, ens va 
sorprendre com feia projeccions, força encertades, 
dels resultats del municipi i d’arreu de Catalunya; 
això era  molt abans de la proliferació d’enquestes i 
estadístiques que la modernitat ens ha portat. 

L’any 1979 va formar part de la candidatura 
del PSUC a les eleccions municipals. Sempre va 
fer arribar el seu parer i els seus coneixements de 
manera generosa i desinteressada. Ja amb anteriori-
tat havia esdevingut un activista cultural en matèria 
de cinema i un dels impulsors del Congrés de 
Cultura Catalana a la vila, entre moltes altres coses, 
com la creació de la primera escola bressol de la 
vila. El Ramon també va tenir un paper rellevant 
a Catalunya vinculat a la seva professió de metge 
pediatre com a membre de la Societat Catalana de 
Pediatria i de la Junta del Col·legi de Metges, entre 
moltes més activitats.

El dia abans de la seva cerimònia de comiat, 
vaig tenir ocasió de parlar amb el seu fill i, de 
manera tan generosa com ho havia estat el seu pare, 
em va lliurar el text que ell li dedicà en el comiat. 
És un text afectuós que ens descriu pinzellades 
de la vida i la personalitat d’un home que ens ha 
deixat una petjada inoblidable. Per la vàlua del seu 
testimoni, ningú el podrà definir millor. Tot seguit 
reprodueixo aquest emotiu text.

“Memorial Al meu pare, del seu fill Ramon
Seria llarg d’explicar la vida del meu pare, però 

vull fer-ne una pinzellada, si més no, contribuint a 
que quedi en el record de tants que de ben segur 
heu compartit vivències amb ell.

Malauradament, per més que pensis que tard o 
aviat havia d’arribar el moment en què ens deixés, 
costa i em costarà d’assumir el buit que deixa 
en el meu cor, i de llegir aquest text en aquests 
moments.

Ramon va ser, i en l’imaginari és, un home 
inquiet des de petit, amb una infància feliç en els 
carrers del Born de Barcelona, amb un pare repu-
blicà, també de nom Ramon, fort i lluitador, i que 
sempre explicava que va salvar el Lluís Companys 
que li caigués un sabre a sobre. No sé si és del tot 
cert, però si més no, al meu pare i a mi ens agra-
dava que ho expliqués. 

La seva infantesa la va passar al bar dels seus 
pares, en mig d’un ambient de bullici polític i de 
pre-cop d’estat del dictador Franco. La guerra, a 
Barcelona, la va passar amb fam i por, però sempre 
amb un pare al costat de les tropes republicanes i 
una mare molt treballadora i pilar de la família. 
Això ja va fer que anés canalitzant els seus pensa-

ments al costat d’un poble català lluitador i fidel a 
unes idees d’una classe humil i emprenedora que 
lluitava pels seus drets i pel seu país. 

Ell va ser educat a l’Institut Escola, i dic 
educat perquè, segons ell mateix explicava, no 
sols s’assolien coneixements, sinó una manera de 
pensar creativa, humanística, amb valors com la 
solidaritat, l’amor a la terra, a la preservació de la 
natura, a la comprensió. Explicava moltes vegades, 
amb orgull i joia, el seu aprenentatge humanístic i 
alhora pràctic, aprenent des de com cultivar una 
planta, a les matemàtiques o els quatre idiomes 
que li ensenyaren alhora. Se sentia molt orgullós 
d’haver pertangut a aquella institució educativa, 
malauradament aniquilada per la dictadura.

En acabar la guerra, explicava que els colpistes 
varen considerar que no tenien coneixements i tots 
els alumnes van ser portats a l’Institut Balmes a fer 
un examen final que passaren sense cap problema 
i, és clar, amb la llengua de l’Estado, davant de la 
sorpresa dels examinadors.

Va cursar estudis de medicina per indicació 
del seu pare, ja que es guanyaria millor la vida!, 
encara que el seu desig era estudiar enginyeria. Li 
agradaren les eines –de fet, sempre a casa seva hi 
havia muntanyes d’eines–, desmuntar  “trastos”  
amb cura de muntar-los bé, perquè el seu pare no li 
piqués la cresta; però també tenia un esperit prag-
màtic i sabia que si obeïa el pare, 
li seria més fàcil el futur. Per tant, 
va optar per la medicina.

En la seva carrera de medici-
na ja s’apuntà a la lluita contra el 
régimen en incipients partits clan-
destins, catalanistes, i participava 
tant com era possible en la lluita 
universitària. La seva constant 
perseverança va fer que pogués 
acabar la carrera de medicina 
i s’especialitzés en pediatria i 
cirurgia, encara que els mitjans 
de casa seva eren justos i ho 
hagués de combinar ajudant al 
bar dels seus pares del Born de Barcelona.

Les seves primeres pràctiques de cirurgia les 
realitzà a l’Hospital de Sant Pau, on conegué la 
seva primera muller, Magdalena Gascón, inferme-
ra de l’hospital. 

En acabar la carrera, com que sabia que es 
feia difícil treballar a Barcelona, ja que no per-
tanyia a la classe benestant, començà a exercir 
com a pediatre a Móra d’Ebre amb l’ajut de la 
seva muller. Això també l’aïllà del nucli polític de 
Barcelona, encara que ell, home inquiet, intentà 
mantenir els seus contactes amb aquella societat 
viva i efervescent que en aquella època hi havia 
a Barcelona.  A Móra d’Ebre va tenir la primera 
filla, Montserrat. 

Passat uns anys, el seu intent persistent 
d’acostament a Barcelona va fer que anés a parar 
al Berguedà, concretament a Puig-reig, on tingué 
el seu segon fill, Ramon. 

Va viure allà la duresa de les condicions de vida 
de les fàbriques de teixits mentre era pediatre de 
les colònies obreres que existien a l’entorn de les 
fàbriques i agafà més consciència que la pediatria 
no era sols una professió per curar nens malats 
aplicant medecines, sinó que també es necessi-
tava una medicina social per ajudar a curar les 
malalties d’una societat molts cops també malalta; 
almenys, era el seu pensament.

Ja passats uns anys, arribà a Molins de Rei, on 
exercí com a únic pediatre de la població. Aquí, 
de ben segur que ja molts de vosaltres coneixereu 

la seva trajectòria, sempre al costat d’exercir 
una medicina social, fent moltes activitats dins 
del poble, com participar en el primer cinefòrum 
clandestí, a on mitjançant la crítica intentaven fer 
pensar la gent. En anys posteriors va fer programes 
divulgatius sanitaris a Ràdio Molins de Rei, va fun-
dar la llar d’infants, va impartir educació sanitària 
a l’Institut i a les escoles, etc. 

Ell se sentia orgullós del seu poble, Molins, 
essent metge de família, impulsant les activitats 
sanitàries quan podia... Creia en una medicina 
solidària, que no sols contemplés les malalties, 
sinó també l’avenç social per augmentar la qualitat 
de vida, i l’educació sanitària havia de contribuir-
hi d’una manera clara, segons el seu parer. 

Però també la seva activitat la centrà professio-
nalment a Barcelona dins del Col·legi de Metges de 
Barcelona, des d’on impulsà la Societat Catalana 
de Pediatria, amb un caràcter clarament d’ajut 
i impuls social del país i de la llengua catalana. 
Va pertànyer a la Junta del Col·legi de Metges de 
Barcelona i fou el representant dels metges del 
Baix Llobregat, i, en el seu anhel de promocionar 
la nostra llengua i cultura, fou director dels annals 
de Medicina i d’altres publicacions mèdiques de 
prestigi.

En els seus darrers anys va ser molt feliç al 
costat de qui seria la seva esposa, Remei Bolaño, i 
va viure un cop més el que per a ell seria una nova 
il·lusió, per seguir gaudint de la vida, com sempre 
havia fet, perquè era en essència un home positiu.

Aquest és un resum ràpid de la vida 
d’en Ramon, i de segur amb falles i 
incerteses, però potser he contribuït a 
que conegueu millor la seva història, 
però la historia no és sols un relat de 
fets, sinó també dels seus pensaments 
i sentiments. Pensaments molt rics i 
plasmats en distints escrits i llibres 
realitzats per ell i que serien llarg 
d’enumerar. Però sí que voldria reflec-
tir com era, com a home: un home 
format, culte i amant de la cultura, 
amb un gran desig de saber, d’ajudar 
la gent i de fer quelcom per la socie-
tat. Típic era d’ell retallar trossos de 

diaris i d’articles de revistes i classificar-los; casa 
seva estava a vessar de llibres. 

Catalunya per a ell estava a dalt de tot, la seva 
gent, les seves tradicions,  encara que no deixava 
de ser crític amb certes actituds de caràcter crema-
tístic lligades a interessos personals per sobre del 
bé de la societat. Ell, de caràcter independentista, 
hagués gaudit de ben segur dels moments actuals, 
que malauradament no ha pogut viure. No creia en 
les religions, però sí que creia en l’home.

Com a pare, rigorós, però alhora un mestre. 
De petit ens ajudava en els estudis, a aclarir els 
dubtes, a raonar... Per a ell, raonar era essencial. 
Molts cops prenia una posició i la contrària per 
ajudar-nos a argumentar, a pensar. Com a avi, 
sempre va tenir els seus néts en el seu pensament 
i va confiar en els seus fills perquè els eduquessin, 
com ell havia fet amb nosaltres".

Ara ell ens ha deixat, però en els nostres cors i 
pensaments de segur que seguirà viu. I com a fill, 
em sento orgullós d’haver tingut un pare així.

Potser amb el temps i amb més calma caldrà 
dedicar una mica d’esforç a deixar constància 
històrica del perfil d’una persona com en Ramon 
Bacardí. Avui, i com crònica d’urgència, i per donar 
constància de l’afecte que moltes persones de la 
vila li hem tingut al llarg dels anys, deixem aquest 
testimoni que ens han aportat el seus fills, Ramon 
i Montserrat.

Genoveva Català i Bosch

En record de Ramon Bacardí i Pons
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JOSEP FERRER 
(J.F.): Actualment vius a 
Kosovo, però amb només 
32 anys ja has viscut a 
Escòcia, Canadà, Estats 
Units i Hongria. Què és el 
que et va portar a aquests 
països?

JUDIT ROS (J.R.): Fa 
13 anys vaig decidir vi-
atjar per les illes del nord 
i els Highlands d’Escòcia, 
on em van oferir feina al 
castell d’Edimburg guiant 
els turistes de llengua cata-
lana i castellana. En aque-
lla època vaig conèixer qui 
va ser la meva parella: en 
Jared, de Montreal. Després 
de passar un hivern cana-
denc molt dur vam decidir 
que fos ell que vingués a 
viure a Catalunya. Va que-
dar encantat amb la vila.

Vaig viure un any als 
Estats Units, on vaig estu-
diar una especialització en 
política exterior america-
na a The Bush School of 
Government and Public 
Service at Texas A&M 
University.

Amb els anys, quan 
em vaig establir a Kosovo 
per casualitats de la vida, 
a Pristina he coincidit en 
reunions de feina amb 
antics companys de classe 
americans: ells, represen-
tant l’OTAN i jo, Nacions 
Unides. El món és un 
mocador!

A Budapest hi vaig fer 
el màster durant dos anys, 
lloc on els meus pares pas-
sen les vacances d’estiu des 
de fa més d’una dècada. A 
casa som uns enamorats de 
Budapest.

Els nostres gossos, de 
fet, són hongaresos, una 
raça anomenada Puli, de 
mida mitjana, que tenen 
rastes naturals de llana i són 
pastors. Nosaltres en tenim 

dos i les nostres bones veï-
nes Conxi i Laura, també. 
Som un veïnat ben “pelu-
dament” protegit.

A Kosovo, hi vaig anar 
per primer cop l’any 2003 
a impartir, per a la Xarxa 
Vives d’Universitats, un 
seminari als estudiants de 
la universitat de Pristina, on 
no existien organitzacions 
estudiantils. Anys més 
tard, Kosovo esdevindria 
la meva segona pàtria i, 
sens dubte, ha estat la meva 
escola de vida. Aviat farà 
sis anys que hi sóc. Visc a 
la capital, Pristina, on parlo 
en albanès, tot i que treba-
llo al nord, a Mitrovica.

J.F.: Com s’ho van 
prendre els teus pares 
quan els vas comunicar 
que te n’anaves a viure a 
l’estranger?

J.R.: Els meus pares, tot 
just casar-se, van marxar 
uns anys a viure als Estats 
Units, a la Universitat 
de Florida: mon pare, el 
“Ros”, com a investigador 
científic i la meva mare, 
Marta, com a paleògrafa al 
departament d’Història de 
la mateixa Universitat.

Ells van decidir que el 
meu germà Àlex i jo ens 
criéssim a l’escola brità-
nica de Barcelona i van 
acollir una au-pair de Nova 
Zelanda per viure amb 
nosaltres a casa, la qual 
ens va encomanar les seves 
ganes de viatjar i viure 
món.

Sobretot la meva mare, 
però el meu pare també, és 
una persona molt vitalista i 
amb una empatia excepcio-
nal, qui sempre m’ha ofert 
el seu suport incondicio-
nal com a mare i amiga. 
Els meus pares, encantats 
que sigui a Kosovo. Ens 
veiem molt sovint els caps 

de setmana quan ells són a 
Budapest.

L’Àlex, el meu germà, 
nascut als Estats Units, 
també ha viscut a diferents 
països; ara és a Suïssa, 
d’enginyer civil. Així 
doncs, crec que a casa ho 
portem una mica a la sang. 
Som un gran equip i, tot i 
els quilòmetres, estem molt 
units. A casa sempre ens 
hem fet amb tot tipus de 
persones. Els pares ens han 
guiat per entendre que el 
truc és mirar cap endins, 
ja que les circumstàncies 
són efímeres. El que digui 
o no la gent, o com et per-
cebin els altres, canvia de 
cultura en cultura; per tant, 
“confia en la teva intuïció” 
i en aquells i aquelles que 
et facin ser més bona per-
sona.

J.F.: I ara que vius en 
una zona en conflicte com 
és Kosovo, què hi diuen?

J.R.: Kosovo és una mis-
sió de pau de cinc estre-
lles. Comparat amb les 
missions de la República 
Centreafricana, Mali o 
Sudan del Sud, hi ha molta 
competència per treballar-
hi. Ara ens obliguen a rotar 
cada cert temps per fer-ho 
més just per a aquells i 
aquelles que estan en mis-
sions d’alt risc. A Kosovo, 
els internacionals tenim 
una vida relativament nor-
mal i no hem de viure en un 
campament militar. De fet, 
visc en un pis molt modern 
amb aigua i llum 24 hores 
al dia, en un carrer molt 
cèntric, on vivim tots els de 
la colla. La vida social és 
intensa i passar els caps de 
setmana a Grècia, Croàcia 
o Montenegro mostra com 
és una missió de pau molt 
excepcionalment privile-
giada.

J.F.: Per què et vas 
decidir per les ciències 
polítiques i, en concret, 
per les relacions interna-
cionals?

J.R.: Per la influència 
del meu pare, una persona 
molt culta, amb un sen-
tit molt desenvolupat de 
la justícia social, qui de 
ben petits ens parlava de 
literatura, música i història. 
Sovint parlava de política 
internacional amb els nos-
tres professors estrangers. 
El meu pare i la seva insa-
ciable set de coneixement 
i força de voluntat són un 
exemple vital. A casa, el 
nostre Google particular era 
l’Enciclopèdia Britànica, 
que el meu pare sempre 
utilitzava per ajudar-nos a 
complementar els contin-
guts de classe.

Per part de la seva famí-
lia, el seu pare escrivia 
discursos per a la Lliga 
Catalana i eren parents 
amb Rafael Campalans. La 
política, la psicologia i la 
comunicació sempre m’han 
interessat. A l’escola vaig 
reivindicar la meva catala-
nitat sense complexos.

J.F.: Ets especialista en 
política exterior america-

na. Els Estats Units són 
els qui realment controlen 
el món i les relacions entre 
els països o és un mite?

J.R.: És una pregunta 
difícil de respondre; depèn 
molt de l’àmbit i l’època 
històrica a la qual ens refe-
rim. Els Estats Units cer-
tament gaudeixen d’una 
influència única a escala 
global; tot i així, vull pen-
sar que vivim en un món 
interdependent. Per dir-te 
que els americans volen 
tancar la missió de Nacions 
Unides a Kosovo des de 
fa anys! Van ser qui van 
ajudar Kosovo en el seu 
procés d’independència, 
però els russos, al Consell 
de Seguretat, sempre tom-
ben la moció sobre això. 
Rússia no reconeix Kosovo 
com a país; per tant, la mis-
sió seguirà existint fins que 
aquesta potència ho cre-
gui oportú. Estem en una 
dinàmica de Segona Guerra 
Mundial en ple segle XXI.

J.F.: També ets espe-
cialista en integració 
europea. Europa és un 
continent unit o hi ha 
moltes diferències entre 
els de l’oest i els de l’est, 
o entre els membres de la 

Judit Ros Domingo viu a Pristina (Kosovo)

“Aprendre a viure en un lloc en conflicte no és 
fàcil; has de relativitzar i deixar l’ego de banda”

La Judit Ros Domingo és una jove molinenca de 32 anys que ja porta uns 
quants anys fent voltes pel món. Llicenciada en Ciències Polítiques i de 
l’Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha centrat la 

seva formació i professió en les relacions internacionals. És especialista en Relacions 
Internacionals i Política Exterior americana per The Bush School of Government 
and Public Service at Texas A&M University, i ha fet un màster de dos anys sobre 
Diplomàcia i Integració Europea a l’Institute for Graduate International and 
Diplomatic Studies a la Universitat Corvinus de Budapest. La Judit va centrar la 
seva tesina en la situació de les minories al nord de Kosovo, on el conflicte ètnic 
encara és present. Actualment treballa d’assessora d’Afers Polítics i Civils per a la 
Missió de Nacions Unides a Kosovo (UNMIK). 

A la Judit li encanta muntar a cavall i fer senderisme.

Municipi de residència: Pristina
Nombre d’habitants: 198.112 (2011)
Superfície: 572 km²
Distància amb Molins de Rei: 2.512 km per carretera; 
4 h 45 minuts en avió, fent com a mínim una escala

La Judit al seu despatx
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Unió Europea i els que no 
ho són?

J.R.: Vaig treballar per 
a la delegació de la Unió 
Europea a Pristina com a 
assessora econòmica i com 
a observadora electoral. Tot 
i que hi ha moltes diferèn-
cies entre els mateixos 
membres, i es poden millo-
rar molts aspectes interns, 
hi ha un projecte en comú 
molt més sòlid del que 
sovint es qüestiona. Les 
institucions europees fun-
cionen i tenen un impacte 
molt positiu en nosaltres 
que sovint s’infravalora. 
La Unió Europea, Nacions 
Unides, l’OTAN són orga-
nitzacions molt plurals i 
analitzar-les des d’un punt 
de vista reduccionista és 
poc rigorós.

