


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 la Plaça de la Vila

676 962 898

A M Rl cor de olins de ei

1 Habitatge 3 hab. 100 m2

1 Habitatge 4 hab.  103 m2 1 Habitatge 3 hab. 103 m2

A M Rl cor de olins de ei Pati de
Ca n’AmetllerA M Rl cor de olins de ei

Plaça
de la Vila

Ajuntament

Carrer Verdaguer

Condis

La Caixa

Obra nova a la Plaça de la Vila

3 ÚLTIMS
PISOS EN VENDA

PROMOTORA
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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.

Trencament del pacte
Fotograf : Francesc Lucas

Tal com ha passat en altres municipis del país on s’han produït dimissions d’alcaldes 
i trencament de pactes de govern, les decisions preses per les direccions del 
Partit Socialista Obrer Espanyol-Partit Socialista de Catalunya (PSOE-PSC), que 

s’adherien als postulats polítics i judicials dels partits que estan disposats a sacrificar la 
democràcia per tal d’evitar la independència de Catalunya, han provocat el trencament, 
per motius “estrictament polítics” (en paraules de Joan Ramón Casals), de l’aliança pel 
govern de la vila entre CiU i PSC, que durava des del 2011.

Tot i que els regidors socialistes, desmarcant-se del PSOE, van aprovar parcialment la 
moció de l’Ajuntament de Molins de Rei on es condemnava el Govern espanyol i els partits 
que li donen suport per haver aplicat l’article 155 de la Constitució, això no ha estat sufi-
cient per aturar el trencament del pacte amb aquells que, des d’una suposada legalitat, han 
decidit ignorar la voluntat dels catalans i intervenir les nostres institucions.  

Amb la necessària complicitat del PSC, el Govern de l’Estat tracta com a terroristes els 
governants escollits democràticament i tergiversa de manera menyspreable la violència 
exercida per les “forces de l’ordre” i els hooligans de l’unionisme contra els ciutadans de 
Catalunya. Els dirigents del PSC creuen que els drets humans no són aplicables als inde-
pendentistes catalans? Què en pensen que hi hagi presos de consciència engarjolats a les 
presons de Madrid?

Estem d’acord que les divergències en política nacional no haurien d’afectar els pactes en 
política local, però aquesta és una situació excepcional i encara que en el pacte de govern 
municipal es donava llibertat d’actuació als dos partits a escala nacional, creiem que en 
Joan Ramon Casals ha actuat amb coherència, ja que l’aplicació de l’article 155 crea un 
nou escenari en què la llibertat d’una de les parts resta segrestada i, tal com estem veient, 
comporta la instauració d’un poder judicial asimètric que fins i tot condemna les cassola-
des i els ciutadans per suposats insults a les forces de l’ordre, de manera que converteix les 
víctimes en botxins.

Manifestant-se colze a colze amb les forces reaccionàries i tancant amb contundència 
totes les dissidències internes, el PSC s’ha sotmès a la política del PSOE, que durant dèca-
des ha tractat el problema catalán com una pedra a la sabata, sense arribar a definir una 
proposta “federalista” que mai ha anat més enllà d’una retòrica circular que sempre retor-
na al punt d’origen: la llei constitucional.

Els dirigents socialistes, des de diversos altaveus, aprofiten la ruptura emocional que 
s’ha produït entre gran part de la població catalana i l’Estat espanyol des de l’u d’octubre 
per accentuar un hipotètic distanciament entre les dues grans comunitats culturals de 
Catalunya. Els ciutadans esperem que la política faci alguna cosa més per la societat que 
aprofitar-se de les seves febleses per obtenir rèdit electoral. 

El trencament del pacte no significa cap deslleialtat; és un trencament per “motius polí-
tics”. Uns “motius polítics” contraris als “motius polítics” pels quals s’empresona els líders 
polítics de Catalunya.

Seria desitjable una resposta solidària de la resta de forces polítiques compromeses amb 
la defensa de les institucions del país que permetés la cohesió i governabilitat de la vila, 
mirant cap al futur amb la mà estesa per tal de renovar velles aliances o explorar-ne de 
noves.

Nota per als subscriptors
Darrerament hem passat a cobrament la quota de la subscripció per a aquest any 
2017. Fem aquesta observació per aclarir que no es tracta de cap duplicitat, atès 
que la quota corresponent a l’any passat es va cobrar a principis de l’any actual.

Moltes gràcies per la vostra comprensió i suport.

Qui trenca el pacte?
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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

En el Llaç número 535, Joan 
Castellví diu: “Els veïns que 
tenen cases construïdes a La 
Rierada, volen tirar enrere la 
urbanització”. 

-Li recordo que qui ha pre-
sentat un contenciós adminis-
tratiu en contra del Projecte 
de Reparcel·lació, aprovat per 
l’Ajuntament, per via judicial 
–que sí que l’aturaria!–, són 
vostè i la seva germana. 

-Els veïns només hem lliu-
rat uns recursos de reposició, 
que són unes instàncies admi-
nistratives que estableixen un 
diàleg amb l’Ajuntament per 
millorar-lo.

Els esmentats recursos pre-
sentats tant al PERI (sector 
Can Santoi) com al Pla (sector 
Can Castellví), ho són contra 
el Projecte de Reparcel·lació, 
no contra el Pla d’urbanització 
ja aprovat. 

Menteix, doncs, quan diu 
que “són els que tenen cases 
construïdes els que no volen 
la urbanització”. Les nostres 
queixes van sobre com es 
reparteixen els beneficis i les 
càrregues de la urbanització. 
És a dir, sobre qui la paga i 
quant, i qui, al contrari, en 
treu quantiosos beneficis.

Falta a la veritat quan diu 
que “mai hi ha hagut un pro-
motor a la Rierada”. És clar, 
en una urbanització “al·legal” 
no hi pot haver aquesta figura 
legal. 

És indubtable, però, que 
can Castellví ja va treure 
els beneficis de la venda de 
parcel·les i construcció de 
cases a les seves terres als 
anys seixanta i setanta del 
segle passat.  

Menteix, senyor Castellví, 
quan diu, en altres mitjans de 
comunicació, que  “Frederic 
Laburta i Pere Casas van 
maniobrar perquè l’Agència 

El passat 21 d’octubre, 
caminant per davant del 
concessionari Renault, al 
passeig del Terraplè, als 
peus d’un contenidor vaig 
trobar aquests papers. No 
m’he pogut estar de fer-ne 
una foto que he pixel·lat 
perquè no surtin dades dels 
titulars dels papers, núme-
ros de compte corrent, etc.

No sé si és coincidència, 
o pot ser no, però gairebé 
tots els documents són de 
la Diputació de Barcelona, i 
l’oficina la tenen al davant, 
a l’ altra banda del carrer.

Crec que no és la forma 
correcta de reciclar docu-
mentació ni de tractar les 
dades personals dels vila-
tans.

Pere Royo

La Rierada: No 
per proclamar 
incerteses se 
serveix a la veritat

Catalana de l’Aigua declarés 
el Restaurant Can Castellví 
com a zona inundable”. A 
l’edició d’el Llaç número 535 
ja no s’atreveix a donar noms 
i cognoms?

Posem a l’abast de tothom 
la documentació on l’ACA 
(Agència Catalana de l’Aigua) 
aclareix que els recursos 
signats per molts veïns en 
contra del projecte inicial 
d’urbanització, fa una dèca-
da llarga, eren en contra de 
la situació de bona part dels 
equipaments en zona inun-
dable!, mai sobre la situació 
de cap restaurant ni de cap 
propietat particular.

Els veïns havíem de per-
metre una futura instal·lació 
pública, com una escola o un 
ambulatori, situada en zona 
no adequada?

Malgrat la seva malvo-
lença i el seu maldir, va ser 
l’Ajuntament qui va presentar 
a l’ACA un informe en el qual 
s’indicava que el seu restau-
rant estava en zona inunda-
ble.

Els dos veïns acusats de 
“maniobrar”, ¿tenim poders 
ultraterrenals com per fer 
baixar un tou de metres (mit-
jançant màgia negra?) l’edifici 
de les antigues Tres Olles fins 
a tocar d’aigua? No sabia, 
en ampliar el seu restaurant, 
que era a tocar de la llera de 
la riera?

Seguint el seu escrit li 
recordem també que el recurs 
actual, de 38 veïns d’una 
quarantena llarga de cases 
edificades al sector, sobre 
la indemnització que rep la 
bòbila, es refereix al fet que 
l’Ajuntament la carrega arbi-
tràriament a les despeses de 
la reparcel·lació segons un 
“conveni” tan poc clar que 
el mateix consistori reconeix 
que ni tan sols existeix!

Diu, dibuixant un escenari 
apocalíptic, que les nostres 
cases “no valen res” si no 
s’urbanitza. Heus aquí, però, 
la veritable raó de la seva 

pressió als altres propietaris 
i a l’Ajuntament per si es 
tira endavant l’actual i injust 
projecte de reparcel·lació. Si 
no es fa, són la cinquantena 
llarga de parcel·les de la seva 
família, hereves de les propie-
tats de can Castellví, les que 
“no valen res”. Vol fer creure 
que el Pla és “just” quan en fa 
fora els veïns? Com pot tenir 
la barra de dir als propieta-
ris als quals s’amenaça amb 
embargar-los si no acaben per 
pagar tard o d’hora els 70, 
80 o 90.000 euros que se’ls 
demana –i fins a 140.000 €!– 
que “pagar aquestes quantitats 
no representa una càrrega per 
als veïns? 

Quan parla “d’augmentar 
el valor patrimonial a 
l’urbanitzar”, es refereix al 
del seu de patrimoni –les 
seves parcel·les–, oi? 

¿Es pensa que els petits 
propietaris no veuen clar que 
el suposat benefici patrimo-
nial que faria créixer el valor 
de les seves cases no té cap 
sentit si han de marxar perquè 
no podran pagar-les, aquestes 
quantitats?

Molts són jubilats. Hauran 
de gastar els estalvis que els 
permetrien mantenir una jubi-
lació digna a casa seva, a la 
Rierada, per pagar les despe-
ses d’una urbanització de la 
qual se’ls desnona?

En això li dono la raó: 
“la major part dels qui no 
volen urbanitzar no són els 
jubilats”. Vostè creu que els 
veïns arribats fa pocs anys a 
la Rierada per al futur de la 
seva família, ho han fet per 
especular? 

Per això vol fer por als 
veïns-propietaris. Per això vol 
que acceptin a qualsevol preu 
una urbanització a mida dels 
seus interessos i els del mateix 
Ajuntament, que se’n queda 
una quinzena de parcel·les 
per incorporar-ne els benefi-
cis de la venda als seus pres-
supostos. Per això no els diu 
que, gràcies als seus acords 
–aconseguits mitjançant els 
seus advocats en negociacions 
ocultes amb el consistori– i 
autoatorgant representativitat 
a l’Associació de Veïns, posa-
da en mans dels seus fidels 
en comptes de fer-ho en la 
Junta de Propietaris “conge-
lada” per vostè des de fa anys 
(per cert, ¿ha presentat mai 
l’estat tancat de comptes de 
les quotes pagades mes a mes 
pels veïns tal com marquen 
els estatus?), a vostè,  sí que li 
surten els números?

I es pensa que no sabem 
que, ara, les nostres cases ja 
valen molt menys!!

Es pensa que no ens ado-
nem que si hem de pagar entre 
60.000 i 140.000 euros per 

casa nostra, si la posem avui 
a la venda, els futurs compra-
dors restaran aquestes quanti-
tats, com a mínim, dels preus 
reals de mercat de compra-
venda?

No és això el que ha passat 
a alguns veïns, petits propie-
taris que han hagut de ven-
dre casa seva a baix preu i 
rebaixar-ne 50.000 o 60.000 
euros “per les despeses futu-
res”? 

No és això el que ha passat 
quan confiaven en vostè, com 
a representant dels seus inte-
ressos, sense adonar-se que 
mai podien coincidir amb els 
dels grans propietaris hereus 
que poden posar a la venda i 
especular amb les parcel·les 
lliures de cases heretades de 
can Castellví?

No faci por als jubilats. 

Ningú els farà fora de casa 
de la Rierada, ni els impe-
dirà vendre-la en el futur. Hi 
ha moltes altres possibilitats 
de legalitzar la urbanització 
sense que els petits propie-
taris els paguin a vostès la 
festa, com en aquesta actual 
reparcel·lació.

I si mai no ens posem 
d’acord amb el consistori, no 
s’apuri; ni l’Ajuntament ni 
ningú farà mai enderrocar un 
barri amb segles d’història, i 
les cases ja construïdes con-
tinuaran tenint el valor que 
tenen. No com ara, que ja 
valen 50, 60, 90 o 130 mil 
euros menys.

Això sí, vostès hauran de 
renegociar els tractes que es 
pensen que ja tenen al sac.

Pere Casas, 
veí de la Rierada

Dades personals de 
vilatans al descobert

Sobre les vagues
"Les Vagues Generals perjudiquen les petites empreses i 
debiliten l'economia catalana."

 Bel (No soc de dretes ni d'esquerres, 
soc d'abaix i vaig a pels de dalt)



5
núm. 537 octubre 2017

Ratafia
Una manera amable de concloure un dinar o un sopar després de les postres són els 
digestius. He llegit que l’origen d’aquests licors és incert. Es veu que se sap que 
antics alquimistes utilitzaven mètodes de destil·lació i que se n’atribueix la creació 
als musulmans abans del segle XIV. I és que l’alcohol obtingut després de la des-
til·lació té la característica d’extreure les propietats medicinals de les plantes que 
s’hi maceren. També he llegit que fou (ves per on) l’Església catòlica la principal 
propagadora de les begudes amb herbes que es van donar a conèixer com a licors 
digestius. Incidentalment, deixeu-me que faci referència al nostrat Calisay, que, 
segons una antiga fórmula dels monjos de Bohèmia, es produïa a Arenys de Mar.

La ratafia és un licor que s’elabora macerant nous verdes i s’envelleix en bótes 
de fusta. Tot i que segons que he llegit també la ratafia s’acostuma a prendre com a 
aperitiu, un servidor l’ha tastada, reiteradament, com a digestiu i, la veritat, amb un 
resultat força satisfactori. 

Arribats en aquest punt, em resulta força sorprenent que, per regla general, als 
restaurants de casa nostra (tret, és clar, dels dels indrets de producció del licor en 
qüestió, on hom pot gaudir d’una raonable gamma de marques) no disposin de rata-
fia (que, dit sigui de passada, és una Indicació Geogràfica Protegida a Catalunya des 
del 1989) que permeti completar “digestivament” un àpat. 

En tot cas, cal confiar que en això passi com en el cas dels vins catalans, que, 
afortunadament, des d’un cert temps, figuren ja a la majoria de cartes dels restau-
rants del nostre país, quan no fa pas gaires anys només es trobaven Riojas i rara 
vegada algun Penedès, Costers del Segre, Priorat, Terra Alta, etc.  

Josep Lluís Revenga

El passat 21 de juny va 
morir el meu amic Miquel 
Condominas, als 76 anys. 
Tingué unes exèquies d’allò 
tan estàndard que feren fere-
dat. El mossèn, desconegut, 
el desconeixia. Cap paraula 
de referència. Cap paraula 
de consol per als familiars. 
Ni cap paraula de comiat i 
elogi per la feina feta d’algun 
representant de la Junta de la 
Joventut Catòlica. Ara mateix 
no puc assegurar que aquell 
dia s’arriés la bandera amb 
un crespó negre al balcó de 
l’entitat. Potser sí.

He esperat l’edició poste-
rior d’EL LLAÇ amb la con-
fiança, encara, de llegir algun 
obituari referit al seu decés i a 
la seva tasca social de voluntariat, sobretot de l’entitat que va servir molts i molts anys, de la 
qual encara jo en sóc soci ara. Però no ha estat així. Tothom està adormit.

Amb el Miquel vam compartir escola als “Padres”; de petits, catequesi a la parròquia 
–aleshores en deien “doctrina”– i moltes activitats en el moviment de joves (conferències, 
excursions, setmanes de joventut, cinema parroquial a la JC i els primers temps de l’edició del 
Llaç d’Unió. Fins i tot algun partit de futbol al camp del Foment, l’any 1960, de la nostra Penya 
Botella contra els amics de la Colla Trinaranju”, entre els anys 1956-1965, aproximadament, 
liderats pels mossens Manuel Garcia, Josep Soler, Josep M. Sanglas i Francesc Orenes.

A la Joventut Catòlica, on ens vam iniciar d’adolescents com a “aspirants”, vam compartir 
l’organització de sardanes, aplecs a Santa Creu d’Olorda,  Els Pastorets –de joves i de grans–, 
teatre de joves amb Jaume Margarit i Fisa i ell, encara, va seguir amb el teatre dels grans amb 
Antoni Millan i també en La Carnavalada, durant molts anys. Posteriorment fou membre de 
Junta amb el president Francesc Artés, compartida amb la seva dona Encarna Carné i el seu fill 
Miquel. Família compromesa de sempre amb la Joventut Catòlica, ara mal rebatejada amb el 
mot Peni. 

