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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.

Nou govern municipal
Fotograf : Dan Costa

Nou pacte de govern municipal a Molins de Rei

Una vegada trencat el pacte de govern municipal entre socialistes i convergents (com 
a conseqüència del suport del PSC-PSOE al PP, que afavoria l’aplicació de l’article 
155 de la Constitució), i després d’unes setmanes de negociacions, la CUP i ERC 

han acceptat la proposta de l’alcalde Joan Ramon Casals (CDC) per participar en la gestió 
municipal, amb el compromís de millorar la vila i preservar les institucions democràtiques 
del nostre país. 

A partir d’aquest mes de desembre, l’equip de govern estarà format per tretze regidors i 
regidores, alguns dels quals entraran al Govern municipal per primera vegada. Gent amb 
noves idees a la qual cal desitjar molt d’encert en la presa de les decisions que han de con-
tribuir a desenvolupar el futur de la nostra vila i país. 

Els primers a respondre positivament a la proposta de pacte de l’alcalde van ser els repu-
blicans, que ho van acceptar immediatament per unanimitat. La resposta dels membres de 
la CUP es va allargar gairebé un mes, però, finalment, han assumit la responsabilitat de 
formar part del Govern municipal, després d’uns quants anys a l’oposició, i s’han afegit a 
un pacte de govern que serà vigent durant l’any i mig que queda de legislatura fins a les 
properes eleccions i en el qual només s’hi han plantejat actuacions executables en aquest 
termini. 

La CUP ha evitat posar sobre la taula tot el seu programa polític durant aquest breu 
període i, per garantir la governabilitat de la vila fins a les properes eleccions, ha adoptat 
una actitud pragmàtica que ha de fer possible la realització de molts dels projectes de pre-
sent i futur a la nostra vila: la reforma de la plaça de les Palmeres i de la plaça del Molí 
–amb l’eliminació de les plaques fotovoltaiques–, l’adequació del Centre Vila per als via-
nants, la municipalització del servei d’energia per biomassa, la tarifació social, l’ampliació i 
reforma dels equipaments esportius, la millora de la comunicació corporativa, la residència 
per a la gent gran... A més a més, caldrà que el nou pacte de govern municipal garanteixi 
durant aquest proper any i mig l’adopció de polítiques actives cap a la igualtat social i 
d’oportunitats de tots els vilatans.

Des del PSC s’ha manifestat que moltes de les reformes plantejades amb el nou pacte són 
poc ambicioses i ja havien estat plantejades per ells. Sigui com sigui, cal que Molins de Rei  
no s’aturi i avanci cap al replantejament i humanització del nucli urbà i el seu entorn, i en 
la reforma i creació d’equipaments per encabir la gran quantitat d’activitats socials, espor-
tives i culturals que generen els molinencs. 

21D: les eleccions del 155

El proper 21 de desembre, els catalans estem cridats a votar en unes eleccions convoca-
des pel president de l’Estat espanyol. Pel president d’un Estat dirigit per una elit que 
des de fa anys pretén la recentralització i la involució democràtica que ara ha pogut 

materialitzar amb l’aplicació de l’article 155. 
Des dels grans altaveus mediàtics espanyols es repeteix reiterativament un discurs nega-

tiu i uniforme contra el Govern legítim de Catalunya, avui repartit entre l’exili i la presó. 
Per mitjà de l’enaltiment continu dels valors del nacionalisme espanyol i mostrant un total 
menyspreu cap als fets diferencials de la península, els mass media espanyols aprofiten la 
por de la ciutadania a les futures incerteses econòmiques per construir un discurs contra els 
catalans i la seva cultura.

Amb tot tipus de pressions judicials i econòmiques –com la pujada retroactiva de l’IVA a 
les entitats culturals i mitjans de comunicació–, el Govern central vol eliminar les empreses 
i institucions públiques que ens són pròpies, com TV3, una televisió amb veu pròpia i demo-
cràtica que no està sotmesa als dictàmens del partit que governa l’Estat espanyol.

Ens diuen que no som gent “normal” (X. García Albiol, referint-se  precisament a TV3), 
que hem de recuperar el sentido común (diverses veus), que el secessionisme no és compati-
ble amb ser un bon catòlic i que la unidad de España es un bien moral (Cardenal Cañizares). 
Fins i tot, si cal, redefineixen el diccionari i prohibeixen el color groc. Fan i diuen el que 
volen.

Fa quaranta anys l’Estat feia por. La por es va anar esvanint… però la por ha tornat de 
mans del partit més corrupte de tota la història de la democràcia espanyola. La por torna 
quan la policia deixa de servir i protegir el poble per agredir-lo. La por torna quan la jus-
tícia cau en la imparcialitat més impune. La por torna quan, a causa d’una transició mal 
acabada, els símbols feixistes –alguns dels quals no han estat mai retirats en diversos llocs 
de la península– es tornen a exhibir impunement. La por ha tornat de mans dels partits del 
155.

Enfront d’aquestes invectives i actituds, per a la majoria de catalans, sigui quina sigui la 
seva condició o procedència, els partits que han donat suport a l’aplicació de l’article 
155, davant les urnes del proper dia 21 haurien de quedar del tot desautoritzats.

A propòsit del 155
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Revistes
Una de les coses que sempre m’han cridat l’atenció de determinades consultes mèdi-
ques (especialment, tot i que no de forma exclusiva, en el cas de les clíniques den-
tals), és el fet que a les sales d’espera hi ha normalment, a disposició dels pacients 
(i, en aquest sentit, el mot és del tot escaient, atès el retard que s’acostuma a patir a 
ser atesos), revistes diverses, generalment de les denominades del cor, tot i que no he 
d’amagar que, en algun cas ben concret, a la nostra vila m’he trobat El Llaç.

No sé si és una qüestió de caràcter general o que només he detectat jo, però 
aquestes revistes acostumen ser, habitualment, d’una lleugera antiguitat, cosa que 
em fa sospitar que tal vegada són col·locades als llocs corresponents un cop han 
estat degudament consumides (per dir-ho així) pels professionals titulars de les con-
sultes... o per les persones que hi col·laboren.

Sigui com sigui, fa unes setmanes, tot esperant el meu torn en una de les esmenta-
des sales on hom roman fins que et criden, vaig tenir ocasió de topar-me, entre altres 
publicacions diverses, amb el núm. 1597 de la revista Mia, corresponent a la setma-
na del 17 al 13 de maig de 2017 (puc donar-vos aquestes dades detallades atès que, 
mancat llavors de paper i llapis, vaig fer una fotografia de la portada amb el mòbil) 
i vaig constatar que, a més a més dels diversos temes d’interès general anunciats 
a la dita portada, com ara “India Martínez: Estoy orgullosa de cantar flamenco”, 
“¿Ganas de sol? Elige bien tu bronceador” o “Así es la nueva conciliación”, hi 
havia un que em va cridar especialment l’atenció: “Manual del culo perfecto”.

Malauradament, quan anava a informar-me del tema amb més detall, van dir el 
meu nom i vaig entrar a la consulta programada, de manera que l’única informació 
sobre l’objecte concret de l’article l’he hagut de buscar a Internet on, lamentable-
ment (potser és que no en sé prou), només he pogut saber que el dit tema es desen-
volupava a les pàgines 42 i 43 de la revista, en l’apartat de “Belleza”... I jo, il·lús, 
que pensava que podria tractar-se d’un aspecte propi de la proctologia, l’especialitat 
que estudia la patologia de les malalties de l’anus i el recte!

Josep Lluís Revenga Santos

El jutge, el ministre i Sixena
“El jutge d’Osca ha aprofitat el 155 per reclamar al 
ministre de Cultura que lliuri a l’Aragó les obres d’art de 
Sixena del Museu de Lleida, però el ministre dona allar-
gues esperant les eleccions.
Ara caldrà veure si la manca de resposta immediata del 
ministre provoca que s’emprenguin contra ell el mateix 
tipus d’accions judicials empreses contra Santi Vila i 
Lluís Puig, el dos darrers consellers de Cultura, per no 
haver obeït el requeriment sense protestar. No sé gaire de 
lleis, però intueixo que a Méndez de Vigo no li passarà el 
mateix. És només això, una mena com d’intuïció.”  

Xavier Domènech, periodista –  
Regió 7 – 19 de novembre de 2017

Repressió en majúscules
“A l’editorial del mes passat explicàvem els fets viscuts 
referents al referèndum de l’1 d’octubre i ens referíem 
que estàvem vivint la història en majúscules (...) Però la 
maquinària que han engegat el PP, Ciudadanos i PSOE 
no té aturador i després d’una decisió jurídica incompren-
sible, el 2 de novembre es van engarjolar vuit consellers 
de la Generalitat després del seu pas per l’Audiència 
Nacional, mentre el president Puigdemont i quatre conse-
llers es desplaçaven a Brussel·les, on a hores d’ara hi fan 
estada amb un clar intent d’internacionalitzar el conflicte 
que s’està vivint a Catalunya i protegir-se de la fúria 
espanyola.
Després de viure tots aquests esdeveniments, una bona 
part de la societat catalana es troba en estat de xoc. De la 
nit al dia hem vist com ens han arrabassat les competèn-
cies pròpies i com una part del govern ha estat empreso-
nat i l’altra s’ha vist obligada a exiliar-se.
L’autoritarisme espanyol torna a ensenyar les seves urpes 
i sembla que ha decidit carregar-s’ho tot. Venen temps 
difícils que, un cop més, posaran a prova la capacitat de 
resistència del poble català.”  

Editorial REVISTA CAMBRILS, 
Núm. 555 – Novembre del 2017 

Els presos i la salut democràtica.
“El govern espanyol i els seus altaveus mediàtics neguen 
la condició de presos polítics a Jordi Cuixart, Jordi 
Sànchez i els consellers empresonats. Però de quina altra 
manera es pot qualificar aquells que perden la llibertat 
pel fet d’exercir de polítics i defensar les seves idees? 
Cal insistir: aquestes persones són a la presó no per haver 
destruït uns discos durs o per haver dedicat fons obtinguts 
irregularment a pagar unes obres de la seu de les seves 
institucions, sinó per haver fet allò tan poc comú en la 
política espanyola que és complir les promeses que, quan 
va ser el moment, ningú va qüestionar judicialment.”

Editorial EL PUNT AVUI  –17 de novembre de 2017

“Paciència, perseverança, perspectiva”

Tornen les Aules d’estudi a la 
Federació Obrera i a la Biblioteca Pau Vila 

Tal com ha fet els darrers anys, la Regidoria de Joventut organitza 
les aules d’estudi coincidint amb el període d’exàmens dels estu-
diants universitaris per tal que els joves trobin un espai on poder 
estudiar en condicions idònies.
Els dies i horaris de les Aules d’Estudi a la Biblioteca Pau Vila 
seran: 
-del 3 al 31 de gener de 2018 
dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 14 h; dissabtes, de 16 a 24 h; 
diumenges, de 16 a 22 h (tancat, dissabte 6 de gener – dia de Reis) 
Durant aquest horari, els serveis habituals de préstec de la Biblioteca 
no estaran disponibles. 
El dies i horaris de les Aules d’Estudi a la Federació Obrera 
seran: 
-del 8 al 31 de gener de 2018  
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 22 h
Amb la finalitat de garantir un espai idoni per a l’estudi, les per-
sones usuàries de les aules han de respectar el silenci i les normes 
bàsiques de bona convivència, com també tenir cura del material 
que hi ha. 

Punt Jove
Carrer Verdaguer, 48 –Edifici Federació Obrera

Tel. 93 668 54 52
Horari d’atenció: dilluns i dimecres, de 16 a 20 h, i dimecres al 

matí, de 10 a 14 h
http://pijmolinsderei.blogspot.com

Punt Jove
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Ja fa uns anys que vam 
començar a percebre que arri-
bava a Molins de Rei, com a 
Catalunya en general, gent de 
diversos orígens. El contacte 
entre les diferents procedèn-
cies i la nostra manera de ser 
i fer hauria d’haver suposat 
un enriquiment, però, malau-
radament, ens molts casos, i 
per causes diverses, la barre-
ja no s’acaba de produir i 
es creen agrupacions més o 
menys espontànies que no 
faciliten l’acostament entre 
“els d’aquí i els d’allà”.

Perquè la llengua no sigui 
mai un obstacle per acon-
seguir la integració d’uns i 
l’obertura dels altres s’han 
desenvolupat moltes activi-
tats des de fa una colla d’anys 
per trencar aquestes barreres 
invisibles que creem sense 
adonar-nos-en. El projecte 
del Voluntariat per la llengua 
és el que potser reflecteix 
millor aquesta incidència en 
la “barreja”, ja que ajuntar 
una persona que ja parla en 
català amb una altra que 
l’està aprenent és una mane-

ra molt directa d’incidir en 
l’aprenentatge de la llengua, 
però també, i sobretot, en el 
coneixement de l’entorn que 
acull aquestes persones nou-
vingudes.

Ja fa catorze anys que 
des del Servei de Català vam 
començar a “ajuntar parelles” 
per treballar el doble objectiu 
de la llengua i el coneixement 
de la població. Més de 500 
parelles avalen la idoneïtat 
de l’activitat i encara avui 
dia, si bé amb menys par-
ticipants, continuem oferint 
la col·laboració d’una perso-
na voluntària per ajudar en 
l’aprenentatge del català.

Aquest curs, però, hem 
iniciat una altra via: la dels 
joves. Tendim a pensar que 
els joves (sobretot quan són 
infants) aprenen de seguida 
i fàcilment. Això és bastant 
cert, però depèn del moment 
en què es produeix un canvi 
com pot ser traslladar-se a un 
altre país, aquesta alteració 
en la vida que es tenia es pot 
viure amb una certa angoixa. 
Si algú de la teva mateixa 

edat et dona un cop de mà, 
pot ser que ho acceptis millor 
que no pas si l’ajuda te la 
dona una persona més gran.

Això és el que uns quants 
alumnes de 3r i 4t d’ESO de 
l’Institut Bernat el Ferrer estan 
començant a fer. Amb la col-
laboració del Punt Jove i del 
professorat de l’institut, vam 
explicar als nois i noies l’exis-
tència d’aquest voluntariat i 
els beneficis que podien obte-
nir companys seus si creàvem 
aquestes parelles. S’ha de dir 
que ràpidament va sortir un 
grupet de 13 nois i noies que 
parlen en català (que faran el 
paper de voluntari)  i 7 nois i 
noies que necessiten suport 
per llançar-se a parlar aquesta 
llengua. En aquest moment, 
el gruix de voluntaris ha 
pujat a 27 i, si bé això ens 
encoratja a incorporar a la 
iniciativa altres sectors que 
també tinguin contacte amb 
el sector juvenil per buscar 
“aprenents” que s’hi vulguin 
afegir, de moment només 
podrem començar a treballar 
amb uns quants.

El compromís d’aprenents 
i voluntaris és fer deu hores 

de conversa amb la parella 
que els hagi tocat. No han 
de fer classe de català. No 
han d’ajudar a fer els deu-
res de català. Només han de 
tenir paciència i trobar temes 
de conversa engrescadors 
que facilitin que el qui fa 
d’aprenent se senti motivat a 
incorporar el català com una 
llengua seva més.