En el cas de les Nacions 
Unides, arribar a un comú 
denominador entre 193 
estats no és tasca fàcil. 
Cada estat té les seves 
prioritats i interessos. Crec 
que és important no perdre 
l’esperit crític i construir 
nous paradigmes des de 
dins.

Per exemple, abans de 
Kosovo jo no coneixia 
gaire l’OTAN i reconec que 
tenia certes reticències anti-
militaristes. Avui, després 
d’haver-hi col·laborat en 
projectes conjunts i veure 
com han ajudat les mino-
ries de Kosovo, la meva 
percepció ha canviat. Hi 
ha línies d’actuació qües-
tionables i d’altres de molt 
lloables.

Hi ha països que no 
formen part de la Unió 
Europea perquè no volen i 
tenen acords bilaterals amb 
ella. Una cosa és no voler i 
l’altra és no ser apte. Sèrbia, 
Macedònia i Kosovo (i 
altres països de la zona) 
frisen per formar-ne part i 
estan sota molta pressió per 

complir els requisits mar-
cats per Brussel·les.

J.F.: Quan per prime-
ra vegada et van propo-
sar anar a una zona en 
conflicte vas acceptar de 
seguida?

J.R.: Ni m’ho vaig pen-
sar. Si no ho veus ni ho 
vius, no pots saber com t’hi 
sentiràs. Aprendre a viure 
en un lloc en conflicte no 
és fàcil; has de relativitzar i 
deixar l’ego de banda.

Al principi d’escriure 
informes que arriben al 
Consell de Seguretat de les 
Nacions Unides cada tres 
mesos, anar en helicòpters 
militars suïssos o anar a 
treballar amb un Jeep de 
les Nacions Unides blindat 
amb militars de l’OTAN... 
truques a casa i ho expli-
ques amb emoció. Al cap 
de poques setmanes, veus 
que hi ha tanta pobresa, 
injustícia social i misèria 
que l’única prioritat és aju-
dar tanta gent com puguis. 
Has de deixar els senti-
ments de banda per ser el 
màxim d’eficient possible i 
tractar a tothom igual.

J.F.: Sabem que exis-
teix un país anomenat 
Kosovo que el 17 de 
febrer del 2008 es va 
independitzar de Sèrbia. 
Però l’Organització de les 
Nacions Unides (ONU) ni 
tampoc l’Estat espanyol 
l’han reconegut com un 
país independent, i Sèrbia 
el considera territori 
propi. Desconeixem què 
és el que es cou allà. En 
què consisteix el conflicte 
que està vivint el país?

J.R.: Efectivament, a 
Nacions Unides no reco-
neixem Kosovo com a país. 
La nostra terminologia 
parla de “línies administra-
tives frontereres”, mai de 
fronteres com a tal amb 
Sèrbia. La meva opinió per-

sonal, pugui ser diferent o 
no, ha de mantenir-se neu-
tral sota el mandat de 193 
estats. Kosovo ha obtin-
gut, des de la seva inde-
pendència, 115 reconeixe-
ments diplomàtics com a 
Estat, però no és part de 
Nacions Unides; en canvi, 
Sèrbia sí, cosa que sempre 
li donarà cert avantatge. Pel 
que fa a la Unió Europea, 
Espanya, Eslovàquia, 
Romania, Xipre i Grècia 
no reconeixen Kosovo. 
La situació continua sent 
molt delicada, perquè, tot 
i tenir un marc legal molt 
significatiu, a la pràctica té 
moltes mancances. La ban-
dera constitucional té sis 
estrelles que representen 
les minories oficials, però, 
en realitat, els seus drets 
no es respecten, viuen en 
condicions molt precàries 
i hi ha molt pocs mecanis-
mes institucionals reals per 
protegir-les.

Sense posar en dubte que 
la comunitat albanokosovar 
va patir una discriminació 
d’extrema cruesa durant 
dècades i, finalment, uns 
fets sagnants a final dels 90 
sota l’opressió del règim 
de Milosevic, val a dir que 
encara hi ha molts temes 
no resolts i interconnec-
tats. En general, a Kosovo, 
entre les comunitats ètni-
ques hi ha una manca de 
sentit de la responsabilitat i 
una tendència a la victimit-
zació. Acceptar els crims 
que alguns membres de les 
comunitats sèrbies i albane-
ses van cometre fa 20 anys 
seria un primer pas cap a 
una possible reconciliació.

De fet, és complicat de 
resumir en poques línies, 
però és important entendre 
com, en la teoria, Kosovo 
es defineix com un estat 
multiètnic i, a la pràctica, 
la comunitat sèrbia i altres 

minories sovint no tenen 
més opcions que marxar. 
Reinventar les existents 
narratives locals arcaiques 
i hostils arrelades entre les 
comunitats durant segles és 
una tasca feixuga. Encara 
hi ha unes 1.600 persones 
desaparegudes i monestirs 
serbis protegits per la poli-
cia o les tropes de l’OTAN 
per assegurar-se que ningú 
els voldrà atacar o destros-
sar.

L’any 2004, hi va haver 
greus aldarulls violents per 
part de la majoria albanesa 
cap a la minoria sèrbia. Van 
cremar centenars de cases 
sèrbies i n’explusaren milers 
de famílies. Un percentatge 
molt elevat van establir-se 
a la regió de Mitrovica, al 
nord de Kosovo –on treba-
llo jo–, en el que s’anomena 
“desplaçats interns”. 
Tradicionalment, al nord, 
els pobles han estat sem-
pre de majoria sèrbia; avui, 
últim reducte d’aquesta 
comunitat encara governada 
per institucions de Belgrad. 
Paguen en moneda sèrbia i 
les matrícules dels cotxes, 
les escoles i la sanitat entre 
d’altres depenen exclusiva-
ment del Govern serbi. El 
Govern de Kosovo hi té 
poca incidència.

Durant el conflicte, molta 
gent va haver de deixar casa 
seva en qüestió de minuts i 
milers d’habitatges van ser 
desocupats i ocupats alea-
tòriament. Tristament, és 
poca la gent que conserva 
fotos de la seva infantesa. 
Si et diuen que has de deixar 
casa teva o et mataran, aga-
fes els diners i objectes de 
valor que puguis portar a 
sobre i no mires enrere.

Eren mesos de descon-
cert i molta desconfiança. 
Avui, hi ha interès per part 
de propietaris a tornar, però 
hi ha milers de casos en què 
això no és possible, perquè 
es van cremar els llibres 
del registre de la propietat i 
documents originals i/o els 
nous inquilins en reclamen 
els drets.

Quan la comunitat sèrbia 
controlava el territori a final 
dels 90, molts albanokos-
ovars van haver d’amagar-
se o fugir a Macedònia, 
Montenegro, Albània i 
Europa. Hi va haver casos 
que es van amagar a casa 
seva durant mesos a les 
fosques, per no ser delatats 
pels veïns serbis.

I a la inversa, l’any 1999, 
els serbis que no van poder 
marxar de Pristina –repo-
blada pels albanokosovars 
de la nit al dia– es quedaren 
a casa sense donar senyals 

de vida amb l’única ajuda 
de l’OTAN. De nit, les tro-
pes gregues patrullaven i 
sabien, per la posició de les 
persianes i finestres, si hi 
havia algú amagat dema-
nant ajuda o menjar.

Tothom va patir, però, 
actualment, si la població 
pateix, les minories encara 
més. 

Les últimes eleccions 
parlamentàries van tenir 
lloc l’11 de juny d’enguany 
i encara avui, els partits de 
la comunitat albanokosovar 
no han arribat a un acord 
per formar govern. Tot i 
haver-hi una quota garan-
tida d’escons al Parlament 
de Kosovo per a la minoria 
sèrbia, sovint els candidats 
són percebuts com a traï-
dors. Belgrad actualment 
està entre dues aigües: la 
seva històrica relació amb 
Rússia (iugoslaus-els eslaus 
del sud) i la Unió Europea, 
amb la pastanaga de poder 
formar del club dels 28. Hi 
ha una taxa d’atur molt alta 
i una majoria de l’electorat 
dóna suport als polítics que 
representen l’exguerrilla 
de la UÇK, estancant-se 
en un patró social d’abans 
del conflicte de l’any 1999. 
La comunitat internacional 
ha invertit molts milions 
d’euros en els dos últims 
decennis sense obtenir els 
resultats esperats.

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

J.R.: Jo treballo a la ciu-
tat de Mitrovica (es pro-
nuncia [mitrovitsa]). La 
regió rep el mateix nom. Hi 
viuen unes 60.000 persones 
de majoria sèrbia, xifres 
aproximades, ja que no hi 
ha hagut un cens pobla-
cional actualitzat des de fa 
més de sis anys.

A Mitrovica, el pont 
divideix la ciutat. Els alba-
nesos –avui, al sud– i els 
serbis –al nord– coexistien 
de manera pacífica fins a 
l’any 1999, moment en què 
van decidir utilitzar el riu 
com a frontera natural entre 
les dues comunitats. A la 
regió de Mitrovica, qual-
sevol situació pot provocar 
una escalada de violència 
del no-res. És un polvorí 
impredictible.

La meva feina depèn del 
dia, no hi ha una rutina 
establerta: podem reunir-
nos amb el ministre serbi de 
Benestar Social per parlar 
de les condicions de vida 
dels serbis vivint al nord de 
Kosovo, podem anar sobre 
el terreny al poblet més 
remot de la nostra àrea de 
responsabilitat amb la poli-
cia de Kosovo a monito-

Reunions ONU/OTAN
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rar la tala il·legal d’arbres, 
com podem estar a Pristina 
en reunions amb les altres 
agències de Nacions 
Unides o internacionals per 
implementar una estratègia 
conjunta.

En general, atorguem 
projectes a la societat civil 
i els supervisem. Aquest 
any coordino totes les 
polítiques de joventut tre-
ballant amb organitzacions 
juvenils albaneses i sèr-
bies. Ens ensenyen a tocar 
diferents tecles, per quan 
marxem a una altra mis-
sió de pau entendre’n el 
funcionament al més aviat 
possible. Segons el projec-
te, he d’assessorar el nostre 
enviat especial del secretari 
general en qüestions con-
cretes. Les Nacions Unides 
són molt jeràrquiques, però 
alhora flexibles.

J.F.: Creus que el 
conflicte albanokosovar 
s’acabarà resolent?

J.R. Difícil de dir. Les 
ferides encara són recents 
i alhora centenàries. A 
Nacions Unides, serbis i 
albanesos treballen con-
juntament sense friccions. 
Com més creixi l’economia, 
més minvaran les hostilitats 
mútues entre comunitats 
ètniques.

J.F.: Com és Kosovo?
J.R.: Kosovo és 

com Astúries de gran, 
d’orografia diversa. Els 
hiverns poden ser molt 
durs i els estius, si fa no fa 
com a la Catalunya central. 
Té forma de rombe i com-
parteix perímetre territorial 
amb Sèrbia, Macedònia, 
Albània i Montenegro. 
No arriba al milió i mig 
d’habitants.

J.F.: I la seva gent?
J.R.: He treballat amb 

serbis, albanesos, romas, 
ashkalis, goranis de 
Kosovo i tots han estat 
sempre remarcablement 
hospitalaris i generosos. El 
que em va fascinar des del 
primer cop que vaig aterrar 
va ser la seva gent, sens 
dubte, l’actiu més impor-
tant del territori. La gent, 
en especial el jovent, vol un 
futur millor. Amb el passa-
port kosovar només poden 
viatjar a quatre països 
veïns. Per viatjar a l’àrea 
Schengen/UE ho han de fer 
amb visats que, en la majo-
ria de casos, són denegats o 
excessivament cars.

J.F.: Kosovo és un país 
assequible per viure? S’hi 
troba de tot?

J.R.: Els productes del 
supermercat costen, si 
fa no fa, el mateix que a 
Catalunya, però el salari 

mínim és de 200 o 300 
euros. Amb els anys, 
Kosovo ha millorat molt. 
Hi pots trobar més o menys 
de tot. Si vols menjar carn 
de porc, t’hauràs de des-
plaçar a un enclavament 
serbi. La cuina balcànica 
inclou molta carn, pebrots, 
iogurt, dolços. Ha rebut 
tocs orientals i occidentals 
de diferents imperis, espe-
cialment de l’otomà.

El més assequible és 
menjar fora. El restaurant 
tradicional més car de la 
ciutat val 20 euros per per-
sona; comparat amb un 
kebab, que costa 1 euro, la 
diferència és abismal.

Per al personal de les 
organitzacions internacio-
nals hi ha botigues exclu-
sives dins el camp militar 
on trobem de tot i lliures 
d’impostos.

És una societat basada 
en l’aparença. Podria ser 
que no tinguin ni per men-
jar, però es compraran un 
bon cotxe de segona mà per 
presumir.

J.F.: Com és el lloc on 
vius?

J.R.: Pristina és una ciu-
tat amb poca planificació 
urbanística, un pèl caòtica, 
amb molts cotxes conduint 
temeràriament, gent molt 
amable i curiosa. Kosovo 
té la població més jove 
d’Europa; hi ha molt jovent 
pel carrer. Vesteixen com 
a occident. Visualment és 
una societat híbrida, perquè 
s’assemblen a nosaltres, 
però les tradicions són molt 
diferents. Visc en un dels 
carrers del centre, al mateix 
on el meu company i la 
majoria d’internacionals de 
la colla vivim. Fem molta 
pinya, sempre hi ha algun 
còctel diplomàtic o recep-
ció. Les millors negocia-
cions o acords per feina 
sempre es fan en els actes 
socials.

J.F.: Quan no treballes 
què acostumes a fer?

J.R.: Hi ha un únic lloc 
per muntar a cavall, a unes 
dues hores de la capital. 
Els paisatges són frondo-
sos, poc concorreguts i hi 
ha un llac enorme. Hi he 
anat els últims quatre anys. 
No és gaire comú que una 
noia vagi a cavall, però ara 
ja s’hi han acostumat. A 
Kosovo, tot sempre és més 
complicat. Per portar una 
veterinària especialitzada 
en equins, he d’anar al cen-
tre de Sèrbia a buscar-la, 
perquè és l’única en 600 
quilòmetres. He d’intervenir 
entre l’amo dels cavalls i la 
veterinària sèrbia, ja que no 
parlen la mateixa llengua 

i el fet que aquesta sigui 
una dona no va ser inicial-
ment ben rebut, tot i que en 
el món dels amants de la 
natura i els animals hi ha 
més bona predisposició a 
entendre’s. Enyoro molt el 
rol de la dona a Catalunya. 
A Kosovo, com a interna-
cional, els rols de gènere 
no se m’apliquen, però, tot 
i així, sovint m’indigno. El 
meu últim voluntariat va 
ser ensenyar a escriure i 
llegir a un grup de noies de 
la comunitat romaní que no 
havien tingut mai accés a 
l’escola. També m’indigna 
com es tracta les perso-
nes amb discapacitat i, en 
especial, els menors. Hi ha 
encara tanta feina per fer... 
No vull sonar pessimista, 
perquè hi ha hagut molt de 
progrés en altres àrees, però 
és important no perdre la 
visió global i sempre aspi-
rar a més.

J.F.: Tot i que a causa 
del conflicte que està 
vivint Kosovo és un país 
que queda al marge de 
les rutes turístiques de les 
agències de viatges, quins 
són els atractius turístics 
del país?

J.R.: Kosovo té molt per 
oferir. Les muntanyes són 
impressionants; podries 
pensar que ets als Alps. Hi 
ha rutes de senderisme que 
connecten amb Albània i 
Montenegro amb paisatges 
espectaculars. Els pastors 
t’ofereixen les seves caba-
nes i productes casolans per 
un preu molt assequible i 
amb sort t’indicaran com 
evitar els ossos.

El turisme a poc a poc 
comença a arribar i veiem 
estrangers amb motxi-
lles que fan augmentar 
la sensació de normali-
tat. Recomano anar amb 
guia local i estar disposat 
a escoltar històries de la 
guerra que han traumatitzat 
tres generacions.

J.F.: Estàs seguint 
tot el que s’està coent a 
Catalunya? Creus que 
algun dia Catalunya serà 
un país independent?

J.R.: Segueixo aten-
tament l’actualitat de 
Catalunya. Desitjo que el 
poble català pugui assolir 
allò que decideixi lliure-
ment.

J.F.: Quins records tens 
dels anys que has viscut a 
Molins de Rei? 

J.R.: Aprecio molt posi-
tivament com en els darrers 
anys la vila està adquirint 
noves maneres de fer i es 
converteix en un municipi 
més receptiu i, per tant, més 

ric. Als 15 anys vaig inten-
tar formar part del teixit 
associatiu de la vila. Crec 
recordar que vaig passar per 
l’Esbart Dansaire, l’equip 
de bàsquet, el Camell... 
entre d’altres. Tímides 
incursions socials en les 
quals vaig conèixer gent 
de tot tipus! Per una banda, 
encara segueixo en contacte 
amb un grup de joves molt 
dinàmics d’aquella època 
que em van fer sentir molt 
benvinguda des del principi 
i en tinc molt bons records. 
Per l’altra, vaig coincidir en 
una entitat de l’educació en 
el lleure amb una generació 
de monitors i nens amb un 
sentit molt peculiar de per-
tinença i territorialitat. Em 
van deixar molt clar que jo 
era diferent i que no podia 
ser de Molins de Rei com 
ells. Amb els anys, n’estic 
agraïda a tots, ja que va ser 
un aprenentatge que em va 
ser molt útil.

No vaig voler endinsar-
me gaire més en la vida 
social del poble, perquè la 
família i les amistats les he 
tingut sempre a Barcelona. 
Algun dia m’agradaria 
tornar a fer la Molins-
Montserrat.

Si hagués de definir el 
municipi: Molins de Rei, 
vila de contrastos.

J.F.: Amb el teu germà 
Àlex, que viu a Ginebra 
(Suïssa), i que ja vam 
entrevistar fa uns mesos 
en aquesta mateixa secció, 
com ho feu per veure-us?

J.R.: L’Àlex ha vingut 
molts cops a Kosovo i ara 
que viu a Ginebra tenim 
vols directes. Pujo a veure 
el meu germà i la seva 
companya Júlia tant com 
puc. Coincidim per Nadal 
i els aniversaris a casa dels 
pares. Sempre hem tingut 
una complicitat especial, 
parlem molt sovint i, com 
que a vegades és difícil 
d’explicar com és la meva 

vida a Kosovo i l’Àlex ho 
coneix, m’ajuda molt.