Persona bondadosa que va sofrir la pèrdua prematura del pare i, més endavant, d’una ger-
mana, incapaç d’enfadar-se amb ningú. Ell i jo vam fer un camí de vida paral·lel. Passada la 
joventut ens vam casar amb pocs dies de diferència; ens vam retrobar, casualment, durant el 
viatge de noces a Toledo; vam compartir veïnatge al carrer Doctor Barraquer i, malauradament, 
al cap dels anys, hospital a Martorell, on van morir les nostres esposes el 2010, amb dos mesos 
de diferència.

Algú altre ho havia de dir. Que reposi en pau. Una abraçada als fills.
Miquel Rius

Pallejà
L’Ajuntament rebaixa el deute municipal per sota del 
límit de la llei.
S’instal·len carregadors per a cotxes 
elèctrics a diverses zones del municipi
Pallejà ja disposa d’un nou informe que analitza la quali-
tat de l’aire.
Fins al 30 de novembre es pot sol·licitar la bonificació 
per auto-compostatge.
Es posa en marxa un grup de suport emocional par a 
cuidadors. Es pretén que les persones que no són profes-
sionals puguin compartir les seves necessitats i preocupa-
cions.
La zona esportiva disposarà de nous equipaments i ser-
veis.
Millores als carrers durant l’estiu i prova pilot per conver-
tir Pallejà en Vila Florida.
Adroc-Pallejà#100 – setembre/octubre del 2017

El Papiol
Moments històrics del Papiol il·lustrats en un llibre
Gràcies a la subvenció que l’Ajuntament 
del Papiol ha aconseguit de la Diputació 
de Barcelona, s’ha pogut obtenir el 
finançament per a l’elaboració d’un llibre 
gràfic sobre la història del Papiol
Millores en el sistema esportiu.
Necessitat d’un tècnic d’esports municipal permanent.
Reconèixer la tasca de persones i entitats. El Govern del 
Papiol treballa en un reglament que estipuli les diferents 
tipologies d’honors i distincions que podrà atorgar oficial-
ment l’Ajuntament en nom de tot el poble, com per exem-
ple, Fill Predilecte o Filla Predilecta, entre d’altres.
SOM Papiol – octubre 2017

Torrelles de Llobregat
Torrelles ja està connectada amb Barcelona mit-
jançant un autobús exprés.
Es construeix una rotonda a la 
BV2005 per millorar l’accés al municipi
Els autònoms que s’inscriguin al Registre Local de 
Professionals podran aparèixer a la guia comercial i de 
serveis.
Torrelles vota a favor del referèndum.
La ciutadania es mobilitza en condemna de la repressió 
policial.
Embolcalls sostenibles a les escoles per evitar l’ús de 
paper de plata i film.
Torrelles, un referent en la gestió de residus. Una dele-
gació del Líban ha visitat l’Ajuntament per conèixer el 
sistema de recollida i el model de residu mínim utilitzat al 
municipi.
Torrelles – Núm. 34 – setembre/octubre de 2017

Comissió de Folklore de la Joventut Catòlica, 
l’any 1958. En Miquel Condominas, 

el segon, dret, per l’esquerra.

En record de Miquel Condominas i Ariño
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JOSEP FERRER (J.F.): 
Què t’ha portat a Formosa 
do Oeste?

MARIA ARTÉS (M.A.): 
L’amor. Fa uns quatre anys 
vaig conèixer el Vinicius a 
Barcelona i després de molt 
de temps parlant vam deci-
dir començar la nostra his-
tòria. Al cap d’un any em va 
demanar que em casés amb 
ell. Pot semblar molt preci-
pitat, però em vaig adonar 
que l’estimava i que podria 
començar un camí molt bonic 
amb ell. El juny del 2015 vaig 
anar de vacances a Formosa i 
al següent any hi vaig anar 
per quedar-m’hi  a viure. Va 
ser una mica bogeria, però 
va sortir bé [riu]. Vam par-
lar molt sobre on aniríem a 
viure: a Barcelona es feia 
difícil pel tema de la feina; 
en canvi, aquí, a Brasil, la 
feina ja m’estava esperant. 
Per això vam optar per viure 
a Formosa. 

JOSEP FERRER (J.F.): 
Per què heu triat aquest 
poble?

M.A.: Per dos motius: és 
el poble on va néixer el Vini 
i, per tant, tenia tota la família 
aquí. Era molt més fàcil per 
si necessitàvem ajuda i també 
per conèixer les persones. 
Per altra banda, com he dit, 
la feina m’estava esperant. 
La directora de l’acadèmia 
m’havia ofert ser professora 
d’anglès i espanyol, de mane-
ra que ja teníem alguna cosa 
assegurada. 

J.F.: Ets pedagoga de 
formació. Quan vas deci-
dir marxar de Catalunya 
treballaves del que havies 
estudiat?

M.A.: Sí. Quan vaig aca-
bar la universitat, ràpida-
ment em van oferir feina al 
Manyanet Molins per estar 
amb aquells alumnes que 
necessitaven una atenció més 
individualitzada. Vaig estar-
hi dos anys i va ser una època 
durant la qual vaig aprendre 
molt. 

J.F.: Et va costar molt 
decidir canviar Molins de 

Rei per Formosa do Oeste?
M,A.: La veritat és que no 

gaire [riu]. No, mentida, sem-
pre costa anar-te de la casa 
dels pares, que t’han cuidat 
tota la vida i t’han ajudat en 
tot, però a mesura que anem 
creixent, nosaltres també 
hem d’anar fent el camí que 
ells, al seu moment, també 
van fer. És difícil, perquè, 
concretament en el meu cas, 
estem molt lluny, però avui 
dia, amb les xarxes socials, 
estem connectats tots els 
dies. No és fàcil, perquè no 
puc agafar un avió per anar 
un cap de setmana allà, ja 
que són unes 13 hores de vol 
més 2 hores d’un altre avió 
o, fins i tot, a vegades un dia 
sencer viatjant, però ara és el 
camí que jo he escollit i al 
costat del meu marit tot és 
més fàcil. 

J.F.: Tens una germana 
casada amb un italià que 
viu a la població italiana 
de Belluno. Ara tu has triat 
Brasil per viure. Què et van 
dir els pares i la família 
quan els vas plantejar mar-
xar? S’ho esperaven?

M.A.: Què podien dir! 
[riu] El primer que van pen-
sar és que estava boja i la 
veritat és que ho estava. No 
estem parlant d’una distan-
cia curta... Per a ells va ser 
difícil, però també ho van 
mirar per una altra banda, la 
meva felicitat, i és per això 
que em van deixar marxar. 
Tampoc hi havia opció: jo 
volia estar amb el Vini i, 
per les circumstàncies, havia 
de ser d’aquesta manera. 
No s’esperaven que pren-
gués aquesta decisió, però 
ells sempre ens han deixat 
la llibertat d’escollir el camí 
millor per a nosaltres. Per 
això va ser molt més fàcil 
poder marxar. 

J.F: Quan vas arribar a 
Formosa do Oeste, coneixies 
alguna cosa del poble i de 
l’Estat?

M.A.: No coneixia res: 
ni l’idioma, ni les perso-
nes, ni la cultura i com que 

tothom diu que Brasil és el 
país de la delinqüència i les 
drogues, vas una mica amb 
aquest preconcepte. Però 
va ser una experiència molt 
bonica conèixer les persones, 
que són molt acollidores; els 
familiars, que sempre et pre-
gunten si necessites alguna 
cosa, que se’t presenten a 
casa sense avisar... [riu] Això 
em va xocar! Estás a casa un 
diumenge i de cop i volta es 
para un cotxe davant de casa 
i et venen a visitar o els tiets, 
o els avis... No t’avisen que 
venen, completament dife-
rent a Barcelona o als altres 
països. En aquest aspecte, els 
brasilers són així. 

J.F.: Al Brasil parlen por-
tuguès. Coneixies l’idioma 
abans d’arribar-hi?

M.A.: No el coneixia; 
no el sabia parlar. Recordo 
la primera vegada que vaig 
arribar-hi: no sabia com par-
lar amb les persones, però 
sempre ens fèiem entendre 
i el meu marit feia de tra-
ductor. Amb ell parlo caste-
llà i ara està també parlant 
una mica de català, però al 
començament ell m’anava 
traduint les coses i anava tra-
duint a les persones el que 
jo anava dient. Però sort que 
és un idioma fàcil i de tant 
d’escoltar-lo, veure la “tele” 
en portuguès, llegir llibres i 
cada dia tenir contacte amb 
l’idioma, el vaig aprendre 
molt ràpidament.  

J.F.: Treballes en una 
acadèmia privada i en una 
escola privada com a pro-
fessora d’anglès i espanyol. 
De quines edats són els teus 
alumnes? Quin idioma els 
costa més aprendre?

M.A.: D’anglès tinc des 
dels 2 anys fins als 15, i 
d’espanyol, des dels 10 fins 
als 19. L’idioma més difi-
cil per a ells és l’anglès; 
l’espanyol és més fàcil 
d’aprendre perquè és molt 
semblant al portuguès, de 
manera que l’aprenen molt 
més ràpidament. Però també, 
quan són tan petits, qualse-
vol idioma per aprendre és 
fàcil per a ells. Els dos alum-
nes que tinc de dos anys ja 
estan parlant moltes coses 
en anglès i van començar al 
febrer el curs. Per a ells és 
molt més fàcil que per a un 
adult.   

J.F.: Com és un dia qual-
sevol de la teva vida?

M.A.: De dilluns a dijous 
ens llevem a les 6.30 per 
començar a treballar a les 
8 del matí. Jo començo les 
classes a les 9 fins a les 11; 
a les 11.30 tanquem i anem 
a dinar. Després a les 13 
h començo una altra vegada 
amb les classes fins a les 
17.30 h. Es tanca l’acadèmia i 
vaig cap a casa. Normalment, 
quan arribo sortim a passejar 
el gos i a vegades anem a 
casa de l’àvia del Vini o de 
la tieta d’ell. Després tornem 
i ja comencem a fer el sopar 
Aquí sopem entre quarts de 
vuit i les vuit del vespre. 

Els divendres vaig a 
l’escola privada. Allà, les 
classes comencen a les 7.30 
h i acaben a les 12 h; després, 
a la tarda, se’n fan de 13 h a 
17 h. Els dissabtes treballo 
també a l’academia fins a 
les 12 h i la tarda queda per 
netejar la casa, posar renta-
dores...  

J.F.: I els caps de setma-
na què acostumes a fer?

M.A.: Els dissabtes tre-
ballo, però el Vini no perquè 
treballa a l’Ajuntament. Les 
tardes les dediquem més a 

fer les feines de la casa i 
estudiar, i a la nit normalment 
anem a missa a la parròquia 
d’aquí i després anem a sopar 
a algun lloc o simplement 
tornem a casa i veiem algu-
na pel·lícula. Els diumenges 
moltes vegades tenim dinar 
a casa d’algú, o familiars o 
amics. 

J.F.: T’ha costat molt 
adaptar-te a la vida i cultu-
ra brasilera?

M.A.: La cultura és com-
pletament diferent, el menjar 
és diferent, la manera de fer 
és diferent... Però com que a 
mi m’ha agradat sempre tastar 
menjars de diferents cultures, 
en el tema del menjar m’he 
adaptat molt bé, no he tingut 
gaires problemes. Les brasi-
leres, quan hi ha un casament 
o fins i tot a missa van molt 
elegants, sempre van maqui-
llades, amb vestits i tacons; 
cada setmana van a la perru-
queria a pintar-se el cabell o 
fer-se les ungles. Jo no. [riu] 
A mi no m’agrada maquillar-
me ni anar amb tacons, ni 
pintar-me les ungles ni res 
d’això. Les persones, al prin-
cipi se sorprenien, però ara ja 

Maria Artés Coma viu a Formosa do Oeste (Brasil)

“La gent és molt amable, acollidora i familiar”

Maria Artés Coma és una jove molinenca de 25 
anys que des de fa un any i mig viu a Formosa do 
Oeste, un petit poble de 7.500 habitants de l’estat 

brasiler de Paranà.
Casada amb el brasiler Douglas Vinicius i pedagoga de 

formació, treballa com a professora d’anglès i espanyol en 
una acadèmia d’idiomes i en una escola privada. En el seu 
temps lliure, a la Maria li encanta llegir.

Municipi de residència: Formosa do Oeste
Nombre d’habitants: 7.500 habitants
Superfície: 276 km²
Distància amb Molins de Rei: 9.274 km en línia recta, 
més de 13 hores de vol amb una o més escales i, després, 
més de 2 hores en cotxe

La Maria i en Vinicius, a Foz d’Iguaçú, amb 
l’espectacular salt d’aigua
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estan acostumades.
J.F.: Què és el que més 

t’ha sorprès?
M.A.: Les persones. Són 

gent molt amable, molt aco-
llidora i molt familiar. També 
m’ha sorprès molt la devoció 
de les persones. La primera 
Missa del Gall que vaig pas-
sar aquí, la parròquia estava 
plena, no hi cabia ningú més. 
Érem unes 800 persones! 
Em vaig quedar amb la boca 
oberta. Mai havia vista tanta 
gent així d’un poble anant a 
missa. I és curiós, perquè vas 
a missa i et trobes el director 
de l’escola, el del forn de pa, 
la dentista, l’alcalde, els pro-
fessors de totes les escoles, 
tant públiques com privades, 
famílies senceres, advocats... 
Tots a missa. És curiós. És 
una cosa que no he vist mai a 
la nostra vila, per exemple. 

J.F.: El ritme de vida 
al Brasil i a Formosa do 
Oeste és igual que el de 
Catalunya? En què es dife-
rencia?

M.A.: No, és completa-
ment diferent. Aquí ens lle-
vem molt més d’hora i els 
horaris són molt diferents. 
Per exemple les classes a les 
escoles comencen a les 7.30 
i allà es impensable. [riu] En 
aquestes hores ens llevàvem 
per anar al “cole”. 

J.F.: Com és l’educació 
al Brasil?

M.A.: A les escoles públi-
ques està malament des del 
punt de vista dels polítics, 
que intenten sempre refor-
mar els sistemes d’educació 
disminuint la qualitat de 
l’ensenyament. Aquí no hi ha 
escoles concertades: les esco-
les o són públiques o són pri-
vades. Les escoles privades, 
la majoria, són molt cares i 
es concentren en ciutats més 
importants. 

Aquí, l’escola no és 
integral, encara que hi hagi 
projectes per ser-ho i alguns 
intents. Hi ha dos torns: al 
matí i a la tarda. Al matí, els 
nens i les nenes van a classe 
des de les 7.30 h fins a les 12 
h, i a la tarda, des de les 13 
h fins a les 17 h. Per tant és 
completament diferent. 

Per altra banda, les uni-
versitats públiques són les 
millors, però són de difícil 
accés per a aquells que venen 
de l’escola pública; per als 
que venen de l’escola privada 
els és molt més fàcil. 

J.F.: I la sanitat?
M.A.: Igual que a Espanya: 

tenim la sanitat pública i la 
privada. Vivim a Formosa, 
on hi ha una estructura molt 
bona: tenim un hospital, 
urgències i l’ambulatori. I a 
més a dues hores hi ha un 
centre mèdic molt important, 

Cascavel, on hi ha les espe-
cialitats. Cada dia hi ha trans-
port públic que et porta allà 
gratuïtament. Si has d’anar 
a fer-te una operació o un 
examen especial, sempre hi 
ha una conductor de la sanitat 
que et porta i et recull al lloc 
on has d’anar. Una altra cosa 
important és que el dentista 
és públic: t’entren les càries, 
arrencar les dents i els infants 
tenen l’aparell d’ortodòncia 
gratuït. 

Però no tot és positiu: si 
has d’anar un dia al metge, 
t’has de llevar a les 6 del matí 
per poder concertar la visita. 
Una cosa que em fa molta 
gracia és que les vegades 
que he anat a l’ambulatori, 
en ser estrangera, tothom vol 
atendre’m, mostrar servei, i 
m’atenen ràpid. [riu] 

J.F.: És car viure al 
Brasil?

M.A.: Sí. Nosaltres vivim 
bé perquè no paguem llo-
guer, no tenim fills... Però, 
per exemple, quan anem al 
supermercat, més o menys 
una vegada al mes, com-
prant coses bàsiques i el que 
necessitem ens gastem uns 
300-400 reals més o menys, 
que si ho passes a euros és 
molt poc, perquè serien uns 
100 euros, però l’equivalent 
serien uns 300-400 euros, 
perquè el salari mínim de 
Brasil són 937 reals. Per tant, 
imagina! És car, sí. 

J.F.: Formosa és un lloc 
segur? Hi ha molta delin-
qüència?

M.A.: Si el comparem amb 
Sao Paulo o Rio de Janeiro, 
on visc és un poble molt 
segur. Els pobles són molt 
més segurs que les grans ciu-
tats. No vol dir que a Formosa 
no hi hagi robatoris, drogues 
o delinqüència, perquè aquí 
hi ha hagut casos. Fa un any 
més o menys van matar un 
noi a causa de les drogues. I 
és curiós que quan comença 
arribar l’estiu, augmenten els 
casos de deliqüència, perquè 
les persones tenen vacances, 
venen a visitar les famílies 
i, vulguis que no, hi ha més 
moviment. A l’hivern, tot és 
més tranquil. Cal dir també 
que aquí a Formosa hi ha una 
presó, un jutge i una comis-
saria de policies. Per tant, es 
pot dir que és tranquil si no et 
fiques en aquests ambients. 