És molt positiu que també 
els joves facin voluntariat 
del tipus que sigui, amb el 
benefici social que això ens 
comporta a tots plegats. En 
el cas del català, si ells i elles 
són capaços de fer veure al 
seu “aprenent” que saber una 

llengua més li obrirà mol-
tes portes i que, així, tindrà 
les mateixes oportunitats que 
aquells que hem nascut aquí, 
ens estalviarem molts proble-
mes i situacions negatives en 
un futur. El nostre futur és a 
les mans dels joves. El futur 
de les llengües, també.

Servei Local de Català

Els joves també fan voluntariat
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Tenien 44 fitxes prepara-
des i, desgraciadament, en 
van haver d’improvisar 
una altra. La xacra de la 
violència masclista, encara 
que a molts els pugui sem-
blar que no hi tenen res a 
veure i que queda lluny, 
és molt present en el dia a 
dia. El Dia Internacional 
per a l’Eliminació de la 
Violència contra les Sones 
es va celebrar el dissab-
te 25 de novembre i just 
el dia abans, divendres 24, 
una dona era assassinada 
a Vinaròs (Castelló). Amb 
ella, arribava a 45 el nom-
bre de feminicidis oficials 
aquest 2017 a Espanya. Si 
se li sumen els no oficials i 
les morts de familiars com 
ara els fills, arriba a 91.

Tal com han fet en els 
darrers anys, el grup de 
dones Les Heures van fer 
una acció visible. Tenien 
preparades 44 fitxes, una 
per a cadascuna de les víc-
times, que mostraven dades 
com el nom, l’edat, la data 
de la mort o la població. Per 
recordar la Katharina, la 
darrera víctima, van dibui-
xar una silueta al terra amb 
guix, igual que havien fet 
altres anys, amb les parau-
les ‘Ens assassinen. Ens 
volem vives’. D’allà en sor-
tia un fil de sang, tant rea-
lista que fins i tot hi havia 

nens que preguntaven si era 
de veritat. Acompanyava 
el líquid un cordill d’on 
penjaven cadascuna de les 
fitxes.

Protocol contra agres-
sions sexistes

En el marc de l’acte de 
Les Heures, el CSO Mallolis 
va aprofitar per presen-
tar el Protocol d’agressi-
ons sexistes. És un docu-
ment pensat per a espais 
d’oci nocturn i específica-
ment per a la Festa Major 
Alternativa de Molins de 
Rei. “És una guia d’àmbit 
intern davant d’agressi-
ons sexistes que es puguin 
donar”, explicava al digital 
Viu Molins de Rei Judith 
Robles, que va presentar el 
protocol.

I és que Robles lamenta 
que “en espais alternatius 
també es donen aquestes 

agressions”. El que pro-
posa el Pla és, davant de 
tot, “tenir en compte les 
necessitats de la dona”. Si 
un cop es detecta l’agressió, 
aquesta demana que s’atu-
ri, la persona de la barra 
ha d’avisar l’agressor que 
aquest és un espai lliure 
de violència i que, si no 
para, serà expulsat. Si fes 
falta fer-ho, proposen for-
mar una muralla humana 
formada per dones i homes. 
A continuació, cal fer un 
recordatori del manifest i 
s’ha de fer un acompanya-
ment a l’agredida.

Jordi Julià

Un riu de sang a la plaça de la Creu 
recorda les 45 dones assassinades aquest any

Les Migas Lorquinas 
Solidàries, organitzades per 
tercer any per l’Agrupació 
Socialista de Molins de 
Rei (PSC), van aconseguir 
recaptar, entre els assistents, 
517,30 euros, que enguany 
s’han donat a l’Associació 
de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer.

Més de 300 veïns van 
participar en aquesta troba-
da solidària i culinària. Tots 
van poder gaudir-ne  i els 
veïns i les veïnes van voler 
participar en aquesta tro-
bada, organitzada pel PSC 
però en la qual també hi par-

ticipen membres de l’antiga 
Agrupación Lorquina, que 
és qui sempre havia fet les 
migas populars.

A la trobada, que es va 
fer el passat 19 de novem-
bre, hi va assistir la diputa-
da al Parlament i candidata 
número 2 a les llistes del 
PSC a les properes elec-
cions del 21 de desembre, 
Eva Granados. També hi 
va participar el diputat al 
Congrés José Zaragoza, 
així com destacats mem-
bres socialistes del Baix 
Llobregat.

Redacció

Les  Migas Lorquinas Solidàries 
del PSC recapten més de 500 
euros per a l’Associació de 
Familiars de Malalts d’Alzheimer

Cedida pel PSC

Júlia Castellana
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De ben segur que em fora molt més còmode, vivint a Molins de Rei, no con-
fessar que estic en contra de la independència. Per això callava. Però el dia 
que vaig sentir la Isabel Coixet dient que l’havien insultat per aquest motiu 
a Barcelona, la seva pròpia ciutat, quan sortia a passejar amb el seu gos, vaig 
pensar que si no deia res, em penediria sempre d’haver estat còmplice dels que 
l’assetjaven. 

Com el 52 per cent de ciutadans catalans, he votat a un partit que no és 
independentista. Ho he fet perquè, al meu entendre, el procés no és europeista, 
ni democràtic, ni progressista.

El considero antieuropeista perquè, en un moment d’economia globalitzada, 
debilita Europa davant dels Estats Units, Rússia o la Xina. De fet, els dirigents 
europeus ho han entès així: cap país de la Unió Europea dona suport a la seces-
sió. Només l’han recolzada Maduro, la ultradreta flamenca, l’antieuropeista 
britànic Farage, dirigent de UKIP que després d’impulsar el Brexit va 
reconèixer en públic que havia mentit per aconseguir-ho, i el Kremlin, de sota 
mà, per mitjà del hackers.

La pretensió de proclamar la república s’ha portat de manera tan antidemo-
cràtica que ha dividit els ciutadans fins a nivells preocupants. Ha deteriorat tant 
la convivència perquè s’ha arribat on s’ha arribat a força de mentides, “astú-
cies” en deien. No han explicat mai els costos del que es propugnava. El que 
va passar al Parlament el 6 i 7 de setembre és una vergonya que no pot tapar 
cap cartell que digui DEMOCRÀCIA per molt enorme que sigui i per alt que es 
pengi. La manipulació que els polítics i els mitjans de comunicació públics han 
fet del llenguatge és un insult a la intel·ligència. I de les formes, què n’hem de 
dir? Si per canviar el director de TV3 es necessiten els vots dels dos terços dels 
diputats, es pot canviar un règim polític amb una majoria tan minsa de diputats 
que no tenen al darrere ni el 50 per cent dels ciutadans? Estem bojos?

La secessió tampoc és progressista. Com Nicolás Sartorius, considero retrò-
grad el nacionalisme que ha arribat fins aquí, de manera que no entenc com 
gent d’esquerres pugui donar-li suport. Realment són d’esquerres? No veig 

quins avantatges reals ens aporta la independència als ciutadans de Catalunya. 
Per al sector en què jo he treballat, l’editorial, aquesta opció és desastrosa. El 
setè grup editorial mundial, Planeta, ja se n’ha anat. Quan Barcelona deixi de 
ser la capital mundial de l’edició en castellà perdrà gran part de la influència 
cultural que fins ara tenia al món. 

A més, aquesta situació ens està afeblint econòmicament perquè destrueix 
el teixit empresarial que se’n va buscant seguretat jurídica. Les conseqüències 
per als treballadors estan per veure, però no s’augura res de bo. El prestigi de 
Catalunya ha sortit molt malparat d’aquesta insensata aventura i costarà molt 
més atraure inversions.

Tampoc sóc independentista per altres raons de tipus sentimental, encara 
que comprenc que d’altres puguin ser-ho per raons també emotives. No vull 
ser estranger quan vagi a Santander, a Alacant, a Madrid o a la meva Navarra 
natal. Fins ara mai m’he sentit així arribant des de Barcelona. Espanya, una 
realitat estigmatitzada i tabú per a TV3 i per a altres mitjans de comunicació 
públics catalans, és molt més amable, moderna i variada que aquest “Madrid” 
o “l’Estat espanyol” amb què la identifiquen. 

Totes les opcions polítiques s’han de respectar. Només faltaria! Però s’han 
de combatre les que divideixen greument la societat,  l’empobreixen i la fan 
retrocedir. Sota el meu punt de vista, els dirigents que ens han guiat aquests 
anys han estat nefastos. En cap moment han tingut en compte aquell aforisme 
de Kafka que, cito de memòria, ve a dir el següent: “Si tu camines en una 
direcció i tot el món va en la direcció contrària, pensa si no podria ser que tot 
el món tingués raó” .

M’agradaria que la Isabel Coixet pogués sortir a passejar tranquil·lament 
amb el seu gos. De moment, espero veure La Librería, la seva última pel·lícula; 
el llibre de Penélope Fitzgerald en què es basa em va agradar molt. Si la gent 
freqüentés més les llibreries i biblioteques, i contrastés més les informacions, 
segurament es podria defensar millor de tanta desraó.

Jesús Ballaz Zabalza

Ni europeista ni democràtic ni progressista 

El passat 15 de novembre vam poder oferir, dins 
de les activitats del Fòrum XXI, una conferència-
col·loqui a càrrec de Josep Ferrer i Llop. El títol va 
ser “Quina Catalunya volem?”.

Josep Ferrer forma part de la plataforma 
Exigents.cat, que pretén obrir a la participació lliu-
re de tothom el debat i les propostes encaminades 
a configurar com hauria i com voldríem que fos la 
Catalunya del futur.

Amb aquest objectiu es va promoure el pri-
mer Congrés Participatiu Catalunya i Futur. Josep 
Ferrer és membre del seu Comitè Executiu i s’hi 
pot concórrer amb connexió en línia o assistint 
als actes, tal com ha estat el cas de Molins de Rei 
amb Fòrum XXI. Aniran programant actes per tot 
el territori fins al proper mes de maig, que és quan 
es compleix el 50è aniversari dels fets del maig 
del 68.

La cloenda es farà a Barcelona i es presentaran 
les aportacions que s’hauran recollit, que es con-
centraran en tres blocs (social, polític i Catalunya 
al món), dividits en 17 àrees de diferents temes 
(inspirats en el Congrés de Cultura Catalana d’ara 
fa 40 anys).

Va començar explicant que “el món en què 
vivim canvia a una velocitat molt ràpida  i per això 
es requereixen també canvis importants”.

Algunes persones motivades per aquest tema 
varen començar a trobar-se per discutir i parlar 
sobre la situació, i van formar un Consell Executiu 
on hi ha persones com Eudald Carbonell, Federico 
Mayor Zaragoza, Juandomenech Ros, Miquel 
Strubel, Pere Pugés i Josep Ferrer.

Explicà també que “el Congrés té molta ambi-
ció, ja que les reflexions i propostes sortides es 
podrien canalitzar, si es necessités, en la confecció 
d’una futura Constitució”.

Seguí indicant com es va començar a formar. 

“Es va fer una ponència (100 fulls) per crear àrees 
de treball i fer-ne un diagnòstic de la situació, a 
partir dels quals ja es veu que les polítiques nascu-
des als segles XX i XXI (comunisme, capitalisme i 
neoliberalisme) han quedat desfasades i, per tant, 
no s’ha de copiar o millorar aquests sistemes, sinó 
que s’ha de crear alguna cosa nova, fitxant-nos 
especialment en països més petits, com Eslovènia 
o Suïssa. En aquest sentit, Catalunya podria ser 
el laboratori del segle XXI i formar part d’aquests 
països que volen canviar. El segon capítol (50 fulls) 
va ser per consolidar les àrees socials (educació, 
sanitat, medi ambient i economia). Més endavant 
s’hauria d’estudiar com ha d’actuar la ciutadania 
i els governs, recollit en 100 fulls trossejats en 200 
píndoles per fer-ho més àgil a l’hora de treballar.

De moment s’han fet 30 conferències per tot 
Catalunya amb gent molt representativa en cada 
àrea: Terrassa, l’Hospitalet de Llobregat... Els 
actes, però, es van estroncar el passat 26 d’octubre 
i ara estem en standbay.

Podrem fer-ho possible? No serà un projecte 
massa gran? Creiem que sí que és gran, però que 
per gran que sigui, s’ha de fer.

La primera part del projecte es va centrar en 
l’economia. Es va reunir un nombrós grup d’eco-
nomistes de diverses tendències per discutir i posar 
punts en comú, es van adonar que Catalunya té 
una mida i un nivell mitjà  que ho permet, i on 
és possible fer aquest tipus d’estudis i, si convé, 
aplicar-los.

També durant tres anys s’ha fet una altra part 
dedicada a la universitat, per analitzar com volem 
la universitat i on s’ha posat de relleu que tant les 
universitats com els partits polítics s’han arribat 
a posar d’acord, si més no, en els punts més relle-
vants: gratuïtat, duplicitat de graus i facultats, etc. 
També aquí s’ha evidenciat que la grandària de 

Catalunya permet fer aquests estudis, tant per nom-
bre de persones com per poder arribar a acords 
sense trepitjar-se.

Les nostres universitats estan en la mitjana alta 
d’Europa, tant en recerca com en publicacions. 
Som punters en biomedicina i comptem amb apa-
rells per fer alta recerca (supercomputador UPC).

Catalunya té un capital humà i empenta, i dar-
rerament hem vist que també comptem amb una 
xarxa social per la qual som líders mundials, tal 
com s’ha comprovat en el procés (Omnium, ANC i 
milers d’associacions d’arreu del país).

També en esports som punters primers, tant 
en esports amateurs com competitius: muntanya, 
natació, motociclisme, bàsquet, etc. i el PIB gene-
rat per l’esport és molt important (roba, calçat i 
recerca en nous materials específics per esports).

Podríem també parlar de les energies reno-
vables i les investigacions per reciclar aigua per 
beure de les depuradores, i evitar així els trans-
vasaments.

Per tot això estem molt engrescats perquè, i 
valga la redundància, Catalunya té un alt potenci-
al, en molts nivells i val molt la pena plantejar-se 
una mirada reflexiva,  tot trobant-nos al voltant 
d’una taula com la vostra fent fòrum.

Comptem, com he dit, amb persones de diferents 
àmbits i tendències com: Germà Bel, Joan Rigol, 
Imma Tubella, Ramon Folch, Arcadi Oliveres, 
Rafel Nadal, Gemma Calvet, entre moltes altres 
persones compromeses i que coneixem bé.”

Josep Ferrer i Llop, tal com ja vam anunciar, és 
enginyer industrial, catedràtic del Departament de 
Matemàtica Aplicada a l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyers Industrials de Catalunya, i exrector de 
la UPC (2002-2006).  

Àngels Campillo

“Quina Catalunya volem?”, 
conferència-col·loqui a Fòrum XXI
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JOSEP FERRER (J.F.): 
L’any 2012 podríem dir 
que és clau a la teva vida, 
ja que en divorciar-te no 
has parat de canviar de 
domicili. Què és el que 
t’ha portat definitivament 
a Madrid?

JOSEP CAZORLA 
(J.C.): A causa del divorci i 
dels problemes derivats del 
tràngol vaig decidir posar 
distància i canviar total-
ment d’espai. A Madrid 
havia de pensar a buscar 
feina i fer noves amistats, 
i així m’obligava a tenir el 
cap ocupat i pensar en posi-
tiu, intentant oblidar com 
ho estava passant de mala-
ment amb el divorci.