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

J.R.: Baixo poc, però 
m’encanta perdre’m per 
Collserola. Fa poc vaig 
pujar al puig Madrona a 
cavall amb l’Adrià, de 
l’hípica Mas Batlló (al cos-
tat de can Castellví, a les 
Tres Olles). Ell i la Sara 
fan una feina excel·lent. 
Normalment vinc entre 
setmana i és tot un luxe 
endinsar-me en la serra-
lada caminant o a cavall. 
Estaré eternament agraïda 
a Molins de Rei, ja que 
els meus pares estan molt 
contents de viure-hi i hi 
tenen una molt bona qua-
litat de vida. Els pares són 
la meva prioritat quan sóc 
a Catalunya. Han fet amis-
tats excepcionals i són uns 
entusiastes de la vila. Els 
veïns del carrer on viuen 
es coneixen tots i hi ha 
un ambient molt familiar i 
cordial.

J.F.: Tens previst tor-
nar algun dia a Molins de 
Rei o et veus tota la vida 
fent voltes pel món?

J.R.: No em veig vivint 
a Molins de Rei, però sí 
tornant a Catalunya i treba-
llant pel meu país.

J.F.: Ens pots enviar 
una salutació per als lec-
tors d’el Llaç en albanès 
o serbi?

Albanès: Të nderuar, 
Përshëndetje për të gjithë 
lexuesit nga Molins de Rei.

Faleminderit që lexoni 
magazinën tonë.

Serbi: Poštovani, Želim 
da pozdravim sve čitaoce u 
Molins de Rei. Hvala Vam 
na čitanju. 

Català: Benvolgut/udes, 
salutacions a tots els lec-
tors/ores de Molins de Rei. 
Gràcies per llegir la nostra 
revista

La Judit, a la porta de la feina, amb la neu
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EL LLAÇ (E.Ll.): Com vas 
començar en el món de l’ex-
cursionisme?
LLORENÇ DE DIEGO (Ll. 
de D.): Quan era jovenet, 
entre els 14 i els 17 anys, 
vaig formar part de la Secció 
de Muntanya del Club Alisos. 
Aquest club es va crear l’any 
1962 al barri de la Verneda 
de Barcelona com a asso-
ciació d’antics alumnes del 
Col·legi Públic la Caixa, un 
escola creada l’any 1954 per 
l’antiga Caixa de Pensions. 
Avui, de l’antic Club Alisos 
només en queda la Secció de 
Bàsquet, que encara manté 
el nom original i es diu Club 
Bàsquet Alisos, però a la 
meva època també hi havia 
handbol i moltes altres activi-
tats. Recordo que el president 
era un empleat de La Caixa, el 
senyor Pros, i jo i dues perso-
nes més li vam proposar que 
també hi hagués una Secció 
de Muntanya. Ens va dir que 
endavant i la secció va créi-
xer ràpidament: de seguida 
vam ser una vintena de per-
sones. Ningú ens va ensenyar 
res i ens vam haver d’espa-
vilar pel nostre compte. Per 
documentar-nos fèiem servir 
revistes i llibres que comprà-
vem a la Llibreria Quera, al 
carrer Petritxol. Anar-hi ja 
era tota una aventura: havíem 
d’anar caminant fins al barri 
del Clot i allà, agafar la Línia 
1 del Metro. Com a excur-
sions, el que fèiem era anar 
a escalar al Sot del Bac, al 
Figaró, a Montserrat... Entre 
les cordes i els mosquetons, 
que no eren d’alumini sinó de 
ferro, les motxilles que por-
tàvem pesaven entre 30 i 40 
kg! Però la meva trajectòria 
es va acabar ràpid. Vaig patir 

dos accidents de muntanya i 
al cap de poc, el meu pare, 
amb 40 anys, va patir una 
trombosi cerebral. Com que 
jo era el gran de quatre ger-
mans, em vaig haver de posar 
a treballar. Vaig començar 
fent de grum a l’oficina de 
Viajes Iberia de la rambla de 
Barcelona, i des de llavors 
que sempre he treballat en el 
sector de les agències de viat-
ges. Per tant, pels accidents, 
per haver de treballar de ben 
jove i, després, per casar-me 
i tenir fills, vaig deixar apar-
cada la muntanya durant molt 
de temps.
E.Ll.: Ara tens 60 anys i 
estàs prejubilat després de 
tota una vida professional 
en el sector turístic. Què et 
va motivar a presentar-te a 
president del CEM?
Ll. de D.: Al CEM sempre 
hi havia participat, però en 
activitats anuals, com ara 
la Caminada, la Travessada 
Molins-Montserrat, la Tra-
vessada Molins-Vilafranca... 
Fa set anys vaig decidir fer-
me’n soci i vaig començar 
a participar regularment en 
les excursions que organit-
za la Secció de Senderisme. 
El juliol passat, en fer-se la 
convocatòria a tots els socis 
per presentar candidatures 
per finalització del mandat 
de l’anterior Junta, un soci va 
pensar en mi, va creure que 
jo podria ser un bon candidat 
i m’ho va proposar. M’ho 
vaig pensar i em vaig decidir. 
Ara amb la prejubilació no 
he de complir cada dia amb 
un horari laboral, tinc els fills 
grans i emancipats, i dispo-
so de temps. És una manera 
d’agrair a la muntanya tot el 
que m’ha donat.

E.Ll.: Per què li estàs tan 
agraït a la muntanya?
Ll. de D.: Jo vaig néixer a 
la Verneda, un barri que es 
deia així perquè quan es va 
crear tot era verd, tot eren 
camps. El carrer Guipúscoa, 
per exemple, no estava ni 
asfaltat! Els primers edifi-
cis d’habitatges que es van 
construir van ser fets per La 
Caixa, que, a través de la 
seva obra social, també va 
construir-hi una llar d’infants 
i una escola. Més endavant, 
durant la meva adolescència, 
a principi dels 70, el barri va 
ser colpejat per bandes que 
ens venien de barris veïns, 
com la Perona o la Mina. 
Era molt fàcil caure en la 
delinqüència i sort de la mun-
tanya, perquè gràcies a ella jo 
i els meus amics vam acon-
seguir escapar de tot aquest 
ambient. Per a mi, la mun-
tanya era una evasió sana 
de tot aquest entorn i em va 
salvar de moltes coses dolen-
tes. D’altra banda, també he 
de dir que no m’agraden els 
esports de competició. Els 
meus fills han jugat molts 
anys a bàsquet i he vist coses 
molt lletges, com ara insults, 
baralles fins i tot entre pares... 
En canvi, la muntanya té uns 
altres valors, com ara la com-
panyonia, la cooperació, si 
passa quelcom tothom s’aju-
da... Aquests valors poden 
aportar molt a la societat, 
especialment al jovent, tal 
com em va passar a mi. 
E.Ll.: A part de tu, qui són 
els membres de la nova 
Junta Directiva del CEM? 
Ll. de D.: La nova Junta està 
formada per Josep Gràcia 
Algueró, com a vicepresident; 
Joan Miró Carrasquet, com 
a tresorer; Àngel Beumala 
Raventós, com a secretari, 
i els vocals Marià Caimo 
Hernández, Àngels Llorens 
Muñiz i Carles Moyés 
Ramos. Tots ja havien estat 
a l’anterior Junta, excepte en 
Josep Gràcia i un servidor, 
que ens estrenem.
E.Ll.: Com han anat 

aquests primers mesos com 
a president?
Ll. de D.: D’observació total 
i participació en totes les tas-
ques per conèixer-les. Saber 
qui és qui, saber qui fa què i 
saber cada cosa com funciona. 
El primer que hem començat 
a fer són uns protocols de 
funcionament, per tenir per 
escrit tots els processos que 
se segueixen en l’organitza-
ció de cada activitat. 
E.Ll.: Si observem l’organi-
grama del CEM que es pot 
veure al web de l’entitat, 
veiem que actualment teniu 
diverses seccions i comissi-
ons organitzadores.
Ll. de D.: Sí, cada una 
d’aquestes seccions té el 
seu públic, ja que el soci 
del CEM és molt divers. Per 
exemple, tenim molts socis 
veterans, que fa molts anys 
que són socis, que quan podi-
en van pujar moltes munta-
nyes i que ara van adaptant 
la seva activitat a les seves 
possibilitats. Aquesta franja 
d’edat queda molt ben cober-
ta per la Secció de Veterans, 
que un cop al mes fa una 
excursió amb una motivació 
històrica o cultural, i que no 
té res a veure amb la típi-
ca excursió de jubilats de 
manduca i ballaruga. A part, 
sempre procuren que hi hagi 
un recorregut a peu que no 
sigui gaire llarg, de 3 o 4 km, 
assequible a la majoria de 
persones que hi participen. 
La Secció de Medi Ambient 
també fa sortides molt inte-
ressants, mensuals, de format 
matinal, el centre d’interès de 
les quals és l’observació de 
la natura i els seus fenòmens. 
La Secció de Senderisme, en 
canvi, abraça una altra franja 
d’edat, perquè a les excursi-
ons es camina més, entre 15 
i 20 km, i les rutes tenen més 
desnivells. 
E.Ll.: En aquests darrers 
anys s’han creat dues noves 
seccions, Muntanya en 
Família i Tir amb Arc.
Ll. de D.: Sí, actualment a 
la Secció de Muntanya en 

Família hi ha un total de 106 
nens i nenes, juntament amb 
els seus pares i mares. Per a 
nosaltres és molt important 
perquè tenim clar que són el 
planter de l’entitat. La Secció 
de Tir amb Arc es va crear 
fa dos anys, promoguda per 
molinencs que ja practica-
ven aquest esport, si bé ja 
hi havia hagut al CEM una 
Secció de Tir amb Arc entre 
els anys 1997 i 2001. Ara 
hi tenim 25 arquers de totes 
les edats que competeixen 
en diferents modalitats. El 
problema és el camp d’entre-
nament, que ha de tenir unes 
dimensions i seguir unes 
normatives de seguretat molt 
estrictes que mana la mateixa 
Federació de Tir amb Arc. 
Actualment hem trobat una 
solució de compromís en un 
terreny a l’aire lliure, que es 
troba davant del circuit del 
Terral, gràcies a la gentilesa 
de l’ADF de Molins de Rei 
i del seu president, en Pere 
Royo. Però habilitar-lo per-
què compleixi les normatives 
és molt car, a part que és un 
lloc de difícil accés, lluny 
del nucli urbà. Hem demanat 
de poder fer servir la pista 
esportiva de l’antic Institut 
Lluís de Requesens, però, de 
moment, l’Ajuntament no ha 
aclarit a quins usos destina-
rà aquest edifici i les seves 
instal·lacions.
E.Ll.: Sembla que l’escala-
da ho té millor, oi?
Ll. de D.: Sí, però és que 
també fa més anys que se li 
va al darrere. Tenim docu-
mentat que la primera peti-
ció del CEM a l’Ajuntament 
perquè hi hagués a Molins de 
Rei un rocòdrom municipal 
data del 1990! I no va ser fins 
a l’any 2010 quan es va inau-
gurar l’actual rocòdrom del 
CEM, en una paret cedida per 
l’Ajuntament al Poliesportiu 
Municipal del carrer de Sant 
Antoni Maria Claret. Aquesta 
infraestructura ja va mostrar 
les seves limitacions des del 
primer moment: només es 
pot fer servir de dilluns a 
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“En la meva adolescència, la muntanya 
em va salvar de moltes coses dolentes”
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divendres perquè es troba al 
costat d’una pista esportiva, 
i els caps de setmana, que és 
quan es podria fer servir més, 
els escaladors no hi poden 
anar perquè hi ha partits a la 
pista. Per això ara estem molt 
contents que s’executi la 
Tercera Fase de la nova Zona 
Esportiva Ricard Ginebreda, 
al barri del Canal. En aquesta 
fase, el rocòdrom del pavelló 
es traslladarà a un nou edifici 
que encara s’ha de construir i 
que es dividirà en dues parts: 
una per a la gimnàstica rítmi-
ca i l’altra per al rocòdrom. 
En teoria, està previst que 
aquesta tercera fase comenci 
ara, el novembre del 2017, 
i que duri 13 mesos. Sobre 
els plànols, l’espai destinat 
a escalada en el nou edifi-
ci tindrà una superfície de 
67 m², al costat de la sala 
de gimnàstica, que tindrà 
una superfície de 589 m². Si 
tot va bé, comptem que ho 
tindrem enllestit a final del 
2018. Com que l’espai és 
molt més gran, esperem que 
hi hagi prou pressupost per 
fer el trasllat del rocòdrom 
i per comprar noves preses 
d’escalada per ocupar-ho tot. 
Això és una molt bona notí-
cia i encara més si tenim en 
compte que a les Olimpíades 
de Tòquio 2020, l’escalada 
formarà part per primer cop 
dels Jocs Olímpics. A veure 
si es compleixen els terminis 
i som a temps de fer prou 
planter per enviar un escala-
dor molinenc als Jocs! [riu]  
E.Ll.: Les travessades 
de resistència Molins-
Vilafranca i Molins-
Montserrat, que s’organit-
zen en anys alterns, han 
deixat de participar a la 
Copa Catalana organitzada 
per la Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya 
(FEEC). Per què? 
Ll. de D.: La FEEC exigia 
moltes condicions i els nos-
tres organitzadors van decidir 
que no hi estaven d’acord. 
Ens volien imposar la data de 
la celebració, que les inscrip-
cions es fessin a través del 
seu web, que les asseguran-

ces dels participants es fessin 
amb la seva companyia d’as-
segurances, etc. L’important, 
però, és que les travessades 
del CEM, pel que fa a orga-
nització, punts d’avitualla-
ment, etc., continuen essent 
de les més ben valorades de 
Catalunya. Sí que és cert que 
el fet de no participar-hi ha 
fet baixar el nombre d’ins-
crits, ja que com que no pun-
tua per a la Copa Catalana, 
molta gent que venia de fora 
ha deixat de venir. Però el 
descens no ha estat prou sig-
nificatiu com per anul·lar les 
proves: de 800 participants 
n’hem passat a 600 i continu-
en sent molts participants! 
E.Ll.: En aquesta revista, 
una vegada es va rebre 
una carta d’un lector que 
criticava que la travessa-
da Molins-Montserrat del 
CEM havia deixat de ser 
popular. El lector trobava 
que s’hi respirava un ambi-
ent molt competitiu, molt 
allunyat de l’esperit de les 
primeres edicions que es 
van fer als anys 80. 
Ll. de D.: Això és una per-
cepció, perquè les travessa-
des de resistència del CEM 
no són curses de muntanya. 
Com als anys 80, el repte 
és arribar a Montserrat en 
menys de 12 hores. El regla-
ment no s’ha bellugat ni una 
coma. Sí que és veritat que el 
recorregut ara és més llarg, 
perquè fa uns anys es va deci-
dir que calia anar al màxim 
possible per camins i corriols 
de muntanya, i evitar urba-
nitzacions i trams asfaltats 
molt lletjos de caminar. Però, 
precisament, quan es va allar-
gar el recorregut dels 32 km 
que es feien als 49 km que 
es fan ara, al mateix temps es 
va oferir l’opció d’un recor-
regut més curt, de 29 km, 
que es comença a fer a mig 
camí. Els que decideixen fer 
aquest recorregut més curt 
són transportats en autocar 
des de Molins de Rei fins al 
seu punt d’inici. 
E.Ll.: Fa un any,  la 
Comissió Organitzadora 
de la Marxeta va demanar 

el relleu i després d’envi-
ar una carta als socis per 
demanar nous voluntaris, 
sembla que s’ha aconseguit 
garantir la continuïtat de 
la prova.
Ll. de D.: No és que els orga-
nitzadors de la Marxeta deci-
dissin plegar, si bé alguns sí 
que ho van fer. El que va pas-
sar és que era una comissió 
organitzadora molt envellida 
i va demanar que s’hi incor-
porés gent que fos més jove. 
Llavors van dir que si això 
no passava, doncs llavors sí 
que plegarien. Després d’en-
viar aquesta carta als socis 
explicant la situació, van 
aparèixer nous voluntaris i 
n’estem molt contents, per-
què s’ha garantit la conti-
nuïtat d’aquesta prova his-
tòrica d’orientació. Per cert, 
aquesta sí que puntua per a 
la Copa Catalana de Marxes 
Tècniques i de Regularitat. 
E.Ll.: Seguint amb l’actu-
alitat del CEM, els orga-
nitzadors de la popular 
Caminada acaben d’anun-
ciar que pleguen per qües-
tions d’edat. Hi haurà un 
relleu o perilla l’edició de la 
Caminada del 2018?
Ll. de D.: La Caminada acaba 
de celebrar la 32a edició i 
l’actual comissió que se 
n’encarrega, que l’ha estat 
organitzant de forma anual 
i ininterrompuda durant els 
darrers 29 anys, ha decidit 
que ja n’hi havia prou. I per-
sonalment trobo normal que, 
després de tants anys, vul-
guin plegar, hi tenen tot el 
dret. Aquí sí que hi ha hagut 
una dimissió pròpiament dita, 
però tampoc no és una dimis-
sió d’aquelles traumàtiques, 
perquè aquests socis continu-
en estant a l’entitat i ja s’han 
ofert per ajudar en tot el que 
calgui a les noves persones 
que agafin aquesta tasca. I 
ara estem en això, buscant 
un nou equip que se’n vulgui 
encarregar per a l’edició de 
l’any 2018 i successives. 
E.Ll.: Finalment, hi ha la 
comissió que organitza l’ac-
tivitat nadalenca de la puja-
da del pessebre a la munta-

nya del Puigmadrona.
Ll. de D.: Sí, aquesta és una 
activitat que funciona molt 
bé i que cada any es perfec-
ciona, per exemple, amb la 
participació d’un soci volun-
tari que és animador musical, 
en Sebastià Pi, i que ja en 
aquestes darreres edicions 
ha dinamitzat amb un gran 
èxit la cantada de nadales de 
dalt del cim. Val a dir que 
aquesta cantada està esdeve-
nint gairebé la part central de 
l’activitat, més fins i tot que 
el fet d’instal·lar un pesse-
bre. La novetat per a l’edició 
2018 és que cobrarem a tots 
els participants que no siguin 
socis dos euros en concep-
te d’assegurança, una cosa 
que fins ara no fèiem i a la 
qual estem obligats per llei. 
Dic això perquè els socis del 
CEM, només pel fet de ser 
socis, ja tenen una assegu-
rança que els cobreix en totes 
les activitats a la muntanya, 
sempre que siguin organitza-
des pel CEM i que no siguin 
considerades de risc, com ara 
l’esquí, l’escalada o l’alpinis-
me. Això va ser una decisió 
encertada que va prendre la 
Junta Directiva anterior, pre-
sidida per en Ferran Estela, 
i que mantindrem perquè té 
un gran valor afegit per als 
nostres socis. 
E.Ll.: Hi ha alguna altra 
secció o activitat que se’ns 
hagi escapat de comentar?
Ll. de D.: A part d’aquests 
grups i d’aquestes secci-
ons, també hi ha a l’entitat 
un moviment important de 
persones jubilades que fan 
excursions a la muntanya 
entre setmana, i que encara 
que no estiguin enquadra-
des a l’organigrama, també 
existeixen. Em refereixo als 
grups de caminadors que sur-
ten regularment entre setma-
na. Hi ha diverses colles que 
s’han autoorganitzat i que 
fins i tot tenen nom propi! 
Per exemple, hi ha la Colla 
dels Terapius, unes quinze 
persones que cada dimarts 
fan una excursió a peu a un 
indret diferent de Catalunya. 
Hi ha una altra colla, que 