J.F.: Com és Formosa do 
Oeste?

M.A.: No hi ha res. [riu] 
Bé, tenim farmàcies, escoles, 
perruqueries, església, boti-
gues de roba, supermercats, 
bancs, però, per exemple, no 
hi ha centres comercials. El 
centre comercial que tenim 
més a prop és a una hora i 
mitja en cotxe. Si volem anar 

al cinema, hem de dependre 
de cotxe i pensar-ho bastant 
perquè és lluny. No hi ha 
gaire opció de restaurants ni 
bars, ni cafeteries, per no dir 
que no n’hi ha. Restaurants 
en si n’hi ha uns tres o quatre 
i ara se’n comencen a cons-
truir de nous. Als bars només 
hi ha persones que beuen, i 
de cafeteries, ara n’obriran 
una de nova, però fins ara no 
n’hi havia cap. 

J.F.: Si vinguéssim de 
turisme a Formosa do Oeste 
i a l’estat de Paranà, què és 
el que no ens hauríem de 
perdre?

M.A.: Si veniu a Formosa 
no podeu venir amb saba-
tes blanques [riu], perquè la 
sorra és vermella i s’embruten 
molt. De llocs per visitar aquí 
al poble en si, no hi ha gaire 
cosa. I de l’estat de Paranà 
no es poden deixar de veure 
les cascades de Foz d’Iguaçú. 
Són espectaculars, un lloc 
molt maco i que val la pena 
visitar. També hi ha una ciu-
tat que es diu Maringà, que 
està a unes tres hores i mitja 
d’aquí, que és molt maca. 
També estem a dues hores de 
Paraguai i Argentina, i així 
es pot anar a visitar els dos 
països. 

J.F.: I del país, què ens 
recomanaries visitar?

M.A.: L’estat de Minas 
Gerais és molt bonic, per-
què hi ha pobles colonials 
del temps en què Brasil era 
colònia portuguesa. També 
hi ha l’estat de Rio Grade 
do Sul, on podràs trobar un 
clima més fresquet, similar 
al que esteu acostumats i no 
tan calorós com a la regió on 
vivim. I al nord-est trobaràs 
platja i calor, com també 
molt de turisme històric. I 
a l’Amazònia trobaràs indis, 
mosquits, lleopards, monos, 
serps...

J.F.: Quins són els plats 
típics de la zona on vius? I 
del país?

M.A.: El plat més típic és 
la feijoada, és un plat fet de 
mongetes petites, i de color 
marró o negre, amb diferents 
parts del porc. Jo sincerament 
no l’he tastat encara, però 
diuen que és molt bo.

Un altre plat típic d’aquí 
és la pamonha. Vivim en un 
país que té molta agricultura 
i s’hi planta molt de blat. 
La pamonha és un plat fet 
de blat: es fa una massa i 
s’enrotlla amb les fulles del 
blat, i es posa a bullir amb 
aigua. 

I també una altra cosa que 
és molt típica és el sucre. Tot 
ho fan amb molt de sucre: 
cafè amb molt de sucre, te 
amb molt de sucre, els pastis-
sos sempre amb llet conden-

sada i tot molt dolç. Això sí 
que va ser una cosa a la qual 
vaig haver d’adaptar-me, per-
què a casa meva no fèiem les 
coses tan dolces com aquí.  

Un aliment molt típic és la 
mandioca o iuca, que és com 
una patata que es menja molt, 
amb pollastre, fregida, de 
puré... També es fan crestes 
farcides de carn o formatge 
amb aquesta patata. 

J.F.: De la vila, què tro-
bes a faltar a Formosa do 
Oeste?

M.A.: Sens dubte, la Festa 
Major i la Fira. 

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

M.A.: Sí, els meus pares 
sempre m’informen del que 
va passant a la vila i el que 
estan fent, i també a través de 
les xarxes socials. 

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

M.A.: Doncs des que 
estem aquí només hi hem 
anat una vegada. Els bitllets 
d’avió són bastant cars i 
tampoc ens podem permetre 
anar-hi gaire sovint. Tenim 
pensat anar-hi el Nadal de 
l’any 2018. El que acostu-
mem a fer és primer de tot 
gaudir de la família: els meus 
pares, els germans, avis, tiets, 
cosins... Trobar-nos també 
amb els amics i fer turisme, 
passejar per Barcelona, anar 
a menjar a aquells llocs que 
aquí no tenim... Anar al cine-
ma, a comprar roba, perquè 
aquí la roba és molt cara. 
Així que aprofitem i com-
prem roba, i també menjar, 
aquells productes especials 
de la nostra terra que aquí no 
tenim i es troben a faltar. 

J.F.: La família i els amics 
t’han vingut a visitar?

M.A.: De moment, no. Els 

meus pares ja em van dir 
que ells no vindrien, perquè 
són moltes hores d’avió, però 
estic esperant a veure si els 
meus germans o les meves 
tietes s’animen a venir...

J.F.: La teva estada a 
Brasil té data de caduci-
tat? T’has plantejat tornar 
a Catalunya o de moment 
ja estàs bé aquí?

M.A.: Doncs, de moment 
no. No tenim una data con-
creta de tornada, perquè no 
sabem si tornarem o conti-
nuarem aquí. Fins ara, és el 
lloc on tenim feina, però no 
tanquem les portes i potser 
d’aquí uns anys tornem. El 
Vinicius sempre m’ho diu 
que més endavant li agrada-
ria viure a Barcelona. 

La Maria i el Vinicius, 
davant l’església de 

Maringà 

La Maria, conduint un tractor
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EL LLAÇ (E.Ll.): Sense 
voler semblar tafaners, 
ens agradaria conèixer 
coses dels teus orígens, de 
la teva infantesa...

MOSSÈN VICENÇ 
GUINOT (V.G.): Vaig 
néixer l’any 1969, a 
Barcelona, i soc el segon 
de sis germans. Vivíem a la 
dreta de l’Eixample, prop 
de la Sagrada Família i la 
plaça Tetuan. El meu pare 
era comptable i adminis-
tratiu en una empresa, i 
per mantenir-nos a tots feia 
més hores que un rellotge. 
Un record d’infantesa que 
tinc és sortir de l’escola i 
anar a l’oficina on treba-
llava el pare, preguntar per 
ell i estar-me assegut al 
sofà de la recepció hores i 
hores, esperant que acabés, 
perquè no tenia horaris. 
La mare treballava a casa, 
tenint cura de tots nosal-
tres. A l’escola vaig jugar 
a handbol, als jesuïtes del 
carrer Casp, però, a part 
d’això, tampoc vaig parti-
cipar d’adolescent en enti-
tats. Érem molt de família. 
La riquesa del món asso-
ciatiu la vaig descobrir més 
endavant, quan vaig entrar 
al seminari. 

E.Ll.: Com es va des-
pertar la teva vocació reli-
giosa?

V.G.: La vocació es des-
perta a casa, perquè som 
una família cristiana que 
viu la fe amb molta natura-
litat i la pregària quotidiana 
forma part de la vida fami-
liar. Tanmateix, sí que hi va 
haver un moment concret, 

cap a l’època de l’actual 
ESO, que abans es deia 
BUP, i va ser fent una pre-
gària davant la capella de 
Nostre Senyor en una altra 
escola on vaig anar, l’escola 
Xaloc de l’Hospitalet de 
Llobregat. No sabria expli-
car-ho, però la qüestió és 
que vaig veure clar que 
Nostre Senyor m’ho dema-
nava. Evidentment, no hi 
va haver cap veu, ni cap 
il·luminació especial, però 
sí que en el meu interior 
vaig veure que no era una 
idea meva, sinó que era 
una crida. També us he de 
dir que, al mateix temps, 
la meva reacció va ser de 
dir que no, igual com li va 
passar a Jonàs, que quan 
Déu li manifesta la seva 
voluntat, la seva missió, ell 
fuig en direcció contrària, 
cap a Nínive. Doncs a mi 
em va passar el mateix. 
Llavors, quan vaig acabar 
el batxillerat, vaig estudiar 
la diplomatura de cièn-
cies empresarials i després 
sí que ja vaig fer el pas 
d’entrar al seminari.

E.Ll.: Has dit que la 
pregària quotidiana for-
mava part de la vida 
familiar?

V.G.: Sí i encara en 
forma part: beneir la taula, 
resar el rosari, anar a missa 
els diumenges, si es passa 
per davant d’alguna esglé-
sia, aturar-se i fer la visi-
ta... El meu pare també va 
intentar, els diumenges al 
matí, llegir-nos la Bíblia, 
però no se’n va sortir. El 
llibre del Gènesi encara té 

moltes historietes, però des-
prés van començar a arribar 
llibres més espessos, com 
el dels Nombres, i, és clar, 
la cosa no va passar de ser 
un intent lloable. [Riu]

E.Ll.: I després del 
seminari?

V.G.: Mentre estudiava 
els cinc cursos de la carre-
ra de teologia i el Grau 
de Batxillerat Eclesiàstic, 
vaig estar destinat de 
seminarista a Vilafranca 
del Penedès i, després, a 
Vilanova i la Geltrú, a la 
parròquia de Sant Antoni 
Abat. Va ser aquí on em 
van ordenar diaca i des-
prés prevere, l’any 1997, 
de mans del bisbe Ricard 
Maria Carles. Just ara n’ha 
fet 20 anys! El meu pri-
mer destí com a vicari va 
ser a Sitges, a la parròquia 
de Sant Bartomeu i Santa 
Tecla; després, vaig ser rec-
tor de dues parròquies del 
Penedès –Sant Pau d’Ordal 
i Sant Pere de Lavern– i 
fins a l’estiu d’aquest any 
2017 he estat el rector de 
la parròquia de Sant Joan 
Baptista, a Sant Joan 
Despí.  

E.Ll.: Què recordes 
dels teus primers dies 
com a capellà?

V.G.: Doncs mira, forma 
part de l’ofici conèixer 
molts mossens i em va 
sobtar al començament que 
tots em deien: “prega per 
mi”, “resa per mi”. I jo pen-
sava: “si aquest home és un 
sant, és molt bon home, no 
necessita que resi per ell, 
no li cal”. I quan em van 
ordenar sacerdot ho vaig 
entendre; des de llavors, 
jo també ho faig: dema-
no als companys mossens 
que resin per mi. Continuar 
cada dia la teva tasca com 
a capellà és un do, no és 
fruit del teu esforç, i fa 
molt de respecte aquesta 
fidelitat. Com diu sant Pau, 
portem un tresor en vasos 
de terrissa, un tresor molt 
fràgil. Ara bé, si els lectors 
volen una anècdota diver-
tida, puc explicar el meu 
primer bateig. Recordo que 
el nen es deia Manel i, amb 
els nervis, de sobte vaig 
perdre el llibret i el buscava 
i el buscava i no el trobava 

per enlloc. Al final va resul-
tar que m’havia caigut dins 
la pica baptismal i el vaig 
treure de dintre tot xop, ben 
batejat!

E.Ll.: Dins del món de 
l’Església ets expert en 
algun àmbit?

V.G.: Al seminari vaig 
fer el Grau de Llicència 
en teologia de la litúrgia, 
però no me’n considero un 
especialista, ja que no hi he 
pogut aprofundir. I no és 
per manca de ganes, sinó 
perquè quan entres dins del 
món de la vida parroquial, 
vas molt mancat de temps 
i costa trobar-ne per conti-
nuar estudiant.

E.Ll.: Has dit “teologia 
de la litúrgia”? 

V.G.: Sí, intentaré expli-
car-ho fàcil. Formen part 
de la litúrgia: la missa, els 
sagraments, la litúrgia de 
les hores amb les laudes, 
les vespres, l’hora menor 
al migdia, l’ofici de lectu-
ra... Déu és a tot arreu i a 
qualsevol hora, però, per 
la fe, sabem que en aquests 
espais i moments concrets, 
a part de ser-hi, actua. 
Participar-hi et donarà pau, 
esperit de servei, una vida 
misericordiosa i una pers-
pectiva per no perdre la 
serenor i l’alegria.

E.Ll.:  Quina virtut 
cristiana consideres més 
important?

V.G.: La més important 
és la caritat, entesa com 
a amor. Si no estimem, ja 
podem plegar. Com diu sant 
Joan, qui estima ja coneix 
Déu. També la fidelitat, ser 
fidel, que és una virtut que 
forma part de l’estimació. 
No solament s’ha d’estimar 

quan l’altre s’ho mereix. 
E.Ll.: Portes gairebé 

quatre mesos entre nosal-
tres. Quina impressió tens 
dels fidels de Molins de 
Rei, Sant Bartomeu de la 
Quadra i la Rierada?

V.G.: M’he trobat una 
comunitat de pedra picada, 
que es troba en camí, i que 
ha estat fidel a l’Església 
a través de la Parròquia. 
I és per això que el bisbe 
m’ha enviat aquí. Esperem 
créixer junts i aprendre 
mútuament: jo d’ells i espe-
ro que ells també de mi. 

E.Ll.: Quin és l’objectiu 
que et faria més il·lusió 
d’aconseguir en la teva 
feina pastoral a Molins 
de Rei?

V.G.: Abans de saber on 
vols anar, has de saber on 
ets i per això, ara, com que 
acabo d’arribar, la meva 
feina és conèixer on soc. La 
meva il·lusió és que siguem 
una església viva que evan-
gelitza amb alegria, que té 
tant de goig de sentir-se 
estimada per Nostre Senyor 
que no deixa d’explicar-ho. 
Com els deixebles d’Emaús, 
que quan descobreixen que 
Jesús viu, deixen la tristor 
i les seves pors, i corren 
a anunciar-ho. No dic que 
ara no ho siguem, però a 
Europa, i a casa nostra, ens 
cal una mica més d’alegria. 
Per això, el papa ha escrit 
l’encíclica Evangelii 
Gaudium (“La joia de 
l’Evangeli”). I això no vol 
dir no empatitzar amb els 
qui pateixen, o només pen-
sar en nosaltres mateixos; 
al contrari, significa pensar 
que la veritable solució als 
problemes és “Déu en els 

Mossèn Vicenç Guinot Gómez, nou rector de Molins de Rei

“Estic a la disposició de tothom, encara 
que no se senti practicant o creient”

El passat dissabte 8 de juliol es va fer a l’església 
de Sant Miquel Arcàngel de Molins de Rei l’acte 
de relleu de Xavier Aymerich en el càrrec de 

rector. En una cerimònia presidida pel bisbe Agustí 
Cortès, Vicenç Guinot Gómez va ser presentat com a 
nou rector de les parròquies de Molins de Rei, Santa 
Creu d’Olorda, el Papiol i Castellbisbal. Quatre mesos 
després conversem amb ell per conèixer-lo millor i 
presentar-lo als lectors d’El Llaç.
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cors”. Llavors sí que serem 
germans i ens preocupa-
rem més pels problemes 
del Tercer Món, dels sense-
sostre, dels malalts, dels 
que estan sols... i sobretot 
obrirem el cor al qui pensa 
diferent.

E.Ll.: Quin és el paper 
de l’església catalana en la 
situació política que estem 
vivint i quin ha de ser el 
paper dels cristians?

V.G.: És un moment 
difícil i delicat. Els bisbes 
ens han dit que preguem, 
que cridem al diàleg, i jo 
me’n faig ressò. Hem de 
pregar i sobretot creure’ns 
la caritat, no tancar el cor 
a ningú. I això, òbvia-

ment, no treu que cadas-
cú tingui les seves aspira-
cions, il·lusions i defensi 
la seva identitat i la seva 
pàtria. Des de l’Església 
el que diem és que nosal-
tres creiem en l’amor i ara 
tenim una oportunitat de 
posar a prova aquest amor.   

E.Ll.: I en el teu temps 
de lleure, què t’agrada 
fer, quina música escoltes, 
què t’agrada llegir? 

V.G.: M’encanta la mun-
tanya i tot el que és fer 
esport en general: córrer, 
futbol... El curs passat, per 
exemple, un cop al mes 
jugava un partidet amb qui 
s’hi apuntava de l’anterior 
Parròquia. També m’agrada 

la lectura. De fet, me’n vaig 
afeccionar a les parròquies 
de Sant Pau d’Ordal i Sant 
Pere de Lavern. Eren molt 
petites, i acabada la missa 
de les set de la tarda, tenia 
dues opcions: o mirar la 
televisió o posar-me a lle-
gir, i així va ser com em 
vaig empassar tot sencer 
El Quixot, Crim i càstig, 
El senyor dels anells... 
Actualment, com que no 
tinc temps, el que llegeixo 
són qüestions més tècni-
ques de la nostra missió 
pastoral i lectura espiritual. 
Per desgràcia, no toco cap 
instrument, però a Sant 
Joan Despí em vaig apun-
tar a l’Escola Municipal 

de Música i hi vaig fer 
dos cursos que em van 
anar molt bé per saber lle-
gir partitures. Ara, però, 
he hagut d’aturar aquests 
estudis musicals per manca 
de temps. I pel que fa a 
cantants i grups de músi-
ca, jo sóc dels Supertramp, 
Simon and Garfunkel, Dire 
Straits, U2 i dels Queen, 
que, per cert, vaig veure en 
directe en un concert.