J.F.: Fins que et vas 
casar vas estar vivint a 
Molins de Rei. Quins 
records tens de la teva 

joventut?
J.C.: La recordo senzi-

llament genial. Tenia bons 
amics i col·laborava en dife-
rents entitats molinenques 
com la Ràdio i la Joventut 
Catòlica –on durant més de 
10 anys vaig fer de Satanàs 
als Pastorets–; també vaig 
ser voluntari a la Creu 
Roja. Pel fet d’estar tan 
involucrat al poble, puc dir 
com a anècdota que vaig 
ser candidat a Molinenc de 
l’Any en el programa que 
feia en Miquel Armengol.

J.F.: Vas col·laborar 
molts anys a Ràdio Molins 
de Rei. Què hi feies exac-
tament? 

J.C.: Vaig començar fent 
un programa musical els 
diumenges al mati anome-
nat 1.500 Musicsegons. 
Vaig fer també diversos 

programes musicals, el 
musical jove amb Santi 
Porta, així com de tècnic de 
so, tècnic d’exteriors i, fins 
i tot, una temporada com 
a responsable del departa-
ment musical.

J.F.: Tens relació amb 
els que van ser els teus 
companys de l’emissora? 

J.C.: En tinc una mica, 
però poc.

J.F.: Treballes de trans-
portista. Et mous només 
per Madrid o bé fas viat-
ges més llunyans? En què 
consisteix la teva feina?

J.C.: Actualment, la 
meva feina és el transport 
de contenidors marítims, 
tal com feia a Barcelona, 
i el meu radi d’acció és la 
Comunitat de Madrid i els 
voltants.

J.F.: Estabilitzat ja a 
Mejorada del Campo, 
com és un dia qualsevol 
de la teva vida?

J.C.: El meu dia a dia 
és, a part de treballar, en 
arribar a casa, estar amb 
la família, la meva pare-
lla Mar i el nen Ragnar, i 
si fa bo, sortim a passejar 
i també ens emportem les 
gossetes.

J.F.: Els caps de setma-
na, què acostumes a fer?

J.C.: Molts caps de 
setmana surto amb moto, 
afecció que comparteixo 
amb la meva parella. Tinc 
una Custom i sovint fem 
passejades. Moltes vegades 
ens ajuntem amb grups i 
fem rutes i festes amb les 
motos.

J.F.: Viure a la 
Comunitat de Madrid 
és més car que viure a 
Catalunya o no hi ha gaire 
diferència?

J.C.: No hi ha gaire dife-
rència; fins i tot diria que 
potser és una mica més 
barat.

J.F.: Com és el caràcter 

dels madrilenys?
J.C.: El madrileny és 

una persona oberta, deci-
dida, amb aquell punt de 
chulería que l’identifica. El 
que aquí es coneix com 
chulapo.

J.F.: T’hi has adaptat 
bé?

J.C.: Sí, crec que m’hi 
he adaptat molt bé, ja que 
fins al dia d’avui he estat 
ben acollit, tot i que saben 
que soc català.

J.F.: Des de la Comunitat 
de Madrid, com s’està 
vivint l’estira-i-arronsa 
entre els governs català i 
espanyol per aconseguir, 
uns, que Catalunya sigui 
un país independent, i per 
evitar-ho els altres?

J.C.: Aquest és un pro-
blema que aquí es viu 
malament. Com és normal, 
tothom vol la unitat d’Es-
panya, uns des del diàleg i 
d’altres de manera més radi-
cal, fent ús de la violència. 
Els mitjans de comunicació 

no informen imparcialment 
i la gent creu el que li 
diuen. Per tant, l’odi envers 
Catalunya creix fomentat 
per certs sectors.

J.F.: Què hi diuen sobre 
tot això els teus amics 
madrilenys? Entenen el 
procés que està vivint 
Catalunya?

J.C.: Partint de la base 
que els meus amics madri-
lenys no entenen el procés, 
no tinc cap problema per 
parlar amb ells del tema.

J.F.: És un tema del 
qual podeu parlar o bé 
ara és tabú?

J.C.: En podem parlar 
obertament intercanviant 
opinions i establint conver-
ses i debats, però hi ha 
persones intolerants que no 
exposen, sinó que imposen 
el seu criteri.

J.F.: És difícil viure 
a Madrid sent català? 
T’han discriminat alguna 
vegada per ser-ho?

J.C.: Encara no he trobat 

Josep Cazorla Garcia viu a Mejorada del Campo (Madrid)

“Encara no he trobat ningú que per ser 
català em discrimini ni em tracti malament”

En Josep Cazorla Garcia és un molinenc de 53 anys que des de fa un any viu a 
Mejorada del Campo (Madrid). Divorciat, amb parella estable, és pare de la 
Mònica, que té 26 anys, i avi d’en Brayan, de 3 anys, i la Thais, de 4 mesos. La 

seva actual família la completen els dos fills de la Mar, la seva parella: la Gema i en 
Ragnar, de 33 i 9 anys, respectivament. A més, conviuen amb dues gossetes –l’Hada 
i la Perla– i tres gats: l’Isidoro, l’Aura i la Zoe.

Transportista de professió, en Josep va viure molts anys a Sant Vicenç dels Horts, 
però des que es va divorciar el 2012 ha anat de mudança en mudança, ja que ha 
viscut a Molins de Rei, Castellbisbal, als barris madrilenys de Moratalaz, Ciudad 
Lineal, l’Elipa i als municipis de la província de Madrid de Valdemoro, Getafe i, 
actualment, Mejorada del Campo.

Municipi de residència: Mejorada del  Campo 
(Madrid)
Nombre d’habitants: 22.900 (2016)
Superfície: 17,21 km²
Distància amb Molins de Rei: 586 km per carretera; 
1,15 h en avió; 2,45 h en AVE
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ningú que per ser català 
em discrimini ni em tracti 
malament, si bé a algú li 
costa dir-me Josep, però no 
deixa de ser una anècdota.

J.F.: Malgrat l’aplica-
ció de l’article 155 i, per 
tant, el buidatge de com-
petències de l’autonomia 
catalana amb el control 
total de l’Estat, creus que 
algun dia Catalunya serà 
un país independent?

J.C.: Una cosa és creu-
re i l’altra que ens dei-
xin. Crec que algun dia sí 
que Catalunya serà un país 
independent. Mai s’ha de 
perdre l’esperança.

J.F.: Com és Mejorada 
del Campo, el municipi on 
vius actualment?

J.C.: És molt semblant 
a Molins de Rei, amb la 
tranquil·litat d’un poble i 
els serveis d’una petita ciu-
tat. Està molt ben comuni-
cat amb la capital tant amb 
transport públic com per 
carretera. 

J.F.: Si vinguéssim a 
Mejorada del Campo a fer 
turisme, què és el que no 
ens hauríem de perdre?

J.C.: Un edifici emble-
màtic del poble és la cate-
dral de Justo Gallego. Està 
construïda a mà fent servir 
elements reciclats i donats 
per particulars. Està dedi-
cada a la verge del Pilar 
i és l’obra de tota la vida 
d’un visionari anomenat 
Justo Gallego. Igual que la 
Sagrada família, està inaca-
bada, ja que l’ajuda la rep 
de voluntaris i artesans.

J.F.: I dels voltants?
J.C.: Als voltants es pot 

trobar la plaça de braus 
de Chinchón, les coves de 
Titulcia i les Lagunas de las 
Madres, que són antigues 
excavacions de grava; el 
Crist de Rivas, que diuen 
que és dels més miracu-
losos; la plaça porticada 
d’Alcalà de Henares i la 
universitat. També hi ha el 
poble medieval de Patones 
de Arriba...

I del centre de Madrid 
hi ha dues xocolateries 
molt famoses dignes de ser 
visitades: Casa Valor i la 
xurreria de San Genís, la 
plaça Major, el Rastro, el 
barri de Huertas, Chueca, 
les Lletres, la Latina amb 
casa Paco, on hi ha la boti-
ga de caramels més gran 
d’Espanya.

J.F.: Quins plats ens 
recomanaries de la cuina 
madrilenya?

J.C.: Sens dubte, el coci-
do, del qual soc un fan 
total; els callos, el bacallà 
de casa Labra, que ja és 
tradició a Madrid, i tampoc 
poden faltar els xurros i les 
porres. I de Mejorada del 
Campo, els Macaris, que 
són entrepans boníssims de 
barra sencera i que porten 
de tot.

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

J.C.: M’agradaria que 
Molins de Rei tingués més 
zones verdes. Aquí, cada 

bloc de cases té un parc 
que envolta l’edifici. Hi ha 
arbres i plantes pertot arreu. 
I unes oliveres gegants.

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

J.C.: El Camell, el car-
nestoltes, la Fira... i a la 
meva parella li encanta el 
mató!

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

J.C.: Acostumo a venir 
un parell o tres cops a l’any 
i quan vinc, aprofito per 
quedar amb amics i fami-
liars, ja que solen ser viat-
ges de cap de setmana.

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

J.C.: Per culpa de la feina 
no venen fins a Madrid, 
si bé els meus pares han 
vingut un cop i la meva 

filla també. Alguns amics, 
si venen a Madrid per feina, 
sempre em truquen i de 
vegades hem pogut coinci-
dir per fer un beure o fins i 
tot sopar.

J.F.: Segueixes l’actua-
litat de Molins de Rei? De 
quina manera?

J.C.: Sí, n’estic al 
corrent a través de les xar-
xes socials i també de la 
família i amics.

J.F.: Tens pensat tornar 

algun dia a Molins de Rei 
o ja et veus tota la vida 
residint a la Comunitat de 
Madrid?

J.C.: De moment, aquí 
estic perfectament estabi-
litzat, però no descartem 
en un futur poder viure a 
Molins de Rei, ja que a la 
meva parella li agrada molt 
la vila i és una enamorada 
de Catalunya, la seva cul-
tura, la seva gent i la seva 
gastronomia.
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Encara que no s’ha trobat cap document autèntic 
que justifiqui la data exacta del seu comença-
ment, hi ha unes notes escrites l’any 1845 que 
fan esment que el primer diumenge d’octubre de 
l’any 1763 va ser beneïda i col·locada la prime-
ra pedra del monumental pont pel senyor rector 
de la vila, acompanyat per molts molinencs (en 
aquella època hi havia uns 200 habitants que 
vivien dins de les muralles i menys d’un cente-
nar que vivien a l’exterior d’elles).

El va ordenar construir Su Católica Majestad 
Carlos III de España després de la Guerra de 
la Independència i amb els Decretos de Nueva 
Planta varen impulsar la construcció de moltes 
carreteres per connectar amb Madrid i un lloc 
estratègic per poder creuar el riu Llobregat era 
Molins de Rei. Ja l’any 1717, el rei Felip V 
havia encarregat un pas sobre el riu Llobregat a 
prop de Barcelona, però molts problemes econò-
mics van fer desistir de construir-lo fins passats 
bastants anys.

Les obres les va dirigir l’enginyer militar 
Pedro Martín Cermeño, que es basà en el mateix 
projecte elaborat l’any 1717 pel millor enginyer 
militar de l’època: Joris Prosper Verboom (cap 
d’enginyers de l’exèrcit de Felip V).

El pont tenia una longitud de 334,36 metres 
–ciento quarenta varas castellanas, segons la 
mesura de l’època– i 14,50 metres d’amplada, 
11,70 metres dels quals estaven destinats a calça-
da, suficient perquè hi passessin dos carruatges, 
i la resta estaven repartits en dues voreres d’1,40 
metres cadascuna, una a cada costat, perquè hi 
poguessin transitar les persones a peu. La seva 
altura total feia entre 10 i 12 metres.

Era d’estil neoclàssic i estava format per 
quinze arcades que el sostenien. D’aquí va 
sorgir el seu nom popular i la seva solidesa va 
quedar demostrada al llarg dels 205 anys que va 
estar en peu. 

Segons consta en el llibre Tratado de fortifi-
caciones y arte de construir edificios militares y 
civiles (volum segon) referent al pont de Molins 
de Rei, esmenta que a causa de les crescudes 
del cabal del riu Llobregat, principalment a 
l’hivern, les obres de construcció del pont varen 
necessitar diverses suspensions de treball, però 
no obstant això, la construcció va durar només 
quatre anys: d’octubre del 1763 fins a l’octubre 
del 1767.

Majoritàriament, el material de construcció 
van ser blocs de pedra de color rogenc, proce-
dents de l’altra banda del riu, de les pedreres 
existents a la zona entre Cervelló i Sant Andreu 
de la Barca. Per construir-lo es va comptar amb 
uns 300 presoners moros (principalment alge-
rians), detinguts a les guerres del nord d’Àfrica, 
els quals cobraven un salari per la seva feina. 
Per tal de vigilar els presoners, es va concen-
trar a la rodalia un destacament de soldats del 
Batalló d’Infanteria emplaçat a Berga;  a banda, 
hi havia molta mà d’obra formada majoritària-
ment per homes dels pobles del voltant.

En aquella època, a la vila hi vivia un tal 
Mariano, d’ofici pagès, de l’antiga casa cal 
Mariano, del carrer Major, el qual en uns perga-
mins anava fent anotacions i va deixar escrit que 
“mes de tres-cents moros han vingut a treballar 
al riu, a plantar estaques, i una vegada decidit 
l’emplaçament exacte del pont i desviades les 
aigües, es va fer la fonamentació dels pilons de 
la base i posteriorment els pilars i que havia 
cinc bombes i cadascuna d’elles tenia quaranta 

homes”.
Com a curiositat, cal esmentar que l’any 

1762 es va construir la casa pairal de can Roca, 
a la plaça de la Creu, un edifici d’una sola plan-
ta per instal·lar-hi les oficines tècniques dels 
constructors del pont i on fer la planificació de 
les obres durant el llarg procés de construcció. 
A més a més, també servia d’allotjament per 
als mestres d’obra i enginyers (actualment és 
l’edifici de l’Estanc Margarit).

Per poder passar d’una banda a l’altra del 
riu, els usuaris havien de pagar un peatge per 
les persones i els carruatges, del qual n’estaven 
exempts els habitants de Molins de Rei, Pallejà 
i Sant Vicenç dels Horts. Aquest peatge estava 
destinat a pagar els costos del projecte i la seva 
construcció, i el preu també variava si es tracta-
va d’una calessa o un carro i si era tirat per un 
o més cavalls.

El Portazgo era el lloc on es pagava el peatge 
i estava format per dos grans pilons de pedra, 
situats a l’encreuament del carrer Pi i Margall 
(actualment es poden veure a l’entrada del 
Museu, al carrer Pintor Fortuny), i una cadena 
que tancava i obria el pas als carruatges i a les 
persones que hi passaven.

He trobat un document expedit a Barcelona 
el dia 18 de juny del 1781 per “Don Francisco 
de Canals, señor de lugares y términos, comisa-
rio real, superintendente de caminos, subdele-

gado del señor Ministro de Estado, etc. etc.”  en 
el qual s’estableix l’aranzel dels drets de peatge 
per a la conservació del pont de Molins de Rei.

La seva construcció era extremadament sòli-
da, tal com ho demostra el fet que va sortir 
indemne dels molts atacs d’artilleria a què va 
ser sotmès al llarg de la seva existència, ja que 
era considerat un enclavament estratègic per al 
control de la zona interior de Catalunya durant 
la Guerra de la Independència (1808-1814), les 
Guerres Carlines (1846-1849) i la Guerra Civil 
(1936-1939). En aquesta última, els anarquistes 
el van intentar volar l’any 1937 per frenar una 
columna militar de les tropes nacionals provi-
nents de València que es dirigia cap a Barcelona, 
però finalment van desistir.