s’anomenen Xerrameques, 
que són ben bé quaranta per-
sones o més i cada dimarts 
pugen a Santa Creu d’Olorda 
a peu, i van variant el recor-
regut tant de pujada com de 
baixada. Aquesta mateixa 
colla, un cop al mes, també 
lloga un autocar i fan una 
ruta a peu de tot el dia fora de 
Collserola, i cada dijous, els 
que poden, fan una segona 
sortida setmanal, aquest cop 
fins al Papiol. Finalment, hi 
ha un grup només de dones, 
que són unes vint-i-cinc, 
que cada dimecres surten a 
caminar per Collserola i que 
també un cop al mes lloguen 
un autocar i fan una ruta a 
peu fora del nostre entorn. La 
gran majoria d’aquestes per-
sones, i per descomptat les 
que lideren les sortides, són 
sòcies del CEM i el nostre 
local és el seu punt de reunió. 
I les persones d’aquests grups 
que no són sòcies, se n’aca-
ben fent pels grans beneficis 
en salut i relacions socials 
que n’acaben obtenint.
E.Ll.: Hi ha algun projecte 
que la nova Junta vulgueu 
impulsar al llarg d’aquests 
sis anys de mandat que 
venen?  
Ll. de D.: La nova Junta volem 
organitzar cursos de formació 
sobre diferents aspectes de 
la muntanya. Per exemple, 
aquesta tardor començarem 
amb un curs bàsic d’orienta-
ció a la muntanya amb GPS, 
un aparell que incorpora els 
dos instruments que es feien 
servir antigament per orien-
tar-se: el mapa i la brúixola. 
Avui dia, que disposis d’un 
dia lliure i en un moment 
puguis improvisar una excur-
sió a la muntanya seguint les 
rutes segures que hi ha de 
GPS, això no té preu! També 
volem desenvolupar una apli-
cació per a mòbil amb els 
continguts del nostre web 
actual, ja que ens trobem que 
la gent accedeix més als con-
tinguts d’Internet a través del 
mòbil que no pas a través 
dels ordinadors de sobretaula 
com es feia abans. Dins del 
web, i d’aquesta aplicació per 
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a mòbil, volem crear un tau-
ler d’anuncis virtual per fer 
aflorar sortides i excursions 
que els socis programen pel 
seu compte. Una mena de 
secció d’ofertes i demandes 
que, per exemple, permeti 
posar en contacte dos socis 
que no es coneixen, però que 
tots dos volen pujar el cim 
de l’Aneto, per exemple, i 
no volen anar-hi sols. O que 
un altre soci pugui dir “Vull 
anar a fer senderisme pel 
Montblanc d’aquí dos mesos. 
Algú s’hi apunta?” i segur 
que surt algú que hi estarà 
interessant i podran anar-hi 
junts, i pagar les despeses a 
mitges. Una altra cosa que 
volem fer és intentar agrupar 
al CEM tots els molinencs 
que fan curses de muntanya. 
Avui dia, a la gent li agrada 
córrer per la muntanya i el 
CEM no pot tancar els ulls 
davant d’aquesta realitat. El 
que sí que està en marxa és 
la recuperació del Butlletí, 
la revista trimestral interna 
d’informació de l’entitat que 
va deixar de publicar-se fa 
quatre anys i que és un nexe 
d’unió molt important entre 
els socis.     
E.Ll.: A la darrera assem-
blea, en el torn obert de 
paraules, socis de la secció 
de Muntanya en Família 
van reclamar un local més 
adaptat, perquè l’actual no 
està pensat perquè les famí-
lies hi puguin anar amb els 
nens.
Ll. de D.: El local del CEM 
té el gran avantatge que és 
molt cèntric, però fora d’ai-
xò és un local antic, en un 
edifici també molt antic. Si 
s’ha pogut fer servir com a 
seu d’un club de muntanya és 
perquè al llarg dels anys hi ha 
hagut un seguit de socis que 
han esmerçat el seu temps per 
arranjar-lo, però és un local 
molt limitat. Per exemple, 
té una forma de tub allargat 
gens pràctica, la recepció del 
qual hauria d’estar a l’entra-
da i no al mig, que és on es 
troba ara. Ara, si hi ha una 

conferència a la sala d’actes i 
entra algú que vol anar a par-
lar amb Administració, ha de 
passar pel mig gairebé inter-
rompent el conferenciant. El 
local que tenim ha fet dig-
nament la seva funció durant 
molts anys, però jo tinc clar 
que necessitem un local nou 
i més gran, que doni més 
prestacions i sigui més adient 
per fer-hi activitats: projec-
cions de documentals, xerra-
des, aules per fer cursos, sala 
d’exposicions, ordinadors 
oberts als socis per organitzar 
rutes amb GPS, zona infan-
til perquè puguin venir els 
nens i nenes de la Secció de 
Muntanya en Família... Ara 
com ara, tenim un parell de 
nous locals mirats que ens 
fan el pes, però el problema 
són els diners.
E.Ll.: Problemes de diners 
una entitat amb més de 700 
socis?
Ll. de D.: Sí, perquè si bé 
som més de 700 socis i sòci-
es, les quotes que fem pagar 
són molt econòmiques. Un 
adult paga 43 euros per tot 
l’any i un jubilat, 30 euros, 
i si tenen parella i es fan 
socis tots dos, els apliquem 
una quota anual familiar on 
l’adult paga només 36 euros 
i el jubilat, 24,5 euros. Cada 
any comencem l’exercici 
amb 3.500 euros de dèficit i 
si al final de l’exercici acaben 
sortint els números és gràcies 
als petits superàvits que es 
generen amb la Caminada, 
les excursions de la Secció 
de Veterans, les travessades 
Molins-Montserrat i Molins-
Vilafranca, etc., i sobretot 
perquè totes les activitats les 
organitzem amb voluntaris i 
voluntàries. Amb aquest plan-
tejament econòmic que m’he 
trobat, llogar un nou local 
és molt complicat. Hauríem 
de pagar el doble del que 
estem pagant ara de lloguer 
–en total, uns 10.000 euros 
a l’any, iva inclòs– i això no 
ho podem pagar. Si ja ens 
costa eixugar aquest dèficit 
de 3.500 euros anuals que he 

explicat abans, imagina’t can-
viar de local i pagar el doble 
de lloguer! Fins i tot apujant 
dos euros el preu de les quo-
tes tampoc no ens ho podrí-
em permetre. Una altra opció 
seria fer pagar més cares les 
inscripcions de la Caminada, 
la Molins-Montserrat, la 
Molins-Vilafranca, la festa 
nadalenca de pujar el pes-
sebre al Puigmadrona, etc., 
però llavors trairíem la nostra 
vocació de fer activitats a 
preus populars. Pensa, per 
exemple, en la Caminada, on 
un participant paga només 
7 euros i per aquest preu 
té xocolatada amb melindros 
a la sortida, avituallaments 
amb aigua, fruita, pastes i 
aliments diversos; al control 
de l’esmorzar se li dona un 
entrepà de botifarra amb pa 
amb tomàquet, vi, cervesa, 
refrescos, cafè, i coca amb 
xocolata. Després venen més 
avituallaments durant la resta 
del recorregut i quan acaba i 
arriba a Molins de Rei, enca-
ra té un vermut ben complet 
i li regalem una motxilla de 
record! El que vull dir amb 
això és que al CEM ho fem 
tot molt barat. No hi gua-
nyem res.
E.Ll.: Llavors quina és la 
solució?
Ll. de D.: Ara estic en conver-
ses amb l’Ajuntament perquè 
ens ajudin en això. Potser 
m’equivoco, però em sembla 
que som l’únic club esportiu 
important de Molins de Rei 
que no té cap ajut municipal 
pel que fa a aquest aspecte 
del local. Tots els altres clubs 
de Molins de Rei desenvo-
lupen les seves activitats en 
instal·lacions i equipaments 
municipals, i el mateix succe-
eix amb les entitats culturals, 
que si no fan les seves acti-
vitats en locals directament 
municipals, reben forts ajuts 
per sufragar els teatres o edi-
ficis que tenen de titularitat 
pròpia. No volem que ens ho 
paguin tot, però sí una part 
tenint en compte el volum 
d’activitats populars de lleure 

esportiu que organitzem al 
llarg de l’any per a tota la 
ciutadania.     
E.Ll.: Històricament, al 
CEM hi havia hagut una 
Secció d’Alta Muntanya 
que organitzava sortides 
d’alpinisme obertes a tots 
els socis. Això es va dei-
xar de fer quan la llei va 
començar a obligar a con-
tractar guies de muntanya 
titulats per a aquest tipus 
de sortides considerades de 
risc. Quina és la situació 
actual?
Ll. de D.: Això no solament 
passa en les excursions d’al-
ta muntanya. La llei també 
obliga a portar monitors o 
instructors titulats per a qual-
sevol tipus d’excursió de 
lleure a la muntanya, encara 
que no sigui considerada de 
risc. Aquesta legislació de la 
Generalitat de Catalunya tan 
restrictiva es va fer per evi-
tar l’intrusisme professional, 
per evitar que algú sense cap 
coneixement sobre la matè-
ria pogués venir i muntar un 
negoci d’esports d’aventura. 
El que va passar és que, de 
retruc, això ens va afectar els 
centres excursionistes, que 
ens vam trobar d’un dia per 
l’altre que no podíem orga-
nitzar les excursions que tota 
la vida havíem fet, si no hi 
havia entre nosaltres un soci 
amb la titulació corresponent. 
Per poder solucionar això, en 
un primer moment la FEEC 
va homologar la veterania de 
tots aquells socis que acre-
ditessin un determinat cur-
rículum alpinístic, però la 
Generalitat no vol això i ha 
instituït graus acadèmics pro-
fessionals, amb 300 hores de 
pràctiques, per formar aquests 
tècnics esportius. Com que 
això és un problema, el que 
farem al CEM és apuntar-
nos uns quants a fer aquests 
cursos de monitors d’excur-
sionisme bàsic. Jo, cada mes 
assisteixo a les reunions de la 
Vegueria del Baix Llobregat 
de la FEEC, on ens trobem 
tots els presidents de clubs 

d’alpinisme i excursionisme 
de la comarca, i tothom està 
igual, tothom es troba amb 
aquest problema.  
E.Ll.: Fa anys es deia que 
els centres excursionistes 
no eren necessaris, perquè 
la gent ja podia anar a la 
muntanya pel seu compte, 
que la informació de rutes i 
excursions ja es trobava per 
Internet, que hi havia rocò-
droms d’empreses privades 
on entrenar-se... Malgrat 
això, el CEM té més socis 
que mai i està més viu que 
mai. Quina explicació hi 
trobes?
Ll. de D.: Les tecnologies, i 
les facilitats que hi ha avui 
dia, no poden substituir el 
caliu humà que dona fer acti-
vitats en un col·lectiu. És 
com viatjar: és clar que es 
pot viatjar sol, i té els seus 
avantatges, però sempre tens 
ganes de tenir algú al costat 
per, com a mínim, compartir 
les vivències, les impressions 
o la bellesa del paisatge. I 
al CEM això ho facilitem 
gràcies al fet que programem 
moltes activitats, la majoria 
obertes a tothom. Cada mes 
garantim una programació 
que té una sortida de sende-
risme, una de medi ambient, 
una de muntanya en família i 
una de cultural que organitza 
la Secció de Veterans. Aquí 
cal afegir-hi les activitats 
anuals de la Caminada, la 
Molins-Montserrat o Molins-
Vilafranca, la Marxeta i 
la pujada del pessebre al 
Puigmadrona. Si a més a 
més hi sumem les activitats 
internes que fan els membres 
de les seccions de Tir amb 
Arc i d’Escalada, i les excur-
sions setmanals d’aquests 
grups satèl·lits del CEM, 
com ara els Terapius o els 
Xerrameques, en total, doncs, 
tenim que a l’entorn del CEM 
hi ha una proposta global de 
més de 20 excursions dife-
rents cada mes. Gairebé una 
excursió per dia!
  

 La Secció de Muntanya en Família del CEM el passat 21-5-2017 a Sant Miquel del Fai
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Un total de 10.250 perso-
nes van poder votar a Molins 
de Rei en el Referèndum 
per la Independència de 
Catalunya. Ho van fer 
desafiant l’Estat i la repres-
sió policial que s’estava 
produint a molts indrets 
del Principat. El nom-
bre de votants representa 
un 58,16% de les 17.624 
persones que constaven 
en el cens facilitat per la 
Generalitat. La participació 
va ser un 5,95% superior a 
la que hi va haver el 9-N 
a Molins de Rei, quan van 
votar 9.674 persones.

D’aquests 10.250 vots, 
9.112 van ser per al “Sí”, 
un 88,90%; per al “No” s’hi 
van decantar 854 persones, 
un 8,33%; els vots en blanc 
van ser 198 i els nuls, 86. 
A Molins de Rei el 9-N, el 
Sí/Sí (Estat independent) 
va tenir un 82,88% dels 
vots; el Sí/No (Estat no 
independent), un 10,43% i 
el No/No, un 3,45%.

Poc abans de les 10 
de la nit, des del balcó de 
l’Ajuntament, l’alcalde, 
Joan Ramon Casals, anun-
ciava els resultats. Ho feia 
acompanyat dels regidors 
independentistes que es van 
fer responsables de cada 
col·legi electoral, inclòs 
Pep Puiggarí, número 2 del 
PSC com a independent.

Des de la plaça s’ho 
miraven els centenars de 
molinencs que van estar tot 

el dia fent pinya a les portes 
de les escoles, moguts molts 
d’ells de forma espontà-
nia. Quan es va saber el 
resultat oficial, la plaça va 
esclatar i es va alliberar tota 
la tensió continguda i acu-
mulada durant la jornada.

Referèndum tens i atípic
Malgrat els temors, ni 

Guàrdia Civil ni Policia 
Nacional es van presentar a 
Molins de Rei l’1 d’octubre 
passat. Però l’efecte va ser 
con si hi haguessin estat. 
Centenars de persones van 
fer pinya a les portes dels 
col·legis electorals durant 
tot el dia en previsió d’una 
possible actuació polici-
al. Al llarg de la jorna-
da eren constants les aler-
tes que s’estaven apropant 
els cossos de seguretat a 
alguns dels col·legis. Tant, 
que fins i tot l’escola El 
Palau va decidir tancar una 
hora abans del que esta-
va previst, malgrat que el 
Camell custodiava la porta 
per si calia barrar el pas 
a la Policia Nacional o la 
Guàrdia Civil. Les imatges 
de la violència de la poli-
cia contra votants d’altres 
poblacions van aixafar els 
ànims.

Els Mossos van precintar 
l’accés a l’Estel

L’única actuació de la 
policia que va dificultar la 
votació va ser dels Mossos 

d’Esquadra. Poc abans de 
la 1 del migdia, els Mossos 
van precintar el carrer d’ac-
cés a l’Escola Estel. El cos, 
que s’hi va presentar amb 
dos furgons i un cotxe, va 
intentar entrar a l’escola, 
però els votants i persones 
concentrades a la porta ho 
van impedir fent resistència 
pacífica, agafant-se els uns 
als altres.

A diferència de les cruen-
tes imatges protagonitzades 
per l’actuació de la Policia 
Nacional i la Guàrdia Civil, 
els Mossos van optar per 
evitar la violència i, en 
comptes de treure les por-
res, van fer marxa enrere i 
van acordonar el tram del 
carrer Sant Joan que dóna 
accés a l’escola per poder 
complir amb l’ordre que 
havien rebut del Tribunal 
Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) de tan-
car els col·legis. Deixaven 
sortir els votants, però 
no entrar, tot i que algun 
votant hi va poder accedir 
per una porta del darrere. 
Des d’aquell moment ja 
no va poder votar-hi ningú 
més. Al voltant de les 4 de 
la tarda, a l’Escola l’Alzina 
es va habilitar una mesa 
alternativa per a les perso-
nes que els tocava votar a 
l’Estel.

Els vots de l’Estel no es 
van perdre: els membres de 
les meses ràpidament van 
obrir urnes i van comen-

çar el recompte preveient 
que els Mossos poguessin 
tornar a intentar entrar en 
qualsevol moment. Es van 
comptabilitzat tots els 836 
vots que hi havia, 768 dels 
quals eren per al Sí, 54 per 
al No, 10 en blanc i 4 nuls. 
El cos policial va visitar 
tots els altres col·legis, però 
es va limitar a aixecar actes 
i no va intentar entrar.

El gat i la rata, sense gat
A més, altres escoles van 

anar fent tancaments puntu-
als davant la suposada arri-
bada imminent de cossos 
policials espanyols que no 
es va acabar de produir. 
Hi havia por, també, que 
entressin policies de paisà 
com si fossin un votant més 
i des de dins requisessin 
les urnes. Les suspicàcies 
eren generals i el clima feia 
que s’acabés desconfiant de 
qualsevol cosa i persona.

Problemes amb 
el cens electrònic

L’escola que es va tan-
car, l’Estel, era precisament 
el lloc on hi anaven votants 
d’altres col·legis de la vila. 
El sistema de cens univer-
sal, que permetia votar des 
de qualsevol col·legi de 
Catalunya després de vali-
dar la inscripció al cens en 
un ordinador, no funciona-
va i va endarrerir la votació 
durant la primera hora.

Davant els problemes, 

es va passar a un cens en 
paper, com els que es fan 
servir en les eleccions nor-
mals. La idea era prendre 
nota en paper i després, 
quan funcionés l’apli-
cació, passar-los al cens 
electrònic, però el sistema 
va seguir donant proble-
mes tot el dia. L’Estel, el 
Centre Comunitari Pont de 
la Cadena i l’Ambulatori 
vell eren els únics llocs on 
funcionava el sistema de 
manera que s’enviava a la 
gent cap a aquests col·legis 
electorals. Això, i la con-
signa d’anar ben d’hora a 
votar, va provocar llargues 
cues a molts col·legis. Hi 
va haver gent que va haver 
d’esperar més de 3 hores 
per poder votar.