E.Ll.: Vols afegir algu-
na cosa que no t’haguem 
preguntat?

V.G.: Només dir als lec-
tors que no solament estic 
al servei dels que venen a 
l’Església, sinó que estic 
al servei de tothom, enca-

ra que no se senti prac-
ticant o creient. Tothom 
qui vulgui pot disposar de 
mi per a qualsevol qües-
tió. Una altra cosa serà el 
temps que li podré dedicar, 
perquè, a part de Molins 
de Rei, el bisbe també 
m’ha nomenat rector de la 
Parròquia de Sant Vicenç, 
de Castellbisbal, de la de 
Santa Eulàlia, del Papiol, 
i de Santa Creu d’Olorda. 
Afortunadament, compto 
amb el suport dels com-
panys, el vicari Mn. Joan 
Manel Serra, el diaca Mn. 
Miquel Àngel Jiménez i 
també Mn. Joan Soler, que 
ens ajuda en la mesura de 
les seves possibilitats.

El CNL Ca n’Ametller i el Servei Local 
de Català ja estan plenament ubicats 
a la Federació Obrera. Des del setem-
bre, aquest equipament també obre als 
matins, de manera que si cal fer una con-
sulta relacionada amb el català, és obert 
tots els matins fins a les 2 h del migdia. 
A les tardes, impartim diferents nivells 
de català: els dilluns i dimecres, des de 
les 17 h fins a les 21 h, i els dimarts i 
dijous, des de les 15.15 fins a les 21 h. 
A més, les tardes de dimarts, fins a les 
18.30 h també us podrem atendre perso-
nalment en el primer pis, que és on estan 
ubicades les dependències del CNL i del 
Servei de Català.

Us recordem com contactar amb nosal-
tres:
-personalment, a la Federació Obrera 
(c. de J. Verdaguer, 48, primer pis)
-per telèfon al número 93 680 52 63
-per correu electrònic a l’adreça slc-
molins@cpnl.cat

La proximitat de l’època 
nadalenca provoca allaus 
de publicitat de tota mena, 
entre la qual, la dels jocs i 
joguines que els més petits 
i els no tan petits de la casa 
voldrien tenir. Ja de fa uns 
anys, el Consorci per a la 
Normalització Lingüística 
(CPNL) va engegar una 
campanya d’àmbit de tot 
Catalunya per incentivar, 
d’una banda, la producció i 
elaboració de jocs en català 
(o amb presència de català), 
i, de l’altra, la demanda de 
jocs en aquesta llengua. Els 
Serveis de Català de cada 
població som els encarre-
gats de fer la difusió dels 
jocs que ja existeixen en 
català (molts més dels que 
ens pensem), i, sobretot, 

de sensibilitzar la pobla-
ció perquè es consumeixin 
aquests jocs i se’n demani 
més producció.

La primera activitat de 
la campanya d’aquest any 
és un concurs a Instagram. 
Les xarxes socials s’han 
convertit en uns ràpids 
propagadors d’informació 
i avui dia, tot es canalitza 
cap a Internet. Fer visibles 
els jocs en català mitjançant 
fotografies o insistir per-
què també puguem jugar en 
català és una altra manera 
d’incidir en la plena norma-
litat d’una llengua.

El concurs d’aquest any 
és de l’1 al 15 de novem-
bre. L’any passat, les foto-
grafies es podien penjar 
a qualsevol xarxa social, 

però enguany només és a 
Instagram. L’objectiu de 
les fotografies és relacio-
nar el joc i el català, i cal 
definir la fotografia amb 
una paraula o una frase. 
Finalment, en penjar la 
fotografia s’ha de fer amb 
l’etiqueta #jugacpnl. Un 
jurat integrat per persones 
relacionades amb empreses 
de jocs, del CPNL i una 
fotògrafa de renom seran 
els encarregats de triar les 
tres fotografies guanyado-
res, que rebran uns premis 
importants el proper mes 
de gener.

És molt bo jugar i poder-
ho fer en la llengua pròpia, 
també.

Servei Local de Català 
de Molins de Rei

Segon concurs fotogràfic a 
Instagram sobre el joc i el català
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El  passat divendres 3 de 
novembre, a la plaça del 
Palau va tenir lloc la vui-
tena Trobada d’Entitats 
Veïnals de Molins de Rei. 
Per segon any consecutiu, 
les associacions de veï-
nes i veïns de la vila van 
fer la segona Castanyada 
Solidària amb l’objectiu de 
recaptar fons per a una enti-
tat social molinenca.

Aquest any, l’entitat 
social escollida ha estat 
Salut Mental del Baix 
Llobregat, una entitat nas-
cuda amb la voluntat de 
promoure la protecció de 
les persones que pateixen 
una malaltia mental.

Durant la Castanyada 
Solidària es van poder 
veure activitats molt diver-

ses: el contacontes de la 
Castanyera Perduda, l’ac-
tuació dels nois i noies de la 
Casa Urbana i l’espectacle 
de Circ Tricirc a càrrec de 
Sergio Benítez, a més a més 
del berenar popular per a 
tots els nens i nenes.

Aquest any, amb la 
venda de les castanyes soli-
dàries s’han recollit més de 
tres-cents euros, que ani-
ran íntegres a l’entitat Salut 
Mental del Baix Llobregat. 
Les entitats veïnals de 
Molins de Rei valoren molt 
positivament aquest acte, ja 
que és una forma de donar-
se a conèixer a la vila i 
col·laborar amb una causa 
solidària.

Redacció

El passat dissabte 28 
d’octubre, els Dimonis de 
Molins de Rei organitzaven 
la 3a Tabalada Demoníaca 
Solidària pels carrers de la 
vila. Aquesta vegada, es 
col·laborava de nou amb 
l’entitat Gueopic, que és 
una associació molinenca 
creada per ajudar a millo-
rar la qualitat de vida de 
les persones amb dificultat 
comunicativa.

En aquesta edició s’espe-
rava la presència de 9 colles 
de percussió relacionades 
amb el món del foc, ja fos-
sin vinculades a bèsties de 
foc o a colles de dimonis i 
diables. Al darrer moment, 
però, va haver-hi la discul-
pa de dues colles que no hi 
van poder assistir. Malgrat 
aquestes absències, l’èxit de 
la Tabalada va estar assegu-
rat per la presència de les 
set colles de percussió res-
tants, tant locals com de 
fora: Tabalers del Camell, 

Perxuscat, Percucssió, 
Ball de Diables de Ribes, 
Diables de Masquefa, El 
Tro de Falguera, i els orga-
nitzadors, els Dimonis de 
Molins de Rei.

Aquestes colles van tenir 
una bona acollida pels car-
rers de la vila, ja que tothom 
qui se’ls trobava es posava a 
ballar amb els ritmes que sor-
tien dels seus instruments. A 
més, els components de les 
colles gaudien i feien gaudir. 
I tot, per una bona causa: la 
solidaritat. En finalitzar el 
recorregut pels carrers de 
Molins de Rei, les colles 
van sopar al Pati del Palau. 
Al llarg d’aquest sopar, 
el president de Gueopic i 
representants de Dimonis de 
Molins de Rei van fer entre-
gar a les colles convidades 
del record de la 3a Tabalada 
Demoníaca Solidària.

La Tabalada va ser 
acompanyada al llarg de la 
tarda per la presència de la 

Barra Solidària, situada a la 
plaça del Palau, on tothom 
qui va voler va fer la seva 
aportació o la seva con-
sumició solidària. Un gran 
èxit de la Barra Solidària, ja 
que es van recollir 825,18 
€, que es destinaran íntegra-
ment a Gueopic, que de ben 
segur serviran per facilitar 
la tasca d’aquesta entitat.

Aquest acte solidari, 
organitzat pels Dimonis de 
Molins de Rei, va comptar 
amb la col·laboració d’El 
Local Musical, el Forn 
del Pont, la Pastisseria 
Cardona, Mallorca (dis-
tribució d’alimentació 
i begudes), Esteve 47, 
PsicoGràfics, Polynorma-
Spandex i l’Ajuntament 
de Molins de Rei, que van 
aportar el seu granet de 
sorra per aconseguir l’èxit 
d’aquesta Tabalada.

Dimonis 
de Molins de Rei

La Castanyada Solidària aporta 
més de 300 euros a l’entitat Salut 
Mental del Baix Llobregat

La tercera Tabalada Solidària dels Dimonis de 
Molins de Rei aporta més de 800 euros a Gueopic

Les colles locals Dimonis de Molins, Timbalers del Camell, 
Perxuscat i Percucssió, amb Gueopic

Barra Solidària, centre de les aportacions 

El pasat dia 30 de setembre, 
i dinstre dels actes progra-
mats per la Festa  Major de 
Sant Miquel, la Fundació 
Vicente Ferrer-Molins 
de Rei, va estrenar el seu 
Mandala S olidàri, amb 
aquest lema: “Un color, Un 
euro, Una casa”.. Va estar 
present a les activitats que 
la Asociació socio-Cultural 
“Casa Urbana”, va fer al 
parc Mariona, desde les 10 
de mati fins les 9 del vepre. 
El Mandala va tindre una 
bona acollida per part dels 
asistents, que van  colaborar 
de forma solidària,  pintant 
un trocet d’aquest mandala. 

Aquest Mandala Solidàri, 

anirá visitant les botigues de 
Molins de Rei que ho desi-
tjin. El objetiu d’aquesta ini-
ciativa es omplir de colors 
tots el mandala, i arribar  
ha conseguir, mitjancant 
els donatius de la gent, la 
construcció d’una vivenda 
digna, per una familia, a 
L’India.  Els voluntaris de 
la Fundació Vicente Ferrer-
Molins de Rei, volem agrair 
la generositat i colabora-
ció de les botigues de la 
nostra vila, que de forma 
desinteresada acolliran 
aquest Mandala. OMPLIN 
DE COLOR MOLINS DE 
REI!!!

Redacció

El Mandala Solidari de la 
Fundacio Vicente Ferrer, 
s’estrena per la Festa Major,
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L’enrarida situació política 
a Catalunya derivada de la 
celebració del referèndum 
de l’1 d’octubre ha desem-
bocat en el trencament de 
la sociovergència, l’aliança 
entre CiU i PSC iniciada el 
2011 i reeditada el 2015. 
L’alcalde de Molins de 
Rei, Joan Ramon Casals, 
ha cessat de les seves fun-
cions els cinc regidors del 
PSC amb els quals compar-
tia Govern municipal. Els 
motius d’aquest trencament 
són “estrictament polí-
tics”, segons va assegurar 
en roda de premsa Joan 
Ramon Casals, després 
d’haver avançat la decisió 
a Ràdio Molins de Rei el 30 
d’octubre. La continuïtat 
del pacte s’havia debatut a 
l’Assemblea i l’Executiva 
Local del PDeCAT, i amb 
molts veïns de la vila, 
segons va explicar. 

“No pot ser que 
l’alcalde i el primer tinent 
d’alcalde tinguin una 
visió diametralment opo-
sada davant dels fets de 
l’1 d’octubre, la repressió, 
els presos polítics, la pro-
clamació d’independència 
i la liquidació de 
l’autonomia que supo-
sa l’aplicació de l’article 
155 amb el vot favorable 
del PSOE”, va justificar 
Casals, que va assenyalar 
que en les darreres hores 
els fets havien “refermat” 
la seva decisió. En aquest 
sentit, el batlle va lamen-
tar que el PSC, “enlloc de 
trencar amb el PSOE”, 
es fes “selfies en manifes-
tacions abraçant-se amb 
els que han rebentat les 
nostres institucions”. 

Casals va afirmar que 
“a dia d’avui, els ajunta-
ments són les úniques ins-
titucions escollides demo-
cràticament” i va instar 
a “actuar de forma con-
junta des del món muni-
cipal per fer una resis-
tència civil i institucional 
a la vulneració de drets 
bàsics de la ciutadania de 
Catalunya”. 

El Partit Demòcrata de 
Molins de Rei va justificar 
la decisió en un comunicat 
en què assegurava que la 
seva voluntat és “manifes-
tar suport al Govern de la 
Generalitat, al Parlament 
de Catalunya i a les ins-
titucions del nostre país”. 
Per als convergents, els 
socialistes són el “còmpli-
ce necessari que ha pactat 
amb el PP i Cs l’aplicació 
de l’article 155” i conclo-
uen: “Si els nostres socis 
de govern no comparteixen 
els mateixos principis de 
defensa democràtica de les 
institucions catalanes que 
nosaltres, se’ns fa impos-
sible donar continuïtat i 
viabilitat al pacte que vam 
subscriure”. 

En aquest comuni-
cat, el PDeCAT (que a 
l’Ajuntament manté el nom 
de CDC) assegura que el 
Govern municipal dels dos 
partits estava complint el 
pacte, però subratlla que el 
seu programa també incloïa 
“defensar el nostre país, el 
dret a decidir i la indepen-
dència”. “És des d’aquesta 
perspectiva que prenem la 
decisió de trencar el pacte 
que vam subscriure amb 
el partit dels socialistes”, 
insisteixen.

El PSC critica les 
formes de trencar

El PSC es va mos-
trar sorprès per aquesta 
decisió i el fins ara pri-
mer tinent d’alcalde, 
Xavi Paz, va assegurar 
que la “incoherència” de 
l’alcalde “obre una etapa 
d’inestabilitat a la ciutat 
que acabarà afectant els 
ciutadans”. L’agrupació 
socialista va lamentar la 
decisió de Casals de traslla-
dar la crisi de Catalunya al 
Govern municipal. “Molins 
de Rei era un exemple 
d’un govern de coalició de 
PDeCAT i PSC en què la 
prioritat era treballar per 
a la ciutadania per sobre 
d’interessos partidistes”, 
remarcaven els socialistes 
en un comunicat poques 
hores després d’assabentar-
se del trencament a través 
de Ràdio Molins de Rei.

Tres dies després, en 
roda de premsa, segons 
publica Viu Molins de 

Rei, Paz criticava “que no 
s’hagi donat la cara” per 
trencar el pacte, recorda-
va que durant els anys de 
govern s’havia establert 
una bona relació entre les 
dues formacions i que, de 
sobte, es van trobar amb 
“un trencament unilateral 
d’un pacte que ell mateix 
deia que s’estava com-
plint”, ja que es donava 
llibertat d’actuació als dos 
partits a nivell nacional. 

El socialista, ja fora del 
Govern, va recordar com 
va fer confiança als conver-
gents “malgrat les adver-
tències dels antics socis”, 
en referència a Iniciativa i 
ERC, “que ens alertaven 
de la deslleialtat de Casals 
i em sap greu donar-los 
la raó”.

Amb el trencament del 
pacte, els convergents assu-
meixen el Govern en solita-
ri, perden la majoria abso-
luta i queden en minoria 
amb sis membres. Per això, 
Casals ha obert la porta i 
ha fet una crida a les forces 
polítiques “compromeses 
amb la defensa de la repú-
blica i les institucions del 
país, especialment a ERC 
i la CUP”, per integrar-se a 
l’executiu local. 

Tot i la crida a ERC i la 
CUP per entrar al Govern 
municipal, Casals no des-
carta tampoc com a possi-
bles socis de govern les for-
macions amb representació 
al Ple municipal que no 
van votar favorablement a 
l’aplicació de l’article 155, 
com pot ser Molins Camina 
i Iniciativa per Molins de 
Rei.

La CUP debat l’entrada 
al Govern municipal 
Els primers a respondre 

van ser la CUP, que ha 

entomat la interpel·lació 
de l’alcalde d’entrar al 
Govern municipal per 
segellar “un pacte local per 
la República” i ha ence-
tat un “procés de debat i 
reflexió obert a tothom que 
es cregui part del projec-
te” d’aquesta formació. 
El procés per valorar la 
proposta, articulat amb 
assemblees obertes, durarà 
com a mínim tres setma-
nes. La CUP considera que 
“davant la proximitat de la 
República” és necessari un 
consistori que “la impulsi” 
i “participi activament del 
Procés Constituent”. 

En un comunicat, la 
CUP contraposa “l’anhel 
d’exercir el dret a 
l’autodeterminació a tra-
vés d’una mesura total-
ment democràtica com 
és un referèndum” a “la 
negativa al diàleg, ferma 
violència i autoritarisme 
per part de l’Estat espan-
yol, de la mà del PP amb 
el suport de PSOE i Cs”. 
“Davant d’aquest escenari, 
no podem tolerar un partit 
que pren posicions antide-
mocràtiques governant la 
nostra vila”, afirmen els 
cupaires.  