El fet de suportar el pas diari de quatre carrils 
de vehicles a partir de l’any 1967 i, sobretot, 
a causa de l’extracció d’àrids prop de la seva 
base per poder construir l’autopista Barcelona-
Molins, el van degradar molt i la forta riua-
da del desembre de l’any 1971 va provocar 
l’enfonsament d’un dels pilars i dues arcades. 
Posteriorment, l’any 1972, es va procedir a 
demolir-lo totalment i a construir un pont nou. 

Actualment, es poden admirar algunes 
d’aquestes pedres rogenques del pont del riu 
adornant alguns racons de la vila.

Vicenç Joan Camps

Construcció del pont de Carles III

Plànol de la construcció del pont, any 1768

El pont de Carles III, cara sud, any 1921
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El que no va poder ser a 
inici d’aquesta legislatu-
ra s’ha concretat ara, a 18 
mesos per acabar el mandat. 
Des de l’1 de desembre, 
Molins de Rei compta amb 
un govern nacionalista grà-
cies a l’acord signat entre 
Convergència Democràtica 
(CDC), la Candidatura 
d’Unitat Popular (CUP) 
i Esquerra Republicana 
(ERC). El pacte ha estat 
possible, primer, per la deci-
sió de l’alcalde Joan Ramon 
Casals de trencar l’acord de 
govern que mantenia amb 
el Partit Socialista per les 
discrepàncies sobre el pro-
cés d’independència i, en 
segon lloc, per la volun-
tat, tant de la CUP com 
d’ERC i de CDC de posar-
se d’acord per formar un 
govern d’àmplia majoria 
“per treballar en benefici 
de tots els molinencs”, tal 
com es va recordar diverses 
vegades durant la roda de 
premsa de presentació de 

l’acord de govern.
Quan es va fer públic el 

trencament de la sociover-
gència, Casals de seguida 

La CUP i ERC entren al govern amb Convergència

va parar la mà als altres dos 
partits nacionalistes. ERC no 
va dubtar, però calia espe-
rar la resposta de la CUP, 
que fins ara sempre s’havia 
negat a formar part d’un 
govern on estigués present 
Convergència. Les bases de 
la CUP, però, van donar el 
vistiplau al pacte, concretat 
en 72 accions de govern que 
es volen desenvolupar en els 
propers 18 mesos. 

Tot i que el camí cap 
a la República catalana és 
el nexe d’unió del nou tri-
partit molinenc, totes tres 
forces polítiques van deixar 
molt clar que es tracta d’un 
pacte “en clau local”. “Ara 
tenim un escenari diferent 
a escala nacional i, alho-
ra, és el pitjor escenari 
en clau local per treure’n 
rendiment electoral, però 
hem volgut fer aquest pas 
per aplicar un programa 
que transformi Molins de 
Rei”, va indicar el porta-
veu de la CUP, Carles Ros. 
Per la seva part, la porta-
veu d’ERC, Sílvia Guillén, 
va assegurar que “nosal-
tres entràvem al govern 
si també ho feia la CUP”. 
Un cop aconseguit, “volem 
fer un govern més partici-
patiu i transparent. Com 
que hem estat a l’oposició, 
sabem quines mancances 
hi ha hagut i intentarem 
que no es repeteixi el que 
ha passat fins ara.” El 
portaveu de CDC, Ramon 

Sánchez, va afirmar que 
Molins de Rei “necessita-
va un govern fort i cohe-
rent amb el temps polític 
actual” i que l’acord ha 
estat possible “gràcies a 
la capacitat de diàleg de 
tothom”, fet que va elo-
giar l’alcalde, per a qui cal 
“defensar la valentia i res-
ponsabilitat per part de 
la CUP i d’ERC d’entrar 
en un govern a meitat 
de legislatura”. CDC ha 
agraït als seus nous socis de 
govern que no hagin posat 
en dubte “les gran accions 
del mandat”.

Amb el pacte s’es-
tableixen tres dedicacions 
exclusives per part dels 
regidors, que, en concret, 
seran Anton Pedrola (CDC), 
Asier Bayona (CUP) i 
Sílvia Guillén (ERC), i es 
creen noves regidories: 
Comunicació, Atenció a 
la Ciutadania, Feminismes 
i Alliberament LGTBI, 
i Serveis municipals i 
Municipalitzacions. Els regi-
dors amb dedicació exclusi-
va cobraran 41.583,90 euros 
anuals, 3.465,32 al mes, un 
10% menys que fins ara. 
L’alcalde, que té assignat un 
sou de 46.800 euros anuals, 
3.900 al mes, seguirà sense 
cobrarr-lo, si més no fins 
que es constitueix el nou 
Parlament que ha de sorgir 
de les eleccions del 21 de 
desembre.     

Josep Ferrer

Jsep Ferrer

El nou tripartit compta amb 13 regidors, mentre que a l’oposició n’hi ha 8
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Estructura política
-Reduir un 10% el sou en dedicació exclusiva 

dels regidors de govern, Alcaldia i el component 
variable per regidor de les subvencions a grups 
municipals. La reducció a càrrecs de confiança serà 
d’un 5%.

-Atorgar les funcions de directors de servei 
a treballadors de l’Ajuntament i no a càrrecs de 
confiança per a les àrees de Desenvolupament i 
Promoció Estratègica Local (DIPEL)  i Economia 
i Serveis Generals (ESG). A l’Àrea de Servei a les 
Persones (ASP) se’n mantindrà l’actual fins al 29 
de gener i mentrestant s’estudiarà la possibilitat de 
fer el mateix que a les altres dues àrees. Si no fos 
possible, s’engegaria una comissió transparent per 
elegir director d’àrea. 

Això representa un 22% respecte de l’estructura 
política a 31 de juliol, uns 140.000€. Si finalment la 
Direcció de Serveis d’ASP deixa de ser considerada 
càrrec de confiança, la reducció seria d’un 29%.

-Treballar per l’horitzontalització de l’estructura 
de l’Administració. També per reduir la diferència 
entre salaris màxims i mínims. 

Participació
-Engegar un procés participatiu que acabi amb 

una consulta sobre fer zona de vianants el centre 
vila el segon semestre de 2018.

-Tornar a engegar i reformular, si escau, les 
taules de participació i anàlisi aturades: Consell de 
Seguiment de la Crisi Econòmica, Taula Local per 
a l’Habitatge, etc.

-Portar els plens municipals a tots els barris: 
iniciar la rotació de la sessió de plens. Tornar a 
difondre i fomentar la comunicació amb regidories 
de barri. Retransmetre els plens en directe també 
via web i oferir-los als mitjans locals. 

-Crear una comissió que vetlli per la utilitat 
social i neutralitat de la revista municipal Balcó 
de la Vila. 

-Aprovar un Reglament Orgànic Municipal 
(ROM) abans de finalitzar la legislatura.

-Avançar en la digitalització de la documentació 
administrativa i, per a l’ús de formats oberts, la 
millora del web municipal.

-Millorar els Pressupostos Participatius de barri 
i encarar-los cap a Plans de Barri.

-Aprovar el pla d’equipaments dins el 1r trimes-
tre del 2018.

-Crear un pla/reglament de participació.
Cultura i associacionisme

-Revitalitzar la música i la cultura al carrer. 
Potenciar l’art urbà. Impulsar un pla de festes de 
barri i carrers per Festa Major.

-Trencar barreres logístiques de l’activitat socio-
cultural: transport de taules i cadires, punts de llum, 
estudiar de crear glorietes/espais coberts en cas de 
pluja i recuperar la possibilitat de fer actes de molt 
gran format, tenint en ment la reforma de la pista 
vella del poliesportiu. 

-Dignificar la Memòria Històrica de la Federació 
Obrera.

-Crear una Agenda Cultural 2.0, tant en línia 
com en paper.

-Fer un pla de participació i associació. Estudiar 
la càrrega dels equipaments socioculturals i de les 
places i carrers. 

Joventut
-Tornar a obrir el debat sobre l’espai cultural i 

juvenil Mariona.
-Crear campanyes per apoderar els joves 

en la lluita contra les agressions masclistes i 
LGTBIfòbiques, el consum de drogues alienants i 
la precarietat laboral.

Medi Ambient
-Ajuntar en una sola regidoria Medi Ambient, 

Aigua, Residus, Protecció i Benestar Animal, i 
Salut Pública.

-Redacció d’un pla contra el canvi climàtic per 

un futur sostenible de Molins de Rei.
-Fer campanyes de conscienciació sobre la gene-

ració de residus, millorar la fracció de separació.
-Vetllar pels drets dels animals: Sant Antoni-

Tres Tombs (prohibir sobrecàrrega i evitar trams de 
patiment) i Fira (anul·lar l’ús recreatiu d’animals). 
Vetllar també pels animals en finques rurals i 
domèstiques.

-Desenvolupar el PepNat (Pla Especial de 
Protecció del Medi Natural i del Paisatge) per 
Collserola i vetllar per la protecció de les espècies. 
Estudiar la creació de passos per protegir la riera 
de Vallvidrera.

-Eliminació de les pèrgoles fotovoltaiques. 
Intentar el reciclatge dels panells fotovoltaics.

-Redactar el Pla director del clavegueram.
-Redactar un pla de reducció de consum d’aigua 

i de fonts alternatives de subministrament.
-Invertir,, com a mínim, el 25% del cànon muni-

cipal d’aigua en el mateix servei.
Serveis Municipals - 

Regidoria de Municipalitzacions
-Executar una gran auditoria tecnoeconòmi-

ca per valorar la remunicipalització dels serveis 
externalitzats abans d’acabar la legislatura i in-
cloure clàusules socials en properes contractacions 
públiques. 

-Fiscalitzar els contractes de serveis municipals 
externalitzats i executar les clàusules de sanció 
(incompliment de drets laborals i de la qualitat del 
servei).

-Crear les estructures i el múscul municipal 
necessaris i imprescindibles per municipalitzar el 
servei de biomassa tan aviat com sigui possible. 
Aquesta estructura i múscul han de permetre també 
municipalitzar altres serveis a mesura que es con-
sideri adequat.

Igualtat i Feminisme
-Aprofundir amb un pla municipal contra les 

agressions masclistes. 
-Potenciar els vincles entre la regidoria i els 

moviments feministes de Molins de Rei.
-Crear el Pla municipal per les llibertats de les 

persones LGTBI.
Serveis socials - Gent gran

-Millorar i fer pública la Carta de Serveis Socials 
per donar-los a conèixer a tota la població.

-Dotar de més recursos el personal d’atenció, 
també per afrontar un increment de demanda grà-
cies a la Tarifació Social.

-Iniciar la construcció de la nova Residència per 
a la Gent Gran.

Habitatge
-Recuperar la Taula Local d’Habitatge.
-Recuperar l’estudi sobre pisos buits tancats 

per especular i posar pressió fiscal per tornar-los al 
mercat del lloguer.

-Prioritzar la creació de pisos de lloguer social 
davant dels de venda, com a únic model capaç 
d’incidir en la població que més en necessita. 
Transmetre-ho també a l’IMPSOL.

-Iniciar promocions d’habitatge públic de 
Ajuntament, ja siguin models de tinença intermè-
dia (per exemple, cessió d’ús) o preferentment de 
lloguer social. 

Mobilitat
-Crear bosses d’aparcaments per reduir la 

presència de cotxes i contaminació per pol·lució i 
soroll dins del poble. 

-Engegar un procés participatiu que acabi amb 
una consulta sobre convertir en zona de vianants el 
Centre Vila el segon semestre de 2018.

-Crear una ordenança que reguli l’aparcament 
de motocicletes.

Educació
-Tirar endavant el Pla Educatiu de Vila.
-Impulsar un pla per la socialització i gratuïtat 

dels llibres de text.

Esports
-Elaborar un estudi tècnic per a la reforma de la 

pista vella del Poliesportiu.
-Racionalització dels horaris de la pràctica 

esportiva. Estudiar una proposta de pistes en una 
nau industrial i adaptar més patis de les escoles. 

-Potenciar l’esport base i la igualtat entre gène-
res. 

Pressupostos i Ordenances
-Aprovar els pressupostos i les ordenances fis-

cals conjuntament posteriorment a una exposició i 
debats públics.

-Tarifació social progressiva: establir nous llin-
dars per sobre del 50% en serveis en què la “tari-
fació social” ja està implantada (escoles bressol, 
Escola de Música...).

-Aplicar trams diferenciats més significatius en 
el cobrament d’IBI a grans superfícies comercials 
i augmentar la pressió fiscal a locals i pisos en 
desús.

-Començar a treballar amb entitats d’estalvi 
cooperatives i amb la banca ètica. Aprofundir en 
el conveni amb cooperatives i banques ètiques, i 
estudiar-ne ampliacions i millores.

Comerç, ocupació i cooperativisme
-Començar a treballar un pla de promoció del 

treball cooperatiu i economia social i solidària.
-Elaborar una guia pública des de l’Ajuntament 

que incentivi els ciutadans a canviar consums de 
grans multinacionals per projectes de proximitat, 
cooperatius, del territori, democràtics i respectuo-
sos amb el medi ambient.

-Incrementar els plans d’ocupació propis a un 
any de durada en lloc dels 6 mesos normalitzats a 
dia d’avui, i garantir les condicions laborals equiva-
lents a les de la plantilla de l’Ajuntament.

-Garantir que els treballadors beneficiats per 
la contractació subvencionada per l’Ajuntament 
cobrin com a mínim per conveni del sector.

-Pla de dinamització de locals buits.
-Crear un servei d’assessorament sobre drets 

laborals per a treballadors i treballadores.
-Incrementar el suport al comerç de proximitat a 

la vila, ajudar que hi hagi un accés millor i més sos-
tenible als nuclis comercials, i augmentar o facilitar 
els aparcaments de rotació.

Fira
-Crear un espai a la Fira per l’economia social 

i solidària, i un espai per a l’intercanvi de béns i 
serveis, desvinculat del consum.

-Ampliar l’oferta musical i promoure altres 
activitats culturals (circ, teatre, dansa...) al carrer 
durant la Fira. 

-Apostar per la qualitat i per ampliar el temps 
d’estada dels visitants a la nostra vila.

Inversions
-Garantir la finalització de les obres de la 

Biblioteca al Molí.
-Iniciar les obres de l’avinguda de Barcelona i 

de València.
-Garantir el finançament per acabar les obres de 

la 3a fase del Ricard Ginebreda.
-Convertir la zona on ara hi ha les pèrgoles 

fotovoltaiques en un espai de gaudi públic i per a 
activitats culturals.

-Iniciar la reforma de la façana del Palau de 
Requesens

-Reformar el Parc Pont de la Cadena: crear un 
espai infantil i lúdic de referència adaptat a dife-
rents edats.

-Millorar el camí del riu.
-Destinar l’edifici de l’antic IES Lluís de 

Requesens per a usos diversos, com els formatius, 
o a entitats de la vila. 

Actuacions prioritàries que el nou govern tripartit de la vila vol executar en els propers 18 mesos
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La Junta de Govern Local 
ha aprovat inicialment el 
Pla Especial del Patrimoni 
Històric i Arquitectònic 
(PEPHA), conegut com 
“catàleg del patrimoni”. Es 
tracta del marc legal que ha 
de protegir els elements i 
edificis de més valor patri-
monial de la vila, i inclou 
prop de 500 referències. 
Ara s’obre un període de 60 
dies perquè es puguin fer 
al·legacions i aportacions 
al pla, abans que s’aprovi 
defintivament.    