Final abrupte 
de Festa Major

Al llarg de la jornada 
es van anar suspenent tots 
els actes de l’últim dia de 
Festa Major de Molins de 
Rei. Es va fer a petició de 
les mateixes entitats davant 
la violència policial. Fins i 
tot el grup The Txandals, 
que havia de fer el concert 
de fi de festa a la plaça del 
Palau, va decidir suspen-
dre’l. L’escenari va acabar 
servint per instal·lar-hi, a 
última hora, una pantalla 
gegant que retransmetia 
l’especial de TV3 en direc-
te. 

Jordi Julià

10.250 molinencs desafien 
l’Estat i voten en el Referèndum
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Molins de Rei pel Sí, la 
plataforma creada per enti-
tats i partits polítics de la 
vila favorables a la cele-
bració del Referèndum 
d’Autodeterminació (Molins 
de Rei per la Independència-
ANC, Òmnium Cultural, 
PDeCAT, ERC i CUP), ha 
decidit dissoldre’s un cop 
s’han assolit els objectius 
marcats. 

En un comunicat  valo-
ren “molt positivament” 
la participació del con-
junt de molinencs en el 
Referèndum. Els resultats 
assolits “confirmen la vic-
tòria esclatant del SÍ, que 
ha obtingut pràcticament 
un centenar més de vots 
que els registrats conjun-
tament per les opcions 
SÍ-SÍ i SÍ-NO en el Procés 
Participatiu celebrat el 9 de 
novembre de 2014, que va 
comptar amb un cens elec-
toral superior en 900 elec-
tors”. “Valorem més posi-
tivament, encara, l’actitud 
del poble de Molins de Rei, 
mobilitzat en la defensa del 
dret a vot, en garantir la 
seguretat i blindatge dels 

col·legis electorals i en la 
protecció de les urnes fins 
a la cloenda de la jornada 
electoral.”

La plataforma denuncia i 
condemna “enèrgicament el 
paper, l’actitud i la repres-
sió de les forces de segure-
tat de l’Estat a molts pobles, 
viles i ciutats de Catalunya, 
on van actuar com autèn-
tiques forces d’ocupació 
en impedir per la força, 
exercint la violència amb 
absoluta brutalitat, la cele-
bració del Referèndum”, i 
valoren com a “molt positiu 
i necessari el paper jugat 
per Molins de Rei pel Sí 
en els seus quatre mesos 
d’existència, impulsant i 
coordinant la gran majoria 
de les activitats i actes cele-
brats a Molins de Rei, tant 
en l’explicació de les raons 
pel SÍ, com en tot l’operatiu 
desplegat durant la jornada 
electoral per garantir-ne el 
bon funcionament”.

Molins pel Sí aprofita la 
seva dissolució per agrair la 
tasca feta per “totes les per-
sones que hem coordinat 
(voluntaris, col·laboradors, 

conductors i apoderats), 
així com la dels represen-
tants de l’Administració i 
els regidors independentis-
tes de l’Ajuntament de la 
vila i, molt especialment, la 
de l’alcalde, Joan Ramon 
Casals, que han possibilitat 
una campanya exemplar i 
unes votacions profunda-
ment democràtiques”.

Un cop dissolta la pla-
taforma, els seus promo-
tors animen les entitats i 
partits que l’han integrat 
a “dotar-se de nous meca-
nismes i/o organismes de 
coordinació i acció polí-
tica que permetin ampliar 
la base d’organitzacions 
que s’hi integrin, millo-
rar-ne l’efectivitat i capa-
citat operativa, i donar 
resposta als nous reptes 
derivats de la victòria 
del SÍ en el Referèndum 
d’Autodeterminació de 
l’1 d’octubre de 2017 i de 
l’aplicació de la Llei de 
Transitorietat Jurídica en 
tot allò que fa referència 
a la proclamació de la 
República Catalana”.

Redacció

Tots els grups polítics del 
consistori molinenc, inclòs el 
PSC, han aprovat per unani-
mitat una moció presentada 
conjuntament per Iniciativa 
per Molins de Rei i Molins 
Camina en la qual es rebutja 
la repressió “contra la ciu-
tadania i les institucions de 
Catalunya” i es “defensa el 
diàleg polític”.

Segons el text de la moció, 
“ens trobem davant la crisi 
de relacions institucionals 
més gran entre Catalunya i el 
Govern de l’Estat espanyol, 
principalment per l’actitud 
de bloqueig del Govern 
del PP davant la demanda 
majoritària dels catalans i 
catalanes de decidir l’estatus 
de Catalunya en un referèn-
dum”. El conflicte “requereix 
del diàleg i la negociació per 
cercar una via de solució, que 
ineludiblement ha de passar 
per donar la veu a la ciuta-
dania perquè pugui expressar 
la seva opinió i decidir el seu 
futur a través d’un referèn-
dum. Aquesta és una base 
ineludible de la democràcia i 
és el que la societat catalana 
reclama de forma molt majo-
ritària des de fa anys.”

La moció també “denuncia 
i rebutja” el “desproporcio-
nat abús de la força contra la 
ciutadania que pacíficament 

volia expressar el seu dret al 
vot”, considera que aquests 
fets “són absolutament inad-
missibles i una violació de 
drets civils i polítics” i es 
valora que la mobilització 
ciutadana “ha estat presidida 
per un compromís cívic, soli-
dari i respectuós”.

El consistori molinenc 
critica tant al president com 
la vicepresidenta del Govern 
espanyol perquè en “afir-
mar que l’actuació policial 
s’havia fet en defensa de 
les persones, demostren un 
immens grau de cinisme que 
supera qualsevol límit ètic 
i els inhabilita per gover-
nar”. També retreu al secre-
tari general del PSOE, Pedro 
Sánchez, que hagi tancat files 
“amb el PP en la defensa 
de l’actuació de la Guàrdia 
Civil i la Policia Nacional” i 
es demana al PSC, partit que 
en el consistori molinenc va 
donar suport a la moció, “que 
si encara creuen en la demo-
cràcia, facin una pas enda-
vant”. A més, “expressem la 
nostra sorpresa i preocupa-
ció per la intervenció del rei 
el dimarts 3 d’octubre, qui en 
el seu discurs no va mostrar 
cap empatia cap als senti-
ments majoritaris de rebuig 
i indignació pels esdeveni-
ments de diumenge passat, ni 

cap referència a la mediació 
i el diàleg.”

La moció acaba fent 
una crida a “la mobilitza-
ció en defensa de les lliber-
tats, els drets fonamentals, 
la democràcia, l’autogovern 
i les institucions pròpies de 
Catalunya. Necessitem més 
diàleg i mediació”.

Entre els acords de la 
moció destaquen reclamar 
la dimissió del president del 
Govern espanyol, Mariano 
Rajoy; es rebutja la inter-
venció desproporcionada de 
les forces policials; es dema-
na la retirada del dispositiu 
especials de la Guàrdia Civil 
i Policia Nacional; se solida-
ritza amb tots els ferits; es 
dona suport als més de 700 
batlles que estan sent investi-
gats per la justícia; es demana 
a la Comissió Europea que 
rebutgi i denunciï la repres-
sió policial i que obri una 
investigació “independent i 
imparcial” sobre els actes de 
violència i la vulneració dels 
drets fonamentals dels ciu-
tadans; es fa una aposta pel 
diàleg i no per la força, i es 
demana “preservar la cohesió 
social i la convivència cívica i 
democràtica des de la diver-
sitat i la pluralitat i els valors 
existents al nostre país”.

Josep Ferrer

Molins de Rei pel Sí es dissol

El Ple de l’Ajuntament rebutja per unanimitat 
la repressió policial en el Referèndum
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Carles Ros
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El molinenc Alfred Bofill 
ha iniciat una recollida de 
signatures per canviar el 
nom de la vila. En un sol 
dia, el 3 d’octubre, el dia de 
la vaga general, va recollir 
338 signatures. La campan-
ya s’ha estès ràpidament per 
les xarxes socials i han estat 
molts els molinencs que hi 
han dit la seva: alguns, a 
favor; d’altres, en contra 
i, fins i tot, demanant la 
celebració d’un referèndum 
per decidir entre tots quin 
ha de ser el nom de la vila. 
Hi haurien tres opcions: 
l’actual Molins de Rei, 
Molins de Llobregat o sim-
plement Molins.

La intenció de Bofill és 
recollir signatures durant 
un temps que no s’ha defi-
nit i després les lliurarà a 
l’Ajuntament. Ell també és 

partidari de fer una consulta 
popular per decidir el canvi 
de nom del municipi.

La iniciativa va sorgir 
de forma espontània, agi-
tada en part també per la 
situació política que s’està 
vivint. Tot i així, el seu 
impulsor ja feia temps que 
hi barrinava perquè “sem-
pre m’ha agradat més 
Molins de Llobregat, mai 
he sigut monàrquic i no 
m’agrada ser del rei”, 
va explicar Bofill a Ràdio 
Molins de Rei.

Molins de Rei va dur el 
nom de Molins de Llobregat 
durant la Guerra Civil, 
seguint la política d’elimi-
nar dels topònims referèn-
cies a elements monàrquics 
o religiosos. Amb l’entra-
da de les tropes de Franco 
a Molins de Llobregat, el 

gener de 1939, 
va passar a 
ser Molins de 
Rei. Abans, 
a la Primera 
R e p ú b l i c a ,  
durant un any 
i escaig va 
adoptar el nom 
de Molins del 
Pont o Molins 
del Puente, que 
és com es deia 
oficialment.

Molins de 
Rei va ser fun-
dat l’any 1190, 
fa 817 anys.  El 
nom el va adop-
tar perquè, en aquest indret, 
a la llera del Llobregat, hi 
havia uns antics molins 
reials, en concret, d’Alfons 
II de l’Aragó.

En un sol dia ja s’han 

recollit més de 300 signa-
tures. A través de les xar-
xes socials ja s’ha generat 
debat. Alguns molinencs 
proposen que es faci un 
referèndum en què es pugi 

triar entre tres opcions: l’ac-
tual Molins de Rei, Molins 
de Llobregat o simplement 
Molins.

Josep Ferrer

Molins de Rei recull signatures per passar a dir-se 
Molins de Llobregat
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Prop del 50% de les accions 
previstes en el Pla d’Ac-
tuació Municipal (PAM) 
2015-2019 s’han executat 
completament a l’equador 
del mandat: concretament, 
104 dels 225 compromi-
sos recollits en aquest full 
de ruta de la legislatura 
(46,22%). A més, se n’han 
dut a terme 74 de forma 
parcial (32,89%), que 
l’equip de govern espera 
desenvolupar en els propers 
dos anys, mentre que 47 
(20,89%) resten pendents 
d’executar-se, en alguns 
casos perquè depenen de la 
col·laboració amb adminis-
tracions supramunicipals, 
com la Generalitat, i en 
d’altres per l’endarreriment 
en la tramitació d’actuaci-
ons que abasten més d’un 
mandat. 

El PAM és un extens 
document organitzat en 

quatre eixos que recull els  
compromisos d’actuació 
fins al 2019, fruit del pacte 
de govern entre CiU i el 
PSC i de les aportacions 
dels tècnics municipals, els 
grups de l’oposició i els 
ciutadans. El Govern muni-
cipal fa un balanç positiu 
dels avenços assolits espe-
cialment en els serveis a les 
persones, el desenvolupa-
ment d’un urbanisme ama-
ble i sostenible, i l’impuls 
de l’activitat econòmica.  

L’alcalde de Molins de 
Rei, Joan Ramon Casals, 
va destacar en la roda de 
premsa de balanç del PAM 
que es tracta d’un “pro-
jecte ambiciós” i va mos-
trar la satisfacció pel grau 
d’assoliment de les accions: 
“Estem molt per sobre del 
que podríem esperar, amb 
un nivell de compliment 
molt alt a meitat del man-

dat”. 
Per la seva banda, el 

primer tinent d’alcalde, 
Xavi Paz, va subratllar que 
“autoavaluar-nos és un 
bon exercici”, amb referèn-
cia al sistema de semàfors 
verds, grocs o vermells per 
indicar el grau d’assoliment 
dels compromisos, amb la 
finalitat que grups polítics 
i ciutadans puguin seguir 
l’acció de govern. El semà-
for verd indica que el nivell 
de compliment és òptim, el 
semàfor groc vol dir que 
el nivell encara no es pot 
considerar òptim, però que 
s’han dut a terme mesures 
significatives per impulsar 
l’acció, i, per últim, si el 
semàfor es vermell, vol dir 
que el nivell de compliment 
és quasi nul o nul. 

Jaume Ortega

Les matrícules a secundà-
ria han augmentat un 5% 
aquest curs per les repe-
ticions, canvis de centre i 
l’increment de la població, 
amb 48 alumnes més dels 
previstos en els instituts 
públics. Aquest augment ha 
fet superar la ràtio a pràcti-
cament totes les classes de 
2n i 3r d’ESO. La situació 
ha portat l’Ajuntament de 
Molins de Rei a reclamar 
a la Generalitat que habiliti 
dos nous grups de secun-
dària per evitar la saturació 
a les aules d’aquests dos 
nivells.

El primer tinent d’al-
calde i regidor d’Educa-
ció, Xavi Paz, demana al 
Departament d’Ensenya-
ment que sigui “sensible” 
a les peticions “tal com ho 
ha estat fins ara”. Els dos 
grups nous sol·licitats pel 
Govern municipal garanti-
rien que tots els centres tin-
drien menys de 30 alumnes 
per classe i totes les línies, 
i fins i tot quedaria marge 
per a futures altes amb el 
curs ja en marxa. Els res-
ponsables municipals s’han 
mostrat convençuts que la 
petició serà atesa, tal com 
ja va passar el juliol pas-
sat amb un grup de primer 
d’ESO. 

A diferència de secundà-
ria, les inscripcions d’infan-
til i primària s’han reduït un 
1,5% respecte al curs pas-
sat. En total, 4.195 alumnes 
van començar el curs en els 

nou centres públics i els dos 
concertats de la vila.  Tot 
i la demanda per augmen-
tar els grups a secundària, 
l’alcalde de Molins de Rei, 
Joan Ramon Casals, va des-
tacar la “normalitat” en 
l’arrencada del curs esco-
lar, que va atribuir a “la 
bona feina feta durant els 
mesos abans de l’estiu” 
i a “la pressió exercida 
per mantenir les línies 
de P3 i per poder dispo-
sar del nou IES Lluís de 
Requesens ara fa un any”. 
Casals també va reivindicar 
“la inversió sostinguda de 
l’Ajuntament a les esco-
les” per “millorar les con-
dicions dels alumnes i dels 
equips docents”. Un any 
més, el Govern municipal 
ha invertit prop de 100.000 
euros en manteniment de 
les instal·lacions escolars. 

Per la seva banda, Xavi 
Paz va destacar la reorde-
nació de les llars d’infants 
municipals impulsada per 
l’Ajuntament, que ha supo-
sat el tancament d’El Cargol 
i l’ampliació de La Traca. El 
regidor d’Educació va asse-
gurar que aquests canvis 
permetran “una gestió més 
eficient de les llars d’in-
fants i mantenir l’oferta 
de places i la qualitat del 
servei”. En total, s’han ofert 
234 places i se n’han cobert 
220, amb una ocupació, per 
tant, del 94%. 

Jaume Ortega

El Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, amb la 
col·laboració de l’Ajunta-
ment de Molins de Rei, ha 
implantat un programa pilot 
de control del mosquit tigre 
als barris de Bonavista i 
Torrent de l’Hospital. 
L’objectiu de l’experiment 
és obtenir més informació 
sobre els costums d’aquest 
insecte per controlar-ne 
millor les plagues. Es tracta 
del projecte TIGER, exe-
cutat pel Servei de Control 
de Mosquits del Consell 
Comarcal, que s’ocupa 
també de forma rutinària 
del control dels mosquits a 
la vila per delegació muni-
cipal. 

L’experiment consisteix 
en una gran captura contí-
nua amb paranys de plàstic 
de color negre degudament 
identificats, que són ino-
fensius per a les persones 
i no porten cap químic ni 
cap dispositiu: simplement, 
els mosquits hi entren i ja 
no en poden sortir. Els tèc-
nics recuperaran els insec-
tes i els prepararan per a 
l’anàlisi posterior. L’estudi, 
programat fins a novembre, 
vol analitzar la capacitat de 
dispersió en vol autònom 
del mosquit tigre i el radi 
d’actuació des del seu punt 
de naixement. 

El programa pilot benefi-
ciarà aquests barris, perquè 

la captura dels mosquits 
tigre evitarà que piquin els 
veïns, una millora que es 
combinarà amb els efectes 
positius del tractament con-
tra larves d’aquest insecte 
en els embornals que ja 
s’executa rutinàriament. 

Els resultats i conclusi-
ons de l’experiment seran 
comunicats públicament 
un cop finalitzi. El Servei 
de Control de Mosquits i 
l’Ajuntament demanen que 
ningú manipuli els paranys 
instal·lats a la via pública 
per garantir el bon funcio-
nament de la prova.

Jaume Ortega

Executades prop de la meitat de les 
accions previstes al Pla d’Actuació 
Municipal (PAM) en l’equador del mandat

Els barris de Bonavista i Torrent de l’Hospital 
acullen un experiment per controlar el mosquit tigre

L’Ajuntament demana a la 
Generalitat dos grups d’ESO més 
per evitar la saturació a les aules



Imagina
viure aquí...

A M Rl cor de olins de ei

CAL CARDONA és l'oportunitat única de viure a un

habitatge d'obra nova en un emplaçament privilegiat.

Només 6 habitatges amb àmplies terrasses des d'on

gaudir dels diferents actes i festes de Molins.

Amplis salons i dormitoris, pensats i dissenyats al

detall per proporcionar confort a les famílies que

dessitgin viure amb la comoditat d'estar envoltats de

tots els serveis, comerços i l'ambient del centre vila.

Acabats diferenciadors d'alta qualitat, amb la

possibilitat de personalitzar-los al teu gust i

necessitats.

Ara és el teu moment, viu a CAL CARDONA!

H E M Rabitatges xclusius al cor de olins de ei6

Últims pisos de 3 i 4 dormitorisÚltims pisos de 3 i 4 dormitoris3 676 962 898

INFORMI'S
PROMOTORA



20
núm. 536 setembre 2017

Per primer cop des que es 
va recuperar fa set anys, 
el dissabte 16 de setem-
bre d’enguany, la pujada 
a Santa Creu d’Olorda va 
comptar amb participació 
d’entitats de Molins de 
Rei, Sarrià (Barcelona) i 
Sant Feliu de Llobregat, els 
tres municipis que hi estan 
vinculats. Hi van participar 
gegants, esbarts dansaires, 
grups de percussió, cant 
coral i sardanes amb cobla.