ICV veu un “error” 
barrejar els àmbits 

nacional i municipal
En canvi, el grup munici-

pal d’Iniciativa per Molins 
de Rei veu un “greu error 
barrejar l’àmbit nacional 
amb el municipal”. En un 
comunicat, els ecosocialis-
tes asseguren que “hi ha 
moltes raons perquè aquest 
govern s’hagués trencat” 
i consideren que la socio-
vergència “ha fracassat i 
no avui per raons d’àmbit 
català”, sinó per governar 
“sense projecte de vila”; 

per la “manca de políti-
ques  pròpies municipals 
d’ocupació, malgrat el 
superàvit econòmic del qual 
han fet bandera” i per ser 
un “exemple d’ajuntament 
màrqueting, on s’han venut 
moltes coses amb molt 
d’embolcall i molt poc 
contingut”. Iniciativa con-
sidera que la dedicació de 
l’alcalde com a diputat al 
Parlament és “incompa-
tible al nivell de dedica-
ció que la vila es mereix”, 
expressa “tristor per la uti-
lització política del Govern 
municipal per part de 
Convergència” i avisa de la 
“inestabilitat” que suposa 
trencar el pacte de govern. 

Iniciativa per Molins 
de Rei assenyala que con-
tinuarà treballant “des de 
l’oposició rigorosa, respec-
tuosa i constructiva”, i fa 
una crida a totes les for-
ces d’esquerra per “teixir 
les complicitats i els ponts 
de diàleg necessaris amb 
l’objectiu d’assolir en el 
futur un Govern alternatiu 
de progrés”.  Pel que fa 
a la situació catalana, el 
grup municipal reitera que 
s’oposa a la “judicialització 
de la política” i a l’aplicació 
de l’article  155 i  manifesta 
que la “solució” no passa 
ni per aquesta mesura ni 
tampoc per la declaració 
d’independència, que no 
“porta enlloc i agreuja el 
problema”. Iniciativa cen-
sura “clarament el posi-
cionament del PSC-PSOE 
a favor de l’aplicació de 
l’article 155, malgrat que 
localment hi hagin estat en 
contra”, i considera “total-
ment decebedora la imatge” 
del PSC en la manifestació 
del diumenge 29 d’octubre 
al costat del PP i Cs. 

Jaume Ortega

El PDeCAT trenca l’acord de govern 
amb el PSC i busca noves aliances

Cedida per l'ajuntament - Dan Costa
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L’Ajuntament de Molins de 
Rei va aprovar en un Ple 
extraordinari una moció en 
la qual s’insta el Govern 
espanyol i els partits que li 
donen suport a “aturar la 
suspensió de l’autonomia 
de Catalunya”, en referèn-
cia a l’aplicació de l’article 
155 de la Constitució. 
Aquest punt, així com una 
condemna a “la violació de 
drets fonamentals a través 
de les mesures repressives 
aplicades per l’Estat con-
tra la població i les insti-
tucions catalanes”, va ser 
aprovat per unanimitat de 
tots els regidors assistents 

a la sessió plenària. El regi-
dor no adscrit no va assistir 
al Ple. En el text de la 
moció es responsabilitzava 
PP, Ciutadans i PSOE de la 
suspensió de l’autonomia 
catalana. Populars i taron-
ges no tenen representació 
a l’Ajuntament molinenc, 
però els socialistes sí i van 
votar igual que la resta de 
regidors en un gest per des-
marcar-se del PSOE enmig 
de la crisi de la sociover-
gència, el qual finalment 
va ser insuficient, ja que es 
va acabar trencant el pacte 
pocs dies després.

També es va aprovar 

al plenari municipal “fer 
efectiu el mandat popu-
lar del passat 1 d’octubre 
en els temes que estableix 
la Llei del referèndum 
d’autodeterminació i la Llei 
de transitorietat jurídica i 
fundacional de la República, 
aprovades pel Parlament de 
Catalunya”. Aquest punt, 
en canvi, va rebre els tretze 
vots favorables i sis en con-
tra, ja que els regidors del 
PSC, excepte Pep Puiggarí, 
així com Molins Camina 
i Iniciativa per Molins de 
Rei, s’hi van oposar. 

Jaume Ortega / 
Jordi Julià

La plataforma creada per 
defensar l’escola pública de 
les retallades, l’Assemblea 
Groga, ha convertit la seva 
mobilització en una defensa 
de l’escola catalana. Sota 
el lema “No ens toqueu 
l’educació”, unes 200 per-
sones es van concentrar a la 
plaça de l’Ajuntament el 25 
d’octubre passat, entre els 
quals pares i mares, infants, 
professors i també ciuta-
dans que volien defensar 
el model d’escola catalana 
actual. 

La defensa era doble: 
per una banda, davant les 
acusacions “d’adoctrina-
ment i de fomentar l’odi 
contra Espanya” que havi-
en fet representants del PP i 
Ciutadans, i per l’altra, per-
què a això “ara s’hi afegeix 
el fantasma de la inter-
venció del Departament 
d’Ensenyament amb l’ar-
ticle 155”. Els convocants 
van manifestar: “Ens hi 
oposem frontalment” i van 
llegir el manifest del Marc 
Unitari de la Comunitat 

Educativa (MUCE), que 
agrupa diferents sindicats, 
associacions de professors, 
de pares i mares d’alumnes, 
i d’estudiants.

Entre els assistents hi va 
haver regidors de CDC, del 
PSC, de la CUP i d’ERC. 
Els portaveus de l’Assem-
blea Groga van anunciar 
futures mobilitzacions si es 
consumia la intervenció en 
l’educació des del Govern 
espanyol.

Jordi Julià

L’Assemblea Groga es mobilitza contra 
la intervenció de l’escola catalana

El ple de l’Ajuntament demana aturar 
la suspensió de l’autonomia de Catalunya
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La plaça de la Creu i el 
carrer Doctor Barraquer ja 
estan en ple funcionament 
i s’han reobert al trànsit 
amb els sentits de circulació 
habituals després que les 
obres de pacificació i millo-
ra finalitzessin a mitjan 
octubre. Aquesta interven-
ció s’emmarca en la trans-
formació urbana del centre 
de la vila, que va començar 
fa uns anys amb el carrer 
Major, ha seguit, a partir 
del 2013, amb la reforma 
del carrer Rafel Casanova 
i ha de continuar amb els 
projectes del passeig de Pi 
i Margall i de renovació de 
la carretera. 

El projecte de reurba-
nització del carrer Doctor 
Barraquer ha consistit en la 
construcció d’una platafor-
ma única, inclosa la cruïlla 
d’aquest carrer amb el pas-
seig del Terraplè. L’actuació 

ha suposat una inversió de 
prop de 200.000 euros i 
s’ha executat en el termini 
previst de tres mesos, ja que 
les obres van començar a 
mitjan juliol. 

Pel que fa a la plaça 
de la Creu, els treballs han 
permès renovar la imatge 
global de l’espai, pacifi-
car-ne l’entorn i renovar el 
mobiliari urbà, l’arbrat, la 
senyalització i l’enllume-
nat. La reforma ha costat 
més de 150.000 euros.  

L’alcalde, Joan Ramon 
Casals, es va mostrar molt 
satisfet pel resultat final de 
les actuacions i va desta-
car que formen part d’una 
“estratègia global” per fer 
una vila “més amable” i 
“atractiva”, “per donar 
més valor a l’espai públic” 
i “potenciar els espais amb 
més activitat comercial”.

Jaume Ortega

La poda de l’arbrat viari 
de Molins de Rei acabarà 
el 22 de desembre després 
de dos mesos de tasques 
amb l’objectiu principal de 
sanejar els arbres per fer-los 
més resistents a les plagues. 
La campanya d’aquest 
any, que va començar el 
16 d’octubre, també busca 
reduir les molèsties que 
pugui causar el servei i, amb 
aquest propòsit, s’optimitza 
l’ús de la maquinària gran, 
com el camió cistella i les 
plataformes elevadores, i 
es faran servir el màxim 
de dies seguits per treure 
les màquines més petites en 
una segona part tot el temps 
que sigui necessari.

D’altra banda, es durà 
a terme una poda menys 
agressiva que contribueixi 

a l’enfortiment dels arbres 
per tal de mantenir el seu 
equilibri natural i respec-
tar la seva estructura. Així 
doncs, es faran talls sobre 
les branques més petites per 
reduir la superfície de ferida 
i se sanejaran les branques 
malmeses per aconseguir 
arbres més resistents.

Un altre dels objec-
tius d’aquesta campanya 
és millorar la neteja dels     
carrers després de l’esporga 
i per això es recolliran les 
branques i les fulles ràpi-
dament, de tal manera que 
la via pública quedi neta 
immediatament després 
dels treballs. L’esporga dels 
arbres de les escoles es durà 
a terme durant les vacances 
de Nadal.

Jaume Ortega

“Catalans, catalanes: ja la 
tenim aquí! Avui, a gau-
dir-la. Demà, a defensar-
la!”. Amb aquestes parau-
les, diversos membres del 
Comitè de Defensa de la 
República (CDR) cridaven 
a l’uníson des del balcó 
de l’Ajuntament de Molins 
de Rei el 27 d’octubre de 
2017. Eren passades les 8 
del vespre, quan feia escas-
ses hores que el Parlament 
de Catalunya havia votat la 
constitució de la República 
Catalana. Mentre durava 
la celebració a Molins de 
Rei, Mariano Rajoy sortia 
a anunciar que havia des-
tituït el Govern, dissolt el 
Parlament i convocat elec-
cions. Tot i que la notícia va 
arribar als mòbils d’alguns, 
això no va impedir que els 
independentistes molinencs 
seguissin assaborint el 
moment.

Moment d’abraçades, 
somriures i fins i tot brin-
dis amb copes de cava. 
Era a la mateixa plaça que 
s’ha convertit les darreres 
setmanes en espai de con-
centracions i assemblees 
gairebé diàries: contra les 
detencions prèvies a l’1-O, 
en defensa del referèndum, 
contra la violència policial, 
a favor del diàleg, con-
tra l’empresonament dels 
Jordis, contra la interven-
ció de l’escola catalana… 
Aquest cop, ni concentra-
ció, ni assemblea; simple-
ment, celebració. Després 
de dies de concentracions 
multitudinàries, la plaça 
es va omplir, però no hi 
havia ni de bon tros tanta 

gent com el dia de l’aturada 
general o el mateix 1-O.

Sense estelada
També va ser un acte sim-

bòlic: regidors del PdeCat, 
CUP i ERC van despen-
jar la pancarta que el CDR 
havia col·locat al balcó de 
l’Ajuntament, que deia: “El 
poble exigim la proclama-
ció de la República”. Al 
seu lloc hi van col·locar 
una bandera. Ja no era 
l’estelada, sinó la senye-
ra: per l’independentisme 
ja no era necessària un 
cop feta la proclamació. 
El regidor d’ERC Eduard 
Suárez va cridar “Visca la 
República” i després es va 
cantar “Els Segadors”.

Al cap d’una estona, i 
ja amb els regidors a baix, 

va arribar el moment de 
més rauxa, quan els mem-
bres del CDR van pujar 
al mateix balcó de la sala 
de plens i van ruixar amb 
cava tota la plaça. Va ser 
llavors quan van fer la 
crida a la celebració i a 
la mobilització. Cap d’ells 
era regidor, sinó que eren 
integrants d’aquesta plata-
forma assembleària sorgida 
primer com a Comitè de 
Defensa del Referèndum 
i que, després de l’1-O, 
va reconvertir la R de les 
sigles en República. Tot i 
que la considerin procla-
mada, són conscients que 
la seva tasca està lluny 
d’haver acabat i van animar 
la gent a seguir mobilitzats 
els propers dies.

Jordi Julià

Centenars de molinencs celebren 
la declaració d’independència 
davant l’Ajuntament

Finalitzen les obres de 
la plaça de la Creu i 
el carrer Doctor Barraquer

La campanya de poda dels arbres 
es fa amb maquinària més petita

Jordi Julià

Jordi Julià
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L’Ajuntament de Molins 
de Rei es farà càrrec de 
la construcció de la nova 
residència per a gent gran 
de la vila, que serà de ges-
tió pública, mentre que la 
Generalitat en finançarà un 
mínim de 50 places concer-
tades. Així ho van acordar 
el consistori, la Generalitat 
i la Plataforma d’Afectats 
per la Residència de Molins 
de Rei (PARM) en una 
reunió de treball el pas-
sat 12 d’octubre. El nou 
equipament ha d’entrar en 
funcionament el 2019 i la 
Generalitat es va compro-
metre a adjudicar les places 
concertades quan hagi fina-
litzat la construcció de la 
residència. 

La nova llar d’avis 
s’alçarà en el terreny 
d’equipaments públics 

que hi ha just darrere de 
l’actual Centre d’Atenció 
Primària (CAP), al barri de 
la Granja, un espai reservat 
des de fa anys per a aques-
ta finalitat. L’Ajuntament 
s’ha compromès a agilitar 
els tràmits administratius 
per tal de poder iniciar la 
construcció de la residèn-
cia aquest mateix any. El 
Govern municipal defen-
sa que el finançament per 
construir l’edifici ha de 
ser preferentment directe o 
diferit, en espera d’abordar 
un debat amb la resta de 
forces polítiques.

Amb l’acord entre el 
consistori i la Generalitat, 
la PARM, impulsora de la 
iniciativa, obté el compro-
mís perquè la nova residèn-
cia, llargament reivindica-
da, sigui un realitat i perquè 

la gestió sigui pública, tal 
com havia demanat la pla-
taforma. En tant que entitat 
compromesa amb la cons-
trucció d’aquest nou equi-
pament, la PARM es man-
tindrà informada durant les 
obres i la posada en funcio-
nament, perquè pugui vet-
llar pel compliment de tots 
els compromisos, tant per 
part de l’Ajuntament com 
de la Generalitat. Un dels 
reptes pendents serà definir 
el model de gestió dins de 
les diferents possibilitats en 
les quals es pot encaixar 
una residència pública. La 
PARM demana que s’aposti 
per la gestió directa o a 
través d’operadors, enti-
tats de la vila o consorcis 
públics dels quals formi 
part l’Ajuntament. 

Jaume Ortega

El passat 12 d’octubre, 
a les dependències de 
l’Ajuntament de Molins de 
Rei es va fer una reunió entre 
la Generalitat (representada 
pel seu secretari, Francesc 
Iglesias), l’Ajuntament de 
Molins de Rei (represen-
tat per l’alcalde i regidors 
d’ERC i PSC) i els membres 
de la Plataforma Afectats 
Residència Molins (PARM) 
Joan Clos, Maria Rosa 
Rodrigo i Judith Herrera.

El passat 24 d’octubre, 
un grup de membres de la 
PARM ens vam reunir amb 
el director de la Clínica de 
Molins de Rei, entitat que 
a la reunió va sortir com a 
possible empresa per ges-
tionar la nova residencia. 
El Sr. Planas, director de la 
Clínica, ens va comentar el 
seu interès, tant pel que fa 
a la gestió com a la cons-
trucció de la nova residèn-
cia, i hi afegí que una altra 
ubicació possible d’aquest 
equipament podrien ser 
els terrenys al costat de la 

Clínica, un lloc que, segons 
ell, seria ideal, perquè els 
serveis de la Llar d’Avis es 
podrien complementar amb 
el serveis que ofereix la 
Clínica. Tot i ser una altra 
possibilitat, la PARM no 
valora aquesta opció i sem-
pre defensarà la construcció 
de la residència en el ter-
renys de La Sínia, al darrere 
de l’ambulatori. 

A dia d’avui, la PARM 
està treballant perquè la 
nova Llar d’Avis segueixi 
el seu camí. Sabem que no 
serà fàcil, que és possible 
que, a causa de la situa-
ció política del nostre país, 
no es compleixin les dates 
d’inici i finalització previs-
tes per a la construcció de la 
residència, però estem con-
vençuts que amb voluntat, 
treball i esforç, tant de la 
Generalitat com de l’Ajun-
tament i de la PARM, la 
nova Llar d’Avis de Molins 
de Rei serà una realitat.
PARM (Plataforma Afectats 

Residència Molins)

L’Ajuntament es compromet 
a construir la nova llar d'avis 
i a inaugurar-la en dos anys La PARM vetllarà perquè es 

pugui construir la nova Llar d’Avis
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Pol Ribet Flotats, alumne 
de l’Associació-Entitat La 
Casa Urbana de Molins de 
Rei, s’ha proclamat cam-
pió d’Europa en categoria 
minisolista. El campionat 
es va disputar el passat 12 
d’octubre a la ciutat portu-
guesa de Porto, en el marc 
del Rock de House Finals.

Pol va ballar una core-
ografia, preparada per 
Moisés Rojo i Sandra 
Renau, que era molt arris-
cada, amb moviments més 
acrobàtics i d’alt nivell 
i en la qual es barrejava 

el Breakdance, Freezes, 
Footworks o Locking.

La miniparella de La 
Casa Kids formada per 

Marta Cruz i Pol Ribet van 
quedar en cinquena posició 
i competiren amb les mini-
parelles més ben classifica-

des. El seu show es basava 
en Funkstyles, Breaking i 
acrobàcia.