El PEPHA es basa en un 
estudi realitzat per experts 
i també recull les conside-
racions dels membres de 
la Comissió de Patrimoni, 
creada el 2016, que s’ha 
reunit en setze ocasions. El 
redactat proposa incloure 
quinze nous edificis i ele-
ments, i onze masies com 
a Béns Culturals d’Interès 
Local.  

Tot i que el termini legal 
d’exposició pública és de 30 
dies, l’Ajuntament ha deci-
dit ampliar-lo a 60 perquè 
els interessats a presentar 
al·legacions al pla tinguin 
més temps. Un cop resoltes 
les al·legacions, es porta-
rà el PEPHA a l’aprovació 

provisional pel Ple i, final-
ment, a l’aprovació defini-
tiva per part de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme 
de l’Àmbit Metropolità de 
Barcelona. 

L’alcalde de Molins de 
Rei i regidor d’urbanis-
me, Joan Ramon Casals, 
considera que aquest és 
un “tema complex i molt 
rellevant, que fa més de 
40 anys que l’Ajuntament 
vol regular i que té afec-
tacions importants a pro-
pietats particulars”. Amb 
l’aprovació inicial s’aixeca 
la suspensió de llicències 
d’obres total que estava 
vigent des del novembre 
del 2016. Per tant, els pro-
pietaris que vulguin fer 

obres les podran fer sempre 
que s’adeqüin als nivells 
de protecció que marca el 
Pla General Metropolità i 
el PEPHA per a cada pro-
pietat.   

En una roda de prem-
sa posterior a l’aprovació 
del pla, Casals va destacar 
que l’Ajuntament “preveu 
incentius per facilitar als 
propietaris la conservació 
i rehabilitació d’aquest 
patrimoni, que té un valor 
col·lectiu” i, en aquest 
sentit, va avançar que els 
pressupostos municipals 
dels propers anys inclouran 
sempre una partida mínima 
de 50.000 euros per desti-
nar-la a aquests ajuts. 

Jaume Ortega

El dia 7 de novembre, 
més de 200 persones van 
assistir a la presentació 
de la primera promoció 
d’habitatges de protecció 
oficial que es construirà 
al barri de les Guardioles. 
Durant la sessió informa-
tiva es van donar detalls 
sobre com seran els pisos, 
que es començaran a cons-
truir a principis del 2018 i 
es  preveu que s’acabin al 
cap de 18 mesos. 

Es tracta de 34 habitat-
ges, vuit dels quals que-
daran per a l’Ajuntament 
per destinar-los a situacions 
d’emergència social. Els 
altres 26 habitatges, que 
comercialitzarà la coopera-
tiva Llar Unió de Catalunya, 
estan reservats per a les per-
sones que portin un mínim 
de tres anys empadronades 
a la vila i estiguin inscrites 
al Registre de Sol·licitants 
d’Habitatge de Protecció 
Oficial. La durada de la 
protecció oficial serà de 20 
anys i el pis haurà de ser 
la residència habitual dels 
titulars. L’alcalde de Molins 
de Rei i regidor d’Urbanis-

me, Joan Ramon Casals, va 
subratllar que aquesta és 
“només la primera de les 
diverses promocions que 
permetran fer que la mei-
tat dels habitatges del nou 
barri de les Guardioles 
siguin de protecció ofici-
al”. 

L’adjudicació dels pisos 
es va sortejar el dimarts 28 
de novembre a la Federació 
Obrera, davant de notari. 
“L’enorme interès que ha 
despertat entre la gent de 
la vila aquest acte demos-
tra com n’era de necessari 

impulsar polítiques acti-
ves d’habitatge per a la 
gent que té dificultats per 
accedir al mercat lliure”, 
va afirmar Casals quan va 
finalitzar el sorteig. 

En els propers mesos 
començaran, també al barri 
de les Guardioles, les obres 
d’una nova promoció de 56 
habitatges de protecció ofi-
cial impulsada per l’Institut 
Metropolità de Promoció 
de Sòl i Gestió Patrimonial 
(IMPSOL).

Jaume Ortega

Molins de Rei, pel que fa 
als espais verds i jardins, 
necessita millorar. Així ho 
diu el jurat de les Viles 
Florides, un projecte impul-
sat per la Confederació 
d’Horticultura Ornamental 
de Catalunya (CHOC), que 
agrupa jardiners, produc-
tors i venedors de flors i 
plantes. El projecte vol pro-
moure la presència de plan-
tes als carrers i atorgar unes 
distincions que van de l’1 
al 5 a tots els municipis que 
s’hi inscriguin. Participar-
hi costa 200 euros cada 
any a l’Ajuntament, tot i 
que el primer any ho paga 
l’empresa concessionària 
de la jardineria, Moix.

El jurat va visitar Molins 
de Rei al juny. El resultat ha 
estat dues Flors d’Honor: 
és a dir, un 2 sobre 5. Entre 
els municipis veïns, Sant 
Feliu de Llobregat, Ciutat 
de les Roses, té 3 Flors 
d’Honor, mentre que Sant 
Just Desvern també en té 
dues i, en canvi, Sant Cugat 

del Vallès en té quatre.
Molins de Rei ha estat 

un dels 113 municipis que 
s’han incorporat aquest any 
al projecte. De tots ells, 11 
han rebut quatre flors, 48 
n’han rebut tres, 48 més 
n’han rebut dues i 6 n’han 
rebut una. Cap municipi ha 
obtingut, de moment, les 5 
flors d’honor.

Jordi Julià

La Diputació de Barcelona 
ha signat un crèdit amb 
l’Ajuntament de Molins de 
Rei per valor de 2.255.000 
euros, 96.691,58 dels 
quals estan subvencionats 
per aquesta corporació. El 
Programa Crèdit Local vol 
garantir l’autonomia finan-
cera dels consistoris i que 
puguin treballar en “una 
prestació de serveis el 
màxim d’adequada i de 
la màxima qualitat” per 
a la ciutadania, segons va 
afirmar la presidenta de la 
Diputació, Mercè Conesa, 
en la signatura del crèdit 
amb el tinent d’alcalde 
de Molins de Rei Anton 
Pedrola. Conesa va subrat-
llar que aquests crèdits per-
meten assegurar l’“absoluta 
normalitat” dels ajunta-
ments i va assegurar que la 
corporació és “molt sensi-
ble amb les necessitats de 

la ciutadania i del terri-
tori”. 

En total, la Diputació de 
Barcelona ha signat crèdits 
per valor de prop de 46 
milions d’euros amb alcal-
des i representants de 21 
ajuntaments de la demar-
cació. El programa permet 
als ajuntaments i entitats 
municipals descentra-
litzades reduir els costos 
financers dels préstecs des-
tinats a noves inversions. 
Aquesta línia de préstecs, 
que els ajuntaments obte-
nen a un tipus d’interès 
preferencial, s’emmarca en 
un conveni signat entre la 
Diputació de Barcelona i 
el Banc de Sabadell. L’any 
passat, aquesta corporació 
va signar crèdits per valor 
de 95.542.467,71 euros, 
4.554.349,25 dels quals 
estaven subvencionats. 

Jaume Ortega

Presentada la primera promoció d’habitatges de 
protecció oficial del barri de les Guardioles

Josep Ferrer

Aprovat el pla que ha de protegir 
els edificis històrics de Molins de Rei 

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa

La Diputació de Barcelona signa 
un crèdit amb Molins de Rei de 
més de 2,2 milions d’euros

El jurat de Viles Florides atorga 
dues flors a Molins de Rei
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La multitudinària mani-
festació que es va viure a 
Barcelona el dissabte 11 de 
novembre es va repetir el 
dijous 16 de novembre a 
Molins de Rei. La imatge 
d’aquella jornada van ser els 
mòbils que il·luminaven al 
carrer Marina de nit. El dia 
que es complia un mes exac-
te de l’entrada a presó dels 
presidents de l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC) 
i Òmnium Cultural, Jordi 
Sànchez i Jordi Cuixart, les 
dues entitats van convo-

car concentracions davant 
els ajuntaments, i també a 
Molins de Rei.

Els assistents van for-
mar un llaç humà, com els 
llaços grocs que moltes per-
sones porten aquests dies 
per exigir els alliberaments, 
i van enfocar al cel amb els 
flaixos dels seus telèfons 
mòbils encesos. També es 
va llegir un manifest que 
exigeix “recuperar la qua-
litat democràtica, a hores 
d’ara inexistent, i que els 
Jordis, el vicepresident i 

els consellers del legítim 
govern de Catalunya siguin 
alliberats”.

Quan els Jordis van 
entrar a la presó, a la mani-
festació que es va fer aquell 
dia hi havia representants 
de CDC, PSC, CUP, ERC, 
Molins Camina i Iniciativa. 
Un mes després, i amb 
menys gent manifestant-
se, només hi van participar 
representants del bloc inde-
pendentista: CDC, CUP i 
ERC.

Jordi Julià

L'ndependentisme recorda amb la llum dels mòbils 
que els Jordis encara segueixen empresonats  

Jordi Julià

Els molinencs Ana Aroca i 
Lucas Silvano Ferro Solé 
han estat escollits per for-
mar part de la llista elec-
toral de la demarcació de 
Barcelona de Catalunya 
en Comú a les eleccions 

autonòmiques del proper 
21 de desembre. La candi-
datura l’encapçala Xavier 
Domènech.

En concret, la regido-
ra de Molins Camina a 
l’Ajuntament de la vila, 

Ana Aroca, ocupa el lloc 
25è de la llista, d’un total 
de 28 candidats, mentre que 
Lucas Silvano Ferro va en 
vuitè lloc.

Redacció

Dos molinencs, a les llistes de Catalunya en Comú

La imatge de l’alcalde de 
Molins de Rei, Joan Ramon 
Casals, i l’exregidor de la 
CUP Albert Botran compar-
tint hemicicle no es repetirà 
després de les eleccions del 
21 de desembre. Casals no 
forma part de la llista Junts 
per Catalunya, encapçalada 
per Carles Puigdemont, i 
Botran ocupa una posició 
simbòlica a la llista de la 
CUP, en el número 81. 

Segons explica “Viu 
Molins de Rei”, Casals va 
ser triat pel PDeCAT com 
un dels tres representants 
del Baix Llobregat per a 
una possible llista, però 
com que finalment ha estat 
una proposta centrada en la 
figura de Puigdemont i amb 
molts independents, aques-

ta elecció del partit no s’ha 
acabat tenint en compte. En 
declaracions al diari digital, 
l’encara diputat de Junts 
pel Sí va argumentar que si 
ell havia defensat una llista 
de “gent independent, de 
suport al president i al 
govern legítim”, havia “de 
posar-ho fàcil” i “demos-
trar-ho” no anant a la llista 
per donar lloc als indepen-
dents. 

Botran repeteix a la llista 
de la CUP, però en els últims 
llocs, com altres exdiputats 
com Quim Arrufat, Anna 
Gabriel o David Fernández. 
En les eleccions del 2015, 
el molinenc va ser el núme-
ro 5 per Barcelona i en 
aquesta legislatura ha assu-
mit tasques de portaveu de 

la formació cupaire. 
Una altra molinenca 

a les llistes del 21-D és 
Daniela Fernández, que es 
presenta en el número 60 
del PSC com a indepen-
dent. Segons publica “Viu 
Molins de Rei”, Fernández 
va formar part del grup que 
va fer renéixer la Joventut 
Socialista de Catalunya 
(JSC) de Molins de Rei, 
les joventuts del PSC, i en 
va ser la primera secretària. 
Tot i que Fernández va 
deixar la militància, el seu 
nom va ser un dels que va 
proposar l’agrupació local 
per a la llista de Miquel 
Iceta.            

Jaume Ortega

Joan Ramon Casals i Albert Botran 
no repetiran com a diputats després del 21-D
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El cartell que representarà 
la 167a edició de la Fira 
de la Candelera té com a 
protagonistes els productes 
de la terra i els colors de 
la senyera. La il·lustradora 
de Sant Vicenç dels Horts 
Marta Biel Tres ha estat la 
guanyadora del 32è Concurs 
de Cartells de la Fira de la 
Candelera amb una aposta 
pel concepte d’arrelament 
al territori. 

Va ser el passat 16 de 
novembre quan el jurat del 
32è Concurs de Cartells va 
escollir aquest cartell, que 
porta per títol La Candelera, 
fruit de la nostra terra. El 

cartell mostra una C, de 
Catalunya i Candelera, for-
mada per fruites, hortalisses 
i estris agrícoles de colors 
grocs i vermellosos, que es 
repeteixen com les quatre 
barres. 

L’edició d’enguany del 
concurs ha rebut 48 propos-
tes de 51 participants, nou 
dels quals són molinencs 
(10 cartells) i 42 de fora 
de la vila (38 il·lustracions 
presentades). L’any passat 
hi van participar 28 perso-
nes i es van presentar un 
total de 30 cartells.

Jaume Ortega

El Consell d’Infants de 
Molins de Rei per al curs 
2017-2018 es va constituir 
en un acte que va tenir lloc el 
diumenge 19 de novembre 
a la Sala Gòtica. En l’acte 
es va renovar el Consell 
anterior i es va donar la 
benvinguda als nous con-
sellers. Aquest organisme 
és un espai on les nenes i 
els nens poden expressar 
les seves opinions i inquie-
tuds en tots els àmbits de 
la vida. L’objectiu principal 
és fomentar la participació 

dels infants a la vila i que 
desenvolupin valors com 
l’esperit crític, l’empatia i 
el diàleg. Els 30 membres 
del segon Consell d’Infants 
són alumnes de cinquè i 
sisè de primària de les esco-
les de Molins de Rei i dels 
esplais L’Agrupa i Spai.

L’alcalde de Molins 
de Rei, Joan Ramon 
Casals, i la regidora d’In-
fància i Família, Carme 
Madorell, van encarregar 
al nou Consell treballar 
el tema del civisme. En 

aquest sentit, van propo-
sar tractar aspectes com la                             
col·laboració en el progra-
ma Viles Florides durant 
la Fira de la Candelera, la 
millora de la mobilitat a la 
vila, col·laborar en accions 
de suport als refugiats en 
el marc de la Setmana de 
la Solidaritat, treballar per 
una vila més neta i debatre 
sobre un projecte de música 
en viu per a nens i nenes de 
totes les edats. 

Jaume Ortega

El passat 2 de novembre, 
58 alumnes de 1r d’ESO 
de l’Escola Manyanet de la 
vila van visitar les Coves 
de l’Espluga de Francolí. 

Els estudiants van poder 
descobrir l’evolució huma-
na des del Paleolític fins 
a l’actualitat a través 
d’audiovisuals que recreen 

escenes de la prehistòria 
amb personatges reals.

Redacció

El segon Consell d’Infants de Molins de Rei rep 
l’encàrrec de treballar valors cívics

Alumnes de primer d'ESO del Manyanet 
visiten les Coves de l’Espluga de Francolí

Els productes de la terra 
i els colors de la senyera 
protagonitzen el cartell de la 
167a Fira de la Candelera Cedida per l'ajuntament · Dan Costa

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa
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Prop d’una cinquantena 
d’empresaris i emprene-
dors es van trobar al Centre 
d’Ocupació i Serveis a les 
Empreses de Molins de 
Rei per cooperar, com-
partir experiències i crear 
xarxa. La vuitena Trobada 
d’Emprenedors, impulsa-
da per l’Ajuntament, va 
incloure una xerrada sobre 
les novetats que preveu la 
reforma de la Llei del treball 
i les afectacions en els autò-
noms, així com una dinàmi-
ca de grup per facilitar el 
coneixement dels diferents 
projectes de negoci que han 
nascut, d’una manera o una 
altra, a Molins de Rei i que 
estan en diferents punts de 
maduresa.