L’any 2010 es va recu-

perar aquest acte, que es 
va instaurar fa un segle 
amb l’inici dels moviments 
excursionistes i va arribar 
a tenir molta popularitat 
entre la gent de Sarrià i 
Molins de Rei. De fet, des 
de Molins de Rei, la puja-
da anual pot explicar bona 
part de l’afecte emocional 
que senten molts molinencs 
per aquest indret i que ha 
dut a reclamar-ne el terme 
municipal, que pertany a 
Barcelona.

Es torna a dir “aplec” 
per la gran participació 
d’entitats i per recordar el 
que s’hi feia els Dilluns de 
Pasqua del 1920 al 1976, 
quan les famílies pujaven a 
passar el dia. 

Actualment, restablir 
aquest acte en aquesta data 
no seria factible i, per tant, 
es va voler donar conti-
nuïtat a la festa al voltant 
del 14 de setembre, dia 
de l’Exaltació de la Santa 
Creu.

Aquest any, l’Aplec 
de Santa Creu va tenir un 
caràcter més festiu i parti-
cipatiu que altres anys, ja 
que, fins ara, tenia un caire 
molt senzill i només incloïa 
una missa a l’església i una 
ballada de sardanes amb 
música enregistrada.

El motiu d’aquest 
canvi: el recent acord entre 
l’Arquebisbat de Barcelona, 
que va cedir la gestió a 
la parròquia de la nostra 
vila, tot esperant que també 
es produeixi la cessió del 
territori.

Coincidint amb aquest 
impuls, des del passat 
abril, l’edifici de l’església 
s’obre tots els dissabtes grà-
cies a un grup de volunta-
ris. L’edifici i el jardí estan 
molt cuidats i es va cons-
tituir per primer cop una 
Comissió Organitzadora de 
l’Aplec.

Per voler recuperar 
l’activitat que s’hi havia 
dut a terme és com es va 
arribar a la celebració del 
passat dissabte 16 de se-
tembre: amb Santa Creu 
oberta, en bon estat i amb 
una bona colla de gent a la 
plaça amb motivacions ben 
diferents –religioses, cultu-
rals, festives, reivindicati-
ves, sentimentals...–, però 
tots amb la mateixa imatge 
als ulls, és a dir, Santa Creu 
d’Olorda.

El programa, amb enti-
tats de tres pobles

Tot s’havia d’iniciar amb 
una caminada popular a les 
9 h de matí amb sortida a 
la plaça de l’Ajuntament 
entre els diferents grups de 
caminades que acostumen 
a pujar a Santa Creu setma-
nalment, però les intenses 
pluges dels dies abans van 
fer que no fos una sortida 
conjunta, sinó esglaonada 
a mesura que es veia que 
els núvols desapareixien i 
deixaven sortir el sol.  

A les 11 h es va fer la 
missa concelebrada, pre-
sidida per mossèn Xavier 
Aymerich, i, en finalitzar, la 
coral Les Veus del Dilluns 
va fer una brillant actua-
ció al mateix Altar Major.  
A la sortida, els gegants 

de Molins de Rei Bernat 
i Candelera i el gegantó 
Molinenc rebien els assis-
tents i, en cercavila fins a la 
plaça, van fer tot un seguit 
de ballades.

La Comissió orga-
nitzadora, representants 
de l’Ajuntament i de la 
parròquia de Santa Creu 
van donar la benvingu-
da a tots els participants i 
col·laboradors, i van apro-
fitar per donar-los un petit 
però emotiu recordatori.

Vam poder gaudir, al 
matí, d’una mostra de balls 
tradicionals a càrrec de 
l’Esbart Dansaire de Molins 
de Rei amb representació 
dels Infantils, Juvenils i 
Cos de Dansa, i, a la tarda, 
de l’Esbart Sarrià amb la 
seva secció de Veterans.

El Cuc, com a represen-
tació de les bèsties de foc, 
i Els Diables de l’Agrupa, 
com a representació dels 
altres elements de foc de 
la vila, malgrat no poder 
encendre’n (per motius 
obvis), van voler sumar-
se a la festa amb els seus 
grups de percussió.

Com a representants de 
les “batukes” i grups de per-
cussió de la vila, vam poder 
gaudir dels Baketomba, que 
van fer aixecar a tothom de 
la sobretaula del dinar de 
germanor (que calia portar-
se cadascú).

Al voltat de les 18 h, 
la ballada de sardanes, per 
primer cop en directe, a 
càrrec de la Cobla Ciutat de 
les Roses, de Sant Feliu de 
Llobregat, va tancar l’acte. 
Entremig es va fer un sor-
teig entre els participants 
d’un dinar per a 2 perso-
nes al Restaurant de Santa 
Creu.

Segons es va dir durant 
els parlaments dels repre-
sentants dels membres de 
la Comissió Organitzadora 
(i ara, dit en passat): “No 
va ser fàcil arribar al dia 
de l’Aplec, però un cop 
arribat... va ser un gran 
dia per a tothom”.

Comissió Organitzadora 
de l’Aplec de Sta. Creu 

L’Aplec de Santa Creu, unió de persones 
amb motivacions ben diferents
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La Deixalleria de Molins de 
Rei compta amb més eines 
per promoure la reutilitza-
ció i recuperació de residus, 
i millores d’accés i segure-
tat a les instal·lacions des 
del juliol, quan l’empresa 
Servitransfer SL va assu-
mir-ne la gestió després de 
guanyar el concurs muni-
cipal amb un contracte de 
250.000 euros per als pro-
pers tres anys. 

Fins ara, la gestió esta-
va en mans de l’empresa 
Solidança Treball Empresa 
d’Inserció SL, que va 
estar al capdavant de la 
Deixalleria municipal des 
de l’octubre del 2011 fins 
al  juny del 2017, amb 
resultats molt positius. En 
aquest període, i gràcies a 
l’obertura dels diumenges 
al matí, van augmentar un 
10% les entrades i es van 
registrar 1.225 nous usu-
aris.

Entre les millores del 
nou contracte destaquen 
una nova aplicació infor-
màtica per promoure la reu-
tilització, així com un pro-
grama de recuperació i reu-
tilització de voluminosos i 
residus d’aparells elèctrics 
i electrònics (RAEE) en 
el mercat de segona mà. 
També s’hi sumen noves 
campanyes d’informació, 
d’educació ambiental i per 
millorar la recuperació dels 

residus comercials. 
A més, es contemplen la 

substitució d’un contenidor 
per a la fracció de rebuig, 
la millora de l’emmagat-
zematge de matalassos, la 
senyalització de la zona de 
càrrega i descàrrega dels 
camions, i la substitució de 
les prestatgeries dels resi-
dus especials; la millora 
de la tanca exterior de la 
deixalleria, de l’emmagat-
zematge dels pneumàtics i 
de la seguretat als molls de 
càrrega, així com un nou 
elevador elèctric de segona 
mà per facilitar les tasques 
de gestió interna i la contra-
ctació a jornada completa 
de dues persones desocupa-
des en situació d’exclusió 
social. 

El canvi de contracte 
també ha servit a l’Ajun-
tament per fer balanç dels 

últims anys. En el perío-
de que ha estat en mans 
de Solidança, segons fonts 
municipals, es van gestio-
nar un total de 9.800 tones 
de residus, amb una taxa 
de rebuig inferior al 8% en 
tots els materials dipositats. 
També destaca l’augment 
del 300% en la recollida 
de residus voluminosos 
a domicili; del 100% de 
les tones gestionades de la 
minideixalleria municipal 
i del 20% en la recolli-
da selectiva de piles als 
comerços. Durant el con-
tracte, la meitat dels treba-
lladors van ser persones en 
risc d’exclusió social (dues 
persones a l’any), a qui es 
va poder oferir una feina 
temporal i itineraris d’in-
serció posteriors.

Jaume Ortega

Molins de Rei ha substituït 
els més de 900 contenidors 
de brossa del municipi: els 
de rebuig (color verd), els 
del paper (color blau) i els 
de matèria orgànica (color 
marró). Les noves unitats 
disposen de pedal i palanca 
d’obertura manual  per faci-
litar-ne l’ús a les persones 
amb mobilitat reduïda. La 
reposició estava prevista en 
el nou contracte de neteja 
adjudicat per l’Ajuntament, 
que va entrar en vigor l’1 de 
juliol. Els contenidors del 
carrer de Sant Isidre van ser 
els primers a ser substituïts 
i pocs dies abans de la Festa 
Major es va completar el 
canvi. 

El sistema de recollida 
d’escombraries de Molins 
de Rei és de residu mínim 
i només hi ha quatre frac-
cions, que són vidre, paper, 
orgànic i rebuig. En aquest 
últim s’inclouen els enva-
sos, en lloc de tenir un con-
tenidor groc específic, tal 
com passa a la majoria de 
municipis. Amb el sistema 
genuïnament molinenc, el 
rebuig és enviat a la plan-
ta de triatge per millorar 
la selecció dels diferents 

materials. La recollida és en 
horari nocturn i per això es 
demana dipositar les bosses 
a la tarda en la mesura que 
sigui possible per facilitar 
la neteja i minimitzar les 
molèsties de males olors i 
vessaments.

Durant les primeres set-
manes de funcionament dels 
nous contenidors, els veïns, 
acostumats als antics, han 
tingut algunes confusions a 
l’hora de dipositar correcta-
ment les deixalles. Els nous 
són de color gris i només la 
tapa diferencia a què està 
destinat cada contenidor. 
Abans, cadascun dels antics 
era del color a què correspo-
nia el tipus de material que 
s’hi havia d’abocar. A més, 
els nous no tenen cap tipus 
de senyal que indiqui la uti-
litat de cada contenidor. Un 
altre canvi important, i que 
també ha confós els veïns, 
és que el contenidor blau, 
el del paper, en aquest cas 
contenidor amb tapa blava, 
té el doble de capacitat que 
els antics. 

Jaume Ortega

La Deixalleria municipal canvia d’empresa gestora i 
incorpora més eines per promoure la reutilització

Els contenidors són substituïts 
per uns altres de nous

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa
Cedida per l'ajuntament · Dan Costa

L’Ajuntament de Molins 
de Rei ha posat en marxa 
un procés participatiu sobre 
els futurs equipaments a la 
vila. Fins al 27 d’octubre, 
totes les persones empa-
dronades a Molins de Rei, 
més grans de 12 anys i 
inscrites en el Registre de 
Participació Ciutadana, 
podran fer aportacions al Pla 
Director d’Equipaments, 
un document redactat per 
la Diputació de Barcelona 
que planifica i prioritza les 
instal·lacions educatives, 
esportives, culturals i sani-
tàries que necessitarà la vila 
en els propers deu anys. 
Les propostes es poden fer 
tant a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana com a través del 
web de participació ciuta-
dana. 

El procés participatiu 
permetrà als ciutadans fer 
comentaris i aportacions 
al Pla Director, però les 

propostes no s’acabaran 
votant, segons publica el 
digital Viu Molins de Rei. 
L’únic punt que queda 
obert en el pla i que depen-
drà del que decideixin els 
ciutadans durant el procés 
participatiu són les plantes 
inferiors del Molí. 

En la presentació del pro-
cés participatiu, l’alcalde, 
Joan Ramon Casals, va des-
tacar que el Pla Director 
“permet veure els recur-
sos i les necessitats en 
conjunt, de forma trans-
versal i panoràmica, amb 
necessitats i despeses” i va 
afegir que les aportacions 
dels ciutadans acabaran 
“d’enriquir i millorar” el 
document. El primer tinent 
d’alcalde, Xavi Paz, va 
remarcar que és un docu-
ment “realista i assolible, 
perquè parteix del pla 
anterior, però hi afegeix 
molts debats tècnics i polí-

tics, i ara les opinions de la 
ciutadania”. Paz va subrat-
llar que “cada mesura del 
document incorpora una 
memòria econòmica i una 
proposta de calendaritza-
ció”. 

Per la seva banda, la 
regidora de Participació, 
Laura Soto, va  explicar 
que el procés s’assemblaria 
molt al que es va impul-
sar amb el Pla d’Actuació 
Municipal (PAM). “Amb 
aquesta mesura complim 
el compromís de perme-
tre a la ciutadania opi-
nar, valorar i incidir en 
totes les decisions impor-
tants del Govern”, va 
afirmar. Abans de la fase 
de recollida de propostes, 
l’Ajuntament va difondre 
la proposta de pla redactada 
per la Diputació, que es pot 
consultar a www.molinsde-
rei.cat/participacio.

Jaume Ortega

La immobiliària molinenca 
GuinotPrunera ha tancant 
el primer semestre del 2017 
amb més d’un centenar 
d’operacions de compra-
venda d’habitatges, un 70% 
més que el mateix període 
del 2016. Les transaccions 
s’han tancat per un import 
de gairebé 30 milions 
d’euros, segons informa-
ció publicada per l’agència 
EFE a través d’un comuni-
cat de la companyia.

El segment de la com-
pravenda de pisos d’obra 
nova ha suposat el 45% del 

total d’operacions fetes per 
GuinotPrunera. Respecte al 
lloguer, el nombre de con-
tractes signats fins al mes 
de juny ha augmentat un 
30%, amb més de 500. En 
el Baix Llobregat, el preu 
mitjà dels pisos de lloguer 
s’ha situat en els 800 euros 
mensuals.

GuinotPrunera té seus a 
Molins de Rei, Barcelona, 
Sant Feliu de Llobregat i 
Girona.

Redacció

GuinotPrunera augmenta un 70% 
les operacions de compravenda

L’Ajuntament obre el debat sobre el Pla  
Director d'Equipaments
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Els Matossers van culmi-
nar la millor actuació de 
la temporada en la diada 
del quinzè aniversari de la 
colla, que va tenir lloc el 
8 de juliol a la plaça del 
Palau, acompanyats pels 
seus padrins, els Castellers 
de la Vila de Gràcia, i els 
Castellers de Cornellà. La 
festa va començar amb 
una cercavila, amb parada 
obligatòria a la plaça de 
l’Església per acomiadar 
un matosser molt estimat 
que havia fet pinya sempre 
que havia pogut, mossèn 
Xavier Aymerich, abans no 
es traslladés a Vilafranca 
del Penedès. La colla va fer 
un pilar de 4 i el va obse-
quiar amb un record.

La colla de Molins de 
Rei va començar l’actuació 
amb dos pilars de 4 i un 
4 de 7 en primera ronda. 
En  segona ronda van dur 
a terme un 3 de 7 descarre-
gat sense problema. En la 
ronda final, els marró argila 
van descarregar un 5 de 6 
amb agulla i es van conver-
tir així en la segona colla 
que n’ha descarregat més, 
concretament tres. Va ser el 
27è castell d’aquesta mida 
que es descarrega en tota 
la història. L’actuació va 
finalitzar amb un pilar de 5 
i dos pilars de 4. Després de 
l’actuació, l’equip de gra-
lles i timbals de la colla van 
amenitzar la festa amb El 
Bequetero. 

Abans del quinzè aniver-
sari, els marró argila havi-
en actuat a Gavà, on van 
recuperar el pilar de 5. Els 
Matossers van començar 
amb dos pilars de 4 i dos 
intents desmuntats de 3 de 
7. En  segona ronda van 
aixecar la torre de 6, des-
carregada amb facilitat. El 

4 de 6 va tancar la tercera 
ronda. L’actuació va fina-
litzar amb un pilar de 5 i un 
altre de 4. 

Els Matossers tornen als 
castells de 7

Després de la parada 
estiuenca, els Matossers de 
Molins de Rei van actuar el 
17 setembre a Valldoreix, 
on van començar amb un 
pilar de 4, seguit d’un 3 de 
7. En  segona ronda van 
descarregar un 4 de 7 i un 
5 de 6 va tancar la tercera 
ronda. L’actuació va finalit-
zar amb un pilar de 5. 

A Vallirana, el diumenge 
24 de setembre, la colla de 
Molins de Rei va alçar un 
pilar de 4 i un 3 de 7, des-
carregat en primera ronda. 
En segona, van portar a 
terme el 4 de 6 amb agulla, 
prova prèvia al castell de 7 
amb agulla pensant en la 
Festa Major de Molins de 
Rei. Un intent desmuntat de 
4 de 6 que van repetir i van 
descarregar va tancar la ter-
cera ronda. L’actuació dels 
marró argila va finalitzar 
amb un pilar de 5 ja molt 
consolidat.

Jaume Ortega

El Museu Municipal de 
Molins de Rei exhibirà cinc 
obres del pintor local Miquel 
Carbonell i Selva  (1854-
1896) que fins ara eren 
al Museu Nacional d’Art 
de Catalunya (MNAC). 
Els quadres s’exposaran 
a la nova sala del Museu 
Municipal dedicada al pin-
tor, que entrarà en funciona-
ment en els propers mesos. 
Es tracta de Cuina catala-
na, El niu, Retrat del mar-
quès de Santa Ana, Retrat 
de la marquesa de Santa 
Ana i Retrat d’Escolàstica 
Rodón.

Les cinc obres formen 
part del fons del MNAC, 
però no podien ser exhibides 
per manca d’espai i actual-
ment estaven guardades en 
els dipòsits de l’equipament. 
Davant d’aquesta situació i 
amb la voluntat compartida 
de trobar un espai idoni per 
mostrar-les, l’Ajuntament i 
el MNAC van signar un 
conveni de cessió el passat 
mes de setembre. A més, el 
MNAC lliurarà els quadres 
restaurats pels seus propis 
serveis sense cap cost per al 
consistori.

Les pintures s’afegeixen 
a les que el MNAC ja havia 
donat i a les que ja for-
men part del fons del pintor 
més reconegut de Molins 
de Rei, entre les quals hi ha 
el quadre sobre Santa Creu 
d’Olorda que la Fundació 
Miquel Carbonell va donar 
a l’Ajuntament quan es va 
dissoldre. 

En la signatura del con-
veni, el director del MNAC, 
Pepe Serra, es va mostrar 
molt satisfet per l’acord i va 
subratllar que “si aquestes 
obres no estan penjades a 
les parets del MNAC, no 
és per falta de qualitat, 
sinó per manca d’espai”. 
Serra va afirmar que les 
obres que formen la col-
lecció nacional són “de tot-
hom i, per tant, han d’es-
tar allà on es puguin posar 
en valor i ser gaudides pel 
màxim de gent possible”. 

L’alcalde, Joan Ramon 

Casals, va assegurar que “el 
Govern municipal conti-
nua invertint en patrimo-
ni i no solament en edifi-
cis i instal·lacions, tal com 
demostra aquest projec-
te relatiu al pintor més 
internacional de Molins 
de Rei”. Sobre les noves 
dependències del Museu 
Municipal, Casals va des-
tacar que les volen conver-
tir en un “espai d’atracció 
i de reflexió per créixer 
com a societat”. 