Redacció

Pol Ribet, de la Casa Urbana, guanya el Campionat d’Europa de minisolista

Els Matossers de Molins de 
Rei van actuar el dissabte 
30 de setembre a casa en 
el marc de la Festa Major 
de la vila. Els marró argi-
la havien d’actuar el diu-
menge 1 d’octubre, però es 
va decidir avançar la diada 
davant la convocatòria del 
referèndum sobre la inde-
pendència de Catalunya. 
Les condicions meteorolò-
giques van obligar a canviar 
el lloc de l’actuació i se’n 
va endarrerir l’inici fins que 
va acabar de ploure. 

Els molinencs van 
començar directament amb 
un 3 de 7 descarregat i, en 
segons ronda, van execu-
tar el 4 de 7, també des-
carregat. En tercera ronda 
els amfitrions portaven el 
4 de 7 amb l’agulla, però 
va quedar en un intent en 
caure el pilar. En ronda de 
repetició, els marró argi-
la van descarregar la torre 
de 6 i l’actuació va fina-
litzar amb quatre pilars de 

4. Les colles convidades 
van ser els Castellers de 
Terrassa i la Jove Castellers 
de Sitges. 

Una setmana després, 
els marró argila van actuar 
el diumenge 8 d’octubre a 
Corbera de Llobregat, con-
vidats per la Societat Coral 
Diadema Corberenca, que 
enguany commemora el 
centenari. Els Matossers 
van començar l’actuació 
amb un pilar de 4 descarre-
gat i un 3 de 6 també desca-
rregat. En segona ronda van 
alçar el 2 de 6, i també el 
van descarregar. L’actuació 
molinenca va finalitzar amb 
un pilar de 4.

Jaume Ortega

Els Matossers avancen la diada 
de Festa Major pel referèndum de 
l’1 d’octubre

L’Associació de Veïns les 
Conserves va organitzar, 
per quart any consecutiu, 
un túnel del terror coin-
cidint amb la celebració 
de Tots Sants. La temàtica 
d’aquest any era el Sanatori 
Mental les Conserves. 

Es van repartir més de 
700 entrades totalment gra-
tuïtes i es donava preferèn-

cia primer als socis. Es van 
fer 4 franges horàries entre 
les 21 h i la 1 h de la 
matinada. A part del túnel 
també hi havia dos actors 
que entretenien la gent que 
feia cua. Aquest any, gent 
de pobles del voltant, com 
Corbera de Llobregat o 
Pallejà, van demanar entra-
des per poder veure aquest 

túnel tan terrorífic.
Tot el muntatge del 

túnel el va fer possible la 
Comissió del Túnel del 
Terror, formada per tota 
la Junta de l’A.V. de les 
Conserves i col·laboradors 
que el preparen durant tot 
l’any.

Associació de Veïns les 
Conserves 

Més de 700 persones entren al Túnel del Terror del 
barri de les Conserves
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El passat dia 1 de novembre, 
l’Esbart Dansaire de Molins 
de Rei va actuar al teatre 
de La Peni, juntament amb 
l’Esbart Dansaire de Llinars 
del Vallès. Va ser un espec-
tacle preparat amb molta 
il·lusió per tot l’Esbart, tant 
petits com grans, després 
d’haver hagut de suspendre 
l’actuació prevista dins dels 
actes de la Festa Major del 
dia 1 d’octubre, a causa 
dels esdeveniments que van 
ocórrer aquell dia.

Durant molts mesos, 
l’Esbart Dansaire havia 

treballat en la preparació 
d’un nou espectacle teatral 
basat en la dansa catalana 
que portava per títol Les 
Estacions, del qual s’havia 
de presentar un petit tast 
durant l’actuació de Festa 
Major. Amb la suspensió 
d’aquesta actuació no es va 
poder fer la primera mos-
tra de l’espectacle tal com 
estava prevista, però Les 
Estacions es podrà estre-
nar sencera la primavera de 
l’any vinent.  

Mentrestant, el dia 1 de 
novembre, i pensant espe-

cialment en el seu públic 
més fidel, l’Esbart Dansaire 
de Molins de Rei va ofe-
rir, amb la col·laboració de 
l’Esbart Dansaire de Llinars 
del Vallès, una Tarda de 
Dansa Catalana,  com a 
mostra de l’esforç i del tre-
ball fet amb molt de gust 
durant tot l’any pel Cos de 
Dansa i per les seccions 
Infantil i Juvenil de l’Es-
bart. 

Que la dansa sempre ens 
acompanyi!

Esbart Dansaire 
de Molins de Rei

Els dies 21 i 22 d’octubre, 
l’entitat sense ànim de lucre 
Gueopic, conjuntament 
amb els centres Piuque de 
Buenos Aires (Argentina), 
va organitzar un curs inten-
siu sobre l’autisme anome-
nat “Autisme i pràctiques 
exitoses”.

La psicòloga Clelia 
Rebodero, directora del 
projecte Divulgatea, va ser 
l’encarregada de portar a 
terme la formació a un total 

de 20 professionals vinguts 
d’arreu del món: Londres, 
Paraguai, Itàlia, València i 
Catalunya.

La formació es va repar-
tir en dos dies molt intensos 
i es va parlar de temes tan 
importants com el diag-
nòstic, la detecció precoç, 
l’aprenentatge, la inclusió 
escolar, la comunicació i el 
llenguatge.

Redacció

L’Esbart Dansaire ofereix una 
actuació al teatre de La Peni

Gueopic fa un curs sobre 
“Autisme i pràctiques exitoses”

Josep Campos

Josep Campos
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Acredita’t
Si teniu experiència laboral però no teniu reconeixement 
oficial que ho acrediti, podeu sol·licitar l’avaluació i 
acreditació de les vostres competències professionals.

Moltes persones han adquirit competències profes-
sionals en el lloc de treball mitjançant l’experiència 
professional o formació no oficial; per tant, són perso-
nes que tenen les competències, però no l’acreditació 
oficial. El procés d’avaluació i acreditació permet que 
aquestes persones puguin obtenir-la.

Durant el curs 2017-2018 es portarà a terme, en 
dotze instituts del Departament d’Ensenyament, un nou 
procés d’avaluació i acreditació de les competències 
professionals per atendre 1.810 persones.

S’hi poden presentar les persones que vulguin obte-
nir una acreditació oficial, sempre que disposin dels 
requisits d’experiència professional en algun dels qua-
tre sectors que es convoquen: esports, dependència, 
instal·lacions i administració i gestió.

Les persones interessades a participar-hi han de pre-
sentar la sol·licitud de preinscripció i la documentació 
justificativa dels requisits en el centre educatiu escollit. 

La preinscripció està oberta fins al 15 de desembre 
de 2017.

Més informació: http://acreditat.gencat.cat 
Punt Jove, carrer de Jacint Verdaguer 48, tel. 93 668 

54 52. Dilluns i dimecres, de 16 a 20 h, i dimecres, de 
10 a 14 h htpp://pijmolindderei.blogspot.com 

Punt Jove

Punt Jove
Malgrat aquests temps de 
sordesa selectiva o, més 
ben dit, de sordesa compul-
siva que ens ha tocat viure, 
i després, cronològicament 
parlant, d’endinsar-nos en 
l’abisme de l’horror de la 
mà de Mr. Haneke i com-
panyia, em toca parlar de 
dues pel·lícules programa-
des pel Cineclub: una, per 
tancar novembre, Rosalie 
Blum, el 24 de novembre, 
i l’altra, per encetar desem-
bre, Maudie, el dia 1. De 
ben segur que més enda-
vant no podria comentar res 
més d’elles i, per tant, seria 
del tot injust oblidar-les. 
Són els riscos del directe, 
com diuen.

Rosalie Blum
Vincent Machot (Kyan 

Khojandi) sap la seva vida 
de memòria: “Senzilla i 
tranquil·la”, tal com diu ell. 
La passa en una petita ciu-
tat de províncies entre la 
seva perruqueria, el seu 
cosí, el seu gat i la seva 
mare, impertinentment 
dominant, per no dir una 
altra cosa. Però, de vega-
des, la vida ens ofereix 
sorpreses, fins i tot als 
més prudents… Un bon 
dia de tardor es creua per 
casualitat amb Rosalie 
Blum (Noémie Lvovsky), 
una dona misteriosa i soli-
tària que està convençut 
d’haver vist abans. Sí, 
aquella mirada... però on? 
Intrigat, decideix seguir-la 
a tot arreu amb l’esperan-
ça de saber-ne més. No és 
conscient que amb aquest 
seguiment la seva vida està 
a punt de canviar per sem-
pre.

Nominada als César 
com a millor opera prima 
i premi del jurat al Festival 
de Gijón del 2016, aquesta 
cinta de Julien Rappenau 
s’estructura en tres parts 
diferenciades i està narrada 
des de tres punts de vista 
diferents. És una bella i 
tendra història d’amor on 
es combina amb gràcia el 
misteri, el drama i la comè-
dia romàntica. Cada relat 
revela noves dades, de tal 
manera que cada resposta 
et porta a més preguntes 
i a un nou misteri, fins al 
darrer interrogant. Aquesta 
estratègia de tensió narra-
tiva aconsegueix mantenir 
l’interès de l’espectador 
lògicament fins al final per 
una estranya barreja de ten-
dresa, curiositat i necessitat 
de respostes al comporta-
ment obsessiu de Vincent, 

al secret mai confessat, al 
perquè d’un ànima ador-
mida o a la desfilada de 
tota mena de personatges 
extravagants i éssers limí-
trofs, els camins dels quals 
es van trenant sense pressa 
però sense pausa, els uns 
amb  els altres, en una mena 
de dolçor plàcida i recon-
fortant que defuig però 
del sentimentalisme fàcil i 
aconsegueix habitar en la 
màgia “durant l’eternitat 
d’un instant”, aquell que 
amb el vent adequat durà, 
com a l’estel del conte, les 
nostres retines agraïdes a 
l’infinit. 

En resum, una opera 
prima que no ho sembla. 
Un conjunt d’històries 
mínimes, tractades amb 
tant d’amor com respecte, 
que et deixa un bon gust a 
la boca, tot i que sovint ens 
entestem a comparar una 

primera obra amb la millor 
producció d’un altre direc-
tor, quan en realitat l’haurí-
em de comparar amb el seu 
primer llargmetratge, oi?

Maudie. El color 
de la vida

Com deia Picasso, “Tots 
som artistes de petits. El 
més difícil és seguir sent-
ho quan creixem”. L’art 
mai ha estat una via laboral 
senzilla, especialment per 
la inicial resistència social 
i familiar a acceptar que 
un pintor, actor, músic, etc. 
pugui ser capaç de guanyar-
se la vida a través de la 
seva creació. Maud Lewis 
ho tenia encara més difí-
cil, ja que, a més de ser 
dona, patia una malaltia de 
les articulacions denomina-
da artritis reumatoide, de 
manera que els seus parents 
més propers veien impos-
sible el fet que pogués 
valer-se per si mateixa i 
molt menys tenir un futur 
en la disciplina pictòrica. 
No obstant això, aquesta 

dona de Nova Escòcia, a 
l’est de Canadà, acabaria 
per convertir-se en una de 
les icones artístiques del 
seu país el passat segle XX. 
La seva fama va traspassar 
fronteres, fins al punt que 
el mateix president Nixon 
va voler adquirir una de 
les seves obres. Fins aquí 
els fets.

Maudie, la pel·lícula, 
dirigida per la irlande-
sa Aisling Walsh, és tot 
menys un biopic a l’ús. És 
sobretot una història de 
valors embolcallada en un 
somriure, el d’una dona 
d’aparença fràgil i casti-
gada per la genètica (a qui 
Sally Hawkins dona vida 
de manera incontestable), 
però excepcional en l’as-
pecte humà i en l’artístic. 
És una proposta intimis-
ta, que es mou en l’àm-
bit particular, en el detall, 
com l’artista mateixa, en 
prendre’s el temps neces-
sari per mostrar el dolor 
deforme de cada pinzella-
da, la dificultat extrema 
de cada pas sobre els seus 
tacons o la seva mirada 
neta que sempre sembla 
veure més enllà: potser 
la vida amb tots els seus 
colors. A aquesta consi-
deració no respon Everett 
Lewis (Ethan Hawke, en 
una interpretació de les 
millors que li recordo). Ell 
és el perfecte contrapunt 
imprevisible de la Maudie. 
Un tipus fosc, solitari i bru-

tot que sembla repel·lent en 
certs aspectes, però tan ten-
dre en uns altres, i a qui la 
figura de la pintora acaba 
per omplir de llum i color. 
Demà potser seguiran sent 
igual d’estranys, com un 
parell de mitjons vells, l’un 
desfilat i l’altre ple de forats, 
o potser no: potser un serà 
de cotó blanc i llis, i l’altre 
de color blau elèctric i groc 
cridaner. 

Segurament Maudie. El 
color de la vida no és una 
pel·lícula completament 
rodona, però sí que és un 
bon exercici intimista que 
dona gust recórrer, una 
bona manera d’apropar-se 
i veure la vida amb uns ulls 
plens de llum i de color, 
perquè, com molt bé expli-
ca l’artista: “Tota la vida ja 
està emmarcada i està just 
aquí”. Només cal aprendre 
a mirar.

Salut, bon cinema i el 
millor terrormolins de sem-
pre, Mr. Haneke!

Pere Jordi Munar

Les escoles Josep Maria 
Madorell i La Sínia han 
obert les seves bibliote-
ques a tots els molinencs 
per segon any consecu-
tiu. Es tracta del projecte 
Biblioteques Escolars de 
Barri, que l’Ajuntament 
impulsa amb els dos centres 
amb l’objectiu d’apropar la 
lectura i els serveis d’aquests 
espais a les zones que es 
troben més allunyades de la 
Biblioteca Municipal i així 
també ampliar el ventall 
d’usuaris. Durant el curs 
passat, més de 200 persones 

van utilitzar aquest servei.
Les biblioteques amplien 

els horaris d’obertura res-
pecte a l’any passat. L’espai 
de l’escola La Sínia obre 
dilluns i dimecres de 16.30 
a 18.30h, mentre que l’es-
cola Josep Maria Madorell 
ho fa dimarts i dijous en el 
mateix horari. En els dos 
centres, els infants menors 
de 9 anys hi han d’anar 
acompanyats. La iniciativa 
va dirigida a tota la ciuta-
dania.

Jaume Ortega

"Rosalie Blum" i "Maudie. El color de la vida", 
darreres propostes del Cineclub

Les escoles Madorell i La Sínia 
obren les biblioteques al públic 

Cedida per l'ajuntament - Dan Costa
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Estadística parroquial 
del mes d'octubre

Durant el mes d'octubre, a la parròquia de Sant Miquel 
Arcàngel de la nostra vila es van celebrar 1 bateig i la 
cerimònia religiosa de 12 exèquies.

Batejos
Dia 22: NEIRA. Filla de Pedro Pérez Martínez i 
Cristina Llach Gil.

Exèquies
Església de Sant Miquel

Dia 5: Joan Pla Vila, de 89 anys
Dia 8: Juan Benítez Rodriguez, de 74 anys

Capella del Tanatori
Dia 3: Conxita Morales Haro, de 87 anys
Dia 6: José Duarte Navas, de 84 anys
Dia 7: Antonio Fernández Ruiz, de 83 anys
Dia 8: Angela Ollé Vallcorba, de 85 anys; 
          Ramon Alacid Ramírez, de 85 anys
Dia 9: Alberto Del Rio Martín, de 75 anys
Dia 11:Francisca Mas Arolas, de 94 anys
Dia 13:Eutíquio Gutierrez Arias, de 80 anys
Dia 21:Víctor Pérez Blazquez, de 67 anys
Dia 22:Josep Maria Gardés Bonet, de 86 anys

Secció elaborada per Josep Artés i Martí

El record de l’humorista 
i activista Carles Vives 
serà present per sempre a 
Molins de Rei amb un racó 
que porta el seu nom, el 
qual va ser inaugurat en un 
multitudinari acte celebrat 
el diumenge 29 d’octubre. 
La petita plaça que queda 
davant la Casa de les 
Aigües del Canal de la 
Infanta, que fins ara no 
tenia nom, ha estat bateja-
da com el Racó de Carles 
Vives i Morgó. Per fer-ho 
visible, s’ha col·locat un 
petit monument de totxos 
blancs amb una placa que 
l’homenatja i recorda la 
“seva dedicació a la vila 
i als infants afectats de 
càncer i llurs famílies”. 

Vives va dedicar la seva 

vida a la lluita contra el 
càncer infantil. Després 
de la mort de la seva filla 
a causa d’aquesta malal-
tia, va impulsar nombro-
ses iniciatives per recap-
tar fons destinats a lluitar 
contra el càncer infan-
til, en col·laboració amb 
l’Associació de Familiars i 
Amics de Nens Oncològics 
de Catalunya (AFANOC). 
També va col·laborar amb 
seccions d’humor a Ràdio 
Molins de Rei i a Ràdio 
Sant Vicenç, i va publicar 
set llibres d’acudits per 
recaptar fons. 

Quan Vives va morir el 
2012, víctima també d’un 
càncer, diverses entitats 
cíviques de Molins de Rei i 
un gran nombre de persones 

a títol individual van signar 
una petició amb l’objectiu 
de dedicar-li un carrer. El 
Ple de l’Ajuntament va 
aprovar per unanimitat fa 
un any que es destinaria 
una via pública al record 
de Vives. 