La trobada també va 
comptar amb les interven-
cions del regidor d’Em-
presa, Marcel Marín, i 
de l’alcalde, Joan Ramon 
Casals, que va destacar l’ín-
dex de supervivència de les 
empreses que han passat 
pel servei d’assessorament 
municipal, per sobre de la 
mitjana dels altres muni-
cipis de la demarcació de 
Barcelona. “Això demostra 
que l’exigència que apli-
quem a l’hora d’impulsar 
els projectes empresari-
als té un retorn en forma 
d’estabilitat i de beneficis 
en la majoria de casos”, va 
afirmar Casals.

Jaume Ortega

Una cinquantena d’empresaris 
comparteixen experiències en 
la Trobada d’Emprenedors

El passat 2 de desembre a 
la Sala Gòtica es van poder 
veure circular trensen minia-
tura escola G. 

Amb aquesta mostra 
l'Associació d'amics dels 
Trens Petits de Molins 
de Rei se sumava al Dia 
Internacional del Modelisme 
Ferroviari. 

El cap de setmana des-
prés de la Fira, com ja és 
tradició, aquests trens es tor-
naran a posar en marxa pel 
gaudi de petits i grans.   R.

La Gòtica acull una mostra de trens escala G 

Josep Ferrer

Els principals monuments de la vila es vesteixen 
de groc per reclamar la llibertat del presos polítics
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El passat 9 de novembre, 
els gegants de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 
(UAB) van tornar a ballar 
gràcies a la tasca de recupe-
ració i restauració que han 
dut a terme membres de la 
Colla Gegantera de Molins 
de Rei, amb en Jaume 
Coma, Gerard Pouget, 
Víctor Llangostera, Joan 

Parellada i Miquel Burgès 
al capdavant. La Colla 
Gegantera de la vila van ser 
els encarregats de tornar a 
donar vida a uns gegants 
creats l’any 1988.

Guardats des de fa anys 
en un magatzem, l’ope-
ració de restauració del 
Catedràtic i la Pal·las ha 
consistit a netejar-los, arre-

glar-los la roba, renovar els 
cavallets de fusta i arreglar 
petits desperfectes de les 
figures. D’aquesta manera 
s’ha aconseguit donar-los 
un aspecte renovat perquè 
puguin tornar a sortir pels 
carres i places d’arreu.  

Redacció

La Colla Gegantera de Molins de Rei 
restaura els gegants de la Universitat Autònoma

Un any més, el KURTINSTANT, la Mostra de Curtmetratges 
de Molins de Rei, es posa en marxa. Us animem a presentar 
els vostres treballs a la 10a edició, que tindrà lloc el proper 
mes de maig al teatre de La Peni.

Participar-hi és molt senzill. Només cal complir aquests 
criteris:

1. que qualsevol de les persones implicades en el 
curtmetratge estigui vinculada amb Molins de Rei

2. que la durada del curtmetratge no superi els 15 
minuts

3. que feu arribar a la Biblioteca Pau Vila la còpia i les 
dades del curtmetratge abans del 23 de març.

Ja ho sabeu, si us agradaria veure el vostre curt en pan-
talla gran o coneixeu algú que pugui estar-ne interessat, 
poseu-vos en contacte amb la Biblioteca Pau Vila.

Salutacions en “35mm” per part dels organitzadors 
del KURTINSTANT, que som la Biblioteca Pau Vila, el 
CineClub Hal 2002 i La Peni.

Biblioteca Pau Vila

Ja podeu enviar els vostres 
curtmetratges al KURTINSTANT, 
la Mostra de Curtmetratges

La Biblioteca Pau Vila de 
Molins de Rei ha guanyat 
el premi Maria Moliner, 
un reconeixement a la 
divulgació i foment de la 
lectura, i rebrà una sub-
venció d’uns 1.700 euros, 
que s’hauran de destinar a 
la compra de llibres per 
ampliar el catàleg actual. 
La Campanya d’Animació 
a la Lectura Maria Moliner 
premia els millors projectes 
de divulgació de la lectura 
desenvolupats a les biblio-

teques. 
Es tracta d’un premi molt 

prestigiós que es convoca 
anualment i que valora, 
també, la integració social 
a través de la cultura. El 
reconeixement, que premia 
300 biblioteques, és ator-
gat pel Ministeri de Cultura 
amb la col·laboració de la 
Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies i la 
Fundació Coca-Cola Juan 
Manuel Sáinz de Vicuña. 

Jaume Ortega

La Biblioteca Pau Vila, 
reconeguda amb el premi Maria 
Moliner pel foment de la lectura Cedida colla CastelleraCedida colla Castellera
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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

El Centre Excursionista 
Molins de Rei (CEM) ja ha 
enllestit la seva programa-
ció per als mesos de desem-
bre, gener i febrer. Totes 
les activitats són obertes 
a tothom i des de l’entitat 
molinenca animen a parti-
cipar-hi.

El diumenge 17 de 
desembre hi haurà la tra-
dicional pujada del pesse-
bre al cim del Puigmadrona 
(340 m), a la serra de 
Collserola. La sortida a peu 
serà a les 9 del matí des del 
local del CEM i en arribar 
a l’esplanada de l’ermita de 
la Salut del Papiol, se servi-
rà a tots els participants un 
esmorzar de botifarra amb 
pa amb tomàquet. Com 
l’any anterior es comptarà 
amb l’animador Sebastià Pi 
i la seva guitarra per fer una 
cantada de nadales a dalt 
del cim. La recollida del 
pessebre, i del seu llibre de 
registre, es farà el diumen-
ge 14 de gener. 

El dia abans, dissabte 13 
de gener, hi haurà, a les 7 de 
la tarda, a la sala d’actes del 
CEM, una projecció audio-
visual que porta per títol 
Madagascar, un continent 
en miniatura, a càrrec dels 
viatgers naturalistes Alícia 
Pubill i Jaume Parés. 

Una setmana després, 
el dissabte 20 de gener hi 
haurà l’assemblea anual 
ordinària de socis de l’en-
titat i el dissabte següent, 
dia 27 de gener, a les 7 
de la tarda, hi haurà la 
inauguració de l’exposició 
dels 20ens Premis CLIC de 
Fotografia, amb el corres-
ponent lliurament de premis 

als guanyadors. L’exposició 
romandrà oberta del 27 de 
gener a l’11 de febrer: dis-
sabte 27 de gener, de 18 a 
21 h; diumenge 28 gener, 
d’11 a 14 h; feiners, de 19 a 
21 h. Dissabte 3 i diumenge 
4 de febrer, de 10 a 14 h i 
de 16 a 20.30 h. Dissabte 
10 de febrer, de 17 a 20.30 
h, i diumenge 11 de febrer, 
d’11 a 14 h. 

Ja en el mes de febrer, 
durant els dies 2, 3 i 4, el 
CEM tindrà un estand ins-
titucional a la 167a Fira de 
la Candelera, al nou recinte 
firal de la plaça del Mercat, 
dedicat al sector de l’oci a 
la natura. 

Pel que fa a les sec-
cions del CEM, la de Medi 
Ambient, el 3 de desem-
bre passat va fer una sor-
tida a les coves de Can 

Nadal i el turó de Céllecs 
(Vilanova del Vallès). El 
mes de gener, la sortida 
d’aquesta secció serà el 
diumenge 21 a Marganell, 
considerat el portal d’entra-
da a Montserrat. Finalment, 
el diumenge 18 de febrer, 
l’excursió serà a l’embassa-
ment de Valmanya i al cas-
tell de Fluvià (Sant Esteve 
de Palautordera).

Per a les persones més 
acostumades a caminar, la 
Secció de Senderisme ha 
programat dues excursions: 
la primera serà el diumenge 
14 de gener a la comarca 
d’Osona, amb una excur-
sió a peu de 17 km per les 
ermites de Sant Bartomeu 
del Grau, i la segona serà el 
diumenge 11 de febrer, amb 
una travessada a peu de 15 
km pel Montseny amb l’as-

censió al cim del Matagalls 
(1.698 m). 

Finalment, la Secció 
de Veterans ha programat 
activitats més tranquil·les 
i reposades, però no per 
això menys atractives. El 
diumenge 28 de gener ani-
ran a la Vall de Llémena 
(Gironès), on visitaran l’es-
glésia romànica de Sant 
Pere de Llorà i faran una 
caminada pel Camí Ral, a 
la vora del riu, fins al Port 
Sa Creu i Santa Afra. El 
diumenge 25 de febrer ani-
ran al Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empor-
dà, on faran una visita al 
Centre d’Interpretació i una 
caminada planera de 2,7 
km per l’entorn de l’estany 
del Cortalet i el mirador 
del Mas Catà, per admirar 
la vista de la plana empor-
danesa. 

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

Àngel Beumala

Aquest hivern, el CEM proposa 
activitats per a totes les edats

El nou Pla Local de 
Joventut de Molins de Rei 
(2017-2020) és el full de 
ruta necessari per millo-
rar les polítiques juvenils 
de l’Ajuntament i també 
per millorar les condi-
cions de vida, de creixença 
i d’aprenentatge dels 
joves de la vila. Aquest 
Pla inclou la previsió 
de les actuacions que ha 
d’executar l’Ajuntament 
per als propers anys 2017, 
2018, 2019 i 2020, amb 
la col·laboració del teixit 
associatiu juvenil.

L’objectiu del Pla és 
establir prioritats i ho fa 
tot marcant els objectius de 
les polítiques municipals de 
Joventut i focalitzant una 

previsió de 95 actuacions 
a desenvolupar durant els 
propers quatre anys. Es 
tracta d’un pla que vol ser 
obert i flexible, i que ha de 
poder ser actualitzat a partir 
de les avaluacions anuals 
que estan previstes. Per 
a l’elaboració d’aquest 
Pla s’han tingut en comp-
te les recomanacions que 
apareixen en l’avaluació de 
l’anterior Pla de Joventut, 
el Pla Local de Joventut 
2014-2016 de Molins de 
Rei (MOU4). 

Amb relació a les 
accions proposades i la 
cobertura de la població 
juvenil, s’ha tingut present 
la necessitat de:

-Disminuir els obstacles 

d’accessibilitat als recursos 
i infraestructures perquè 
els joves se’n puguin bene-
ficiar més i els recursos 
s’aprofitin millor.

-Promoure la partici-
pació entre els joves no 
vinculats a cap entitat i 
definir estratègies especí-
fiques d’apropament dels 
serveis i activitats juvenils 
cap als joves més allunyats 
de l’Administració, espe-
cialment els que ja han aca-
bat l’etapa acadèmica.

També s’ha tingut en 
compte la recomanació de 
la Comissió de Seguiment 
del Pla de fer un pla que 
estigui més adaptat a la rea-
litat de la vida juvenil.

L’elaboració del Pla es 

va fer mitjançant un procés 
participatiu que va tenir lloc 
entre l’octubre del 2016 i el 
maig del 2017, al llarg del 
qual es va escoltar la veu 
dels joves i la de les entitats 
juvenils. Es van obrir dife-
rents espais de debat i par-
ticipació tant per conèixer 
les necessitats dels joves 
com perquè ells mateixos 
poguessin fer propostes, 
tot tenint en compte els 
diferents perfils de joves 
existents al municipi.

Podeu consultar sencer 
el Pla Local de Joventut 
2017-2020 als enllaços 
següents: http://pijmolins-
derei.com i www.molins-
derei.cat.

Redacció

S’aprova el nou Pla Local de Joventut de Molins de Rei 2017-2020
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Els Matossers van oferir 
a Molins de Rei la millor 
actuació de la seva història 
en una cita tan assenyala-
da com la seva diada, que 
es va celebrar el diumenge 
12 de novembre, i amb la 
qual van tancar la tempo-
rada. Aquest any no hi va 
haver vigílies en dissabte, 
ja que s’havia convocat la 
manifestació a Barcelona 
per demanar la llibertat dels 
consellers destituïts que són 
a la presó i dels “Jordis”, i 
es va decidir concentrar-ho 
tot a diumenge. 

El Pilar Kinder sor-
presa va ser aquest any 
Dani Andreu, de l’entitat 

Gueopic. Es van aixecar 
cinc pilars de 4 per lliurar-
li el mocador, la faixa i la 
camisa dels Matossers. Per 
finalitzar va fer un pilar de 4 
en posició de segon, a sobre 
del baix, molt estable i molt 
ben executat.  Després, 
Andreu va participar en 
totes les pinyes de la diada 
matossera. 

Els marró argila van 
descarregar dos pilars 
d’inici on les enxanetes van 
ensenyar un mocador del 
Gueopic i una banderola a 
favor de la democràcia. En 
primera ronda, i per calmar 
els nervis, els molinencs 
van descarregar un 3 de 7, 

que tenen totalment con-
solidat. En segona ronda, 
va arribar el primer castell 
gros que descarregarien, un 
5 de 7, molt treballat als 
assaigs. La recompensa va 
venir a plaça, ja que el van 
aconseguir descarregar, no 
sense una mica de nervis. 
És el segon cop en la his-
tòria matossera que es des-
carrega aquest castell. 

En tercera ronda es va 
descarregar el 3 de 7 amb 
agulla (un pilar pel mig). 
Feia dos anys que els moli-
nencs no el descarregaven. 
Totes les emocions de la 
temporada, els esforços i 
els sacrificis es van veure 

recompensats i va ser molt 
celebrat.  Finalment es va 
aixecar un pilar de 5 i dos 
pilars finals de 4.

Aquesta actuació és la 
millor de la història de la 
colla molinenca. La traca 
final de la temporada. 

A la diada, hi van par-
ticipar els Castellers de 
Castelldefels, la Colla 
Jove de l’Hospitalet i els 
Xerrics d’Olot. Acabada la 
temporada, continuaran els 
assaigs els divendres i al 
gener, l’Escola de Castells.

Jaume Ortega

Molins de Rei va ser 
una de les 27 poblacions 
d’arreu de Catalunya que 
va acollir la mostra Versió 
Original en Català (VOC), 
uns premis impulsats per 
Òmnium Cultural que 
volen reconèixer els millors 
curtmetratges, websèries i 
micrometratges originals en 
català i incentivar la creació 
de nous continguts. 

Del 16 al 26 de novem-
bre, el públic de diverses 
ciutats catalanes va poder 
veure i votar els curtmetrat-
ges que participaven en la 
mostra. 

A Molins de Rei, la pro-
jecció va tenir lloc al teatre 
de La Peni el dissabte 25 de 
novembre. 

Van concórrer a la mostra 
nou propostes en la catego-
ria de curtmetratges i tres en 
la de websèries, videoblogs 
i nous formats, d’un total 
de 342 obres que s’hi van 
presentar. 