El primer tinent d’al-
calde i regidor de Cultura, 
Xavi Paz, va celebrar que 
els molinencs “podran 
descobrir i admirar ben 
aviat l’obra d’un pintor 
influent i reconegut arreu 
del món com era Miquel 
Carbonell i Selva”. Paz va 
remarcar que el conveni sig-
nat amb el MNAC és “fruit 
de la feina que s’està fent 
des de fa molt de temps i 
permet aprofundir en una 
relació que es va iniciar el 
1974”. 

Miquel Carbonell i 
Selva va néixer a Molins 
de Rei, on va viure la major 
part de la seva vida. Molts 
dels paratges, racons i per-
sones de la vila van inspirar 
el cèlebre pintor i apareixen 
representats en els seus qua-
dres, fotografies i producció 
literària d’estil realista, però 
amb influències d’alguns 
del corrents artístics que 
convivien en aquella època. 
El valor artístic de la seva 
obra l’ha convertit en un 
pintor molt reconegut i amb 
estrets vincles emocionals 
amb Molins de Rei, que 
l’ha homenatjat en diverses 
ocasions amb exposicions 
i publicacions, promogudes 
per l’Ajuntament i les enti-
tats, en algunes de les quals 
també hi ha col·laborat el 
MNAC. Molins de Rei li 
va dedicar un carrer i, per 
recordar el centenari del seu 
naixement, es va col·locar 
una placa commemorativa 
a la casa on va viure molts 
anys.

Jaume Ortega

La nova sala del Museu Municipal 
exhibirà cinc obres de Miquel 
Carbonell que eren al MNAC

Els Matossers celebren el quinzè 
aniversari amb la millor actuació 
de la temporada
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Com ja comentàvem en 
l’article del mes de març 
“La propera edició del 
Festival de Cinema de 
Terror de Molins de Rei 
(del 10 al 19 de novembre 
del 2017) segueix apostant 
fort per la qualitat ja des del 
seu mateix leitmotiv anual: 
les fòbies, del 2015; les 
mutacions (Cronenberg), 
del 2016, i ara...  the edge of 
horror (Haneke) –l’abisme 
de l’horror–, fil conductor 
de l’edició d’aquest any”. 

El passat 15 de setem-
bre es va presentar l’edició 
d’enguany del Festival de 
Cinema de Terror. Es va 
fer a la Sala Gòtica, que 
enguany serà la segona seu 
del certamen. La nova edi-
ció presenta  moltes nove-
tats que l’equip del festival 
està cuinant a foc lent des 
del desembre de 2016, tal 
com ens varen recordar a 
la festa. La feina veritable-
ment és tan immensa com 
encomiable.

La sessió inaugural 
arrencarà el 10 de novem-
bre amb la premiere mun-
dial de la pel·lícula Frame, 
cinta espanyola dirigida 
pel català Marc Martínez 
Jordan, que, juntament amb 
part de l’equip, ens la varen 
presentar en directe. Sens 
dubte, tota una declaració 
d’intencions per part del 

festival.
Lògicament es varen 

desvelar, entre d’altres, els 
components del jurat 

d’aquesta edició 2017: 
Roser Amills (escriptora 
i periodista) –que ens va 
dirigir unes amables parau-

les–, Pep Prieto (articulista 
i crític de cinema), Angel 
Agudo (guionista), Miguel 
Ángel Vivas (director de 
cinema i televisió) i... sor-
presa!, el vienès Arno Fish, 
l’actor de Benny’s Video o 
Funny Games, de Haneke, 
és clar.

Pel que fa a algunes de 
les pel·lícules confirma-
des, podem explicar que 
n’hi haurà per a tots els 
grups sanguinis (perdó, per 
a tots els gustos, volia dir) i 
temàtiques diverses: des de 
les canadenques Game of 
death, Afamés o Replace, 
a les nord-americanes 
Tonight she comes, Jakals, 
Downrage, Mayhen, 
The night whatchmen, 
Tragedy girls o Phoenix 
forgotten; de la japonesa 
Meatball machine kodoku 
a l’australiana Hounds of 
Love o la també espanyola 
Black Hollow Cage, que 
va poder ser presentada 
pel mateix director i guio-
nista de la cinta, Sadrac 
González (amb curiosa i 
per a mi encertada reflexió 
sobre l’Alien Covenant, 
de Ridley Scott, inclosa). 
Podríem seguir, però ja us 
en feu una idea, oi? Per 
a més informació, ja ho 
sabeu, al web del Festival 
la podreu trobar molt més 
completa i actualitzada.

Tal com ja s’ha comentat, 
la Sala Gòtica serà la sego-
na seu del festival i acollirà 

tant projeccions gratuïtes 
de pel·lícules i curts fora 
de concurs com retrospec-
tives, la primera edició del 
Molins Horror Jocs o pre-
sentacions de llibres com 
Michael Haneke: la estèti-
ca del horror, un llibre 
coral coordinat pel director 
artístic del Festival, Albert 
Galera, que és el segon 
llibre oficial del certamen 
editat en col·laboració amb 
l’editorial Hermenaute.

La venda d’entrades 
i abonaments es farà per 
primer cop a través de 
Codetickets, web de 
referència en la venda 
d’entrades per a espectacles 
al nostre país.

El divendres 17 de nov-
embre, el Festival també 
acollirà la segona edició de 
l’escape room –aquest cop 
basat en l’univers Haneke–, 
el concurs de microrelats 
–que ja arriba a l’11a edi-
ció– o el Gastroterror –del 3 
al 19 de novembre–, durant 
el qual s’oferiran àpats de 
terrorífica inspiració per 
degustar sense por.

La presentació oficial 
del festival es farà al FNAC 
Triangle de Barcelona  la 
tarda del dimecres 25 
d’octubre. Tot plegat, molt 
proper i a mida de vampí-
rica mossegada... Bru-tal, 
com diria aquell. 

Pere Jordi Munar

El proper dijous 16 de novembre, a les 10 h i a les 12 h, en doble sessió, al teatre 
de la Peni es farà la conferència “Oficis del cinema” a càrrec de l’Aula de Cinema 
de l’ESCAC. 

Un any més, el Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei, la Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament de Molins de Rei i la Biblioteca Pau Vila organitzen, dins 
de la programació d’activitats adreçada als centres educatius, la conferència “Oficis 
del cinema”, del projecte Aula de Cinema. 

Aula de Cinema és un projecte conjunt, impulsat entre la Xarxa de Biblioteques 
Municipals de la Diputació de Barcelona i l’Escola de Cinema i Audiovisuals de 
Catalunya (ESCAC), que vol difondre la cultura cinematogràfica entre els ciutadans, 
promoure el rol de les biblioteques públiques com a equipament cultural de proximi-
tat que treballa per a l’accés universal a la cultura i donar visibilitat a les activitats 
de la Fundació ESCAC.

La conferència “Oficis del cinema”, 
impartida per un professor de l’ESCAC, 
pretén fomentar el gust del públic pel cine-
ma i acostar-li el procés de creació d’una 
pel·lícula, tot oferint una visió general dels 
diferents professionals que intervenen en el 
rodatge d’una pel·lícula.

L’activitat està programada per al dijo-
us 16 de novembre al matí, en doble 
sessió (10-12h/12-14h) al teatre de La 
Peni de Molins de Rei. L’activitat és gra-
tuïta i té un aforament limitat. S’ofereix 
preferentment als alumnes de 4t d’ESO 
dels centres eductius de Molins de Rei i rodalies. 

Biblioteca Pau Vila / Festival de Cine de Terror 

El Festival de Cinema de Terror 2017 
es presenta amb una festa a la Sala Gòtica

Conferència sobre els oficis del cinema
L’actriu Mercè Sampietro 
ha estat la guanyadora del 
Premi Memorial Margarida 
Xirgu d’enguany. El jurat, 
format per membres de 
la Federació de Grups 
Amateurs de Teatre de 
Catalunya, va valorar la 
seva interpretació en l’obra 
La senyora Florentina i el 
seu amor Homer, de Mercè 
Rodoreda. El nom de la 
guanyadora es va donar 
a conèixer en un acte a 
la Federació Obrera de 
Molins de Rei, vila natal 
de Margarida Xirgu, mentre 
que el lliurament del guardó 
va tenir lloc a l'Auditori 
de l'Institut del Teatre, a 
Barcelona. L’acte va fina-
litzar amb el descobriment 
de la placa dedicada a 
Sampietro a la Ronda de 
les Actrius, a la plaça de 
Margarida Xirgu. 

Sampietro relleva l’ac-
triu Mònica López, que va 
ostentar el reconeixement 
d’Actriu Xirgu el 2016. 
El guardó va ser impulsat 

per la Penya Carlos Lemos 
l’any 1973 i s’atorga cada 
any com un reconeixement 
a la interpretació femenina 
més rellevant de la tempo-
rada teatral de Barcelona. 
Des de la mort de Lemos el 
2015, qui atorga el premi és 
l’Associació Dramàtica de 
Barcelona (ADB), amb el 
suport de l’Ajuntament de 
Molins de Rei i la Federació 
de Grups Amateurs de 
Teatre de Catalunya. Des 
que es va crear el guardó, 
han estat reconegudes 43 
actrius, entre les quals des-
taquen Núria Espert, Rosa 
Novell, Mercè Arànega, 
Anna Lizaran, Carmen 
Machi i la molinenca Sílvia 
Bel. 

Jaume Ortega

Mercè Sampietro guanya 
el Premi Margarida Xirgu
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Edicions el Mirador-
JGB s’ha encarregat de la 
publicació d’aquesta inte-
ressant recerca il·lustrada 
que utilitza amb gran encert 
la combinació d’investiga-
ció documental i d’història 
oral per tal de traçar una 
revisió del coneixement 
de deu masies de la serra 
de Collserola, tot plegat 
combinat amb més de 90 
fotografies i un mapa que 
situa aquests deu masos. 
El seu autor és l’escriptor, 
periodista i filòsof Eugeni 
Casanova i Solanes.

Els símbols oficials 
del Parc de Collserola, la 
Diputació de Barcelona, 
l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i la Fundació 
Agrària de Molins de Rei 
són presents en els títols 
de crèdit d’una obra de 143 
pàgines que comença amb 
tres presentacions  –del 
Consorci del Parc, del regi-
dor del Districte de Sarrià i 
de Joan Castellví, president 
de la Fundació Agrària de 
la vila– i tanca amb l’agraï-
ment a diversos particulars i 
ajuntaments, entre els quals 
el molinenc Joan Cedó i 
l’Ajuntament de Molins de 
Rei, respectivament.

El mateix autor signa 
una introducció temàtica 
en què es reflexiona sobre 
l’evolució dels masos entre 
la tradició i el creixement 
del món urbà, procés esde-
vingut mentre les nissagues 
que porten els mateixos 
noms de les masies s’adap-
taven, i s’adapten, a les cir-
cumstàncies. A partir d’aquí 
desgrana nou narracions 
presentades amb títols lite-
raris i sengles avanttítols 
amb el nom de cada masia i 
el lloc on s’ubica. Casanova 
utilitza normalment la veu 
d’una persona entrevista-
da, l’amo o descendents 
de masovers, i completa 
les seves aportacions amb 
una anàlisi de l’evolució 
històrica de la propietat. 
S’hi desgranen vivències, 
anècdotes i fets cabdals que 
enriqueixen amb matisos 
diferents l’aproximació que 
el lector fa a cadascuna de 
les masies.

Amb la primera, can 

Carbonell (Sant Just 
Desvern), l’autor com-
bina informacions partint 
del testimoni de l’actual 
amo, Joaquim Carbonell i 
Calders. Narra  els vincles 
de la casa amb la família 
Carbonell, de la qual hi ha 
testimonis documentats des 
del segle XII. Van pagar els 
censos corresponents i, des-
prés de la Desamortització, 
van passar a ser “amos de 
casa seva”, com afirma el 
mateix Joaquim. També 
s’hi exposen els canvis 
d’orientació de l’activitat 
familiar en el context eco-
nòmic del territori, com ara 
l’obertura d’una vaqueria al 
nucli de Sant Just després 
de la fil·loxera o el canvi 
definitiu de l’activitat de la 
casa pairal, quan aquesta va 
passar a ser un restaurant, 
que ara ja no és gestionat 
directament per la família 
Carbonell. 

Un únic article aplega 
dos masos: les torres del 
Bisbe i Santa Margarida 
(Sant Feliu de Llobregat-
Vallvidrera). De la primera, 
també dita Torre de Baix, el 
testimoni utilitzat és el de 
Conxita Marsà i Dalmau, 
membre de la família de 
masovers que s’encarre-
gava de la finca. Gravat 
el 1983 per Jordi Amigó, 
actual arxiver de Sant Just 
Desvern, es refereix sobre-
tot a les seves vivències 
entre 1912 i 1922. A par-
tir d’aquesta aproximació, 
Casanova fa el seguiment 
de la història de la propietat, 
antic Mas de Valldonzella 
de Baix, que havia estat, 
en  el segle XII, establiment 
del monestir de Montserrat 
i, en el segle XVII, propi-
etat de la Companyia de 
Jesús, que la va vendre a 
un particular. Anys després, 
s’integrà al terme de Sant 
Feliu de Llobregat d’en-
çà la dissolució del terme 
de Santa Creu d’Olorda, el 
1916. Actualment, la titu-
laritat de la finca és de la 
Generalitat.

Pel que fa a la Torre de 
Santa Margarida (torre de 
Dalt), fou de l’abadia de 
Santa Maria de Valldonzella. 
L’autor traça aquí l’evo-
lució des del moment en 
què les monges es van 
traslladar a Barcelona, en 
el segle XIII. La propietat 
també va acabar segles des-
prés en mans de seglars 
–les famílies Busquets, 

Calderón i d’altres de pos-
teriors–, fins a acabar sent 
assumida per l’Ajuntament 
de Barcelona; mentrestant, 
havia estat expropiada per la 
Corporació Metropolitana 
de Barcelona. La finca, 
abandonada i degradada, 
és avui dia objecte d’un 
projecte de recuperació, 
però el mateix Casanova 
acaba lacònicament la seva 
referència a l’operació de 
salvament: “sense dotació 
pressupostària”. 

L’espai de Vallvidrera 
protagonitza un altre dels 
capítols del llibre a través de 
l’estudi de la Vil·la Joana. 
Fou aquesta la masia on 
Jacint Verdaguer va pas-
sar els vint-i-quatre darrers 
dies de la seva vida. Amb el 
recordatori d’aquesta dada, 
i la reproducció del poema 
que el poeta va dedicar a la 
petita Rosa, filla dels maso-
vers d’aquell llunyà 1902, 
Casanova inicia la seva 
aproximació narrada a la 
història d’aquesta masia de 
la mà de l’actual masovera, 
Dolors Xufré, la néta de 
Rosa. Ara la masia forma 
part de la xarxa del Museu 
d’Història de Barcelona i 
Casanova traça aquí també 
un flashback per ajudar els 
lectors a descobrir com l’in-
dret és l’antic mas Ferrer 
que en el segle XIX Ramon 

Miralles i Vilalta, home de 
negocis i diverses vegades 
alcalde de Sarrià, comprà i 
unificà amb altres finques 
per convertir-ne el conjunt 
en una hisenda, rebateja-
da amb el nom de la seva 
esposa. Aquest lloc evolu-
cionà fins a ser la instal-
lació museística d’avui dia: 
el MUHBA Vil·la Joana-
Casa Verdaguer.

Sant Cugat i Cerdanyola 
del Vallès són els municipis 
on s’ubiquen tres de les 
altres parades d’aquest tra-
jecte peculiar i enriquidor. 
En l’estudi sobre can Jané 
(Sant Cugat del Vallès), 
l’autor recorre un resum del 
cicle vital de la masia a par-
tir de contactar amb Gabino 
Jané, l’amo actual, i la seva 
mare, Maria Coll, conside-
rada “la mestressa”, filla 
dels masovers de la torre 
de Sant Medir. Desfilen 
pels seus records les imat-
ges del propietari doctor 
Domènech o de la influent 
marquesa de Marianao. I, 
especialment, les dificultats 
d’una vida pagesa esdevin-
guda entre els riscos inhe-
rents a l’aïllament de la 
casa i les il·lusions de les 
esforçades famílies que la 
mantingueren viva, fins a 
assolir l’aspecte actual, que 
és més aviat el d’una torre 
residencial.

El capítol sobre la també 
santcugatenca masia de can 
Bell arrenca amb la cons-
tància del nom del mas a 
tocar de la joia de la casa: 
un gran finestral gòtic. 
Casanova utilitza aquest 
element per iniciar la sínte-
si de la història de la propi-
etat –especialment, la pros-
peritat que s’apaivagà amb 
la fil·loxera i que la Guerra 
Civil impedí de recuperar– 
i anar a parar a la persona 
de Jaume Bell, l’amo actu-
al, el qual recorda llegendes 
i, aquí també, les  accions 
de bandolers, transmeses de 
pares a fills.

La figura del propietari 
forà, que en un moment 
donat de la història de la 
masia es fa amb el control 
total de la possessió, adqui-
reix especial protagonisme 
en l’estudi de can Coll 
(Cerdanyola del Vallès), 
que ara és seu del Centre 
d’Educació Ambiental Can 
Coll. Abans de plasmar 
els annals del mas, que es 
remunten al segle XIII, l’au-
tor explica la compra de la 
gran finca, l’any 1928, per 
part de l’industrial tèxtil 
barceloní Joan Serra i els 
seus intents de convertir-la 
en un lloc rural produc-
tiu que servís de residèn-
cia d’estiu. La finca fou 
ocupada durant la Guerra 

Masies i vida rural a Collserola, d’Eugeni Casanova
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Civil i Joan Serra va ser 
assassinat per un escamot 
anarquista. Els descendents 
van recuperar-ne l’activitat, 
fins que, a final del segle 
XX, la família va vendre 
la masia a la Corporació 
Metropolitana. 

Tres masies molinenques
El contingut referit a tres 

masies captarà especial-
ment l’atenció del lector de 
Molins de Rei. La narració 
sobre can Planes comença 
amb la família propietària 
des de 1898, els Llanès, i 
va recuperant els records 
que aquesta família ha con-
servat de l’evolució de la 
finca de can Planes durant 
el segle XX. Mereix una 
atenció especial la narra-
ció de la violenta perse-
cució patida per la família 
durant la Guerra Civil, la de 
l’ocupació de la finca per 
part del comitè revolucio-
nari i la de la recuperació 
posterior. La descripció de 
les peculiaritats de la finca 
també és molt interessant, 
especialment la referida a la 

infraestructura hidràulica. 
Després, l’autor recupera 
informació de fonts com 
els estudis de Jordà i traça 
la història de la finca des 
de l’Edat Mitjana fins a la 
compra que en feren els 
Llanès als Planes el 1898. 