En l’acte d’inauguració 
d’aquest racó de la vila 
dedicat a l’activista i 
humorista, la seva vídua, 
Teresa Alfonsea, va recor-
dar la voluntat de Vives de 
col·laborar i ajudar sempre 
en la lluita contra el càn-
cer infantil. L’acte va con-
cloure amb poesia recitada 
per Alexandra Morera i una 
actuació de la coral Les 
Veus del Dilluns.

Jaume Ortega
La targeta que permet viat-
jar gratis en transport públic 
a canvi del cotxe o la moto 
vells es troba en funciona-
ment des del 2 d’octubre. 
La T-verda, un títol creat 
per l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB), 
permet utilitzar de forma 
il·limitada i gratuïta durant 
tres anys els serveis de 
transport públic integrats en 
les sis zones tarifàries a qui 
hagi desballestat un vehicle 
sense etiqueta ambiental –i 
per tant, dels més contami-
nants– i  no se’n compri un 
de nou durant la vigència 
de la targeta. La iniciativa 
s’emmarca en l’estratègia 
metropolitana per millorar 
la qualitat de l’aire i poten-
ciar el transport sostenible. 

Els vehicles que perme-
ten disposar de la T-verda 
si es donen de baixa són els 
turismes dièsel matriculats 
abans de 2006 (Euro 3) o 
els de gasolina d’abans del 
2000 (Euro 2), així com 

els ciclomotors matricu-
lats abans del 17 de juny 
del 2002 i les motocicletes 
d’abans del juliol del 2004 
(pre-Euro o Euro 1). 

Les persones que poden 
obtenir aquest títol de trans-
port, de renovació anual, 
han d’acreditar haver desba-
llestat un vehicle sense eti-
queta ambiental de la seva 
titularitat en els darrers sis 
mesos des de la sol·licitud. 
Aquests vehicles han de 
pagar l’impost sobre vehi-
cles de tracció mecànica 
(IVTM) en algun municipi 
de l’AMB. A més, s’han de 
comprometre a no adquirir 
un nou vehicle durant la 
vigència de la targeta. Els 
sol·licitants del títol no han 
d’haver comprat un vehi-
cle durant els sis mesos 
abans de la presentació de 
la sol·licitud, han de ser 
majors d’edat i estar empa-
dronats en un municipi de 
l’AMB.

Jaume Ortega

Entra en funcionament la 
T-verda, una targeta que 
permet viatjar gratis en transport 
públic a canvi del vehicle vell

Carles Vives ja té un racó amb el seu nom
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Fa uns anys que la Col·lecció 
“Catalunya Desapareguda” 
–Editorial Efadós– ha acon-
seguit espais en els apara-
dors de moltes llibreries de 
Catalunya amb uns volums 
atractius, de tapa dura i un 
format molt maniobrable 
(21,7 x 15,7 cm), que ens 
remunten al passat de muni-
cipis del país i de barris de 
Barcelona. 

L’any 2017 ha vist la 
llum l’exemplar dedicat 
a Molins de Rei, obra de 
la historiadora molinen-
ca Marta Gelabert Amat. 
Tal com va passar amb 
el volum corresponent 
de la no menys coneguda 
col·lecció “L’Abans”, de la 
mateixa editorial i autora, 
és un tipus de llibre que 
també mereix un lloc en les 
prestatgeries dels interes-
sats a conservar bocins del 
passat de la vila.

L’edició ha comptat 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Molins de 
Rei i de diversos arxius par-
ticulars i públics, com ara 
els del Centre Excursionista 
de Catalunya, de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya, 
de l’Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya i 
el Municipal de Molins de 
Rei.

La lectura d’aquesta 
obra comença amb quatre 
petites cascades de motius 
per recordar el valor visual 
del passat de Molins de 
Rei: dues presentacions 
–de l’alcalde Joan Ramon 
Casals i del regidor de 
Cultura Xavi Paz–,  un 
pròleg –de Sílvia Bel–  i 
la introducció temàtica que 
signa l’autora. A continua-
ció, el lector troba més de 
150 fotografies repartides 
al llarg de 183 pàgines. I 
tot plegat, comentat a tra-
vés d’oportuns textos de 
Gelabert, que són molt més 

que simples peus de foto-
grafia.

El contingut de les foto-
grafies i els seus corres-
ponents comentaris es dis-
tribueixen en tres apartats 
que s’inicien en pàgines 
de color gris i no ordenats 
de manera cronològica, 
sinó geogràfica. Això no és 
pas un inconvenient, sinó 
un tret que dóna al llibre 
una capacitat d’establir un 
munt de petits viatges en el 
temps, tot donant importàn-
cia al factor territorial.  

En primer lloc, a “Vila 
de Molins de Rei. Una pas-
sejada pel nucli urbà més 
antic” es fa un recorregut per 
l’espai comprès entre dues 
carreteres –la de Caldes i 
la Reial–, en què destaca 
el tractament del pas del 
temps a través de la revi-
sió d’allò que no tornarà: 
indrets, algunes tradicions i 
els antics mitjans de trans-
port. Després, a “El Pla. 
Riu i rec, elements d’origen 
i identitat per a la vila” es 
copsa clarament l’evolució 
de l’activitat econòmica i 
social de Molins de Rei en 
relació amb l’entorn físic. 
Finalment, a “Collserola. 
L’entorn rural dins l’antic 
terme d’Olorda”, el lli-
bre s’acomiada de la nos-
tra mirada mitjançant els 

records d’espais i moments 
on s’acumularen vivències, 
com la Font dels Casats 
i l’aplec del Dilluns de 
Pasqua.

Tot i que el volum no 
compta amb un índex de 
continguts per capítols ni un 
mapa o plànol de referèn-
cia, el lector coneixedor 
de Molins de Rei es podrà 
orientar fàcilment en el 
viatge adreçat al passat que 
el llibre li proposa. Això 
és possible gràcies a la 
seva distribució interna, ja 
esmentada, i a l’habilitat 
que té Gelabert de con-
nectar amb la generació de 
persones que en llegir el 
llibre reconeixeran indrets, 
situacions i persones.

Aquest Molins de Rei 
desaparegut té altres qua-
litats que el fan atractiu 
per a un ventall ampli de 
possibles lectors i lectores, 
més enllà d’aquella genera-
ció que podria semblar cri-
dada a la nostàlgia, ja que 
significa un impuls per a la 
recuperació del passat de 
Molins de Rei, és capaç de 
concentrar fotografies que 
d’altra banda resultarien 
disperses i aporta més ele-
ments visuals i de reflexió a 
la historiografia de la vila.

Francesc Santolaria

L’analista i historiador 
cinematogràfic molinenc 
Albert Galera ha publicat 
un nou llibre, Jean-Pierre 
Melville. Sombras y silen-
cios, a la venda des del 15 
de novembre.

La nova publicació de 
Galera és una monogra-
fia sobre el director fran-
cès Jean-Pierre Melville, 
autor de títols com El 

silencio de un hombre, El 
ejército de las sombras o 
Círculo rojo. Considerat 
un dels cineastes més 
influents del cinema 
europeu, enguany se cele-
bra el centenari del seu 
naixement, fet que suposa 
una gran oportunitat per 
recuperar l’essència del 
cinema d’aquest mestre. 

Publicat pel segell 
Ediciones Rosetta, el seu 
llançament ha coincidit 
amb la publicació de l’as-
saig col·lectiu Michael 
Haneke. La estética del 
dolor (Ed. Hermenaute), 
segon llibre oficial del 
Festival de Cine de Terror 
de Molins de Rei, del qual 
Galera n’és el coordina-
dor i coautor. 

La trajectòria com a 
escriptor cinematogrà-
fic de l’Albert Galera no 
s’atura, ja que actualment 
està preparant una altra 
monografia, ara centra-
da en un altre dels grans 
directors europeus.

Redacció

Club de Lectura Infantil
L’Escola Estrambota, d’Imma Monzó

Maria Camescames i Brutus Castanyer s’avorreixen a 
l’escola i els seus pares no saben què fer amb ells. Per 
sort, descobreixen l’escola de la senyora Estrambota. 
Allà no hi ha deures ni normes, els alumnes no són curo-
sos i en el menú del migdia només serveixen postres. És 
el paradís! La Maria i el Brutus s’ho passen molt bé a 
l’escola, però un dia es produeix un robatori: un desco-
negut s’emporta l’Estrambollibre, un llibre fantàstic que 
concedeix tots els desitjos. Els infants hauran d’ajudar 
la senyora Estrambota i el despistat senyor Blink a recu-
perar el llibre.

Aquesta és la fascinant història, escrita per l’Imma 
Monzó, que els participants al Club de Lectura Infantil 
de la Biblioteca podran comentar entre ells el dia 21 de 
desembre.  

El Club de Lectura Infantil és un espai de trobada per 
a nois i noies a qui els agrada la lectura. Es reuneixen un 
cop al mes per poder compartir sensacions i experièn-
cies a través dels llibres que han llegit. 

Els objectius del Club de Lectura Infantil són diver-
sos, tant en el pla individual com en el col·lectiu: d’una 
banda, es promou la lectura, la capacitat de comprensió 
dels textos i l’adquisició de l’hàbit lector, tot millorant 
el lèxic i les formes d’expressió oral; de l’altra, es dila-
ten les vivències pròpies amb el diàleg i la lliure opinió 
sobre tot allò que evoca una lectura determinada. Al 
capdavall, es fomenta l’ús de Biblioteca i s’afavoreix la 
relació entre els membres del grup mentre gaudeixen del 
temps lliure en companyia.

La presència d’una dinamitzadora que coneix bé el 
llibre ajuda a organitzar, animar i enriquir la trobada. 
D’aquesta manera es tracta que tots els participants 
puguin valorar el text i puguin parlar de quins perso-
natges els han interessat, de com els hauria agradat que 
acabés el llibre, etc. 

El Club de Lectura Infantil de la Biblioteca Pau Vila 
és una activitat on fer amics, desenvolupar la imagi-
nació i la creativitat a través dels llibres i aprendre a 
comunicar-se amb l’entorn que ens envolta. En defini-
tiva, experimentar, compartir i divertir-se amb l’univers 
infinit de sensacions i de coneixement que ofereix la 
lectura.

Activitat infantil mensual. A partir de 9 anys. Places 
limitades. Inscripcions obertes 

Biblioteca Pau Vila

Dijous 21 de desembre, a les 17.30 h, 
a la Biblioteca Pau Vila

A partir de 9 anys. Places limitades

Molins de Rei desaparegut. Carrers i 
paisatges (volum 1) Marta Gelabert Amat

Albert Galera publica Jean-Pierre Melville. Sombras y silencios
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Telefons d’interés
OFICINES ADMINISTRATIVES

93 680 3340 Ajuntament

93 680 3341 Of. Informació

93 680 3362 Fax Ajuntament

93 680 3733 Medi Ambient i Territori

93 680 3731 Serveis Personals

93 668 0680 Piscina Municipal

93 680 1976 Gestió Tributària

93 668 5452 Punt d’Infor. Juvenil

93 668 1595 Correus

93 668 1730 Jutjat de Pau

93 668 2586 Notaria

93 666 7311 Agencia Tributària 

93 666 8345            Registre de la Propietat 

                         de Sant Feliu de Llobregat

93 685 1988 Oficina de Treball

  de la Generalitat 

URGÈNCIES

93 668 8866 Guàrdia Urbana

93 632 7440 Comissaria de Policia

93 668 7711 Ambulatori

93 680 2876 Ambulatori/Urgències

112 Bombers

93 680 1639 Cementiri

93 668 79 61   Serveis Funeraris 

902 231 132                          i Tanatori

061 Ambulàncies

93 640 8080 Taxis

93 668 5530 Centre Mèdic Molins

93 668 2594 RENFE

900 750 750 Gas Natural

AVARIES

900 394 041 Gas Natural

93 602 2701 ENDESA

93 680 0888 Enllumenat públic

902 186 018 Servei municipal d’aigües

EQUIPAMENTS PÚBLICS

93 680 52 63                    Federació Obrera

93 680 1572 Pavelló Poliesportiul

93 668 0680 Piscina Municipal

93 680 0254 Mercat Municipal

93 680 2663 Llar Municipal d’Avis

93 680 1681 Biblioteca Pau Vila

93 668 2226 Llar d'infants Mpal. El Rodó

93 668 4660 Llar d’infants Mpal. El Molí

93 668 8482  Llar d'infants Mpal. La Traca

93 668 6259    Llar d'infants privada El Cargol

93 680 1636 Escola d’Adults Rafael Farré

93 680 1645 Escola El Palau

93 668 3529 Escola Castell Ciuró

93 668 4054 Escola Estel

93 680 1633 Escola l’Alzina

93 680 1620 Escola Pont  de la Cadena

93 668 7466 Escola Josep Ma. Madorell

93 680 2709 Col·legi Virolai

93 668 3450 Col·legi Sant Miquel

93 668 68 55                      Escola La Sínia

93 668 3762 Institut Bernat el Ferrer

93 680 2438 Institut Lluís de Requesens

93 680 2488 Centre Cívic l’Àngel

93 668 2228 Centre Comunitari 

 Pont de la Cadena

93 680 1663 Can Santoi

93 668 4812 Centre d’Ocupació i  

 Desenvolupament Joan N. García-Nieto

93 680 1637 Escola Municipal de  

 Música Julià Canals

93 680 09 96        Centre Cívic Riera Bonet  

SERVEIS

93 668 1839        Parròquia de Sant Miquel

93 668 6161 Ràdio Molins de Rei

93 668 39 21 Deixalleria

93 680 3340 Arxiu Municipal

93 668 18 18                Creu Roja                       

93 668 77 51                                   Museu

Acte d’inauguració del col·legi Alfons XIII
El diumenge 24 d’octubre de 1926, a les 11 del matí, va sortir SM el Rei Alfons XIII del Palau de Pedralbes cap a Molins de 
Rei. Vestia d’almirall de color caqui i ostentava al pit la venera dels quatre ordes militars.

La vila, d’aproximadament uns 5.000 habitants, es va engalanar amb domassos i banderes nacionals a gairebé totes les cases 
de la carretera i a l’entrada de la població s’havien aixecat dos artístics arcs amb dedicatòries al monarca.

Al carrer de Rubió i Ors, on s’havien construït les noves escoles, havia de celebrar-se l’acte i va ser on es varen congregar 
les personalitats i convidats des de molt abans de les10 del matí.

Enfront de les escoles, s’havia aixecat una espaiosa tribuna per als convidats i una altra al pati central de l’edifici.
A un dels costats de l´entrada principal de les escoles, es va col·locar, sobre una tarima, la butaca que havia d´ocupar SM i 

en l’altre costat, una taula amb els ornaments religiosos, on havia de revestir-se el bisbe de Barcelona per beneir l´última pedra.
Al llarg del carrer  Rubió i Ors es van col·locar els sometents del Partit amb les seves corresponents banderes, els Comitès 

de la Unió Patriòtica, també amb les seves banderes, i els nens i nenes de les Escoles Nacionals, que ostentaven llacets dels 
colors nacionals; al capdavant hi havia els mestres Teresa Solé, Máximo Mola i Joan Constantí, així com la Banda de Música 
del Regiment de Badajoz, que amenitzava la festa i va estar tocant escollides composicions.

Entre els que esperaven SM figuraven, entre d’altres, el rector de la Universitat Doctor Martínez Vargas; l’alcalde de la vila, 
Josep Folqué; els tinents d’alcalde Antoni Canals i Josep Serra; els regidors Martí, Castellví, Monné, Canalias i Bofill; el secre-
tari de l’Ajuntament, Feliciano Baratech; el jutge d’instrucció, Josep Bravo; el jutge municipal, Pablo Cazes; el fiscal, Josep 
Muntané; el tinent coronel de la Guàrdia Civil, Juan García; l’arquitecte que havia dirigit les obres, Serra Martínez; el rector de 
la vila, reverend Joan Colomé, i el vicari Josep Carol.  

De Barcelona hi havia l’alcalde, Baró de Viver; el governador militar general Correa; el president de la Diputació, comte del 
Montseny; el comandant de Marina, Cadarso; diversos regidors i diputats, i un llarg etcètera.

Hi figuraven, a més, diverses parelles de Mossos d´Esquadra, al capdavant de les quals hi havia el comandant Oller.
A quarts de dotze del matí, va arribar el general Primo de Rivera, acompanyat del capità general Barrera, que van ser rebuts 

amb aplaudiments.
El marquès d’Estella, mentre arribava SM, va estar admirant una per una les catorze banderes que hi havia del Sometent i 

fent preguntes als seus portadors.
A les 11.25 va arribar SM el Rei Alfons XIII, que va ser rebut entre aplaudiments i aclamacions, mentre tocava la Marxa Reial 

la banda de música i voltejaven les campanes.
Acompanyaven el monarca el governador civil, general Milans del Bosch; el cap de la Casa Militar, general Berenguer; el 

vicealmirall Morales; el majordom major de Palau, duc de Miranda, i altres representants palatins.
El rei, després de saludar tots els que esperaven, i sense que cessessin els vives i aplaudiments, es va traslladar a l’interior 

de l’edifici i, després de descansar breus moments, va visitar, seguit de la comitiva oficial, el nou edifici. En un dels locals del 
Grup Escolar, el rei va ser obsequiat amb pastes i xampany.