Redacció

El teatre de La 
Peni acull la 
mostra VOC de 
curtmetratges 
en català

Els Matossers brillen a casa amb 
la millor actuació de la seva història
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Sempre he pensat que 
resumir en poques línies 
un festival com el nostre 
era una tasca molt difícil 
i, afortunadament, en els 
darrers anys és, com a poc, 
terrorífica, necessariament 
parcial i poc recomana-
ble per a la salut si vols 
veure o assistir al màxim 
possible de les activitats 
programades. Però ja se 
sap: en el mateix pecat hi 
ha la penitència. Així que 
tractaré d’aproximar-me a 
aquesta edició, en la qual 
també es va retre un sentit 
homenatge al cinquantena-
ri del Festival de Sitges. 
Però ho faré d’una altra 
manera: només destapant 
uns quants taüts, els que 
particularment més m’han 
agradat o encongit el cor i 
l’estomac, que bàsicament 
era del que es tractava.

Taüt 1: Michael Haneke 
Com es va comentar en la 
magnífica vetllada Haneke  
a La Gòtica el dimarts 
14 de novembre, aquest 
director austríac és un dels 
més essencials del cinema 
europeu dels darrers vint 
anys per la seva sorprenent 
capacitat per col·locar-nos 
davant els ulls els miralls 
més nítids i ferotges del 
cinema recent. Miralls que 
ens retornen una imatge 
tan crua com veritable i 
mesquina de nosaltres 
mateixos: el pitjor dels 
terrors, el més proper. El 
terror en majúscula i sense 
vessar (en pantalla) ni una 

gota de sang, com qui diu.
Pel festival varen desfi-

lar tres de les seves obres 
més contundents –Caché, 
Funny Games i La cinta 
blanca (ja comentada per 
mi al seu dia en aques-
tes mateixes pàgines)–, la 
segona de les quals la tenia 
pendent i res millor per 
recuperar-la que fer-ho amb 
la seva versió original i el 
bo d’Arno Fisch picant-me 
l’ullet en viu i en directe! A 
l’Arno Fisch l’hem tingut 
aquests dies per Molins de 
Rei com a jurat d’aquesta 
edició. Ràpidament vaig 
buscar el seu remake ame-
ricà i mentre la veia, vaig 
fer una connexió estranya 
i gens tranquil·litzadora: 
en el moment més inspirat 
del primer film, Arno Fisch  
agafa el comandament del 
televisor i rebobina el que 
acaba de succeir, com si 
la pel·lícula fos una cinta 
de vídeo –i, realment, no 
és això?–, perquè el que 
acaba de succeir no és del 
seu gust. Aquesta és, sens 
dubte, una de les ocasions 
en què més clarament vaig 
entendre allò del Deus 
exmachina en una pantalla 
de cinema, i també una de 
les situacions més desespe-
rants per a  mi (i qualsevol) 
com a espectador, perquè 
des d’aquest instant saps 
el que ja sospitaves: que 
els dolents gua-nyaran. I 
deu anys després, el mal-
son continua: simplement, 
segueixen matant. Una his-
tòria connecta amb l’altra; 

el relat es 
perllonga i 
repeteix el 
mateix patró 
d’assassinat, 
com si els 
nous assas-
sins fossin 
d e i x e b l e s 
dels altres, 
narrant un 
cercle sense 
fi de violèn-
cia ara per 
tot el món, 
tan impa-
rable, tan 
actual, tan 
a ter r idor. . . 
Buf! Gran 
Haneke, sí, 

senyor, però millor a peti-
tes dosis! 

Taüt 2: A Ghost Story
Que una pel·lícula així 
pugui tancar un festival de 
terror com el de Molins de 
Rei parla molt (i molt bé) 
de tots aquells que el fan 
possible any rere any. Tan 
insòlit con extraordinari.

A Ghost Story és una 
pel·lícula molt poc corrent, 
començant pel seu format 
(pantalla 4:3 –la de les anti-
gues teles en blanc i negre– 
i amb les vores arrodoni-
des). Però abans que res, un 
avís per a navegants: si no 
hi entres, és proba-
ble que et desesperis, 
t’avorreixis i/o, en 
el pitjor dels casos, 
t’adormis. Però si fas 
l’esforç d’entrar en 
el joc de la seva pro-
posta, la recompen-
sa no és molt millor. 
Potser et passarà per 
damunt com una 
piconadora i, amb 
sort, et perforarà el 
cor i deixarà un buit 
a l’ànima. Si una pel-
lícula  independent 
és capaç d’això, què 
voleu que us digui? 
Val molt la pena l’es-
forç.

Malgrat el seu 
títol, és realment una 
cinta de terror? Doncs 
sí i no. Efectivament, 
som testimonis de 
com es desencade-
na un poltergeist (o 
de la forma en què 
passat, present i futur 
es comuniquen d’una 
forma inquietant). 
Però aquesta senzi-
lla i lírica història de 
fantasmes es trans-
forma en una altra 
cosa ben diferent: 
una reflexió sobre 
el que deixem enre-
re, sobre la pèrdua, 
sobre la memòria, 
sobre l’amor, sobre 
la data de caducitat 
de les coses i sobre 
la matèria del temps 
com a convenció i 
concepte.

El fantasma, aquell que 
ja no hi és (o sí), és el 
que omple de protagonisme  
i silencis la pantalla. Ben 
aviat passem a percebre la 
realitat des del seu punt de 
vista, que sens dubte és el 
més rellevant de la història, 
juntament amb el seu con-
cepte múltiple i no lineal 
del temps (de fet, abasta 
dècades del nostre temps i 

potser –hauria de tornar-la 
a veure– diversos plànols 
d’existència). Els humans 
són només un atrezzo sin-
gular, com també l’espai de 
la casa, modificat segons 
els nous ocupants de torn 
(el mestre d’obres proposa 
i l’ocupant disposa, sem-
pre ha estat així). Un cop 
apareix ell, dèiem, tot es 
pren el seu temps i el seu 
ritme, que moltes vegades 
no coincideix amb el nos-
tre, tan pausat, tan irritant 
segons com, però impres-
cindible per a la llarga 
seqüència del pastís, una 
de les millors de la cinta 

sens dubte, almenys per a 
mi: el dolor de la pèrdua. 
El dolor descarnat i només 
apaivagat per la dolorosa 
ingesta del pastís. El dolor 
del després, aquell que surt 
de molt endins i fins al 
vòmit, sota la impassible 
NO mirada del que ja NO 
és. Gran Rooney Mara, que 
dona vida a la vídua; més 
discret que altres vegades 

Cassey Affleck (per bé que 
deu ser difícil estar tres 
quartes parts del rodatge 
sota un llençol). Una peça 
difícil, d’estètica propera a 
Terrence Màlick i que sens 
dubte restarà molt de temps 
en la nostra memòria.

Taüt 3: The Lodger, 
Super dark times i Mom 

& Dad, el palmarès 
d’enguany 

The Lodgers, la pel·lí-
cula irlandesa que ha gua-
nyat el Premi a Millor Film, 
és un conte gòtic d’horror 
situat a la Irlanda rural de 
principi del segle XX. No li 

falten motius per haver 
estat la guanyadora com 
a millor llargmetratge 
d’enguany, per bé que la 
meva favorita era Super 
dark times, un poderós 
retrat tant del psicòpa-
ta adolescent com de 
la mateixa adolescèn-
cia (premi per a Owen 
Campbell, com a millor 
actor, i per a Ben Collins 
al millor  guió, això sí), 
seguida de Hounds of 
love, per la qual també 
n’ha resultat premia-da 
l’actriu. Menció especi-
al (millor director Bryan 
Taylor) a Mom & Dad, 
terroríficament diverti-
da a partir d’un plante-
jament  tan  angoixós 
com inspirat: pensar 
en la possibilitat que 

un virus –o alguna cosa 
semblant– pugui induir 
tots els pares a liquidar 
els seus fills. És el còctel 
perfecte  per  extingir  
tota  la humanitat en un 
parell o tres de repeti-
cions en el temps, ja que 
només orfes i els sense 
descendència se’n salva-
rien de la primera.

Finalment, cal esmen-
tar que tant el millor curt-
metratge (Centrifugado), 
com el Mèlies d’Argent 
(9 pasos) han recaigut en 
produccions peninsulars 
i ja fa uns quants  anys 
que això no es donava. 
Felicitats a tots els pre-
miats. Recordeu que al 
web http://www.molins-

fimfestival.com podeu con-
sultar tots els premis, així 
com recordar el que ha estat 
el dia a dia d’aquesta edi-
ció, cada cop més àmplia, 
del nostre Festival. Moltes 
felicitats a tots els respon-
sables i fins a la propera. 

Com deia aquell, tan-
quem la paradeta. Bé, el 
taüt, per ser més precisos!

Pere Jordi Munar

El Festival de Cine de Terror en tres taüts
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El dijous 9 de novembre es va 
presentar la darrera novel·la 
de María Jesús Fuentes titu-
lada La casa de la encina. La 
presentació es va fer a la sala 
d’actes de l’escola Manyanet 
Molins de Rei, davant de gai-
rebé dues-centes persones. 
Maria Mercè Batet, actual 
directora de l’escola, va obrir 
l’acte donant la benvinguda 
als assistents. A continua-
ció va parlar l’editor Óscar 
Esquerda, que va destacar 
la nombrosa presència de 
públic, “un fet inusual en 
la presentació d’un llibre”, 
va afirmar. Tot seguit va 
prendre la paraula en Xavier 
Paz, en qualitat d’amic de 
l’escriptora, que havia rebut 
l’encàrrec de presentar-la 
a l’audiència. “Un repte 
majúscul pel fet d’haver-ne 
estat alumne i haver passat 
vuit anys meravellosos de la 
meva infantesa en aquesta 
escola”, va dir. D’ella en va 
destacar la seva “humanitat, 
amorositat, i serenor, quali-
tats indispensables en una 
mestra, al costat d’altres 
com la de ser empàtica, 
assertiva, bona comunica-
dora i, sobretot, no ser gens 
avorrida”. A tot això hi va 
afegir la virtut del “perfec-
cionisme” pel zel amb què 
havia vist com preparava tota 
la presentació del llibre, fet 
que va provocar el somriure 
del públic assistent.

A continuació la mateixa 
María Jesús va prendre la 
paraula per agrair la presèn-
cia de tanta gent a l’acte i 
per explicar com es va gestar 
la novel·la i els trets dels 
seus personatges principals. 
Va començar confessant una 
sensació de por i de fred, per-
què “l’escriptura és un acte 
íntim en el qual l’escriptor 
aboca el seu cor i la seva 
ànima, i per això, quan surt 

publicat el que has escrit, 
et veus com despullat”. Al 
mateix temps va reconèixer 
que “quan has donat vida 
a una història, a uns perso-
natges, tu com a escriptor 
desapareixes, ja caminen 
sols, si bé per crear-los has 
hagut de reflexionar molt, 
empatitzar amb ells i fins i 
tot fer-los fer coses que no 
voldries que fessin”. La casa 
de la encina beu del movi-
ment literari del “realisme 
màgic”, perquè és la història 
d’un arbre, una alzina, que 
s’ha apropiat de l’essència 
d’una persona i ens expli-
ca la seva història. Segons 
l’escriptora, “les persones 
podem interactuar amb 
qualsevol ésser viu, formem 
part de la natura per moltes 
barreres que hi vulguem 
posar”. 

Fuentes va reconèixer que 
va començar aquesta novel·la 
fa molts anys, però que no va 
saber com continuar-la i la 
va desar en un calaix. En un 
primer moment es basava en 
la vida de Maria, una avant-
passada seva que va viure a 
l’Aragó, a cavall dels segles 
XIX i XX, però al final va 
aclarir que li havia sortit una 
ficció que no s’assemblava 
gens a la Maria real. “La 

literatura és donar a la vida 
una lògica que no té i la 
novel·la vaig poder conti-
nuar-la gràcies a la inspira-
ció que em va arribar men-
tre badava contemplant 
les alzines que hi ha a la 
comarca del Somontano”, 
va explicar. Al costat de la 
vida de Maria, la novel·la 
desenvolupa una història 
paral·lela d’una altra dona 
anomenada Isabel. La Isabel 
és a punt de fer 40 anys, 
porta una vida buida i previ-
sible, plena d’aparences, amb 
un marit perfecte, però que 
està més pendent de la feina 
que d’ella, i una filla ado-
lescent que la posarà en con-

tradicció. Les dues històries 
al final s’acabaran trobant 
i quan la Isabel descobreix 
l’avantpassada Maria, els 
seus plantejaments canviaran 
en qüestió de setmanes, ja que 
passarà a contemplar la seva 
pròpia vida des d’un altre 
plànol. Llavors es descobreix 
un secret familiar, desat en 
silenci durant generacions, i 
un altre secret que només sap 
la Maria i que s’emportarà a 
la tomba. Segons l’escriptora, 
en el fons de la novel·la hi ha 
subjacent el mite de la deessa 
Artemisa, que cerca la lli-
bertat, que és autònoma, que 
no necessita un home per ser 
feliç, però sí que necessita 
estimar i ser estimada. “És 
allò de t’estimo tant perquè 
no et necessito”, va con-
cloure. Finalment, i d’acord 
amb l’autora, “el llibre parla 
de la força de l’amor més 
enllà de les fronteres que 
coneixem, de les diferents 
visions que es poden tenir de 
la maternitat i de la qualitat 
de la resiliència que tenim 
les dones, que consisteix a 
tornar al nostre estat natu-
ral després d’haver viscut 
un tràngol molt fort”. 

La intervenció de la María 
Jesús va tenir diverses pauses 

en les quals es va donar pas 
a la lectura de breus frag-
ments de la novel·la, recitats 
per la rapsoda Maria Flores, 
acompanyada al piano per 
Bartolomé Lopera. L’acte es 
va acabar amb la venda de 
llibres dedicats per part de 
l’autora i un petit refrigeri per 
a tots els assistents. 

María Jesús Fuentes 
Roldon va néixer a Saragossa, 
va passar la seva infantesa 
en un poblet d’Osca i als 
18 anys es va traslladar a 
Barcelona per completar 
estudis musicals i fer la 
carrera de Magisteri. Mestra 
del Col·legi Sant Miquel des 
de l’any 1977 i fins la seva 
recent jubilació, viu a Molins 
de Rei des de l’any 2002. 
Guanyadora de nombrosos 
premis literaris, l’any 2003 
va publicar la seva primera 
novel·la, Da capo y hasta 
el fin, l’any 2008 el llibre 
de contes El canon circu-
lar i, l’any 2012, la novel·la 
Duetto. Ha estat comentaris-
ta de Ràdio Molins de Rei 
durant cinc temporades. La 
seva darrera novel·la, La 
casa de la encina, es pot 
adquirir a les llibreries Barba, 
Arola i Amèlia.

Àngel Beumala

Maria Jesús Fuentes presenta la seva darrera novel·la

L’escriptora molinenca Eva 
Moreno Bosch ha estat 
nomenada Mestre en Gai 
Saber en haver guanyat les 
tres categories dels Jocs 
Florals del districte bar-
celoní de Sants-Montjuïc 
(Englantina d’Or, Viola 
d’Or i Flor Natural) en tres 
edicions diferents. El reco-
neixement se li va fer el 
passat 14 de setembre en 
un acte celebrat a la sala de 
plens del Districte Sants-

Montjuïc de Barcelona. Des 
del 1900 només tres dones 
més –Mercè Rodoreda, 
Olga Xirinacs i Teresa 
Costa– han obtingut aques-
ta distinció.