Presenta una estructu-
ra cíclica que es fa molt 
amena de llegir i que com-
bina, com hem vist,  l’anà-
lisi d’obra historiogràfica ja 
publicada amb la tècnica de 
la història oral. Per al lector 
molinenc té l’interès afegit 
de recuperar aspectes de la 
història de la vila, com ara 
aquell punt de vista dels 
propietaris de finques en 
l’entorn de la guerra i el 
franquisme, incloent-hi un 
robatori que la família va 
patir l’any 1950 a mans 
d’una persona relacionada 
amb Molins de Rei i que 
podia tenir a veure també 
amb els darrers maquis.

En els apartats sobre can 
Tintorer (Molins de Rei) i 
can Castellví (la Rierada-
Molins de Rei) conflueixen 
elements d’altres masies: 

la gran riquesa que ofereix 
el testimoni dels propie-
taris actuals –la “mestres-
sa” Pilar Alcalà i “l’amo”, 
Miquel Tintorer, en el pri-
mer cas, i Joan Castellví, en 
el segon– i els fets esdevin-
guts a les masies que s’han 
transmès de generació en 
generació: assalts de mal-
factors, les carlinades i la 
Guerra Civil (el pare de 
Miquel Tintorer va estar a 
punt de ser-hi assassinat) 
i algun episodi greu més 
recent, com l’atracament 
de què can Tintorer va ser 
víctima l’any 2001.

Les tradicions de la 
vida rural i els canvis més 
recents en l’orientació eco-
nòmica de les dues masies 
cap al sector de la restau-
ració també són presents 
en els dos casos, així com 
records més concrets com 
els llargs trasllats a peu o, 
en el cas de can Castellví, 
l’esment a la presència 
sàvia d’uns dels lledoners 
més impressionants de 
Collserola. En Joan, l’amo 
actual, reflexiona sobre la 

voluntat de voler mante-
nir dempeus la casa i l’au-
tor aprofita l’avinentesa, 
com ha fet abans amb can 
Tintorer, per remuntar la 
història del lloc, tot aprofi-
tant el bon arxiu de què la 
masia disposa.

Casanova il·lustra ade-
quadament els casos de les 
tres masies molinenques i 
dels altres set masos selec-
cionats en aquet volum. A 
més, reflecteix amb un to 
divulgador els canvis de 
propietat o de direcció de 
cadascuna de les hisendes i, 
també, unes quantes desfe-
tes i accidents. Però, sobre-
tot, el llibre evidencia com 
la major part de masovers 
i amos han volgut man-
tenir les masies malgrat 
les adversitats, adaptant-se 
a les circumstàncies. Uns 
descendents sense els quals 
podrien haver romàs els 
edificis, però no l’esperit 
d’una tradició vital.

Francesc Santolaria

L’escriptor i historiador 
cinematogràfic molinenc 
Albert Galera és el coordi-
nador i coautor d’un llibre 
que analitza l’obra del con-
trovertit cineasta austríac 
Michael Haneke. Aquest 
assaig col·lectiu, publicat 
per l’editorial Hermenaute, 
suposa el segon llibre ofi-
cial del Festival de Cine de 
Terror de Molins de Rei, 
després de la publicació, 
l’any passat, del volum 
Puede ser contagioso: Las 

mutaciones en el cine de 
genero, publicat pel mateix 
segell editorial. 

Amb pròleg del presti-
giós crític Carlos Losilla, 
el llibre està format per sis 
capítols que s’endinsen en 
l’univers del director de 
Funny Games o La pia-
nista, a partir de l’horror 
que genera la seva forma 
d’interpretar l’art, el cinema 
i la vida. Signen cada capí-
tol individualment Jaume 
Claver, Joan Domènech, 

Gerard Fossas, Josep Maria 
Luzán, Javier Rueda i el 
mateix Albert Galera. 

El títol del llibre es 
Michael Haneke: La esté-
tica del dolor i sortirà a la 
venda a principi de novem-
bre, coincidint amb la cele-
bració del Festival de Cine 
de Terror de Molins de Rei. 
La primera presentació ofi-
cial es portarà a terme dins 
el marc del Festival de Cine 
Europeo de Sevilla.
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Michael Haneke: La estètica del dolor és el segon llibre oficial del 
Festival de Cine de Terror

Imatges de la Festa Major
Fotografies de J.V. Fernandez Calderon

Correfoc infantil Cronoescalada campanar
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Estadística parroquial dels mesos 
de juliol, agost i setembre

Durant els mesos de juliol i agost i setembre, a la 
parròquia de Sant Miquel Arcàngel de la nostra vila es 
van celebrar 14 batejos, 3 matrimonis i la cerimònia 
religiosa de 29 exèquies.

Juliol
Batejos

Dia 8: CARLA, filla de Raúl Romero Alarcón i Sílvia 
Masana Codina; ARLET, filla d´Ignacio Gabriel Campo 
Parrilla i M. Magdalena Coleto Gómez
Dia 16: CARLA, filla de Salvador Rodríguez Balboa i 
Laura Font Rodríguez; AITOR, fill de Carlos Rodríguez 
Blasco i Ángeles M. Ginés Rodríguez

Matrimonis
Parròquia de Sant Bartomeu de la Quadra 

Dia 28: Edmund Alexander Cattle amb Marta Molinero 
Carbonell

Exèquies
Església de Sant Miquel

Dia 3: Joaquim Vidal Monferrer, de 80 anys
Dia 6: Carme Martí Brull, de 92 anys
Dia 11: Josep Maria Medina Cañellas, de 88 anys
Dia 18: Joan Sala Pubill, de 82 anys
Dia 25: Soledad Fernández Sabiote, de 72 anys
Dia 26: Antoni Masip Llobet, de 75 anys
Dia 31: Mercè Segura Soler, de 87 anys

Capella del Tanatori
Dia 1: Elías Cruz Torres, de 93 anys
Dia 6: Maria Sabaté Masip, de 97 anys
Dia 16: Antònia Ramírez Arco, de 69 anys
Dia 24: Pilar Mallolis Salvá, de 63 anys
Dia 25: Carme Mata Palau, de 88 anys

Agost
Matrimonis

Dia 12: Daniel Tapia Camacho amb Jhovana Andrea 
Hernández Cruz

Exèquies
Església de Sant Miquel

Dia 2: Gertrudis Canals Pujol, de 95 anys
Dia 5: Luis Santamaria Bernal, de 76 anys
Dia 6: Teresa Ferran Pla, de 97 anys

Capella del Tanatori
Dia 3: Concepción Larriba Agustín, de 83 anys
Dia 7: Jordi Vicens Camprubí, de 83 anys
Dia 9: Encarnación Ramírez Santiago, de 81 anys
Dia 12: José Barrera Angorrilla, de 99 anys
Dia 17: Lorenzo Muñoz Ruiz, de 88 anys
Dia 25: Francisca Munné Mauri, de 92 anys

Setembre
Batejos

Dia 9: IZAN, fill de David Corcho Gras i Gemma Gras Viñas.
Dia 17: JAYDEN, fill d'Edison Martínez Martínez i 
Angie Villamor Cerón; ENZO, fill de Raul García 
Corredera i Anael Romero Sori. 
Dia 23: EDGAR, fill de Lorena Pérez Rodriguez; 
PIETRO, fill Daniel Gimeno Brias i Rossanny Paulino 
de Mattas; SOFIA, filla de Jaime J. Flores Bote i Laura 
Santos Clavero; INES, filla de Llorenç Hernández 
Pallarès i Carmen Rubio López-Zuazo; CLAUDIA, 
filla Marc Creixell López i Carolina Meléndez Escuder; 
MARTINA, filla Josep M. Torres Pulido i Ana Belén 
Benito Garcia: PAU YASIEL, fill de Daniel Díaz 
Hierrezuelo i Virginia Pintado De las Heras.

Matrimonis
Dia 9: David Corcho Honorato amb Gemma Gras Viñas.

Exèquies
Església de Sant Miquel

Dia 21: Rosa Salvadó Sanahuja, de 88 anys
Dia 24: Romà Roig Pañella, de 89 anys

Capella del Tanatori
Dia 11: Ana Maria Torres Martínez, de 89 anys
Dia 13: Isabel Carretero Garcia, de 87 anys
Dia 14: Carlos Marcos Fábregas, de 75 anys
Dia 16: Serafin Alfayate Cascon, de 76 anys
Dia 21: Rosa Fabregat Castellví, de 96 anys
Dia 22: Domingo Mellado García, de 80 anys

Secció elaborada per Josep Artés i Martí

Va ser projectat per Tomàs 
Soler i Ferrer, en princi-
pi amb la denominació de 
Canal de Francisco Javier 
Castaños en honor del capi-
tà general de Catalunya, 
que va ser el principal 
defensor de construir-lo per 
poder convertir cultius de 
secà en cultius de regadiu 
i així aconseguir augmen-
tar la productivitat de les 
terres. Posteriorment li van 
canviar la denominació ori-
ginal per la de Canal de la 
Infanta. El seu pressupost 
inicial era de 3.000.000 de 
reals, però el seu cost final 
va ser de 4.350.000 reals.

Construït entre el 1817 
i el 1820, durant el regnat 
de Ferran VII, era un canal 
de reg de 17,420 km que 
començava a la Casa de 
les Comportes de Molins 
de Rei, continuava cap a 
Sant Feliu de Llobregat i 
seguia per Sant Joan Despí, 
Cornellà, Hospitalet i Sants 
fins a arribar a la seva 
desembocadura, a la zona 
del Morrot de Barcelona.  

Amb una fondària mit-

jana d’1,5 metres, propicià 
l’ús de 16 saltants constru-
ïts per salvar el desnivell de 
13,65 metres que hi havia 
entre la nostra vila i la seva 
desembocadura al mar.

En arribar a la Casa de 
les Comportes, el cabal d’ai-
gua es regulava i desviava 
cap al Canal de la Infanta 
o directament es desviava 
pel Canal de Desguàs o Rec 
Vell cap al riu Llobregat per 
poder regar els camps de 
cultiu d’aquell indret.

Va ser inaugurat el dia 
21 de maig del 1819, a les 
10.30 h del matí, tot i que 
els treballs van acabar l’any 
següent.

La infanta, una adoles-
cent de només 14 anys que 
havia arribat a Barcelona 
cinc dies abans, provinent 
de Nàpols, va fer els honors 
d’obrir les portes de la Casa 
de les Comportes i tot seguit 
va demanar d’obrir les 
comportes perquè comen-
cés a córrer l’aigua pel nou 
canal.

Acompanyada per tota la 
seva cort, inclòs el Duque 

de Alba, i de tota la gent de 
Molins de Rei que s’havia 
apropat a veure l’espectacle 
(en aquella època vivien a 
la vila unes 156 famílies, 
és a dir, unes 800 persones 
segons el cadastre) i, en 
acabar  l’acte, de seguida 
prengué un altre cop  la car-
retera de Madrid, ciutat cap 
a la qual es dirigia, mentre 
deixava enrere unes despe-
ses per a l’Ajuntament de 
Barcelona de 3.207 lliures, 
12 sous i 4 diners, en con-
cepte d’hostatge per a tota 
la comitiva reial, i de 338 
lliures i 1 sou en concepte 
de festejos.

En aquella època, una 
lliura era una unitat mone-
tària i el seu nom prové del 
valor d’una lliura de pes, de 
plata pura. Un real era una 
moneda de plata amb un 
pes de 3,35 g. Un sou cor-
responia a la vintena part de 
la lliura i es dividia en  24 
òbols o malles. I els diners 
era una cosa escassa, com, 
per exemple, l’or o l’argent 
o metalls preciosos.

Vicenç Joan Camps

Inauguració del  Real Canal de la Serenísima Infanta 
Doña Luisa Carlota de Borbón

Façana principal, any 1929

Casa de les Comportes, any 1929. Façana posterior
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La Cristina Tarragó i Llop 
és una jove molinenca de 
15 anys que s’ha conver-
tit en tota una promesa de 
l’hípica catalana. Aquest 
estiu ha guanyat la prova 
de salts d’obstacles –90 
centímetres d’alçada– de la 
Ruta Costa Brava i ha que-
dat tercera en l’alçada d’un 
metre.

Estudiant de 4t d’ESO a 
l’IES Lluís de Requesens, 
és una apassionada dels 
cavalls, de l’esport de l’hí-
pica i, més en concret, de la 
modalitat de salt.

La Cristina es va iniciar 
en el món del cavall als 
8 anys,  en el Centre de 
Formació Eqüestre Auriga 
de Vilanova i la Geltrú. Des 
del primer dia ha estat entre-
nada per Aleix Marquet, 
genet professional de Sant 
Feliu de Llobregat.

Federada per la Federació 
Catalana d’Hípica i per la 
Federación Española de 
Hípica, es va iniciar en la 
competició en la modalitat 
de Pony-Games, que és una 
gimcana que combina velo-
citat i precisió per equip, i 
en salt d’obstacles

En Pony-Games, l’any 
2014 es va proclamar cam-
piona de Catalunya  sub14 
i el 2015 va aconseguir el 
subcampionat. Tot i així, 
els seus millors resultats, 

i on se sent més còmoda 
com a genet, és en els salts 
d’obstacles. Així, i sem-
pre en la seva categoria, el 
2015 va quedar tercera de 
la Lliga de Barcelona en 80 
centímetres d’alçada; l’any 
passat va quedar primera 
a la Ruta Costa Brava i 
va obtenir la setena posició 
en el Campionat d’Espanya 
disputat a Segòvia sobre 
una alçada d’1,10 metres, 
mentre que aquest any, a 
banda del primer i tercer 
lloc en diferents alçades a la 
Ruta Costa Brava, ha gua-
nyat la Copa Social Reial 
Club de Polo de Barcelona 
sobre una alçada de 80 cen-
tímetres.

Des de l’octubre del 
2015 el seu cavall és 
Madame Butterfly, una 
euga pura raça àrab amb 
la qual participa a la Copa 
de Catalunya, al Campionat 
d’Espanya i en la Lliga de 
Barcelona.

El somni de la Cristina 
és poder ser olímpica en 
la modalitat de salts. Per 
aquest motiu s’entrena, un 
mínim de tres cops per set-
mana, a les instal·lacions 
del CFE Auriga de Vilanova 
i la Geltrú, entrenaments 
que combina amb els estu-
dis d’ESO.

Redacció 

Tres equips base de 
l’Handbol Molins, l’Infantil 
masculí verd, el Cadet mas-
culí verd i el Juvenil femení 
juguen aquesta temporada 
Lliga Catalana, la màxima 
categoria de l’handbol for-
matiu del Principat. És la 
primera vegada que el club 

molinenc té tres equips del 
planter jugant en aquesta 
categoria.

A banda de l’èxit espor-
tiu, el club també està d’en-
horabona, ja que aquesta 
temporada 2017-2018 ha 
incrementat el nombre 
d’esportistes i equips a la 

secció.
Els directius del club 

s’han proposat seguir 
fomentant i promocionant 
aquest esport en el muni-
cipi i consolidar el màxim 
nombre d’equips base a la 
màxima categoria. 

Redacció

El pilot de Suzuki Català 
Gerard Bailo va aconseguir 
el triomf en la penúltima 
prova de la Copa Rodi de 
Dirt Track, que es va dur 
a terme a Castellnou de 
Seana (Lleida), la catedral 
d’aquest tipus de competi-
ció a escala nacional.

La primera posició del 
pilot català posa molt inte-
ressant la lluita pel títol 
del campionat entre el de 
Suzuki Català i Ferran 
Cardús, de l’equip Suzuki 
Grau, ja que la diferència 
entre tots dos és de només 

dos punts. L’última prova 
del campionat, que es dis-
putarà el 29 d’octubre a 
Alcarràs, serà definitiva per 
coronar el nou campió de la 
Copa Rodi 2017.

A Castellnou de Seana, 
l’equip molinenc també va 
estar representat per Èric 
Reixac, que es va quedar a 
les portes de classificar-se 
per a la final de la categoria 
elit, i Lluís Perruca, que va 
acabar cinquè en la catego-
ria Open.

Redacció

Cristina Tarragó guanya 
la prova hípica de salts 
d’obstacles Ruta Costa Brava 

Tres equips base de l’Handbol Molins juguen a la 
Lliga Catalana

Gerard Bailo guanya 
a la catedral del Dirt Track
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Horitzontals
1.- Cantonalista. 2.- Boter. 
Toc de corneta. 3.- Cent dos 
romans. Astut. 4.- Mig telègraf 
africà. Entre blancs i negres. 

5.- Escrit per la mateixa mà. 
Nitrogen. Vocal primera. 6.- 
Erb. A Galícia n’hi ha d’altes 
i de baixes. Claustres materns. 
7.- Deu egipci. Privilegi. 

8.- Energia. Es posi bo. 500 
romans. Senyor. 9.- Espetec. 
Papa cismàtic. 10.- Engega un 
tret. Mar rus. 11.- Altres 500 
de Roma. Antiga nota musical. 
Despullat. Fòsfor. Vocal. 12.- 
Que aromatitza.

Verticals
1.-Un sant mot dur. Transmesa. 
2.- Publicadora. Ramon Soler. 
Reamur. 3.- Graal. Arròs del 
Delta. Oxigen. 4.- Dues vocals. 
Expirava. E U M (tal com 
sona). 5.- Infern antic. Atleta. 
6.- Septentrió. Molt agra. Tau. 
7.- Para. Urani. Àcid tànnic. 
8.- Finca enorme. Antiga Do. 
9.- Emprenyamentes. Frontó. 
10.- Saló petitet. Mà del tigre. 
11.- Bocí. Arròs amb pellofa. 
Nitrogen. 12.- Gemecs. 
Estrellat.

Solució als encreuats del 
número anterior

Horitzontal.- 1.- Saler. Object. 
2.- Ec. Rap. A. Dre. 3.- Suar. 

Lasciu. 4.- Tirosa. Illes. 5.- 
Ate. Ataco. Sa. 6.- Vat. Des. 
Ucas. 7.- A. Abismarar. T. 8.- 
Troc. Acabar. 9.- Ti. Nauta. 
Rue. 10.- Atio. Tibles. 11.- 
Con. Necia. Ti. 12.- Atenir. 
Siber.
Verticals.- 1.- Sestava. Taca. 
2.- Acuita. Titot. 3.- L. Aretar. 
Ine. 4.- Erro. Bono. N. 5.- Ra. 
Sadica.- Ni. 6.- Plates. Uter. 
7.- O. A. Asmatic. 8.- Basic. 
Acabís. 9.- J. Cloura. Lai. 10.- 
Edil. Cabre. B. 11.- Cruesa. 
Auste. 12.- Te. Sastre. Ir.

Encertants
De les respostes rebudes, 
només ha resolt correctament 
el problema 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.

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

Solució al número 535

Encreuats 147

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 Damià Ballesté. 
El guanyador del con-
curs pot passar a recollir 
el premi directament per 
BEEP, presentant el DNI 
o qualsevol document 
acreditatiu.
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