Acabada la visita a l’edifici, el rei i els seus acompanyants es van traslladar a la porta principal, on  l’alcalde Josep Folqué, 
amb la vènia del monarca, va llegir un discurs de salutació, amb el qual li donà la més cordial benvinguda en nom de tota la 
població i li agraí l’honor d’assistir a col·locar l’última pedra de l´edifici escolar.

Tot seguit, el general Milans del Bosch va hissar la bandera nacional a l’edifici en aquell moment van caure sobre el rei i 
altres autoritats una pluja de flors naturals. Novament van tocar les campanes al vol i la banda de música va interpretar la Marxa 
Reial. En aquell moment es va desbordar l’entusiasme del públic, que esclatà en aplaudiments i crits de joia.

Alfons XIII va procedir, tot seguit, a la col·locació de la darrera pedra, aquesta que era un tros d’esglaó de l’escala principal. 
Consistia en un bloc de 20x50 centímetres i portava esculpida la següent inscripció: “Última piedra colocada por Don Alfonso 
XIII”. Estava alineada amb la de l’altre tram d’escala, que portava la inscripció:  “Empezaron las obras en 4 de Mayo de 1925”.  

Per a la col·locació de la pedra hi havia preparada una paleta de bronze sobredaurat, rematada amb la corona reial i, a sota, 
l’escut de la vila, i portava la següent inscripció:  “Me usó S. M. el Rey Alfonso  XIII en la colocación de la última piedra de 
las Escuelas Públicas – Molins de Rey”.

Després que el bisbe beneís la pedra, el rei va tirar la primera palada d’argamassa i després va oferir la paleta a les altres 
autoritats, que van fer el mateix que el monarca.

Acabat aquest acte, el rei, les autoritats i el poble en massa es van traslladar al pati central de l’edifici i, en la tribuna, el rei 
Alfons XIII i els seus acompanyants van signar en un àlbum que hi havia preparat. A continuació, el rector de la Universitat, 
Doctor Martínez Vargas, va pronunciar un eloqüent discurs al·lusiu en aquest acte que enaltia la figura del monarca.

A les 13.25 h, el rei, amb el seu seguici, va tornar a Barcelona, i va ser acomiadat amb els mateixos honors, crits de joia i 
aclamacions que a la seva arribada.

Vicenç Joan Camps

Discurs de benvinguda de l'alcalde de la vila Josep Folqué.  Col·lecció de Vicenç Joan Camps



27
núm. 537 octubre 2017

L’Open Infantil de BTT 
(Bicicleta Tot Terreny), 
organitzat per l’escola de 
ciclisme One to One, guan-
ya, cada any, més pes dins 
el programa d’actes de la 
Festa Major de Molins de 
Rei. Si l’any passat la xifra 
de 101 inscrits suposava 
una fita mai assolida per 
aquesta competició espor-
tiva per als més petits, 
aquesta edició han tornat a 
batre el seu rècord: s’hi van 
apuntar 127 infants.

El mèrit és encara més 
gran si es té en compte 
que pocs minuts abans de 
començar queia un fort 
aiguat que podia haver fet 
desistir les famílies d’apro-
par-se fins al turó de la plaça 
de les Bruixes, al barri de 

la Riera Nova. No obstant 
això, gairebé tothom hi va 
anar, perquè els participants 
finals van acabar sent-ne 
122. De fet, la cita té cada 
cop més capacitat per atreu-
re famílies de tot Catalunya 
que s’apropen fins a Molins 
de Rei.

Els diferents circuits que 
munten per aquesta plaça en 
forma de bosc es van omplir 
de famílies que animaven 
els seus fills en l’esforç que 
suposa aquesta cursa. Els 
més petits es limitaven a fer 
una volta circular pels peus 
del turó, però els més grans 
tenien camins més estrets, 
desnivells i revolts en els 
quals havien de jugar amb 
la seva habilitat per sortejar 
els obstacles.

La prova es divideix en 
cinc categories. La que va 
tenir més inscrits va ser la 
Infantil (35 nens), que van 
guanyar Daniel Hausman, 
en la categoria masculina, i 
Brenda Teixidó, en la feme-
nina. Hi va haver 27 inscrits 
a Alevins, categoria que van 
guanyat Alan Teixidó, en la 
masculina, i Marta Cano, 
en la femenina.

Roc Cubí i Laia Galbany 
van guanyar en la catego-
ria de principiants; Martí 
Comas i Laia Rodríguez ho 
van fer en la de Benjamins, 
i Marc Dantí i Cesca Comas 
van ser els primers en pre-
benjamins, en la categoria 
masculina i femenina, res-
pectivament.

Text i fotos: Jordi Julià

L’aixecador de Molins de 
Rei Marcos Ruiz va acon-
seguir dues medalles d’or 
en el Campionat d’Europa 
d’halterofília sub 23 dis-
putat a la ciutat albanesa 
de Durrës els dies 21 i 22 
d’octubre.

Competint en la catego-
ria de 105 kg, Marcos Ruiz 
va aconseguir l’or en total 
olímpic amb una marca de 
378 kg i també or en la 
modalitat de dos temps amb 
una marca de 203 kg. En 
arrencada va aconseguir la 
medalla de plata amb 175 
kg. 

És la segona vegada 

que l’aixecador molinenc 
aconsegueix el màxim títol 
continental, després del que 
va conquerir l’any passat 
a Israel.

Novena posició per a 
Noelia Caballero

Una altra molinenca, 
Noelia Caballero, també 
va fer una meritòria actua-
ció en aquests Campionats 
d’Europa. Concretament, 
l’aixecadora va obtenir la 
novena posició de la seva 
categoria en arrencada (78 
kg), dos temps (95 kg) i 
total olímpic (173 kg).

Jose Polo

El dissabte 21 d’octubre, 
la Federació Catalana de 
Judo (FCjiDA) va organit-
zar a Barcelona la Segona 
Copa Catalunya per a 
les categories Benjamí i 
Aleví. 

14 judokes del club de 
judo de la vila hi van par-
ticipar i van aconseguir 
9 tercers llocs, 3 segons 
llocs i 2 primers llocs. 

Redacció

L’Open Infantil de Bicicletes Tot Terreny es 
torna a superar i arriba als 122 participants

Marcos Ruiz torna a proclamar-se 
campió d’Europa d’halterofília

14 judokes de la vila participen 
en la Segona Copa Catalunya

Cedida per Viu Molins
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El passat diumenge 22 
d’octubre, el Club Esportiu 
Molins de Rei va fer la pre-
sentació dels seus equips 
de les seccions d’handbol 
i d’hoquei. Un total de 21 
equips d’handbol, més 6 
equips d’hoquei, van poder 
presentar les seves forma-

cions, des dels prebenja-
mins fins els sèniors.
300 esportistes van poder 
desfilar en el Poliesportiu 
Municipal, omplir de color 
la pista i fer gaudir a tots els 
assistents a l’acte, el qual 
va comptar amb la presèn-
cia del regidor d’Esports de 

l’Ajuntament de Molins de 
Rei, Xavi Paz.

El president del club, 
Alfred Puntas, va ressaltar, 
en el seu discurs adreçat a 
tota la família que forma 
part del Club Esportiu 
Molins de Rei, que “volem 
convertir el nostre Club 

en un model a seguir a 
l’hora de formar esportis-
tes i persones, combinant 
la formació esportiva amb 
la transmissió de valors 
com són el respecte, la 
tolerància, la diversitat, 
l’esforç,  el compromís i 
l’esportivitat”.

També es va aprofitar 
l’acte per presentar el nou 
web del Club: www.cemo-
linsderei.cat. I com a clo-
enda es va fer la foto oficial 
de la temporada 2017/18.

Redacció

Es presenten els equips del Club Esportiu Molins de Rei

Família i atletisme. La con-
junció d’aquests dos con-
ceptes va fer que la Cursa 
de Sant Miquel d’aquest 
any augmentés un 71% 
la seva participació res-
pecte a la de l’any passat. 
Concretament, 3.377 per-
sones van omplir d’esport 
els carrers del municipi. 

El motiu d’aquest creixe-
ment: la creació d’una nova 
modalitat de cursa per a 
famílies. L’altra novetat 
d’aquesta edició, la festa de 
l’escuma, va servir per tan-
car la matinal d’atletisme 
de forma “festiva”.

Un total de 1.738 perso-
nes van formar part de la 

cursa familiar. Va ser, amb 
diferència, la modalitat 
amb més participants. La 
cursa de 10 quilòmetres va 
tenir 248 atletes; la popular, 
de 3,5 km, 776, i la infantil, 
d’1,5 km, 615. 

En l’àmbit competi-
tiu, la cursa de 10 km va 
tenir Lucas Mola i Ainhoa 

Raso com a guanyadors; 
la popular, de 3,5 km, la 
van guanyar Marc Pascual 
i Paula Blasco; i Gerard 
Julià i Georgina Guzmán, la 
infantil. D’altra banda, l’es-
cola més participativa va 
ser el Castell Ciuró i l’ins-
titut amb més alumnes en 
la cursa va ser el Bernat el 

Ferrer. L’Atletisme Molins, 
el club molinenc dedicat 
a aquest esport, va ocupar 
10 de les primeres 17 posi-
cions de la cursa popular. 
A més, van aconseguir un 
total de 12 podis en les 
diferents categories.

Text i fotos: Jose Polo

Les famílies desborden la Cursa de Sant Miquel
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El passat 3 de setembre va 
tenir lloc la competició Vies 
Braves Swimrun Race 17, 
disputada entre les pobla-
cions de Portbou, Colera i 
Llançà, amb un recorregut 
total de 16 quilòmetres. 

Aquesta prova, formada 
per equips de dos compo-
nents, combina les modali-
tats de nadar i córrer alter-
nant camins de ronda amb 
les vies braves de les matei-
xes poblacions.

En la modalitat Race, 
d’una distància total de 16 
km (12,2 km corrents i 3,8 
km nedant), el molinenc 
Lluís Basagaña, que forma-
va equip amb el barceloní 
Albert Barea, va aconseguir 
el segon lloc de la classi-
ficació general i el primer 
en categoria masculina, 
amb un temps de 2 hores i 
23 minuts. Només van ser 
superats per un equip mixt. 

Redacció

El passat 28 d’agost es va 
disputar la XII edició de 
la travessia de la Volta del 
Serrà a les aigües de Sant 
Feliu de Guíxols. 

Aquesta prova consis-
teix a nedar 7 km per tota 
la costa en equips de dos 
nedadors: mentre un neda-
dor va en caiac i guia el 
seu company, l’altre neda, 
i es poden anar fent els 
relleus que es vulguin entre 
ells mateixos. És una prova 
que requereix d’una molt 

bona sincronització entre 
l’equip, ja que només un 
sol membre pot anar amb 
neoprè i això comporta una 
dificultat afegida a l’hora 
de fer el relleu i pujar al 
mateix caiac. 

En categoria Màster, els 
molinencs Joan Xambó i 
Lluís Basagaña van acon-
seguir una meritòria segona 
plaça, amb un temps de 2 
hores i 2 minuts.

Redacció

La Secció de Tir amb Arc 
del Centre Excursionista 
Molins de Rei (CEM) està 
obtenint molts títols en 
les competicions en què 
participa. Així, en el VI 
Campionat Estatal IFAA 
Field, disputat a Llucena 
(País Valencià), les arque-
res del CEM Maria José 
Jiménez i Àngels Llorens 
van revalidar el títol de 
campiones d’Espanya per 
tercer any consecutiu. El 
molinenc Pol Moyés es va 
proclamar subcampió en la 
seva categoria. 

A la Copa Femenina 
XXXVI Trofeu Mercè 
Esportiva, celebrada el 
8 d’octubre al Camp 
Municipal de Tir amb 
Arc Fossat del Castell de 
Montjuïc, les molinen-
ques Maria José Jiménez, 
Àngels Llorens, Esther 
Poch i Andrea Antonijuan 
van quedar classificades en 
primer lloc, i Berta Freixas 
va quedar segona en la seva 
categoria. A la competició 
hi van participar 80 arque-

res, cinc de les quals del 
CEM.

I en el 5e Trofeu 
Internacional Vila d’Encamp 
(Principat d’Andorra), dis-
putat el cap de setmana 21 

i 22 d’octubre, Maria José 
Jiménez i Àngels Llorens 
van quedar campiona i sub-
campiona, respectivament.

Redacció 

La Secció de Tir amb Arc 
del CEM va sumant podis

El soci del Centre 
Excursionista Molins de 
Rei (CEM) Mingo Ruiz va 
aconseguir la sisena posició 
en la cursa de muntanya 
"Ultra Trepitja Garrotxa 
Solidària". 

Aquesta prova, que es 
va desenvolupar durant el 
cap de setmana 21 i 22 
d'octubre, té una distància 
de 110 km i un desnivell 
positiu de 5.300 metres que 
cal fer en menys de 26 
hores, amb sortida a les 7 
del matí des del poble d'Oix 
(Garrotxa). 

El límit de participants 
és de 150 i la competi-
ció puntua per a la 5a 

Copa Catalana de Curses 
d’Ultraresistència i el 
Campionat de Catalunya de 
la FEEC (individual i per 
equips). 

La "Trepitja Garrotxa" 
és una cursa de muntan-
ya solidària perquè tots els 

beneficis que s’hi obtenen 
es destinen als projectes 
de recerca mèdica infan-
til de la Fundació Albert 
Bosch, a l’Hospital de la 
Vall d’Hebron. 

Redacció

Mingo Ruiz obté la sisena posició en la 
cursa d’ultraresistència “Trepitja Garrotxa”

Lluís Basagaña i Albert Barea 
obtenen la segona posició a la 
Vies Braves Swimrun Race

Joan Xambó i Lluís Basagaña 
queden segons a la travessia de 
la Volta del Serrà
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HORITZONTALS. -1.- 
Adeptes del catalanisme. 
2.- Quaranta-nou. Carbònic. 
Nitrogen. Onda de ràdio. 3.- 
Defectes. 4.- Agre. Lligar. 

Conec. 5.- Enllà. Dèspota. 
6.- Entesa. Níquel. Radi, 
només la primera. 7.- Pinyol. 
Part de l’esquelet. Broda. 8.- 
Nial. Homicidi. Insòlit. 9.- 

De Nova Anglaterra. Irlanda 
en gaèlic.  10.- Societat 
curta. Per on baixa el pipí. 
Àrea. 11.- Mil. Conjunt de 
casos. 12.- Lloc de delícies. 
Llest.

VERTICALS.-  1.- Carboni. 
Confon els colors. 2.- Àrea. 
Clerical. Cinc-cents. 3.- 
Tràfic enredat. U. Tercera 
lletra. 4.- Estrany. Contrari 
al sí. En quina època. 5.- 
Luxemburg. Cent. Xerrada. 
6.- Descarada al revés. 
Us fa riure. 7.- Nitrogen. 
Comunió. 8.- Congènit. 
Pronom acusatiu. Escut 
sense ut. 9.- Sofre. Crustaci 
decàpode. Encarcarada. 10.- 
País oriental. De cada dia. 
Companyia aèria. 11.- Ciutat 
bíblica. Carabassa musical. 
12.- Més sofre. Ho faré amb 
la serra. Àstat.

Solució als encreuats 
del número anterior

Horitzontals.  1.- 
Regionalista. 2.-Odrer. 
Tarari. 3.- CII. Cautelós. 4.- 
Tam. Grisos. 5.- Hològraf. N. 
A. 6.- Er. Ria. Úters. 7.- Ra. 
Immunitat. 8.- E. Sane. Dm. 
Sr. 9.- Tro. Antipapa. 10.- 
Assesta. Aral. 11.- D. Ut. 
Nu. P. A. 12.- Aromatitzant.

Verticals. 1.- Roc. Heretada. 
2.- Editora. Rs. R. 3.- Grial. 
Sos. O. 4.- Ie. Moria. Eum. 
5.- Orc. Gimnasta. 6.- N. 
Agrament. T. 7.- Atura. U. 
Tani. 8.- Latifundi. Ut. 9.- 
Ires. Timpà. Z. 10.- Salonet. 
Arpa. 11.- Tros. Raspa. N. 
12.- Ais. Astralat. . Sastre. 
Ir.

Encertants
No hi ha hagut encertants
Les respostes han de ser 
enviades a l'adreça del Llaç, 
Carrer Major 101, o del 
correo electrònic elllac@

telefonica.net, abans del dia 
20 de cada mes. És impres-
cindible donar el nom com-
plet, l’adreça i el telèfon. 
També ho heu de fer si les 
envieu per correu electtò-
nica

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 respos-
tes rebudes a la redac-
ció ha estat escollida a 
l’atzar la de Sefa Planas 
Gonzàlez. El guanyador 
del concurs pot passar a 
recollir el premi directa-
ment per BEEP, presen-
tant el DNI o qualsevol 
document acreditatiu.
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