Nascuda l’any 1966, 
la poetessa, actriu i can-
tant molinenca és filla de 
la també poetessa Glòria 
Bosch Morena. Al llarg de 
la seva trajectòria literària, 
Eva Moreno ha rebut molts 
guardons de poesia i narra-

tiva tant en català com en 
castellà. En destaquen el 
XIV Concurs Gat Literari 
Premi de Poesia (2012); 
el del Certamen literari 
Sagrada Família (2011); el 
del 24è Festival de Poesia 
de Parets del Vallès - Premi 
poesia inèdita (2011); la 
Flor Natural (2013), Viola 
d’Or (2010, 2011 i 2013) 
i Englantina d’Or (2016), 
als Jocs Florals de Sants 
Hostafrancs; l’Englantina 

d’Or, als de Calella (2016), 
i la Flor Natural (2008 i 
2009) i l’Englantina d’Or 
als de Lliçà de Vall (2011). 
L’any 2008 va ser fina-
lista del XVIII Concurs 
de Poesia Mateu Janés i 
Montserrat Pujol de Molins 
de Rei amb el poema “La 
nit és un pou febril”.

Redacció

Eva Moreno Bosch és Mestre en Gai Saber 

Àngel Beumala

Àngel Beumala
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Marc Mérida, jugador de 
categoria junior de la Secció 
de Billar Foment Molins, 
s’ha proclamat campió de 
Catalunya de Billar en la 
modalitat de 3 bandes. La 
final de la categoria es va 
disputar el 4 de novembre 
passat a les instal·lacions 
del Club Billar Canet. 

A la Final, amb format 
de lligueta a doble volta, 
hi van arribar tres juga-
dors: Raúl Uceda, del C.B. 
Mataró, que defensava el 
títol aconseguit la tempo-
rada anterior; Adrià Torres, 
també del C.B. Mataró, i 
Marc Mérida, de la S.B. 
Foment Molins. 

Els dos grans favorits 
eren Raúl Uceda i Marc 
Mérida, dos jugadors amb 
més experiència que Adrià 
Torres, que només fa 4 
mesos que juga al billar, 
però que ja mostra bones 
maneres. En els enfronta-
ments entre en Raúl i en 
Marc es va decidir el cam-
pió de la final.

En la primera volta, i 
en una partida magnifica, 
en Raúl es va imposar a en 
Marc per 25 caramboles a 
23 en 31 entrades. En la 
segona volta, el billarista 
molinenc va reaccionar i 
es va imposar clarament 
pel resultat de 25 a 13 en 
31 entrades. A igualtat de 
punts, el títol es va deci-
dir per la mitjana general 
de caramboles. D’aquesta 
manera, Marc Mérida, 
amb una mitjana de 0,531 
caramboles, es proclamava 
campió de Catalunya; Raúl 
Uceda, amb una mitjana de 
0,504, subcampió, mentre 
que Adrià Torres ocupava 
el tercer lloc, amb una mit-
jana de 0,250.  

Albert Segarra, sub-
campió de Catalunya de 
Billar de Primera Divisió 

modalitat 3 bandes
El mateix 4 de novem-

bre, el billarista de la S.B. 
del Foment Molins Albert 
Segarra es va proclamar 
subcampió de Catalunya 
de Billar de Primera 
Divisió modalitat 3 ban-
des. La final, corresponent 
a l’actual temporada espor-
tiva, es va disputar a les 
instal·lacions del Foment. 
A la final hi van arribar els 
8 millors jugadors sorgits 
de la Fase Classificatòria, 
que es va disputar el dis-
sabte 14 d’octubre. 

La final, dividida en ses-
sions de matí i tarda, va 
comptar amb la participa-
ció de tres billaristes del 
Foment de la vila, quatre 
del C.B. Sant Boi i un del 
C.B. Montforte. Les par-
tides es van jugar a una 
distància de 35 caramboles 
amb una limitació de 50 
entrades.

A semifinals, Albert 
Segarra es va imposar a 
Mateu Megías per un ajus-
tat 35 a 33 caramboles en 
44 entrades. En l’altra semi-
final, R. Gascón i Francisco 
Mula van empatar la seva 
partida a 25 caramboles 
en 50 entrades. La muerte 
súbita va decidir el pas de 
Gascón a la final, ja que es 
va imposar per 2 a 1.

A la final, en una partida 
molt intensa, el represen-
tant santboià R. Gascón va 
guanyar el jugador local 
Albert Segarra, pel resultat 
de 35 a 24 en 44 entrades. 

Classificació final: 1r 
Rafael Gascón (C.B. Sant 
Boi); 2n Albert Segarra 
(S.B. Foment Molins); 3r 
Mateu Megías (C.B. Sant 
Boi); 4t Francisco Mula 
(C.B. Monforte); 5è Joan 
Perales (C.B. Sant Boi); 6è 
Manuel Pastor (C.B. Sant 
Boi); 7è Antonio Martínez 
(S.B. Foment Molins); 8è 
José M. Márquez (S.B. 
Foment Molins).

En el lliurament de 
trofeus, el president del 
Foment Cultural i Artístic, 
Joan Arús, en nom de 
l’entitat, va retre homenat-
ge a Jaume Cògul, membre 
de la Secció de Billar, per la 
seva implicació i dedicació 
al llarg de 15 anys. 

Carles Tuset obté el sub-
campionat de Catalunya 
de Billar Divisió d’Honor 

modalitat Quadre 47/2 
categoria d’Honor

Carles Tuset ha afegit un 
nou èxit al seu palmarès 

en proclamar-se, l’11 de 
novembre passat, subcam-
pió de Catalunya de Billar 
de divisió d’Honor moda-
litat Quadre 47/2. A la 
final que es va disputar a 
les instal·lacions del Club 
Billar Prat hi van participar 
els sis millors jugadors dels 
rànquing català.

Els billaristes es van 
dividir en dos grups de 
tres jugadors. Els dos pri-
mers de cada grup es van 
classificar per disputar les 
semifinals i posteriorment 
la final, Les partides es van 
jugar a una distància de 200 
caramboles. 

Carles Tuset va fer una 
fase de grups immaculada 
assolint la primera posició. 
La semifinal el va enfrontar 
amb Armand Moreno a qui 
va derrotar per un contun-
dent 200a 63 caramboles 
amb només 10 entrades en 
la que va ser la millor parti-
da del billarista molinenc.

La final la van disputar 
Tuset i el sabadellenc Joan 
Espinasa. La victòria va ser 
pel jugador del S.B. Coral 
Colón pel resultat de 200 
caramboles a 145 amb 15 
entrades. 

Classificació final: 1r 
Joan Espinasa (S.B. Coral 
Colón); 2n Carles Tuset  
(S.B. Foment Molins); 
3r  Joan Gibert  (C.B. 
Tarragona); 4t Armand 

Moreno (C.B. Lleida); 
5è  Joan J. Barrientos 
(C.B. 2000 Cerdanyola); 
6è  Miquel Plandolit (C.B. 
Llinars).

Redacció

Marc Mérida guanya el Campionat de Catalunya de Billar modalitat 3 bandes

L’Ajuntament de Molins de Rei va renovar els acords de col·laboració amb les enti-
tats esportives de la vila amb vista a aquesta temporada en un acte que va tenir lloc 
el dilluns 20 de novembre a la Federació Obrera. 

Els convenis formalitzen l’ús de les instal·lacions esportives, a més de recollir la 
col·laboració econòmica per a les activitats que s’hi duguin a terme. L’aportació per 
a aquesta temporada és de 75.625,59 euros en total. Els acords se signen a principis 
de temporada i regulen, a més, quins espais municipals es destinaran a la pràctica 
de l’esport. Amb aquests convenis, l’Ajuntament vol promoure la pràctica esportiva 
entre tots els col·lectius socials de la vila i fomentar un estil de vida saludable. 

Jaume Ortega

L’Ajuntament i les entitats esportives 
signen els convenis de col·laboració

Cesar Bonet

Cesar Bonet

Cedida per l'ajuntament · 
Dan Costa

Joan Arús, en nom de l’entitat, va retre homenatge a 
Jaume Cògul, membre de la Secció de Billa

Els finalistes del Campionat de Catalunya de Billar 
modalidad 47/2
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El passat 1 de novembre, el 
Club Bàsquet Molins de Rei 
va presentar els seus equips 
de la temporada 2017-2018. 
La pista del Poliesportiu 
Municipal es va omplir amb 
els 254 jugadors, jugado-
res, entrenadors i ajudants 
dels 23 equips del club, 6 
dels quals són de l’Escola 
de Bàsquet, repartits entre 
l’Escola Poliesportiu i 
l’Escola Virolai, fruit de 
la col·laboració amb el 
Col·legi Virolai per formar 
els més petits en els valors 
del bàsquet.

La presentació va tenir 
una especial rellevància 
per la celebració de la fita 
històrica que representa el 
fet que aquesta temporada 
els dos equips sènior del 
club, tant el femení com el 
masculí, estan disputant els 
respectius campionats de 
Copa Catalunya, la màxima 
categoria organitzada per 
la Federació Catalana de 
Bàsquet.

Durant el seu parla-
ment, el president del Club 
Bàsquet Molins de Rei, 
Marià Pujol, va voler des-
tacar el bon moment que 
viu l’entitat i va agrair el 
suport de totes les persones 
i especialment de les que 
han constituït les succes-
sives juntes que desinte-
ressadament han ajudat a 
fer créixer el club fins al 
punt en què es troba ara, 
amb més jugadors i equips 
que mai. També va voler 
dirigir una consigna als 
jugadors i els va demanar 
que gaudeixin de cada ins-
tant del joc, que ho facin 
amb els seus companys i 
que creixin esportivament i 
humanament.

Per la seva banda, 
l’alcalde de Molins de 
Rei, Joan Ramon Casals, 
va voler destacar la feina 

feta des de l’Ajuntament 
perquè l’esport sigui cada 
vegada més gran, amb 
una aplaudida menció a 
Xavi Paz, per la tasca feta 
aquests darrers anys com a 
regidor d’Esports. En sin-
tonia amb l’actual context 
polític, també va ressaltar 
que, treballant amb esforç i 
sabent cap a on es va, es pot 
arribar allà on es vulgui. 
Va posar el C.B. Molins 
de Rei com a exemple del 
que pot fer aquesta societat, 
com a país i com a vila. 
L’acte també va comptar 
amb la presència de Jaume 
Calopa, com a representant 
de la Federació Catalana 
de Bàsquet, que es va voler 
sumar així a aquesta cele-
bració tan especial.

 

Commemoració dels 40 
anys del primer partit de 
bàsquet al Poliesportiu

La part més emoti-
va de la presentació la va 
constituir la commemora-
ció dels 40 anys del pri-
mer partit de bàsquet al 
Poliesportiu Municipal, 
amb l’homenatge als com-
ponents de l’equip que 
aquell llunyà 1977 van 
jugar aquest primer par-
tit. Un emocionat  Jordi 
Fernández, l’entrenador 
d’aquell equip, va assen-
yalar que només un esport 
com aquest pot fer pos-
sible el retrobament d’un 
grup de persones que feia 
gairebé 40 anys que no es 
veien. I és que, tal com va 
apuntar Marià Pujol, tot i 
el creixement dels 3 equips 
d’aquella època fins a la 
situació d’enguany, es par-
teix de la mateixa base: 
equips que són un grup 
d’amics que s’ajunten per 
entrenar i jugar el cap de 
setmana.

 Miquel Sánchez Canals 
rep el premi “Sènior” 

de la Fundació del 
Bàsquet Català

El passat 10 de no-
vembre, dins del marc de 
les celebracions del 25è 
Aniversari de la Fundació 
del Bàsquet Català, Miquel 
Sánchez Canals va ser guar-
donat amb un dels Premis 
“Sènior” que reconeix la 
fidelitat al seu club de juga-
dores i jugadors d’arreu de 
Catalunya. El Miquel va ser 
nominat pel Club Bàsquet 
Molins de Rei pels seus 
22 anys com a jugador del 
club, des de ben petit fins 
a esdevenir el capità de 
l’equip Sènior Masculí, 
amb tot el que això repre-
senta. Es va voler premiar 
molt especialment el seu 
exemple, que sintetitza els 
valors d’esforç, compromís 
i implicació, dins i fora de 
la pista, que el club vol 
transmetre als seus juga-
dors.

Toni Ripoll

EL Club Bàsquet Molins de Rei presenta els equips de 
la temporada 2017-2018 i commemora els 40 anys del 
primer partit de bàsquet al Poliesportiu Municipal
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Els equips d'handbol del Club Esportiu Molins de Rei temporada 2017-2018
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Horitzontals
1.- Antibiòtics. 2.- Article 
neutre abolit. Nitrogen. 
Nota musical.3.- Biològica. 
Mitja. Àvia. 4.- Nitrogen. 
Sulfur. D’una manera rica. 

5.- Cocodrylus. Agència 
de noves. 6.- Cesalpina. 
Pronom. Famós cotxe 
anglès. 7.- Nariu. Variar. 
8.- Tse. Meresca. 9.- Eina. 
Animats. 10.- Ro. Mor. E. 

Ros. 11.- Causàveu. Drac 
sense cua. 12.- Serralades. 
Usat.

Verticals
1.- Mil. Encantament. 
2.- Tercera vocal. Cent. 
Provoque. 3.- Varen 
Closcar. Una F i una R. 
4.- Llista. Lleure. Estima. 
5.- Oxigen. Trameu. 
Ondulació. 6.- Matrícula 
de Barcelona. Tomba. 
Consort. 7.- Començament. 
Despatxa. Hom. 8.- Cent. 
Tranquil·litzaríeu. 9.- País 
capgirat. 10.- Vivíem. 
Urani. 10.- Sí en rus. EE tal 
com sona. 11.- Comença 
l’estiu. Culpable. 12.- 
Sofre. Amb forma de 
Terrassa.

Solució a l’encreuat 147 
 

Horitzontals
1.- Catalanistes. 2.- Il. C. 

N. Af. 3.- Deficiències. 
4.- Acre. Nuar. Se 5.-Lla. 
Dictador 6.- Tècnica. Ni. 
R. 7.- Os. Os. Recama. 8.- 
Niu. Crim. Rar. 9.- Ianquis. 
Eire. 10.- Sí. Urèter. A. 
11.- M. Casuística. 12.- 
Edèn. Acabat

 
Verticals

1.- C. Daltonisme. 2.- E. 
Eclesial. D. 3.- Tifrac. 
Un. Ce. 4.- Aliè. No. 
Quan. 5.- l. C. Discurs. 
6.- Acínic. Rieu. 7.- N. 
Eucaristia. 8.- Innat. Em. 
Esc. 9.- S. Cranc. Erta 
10.- Tai. Diari. Ib. 11.- 
Efeso. Maraca. 12.- S. 
Serrare. At

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

o del correo electrònic 
e l l lac@telefonica.net , 
abans del dia 20 de cada 
mes. És imprescindible 
donar el nom complet, 
l’adreça i el telèfon. També 
ho heu de fer si les envieu 
per correu electrònica

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 obse-
qui que regala BEEP que s’ha de recollir a Verge del Pilar, 6 Molins de Rei

Solució al número 536

Encreuats 148

Juguem amb
la llengua!!

El Servei Local de 
Català 

obsequia amb un 
llibre el concursant 
que resulti premiat 

entre els que 
encertin la 

solució dels mots.

De totes les respostes rebu-

des a la redacció ha estat 

escollida a l’atzar la de Ma. 

Pilar Queixalòs. El guanya-

dor del concurs pot passar a 

recollir el premi directament 

per BEEP, presentant el DNI 

o qualsevol document acre-

ditatiu.
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