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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.

Posat la gorra
Fotograf : El Llaç

A pesar de les absurdes decisions de la Junta Electoral, com considerar com a 
propaganda electoral els llaços grocs que reivindiquen l’alliberament dels presos 
polítics, una vegada més, els catalans vam concórrer massivament a les urnes 

amb el civisme habitual en una jornada sense aldarulls ni incidents remarcables en la 
qual es va assolir un percentatge de participació sense precedents.

La intensa campanya que va fer Ciutadans, especialment a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, no va ser suficient per derrotar les formacions independentistes que, després 
de superar la repressió, la presó i l’exili a què estan sotmeses per l’Estat espanyol, van 
assolir per segona vegada la majoria absoluta i així es confirmaven els resultats del 
referèndum del darrer 1 d’octubre.

Sense dir ni un sol mot en català durant en el seu discurs de la “victòria”, oblidant 
que el bloc independentista havia obtingut 100.000 vots més que el passat 27 de set-
embre de 2015 i excusant-se en un sistema electoral que diu que els perjudica, Inés 
Arrimadas va afirmar durant la nit electoral que una majoria social dels catalans no vol 
la independència, però el cert és que el bloc independentista ha aconseguit 70 diputats i 
el bloc partidari de la intervenció de les institucions catalanes 57, fet que converteix la 
victòria de Ciutadans en irrellevant (tot i que mereixedora de consideració), ja que no 
té cap possibilitat de formar una majoria per governar.

No obstant això, seria desitjable que, d’ara en endavant, els dirigents de Ciutadans 
que aspiren a governar en alguna ocasió per a tots els catalans,  deixessin  de perjudicar 
el nostre sistema educatiu amb falses acusacions d’adoctrinament i enganyoses propos-
tes de trilingüisme que amaguen una evident voluntat de perjudicar el coneixement de 
la llengua catalana. 

Tampoc va dir la veritat Arrimadas quan afirmava que Ciutadans havia estat la 
primera força no nacionalista que havia guanyat les eleccions a la Generalitat de 
Catalunya: va ser el PSC de Maragall , l’any 2003, la que ho va aconseguir i poste-
riorment revalidar amb José Montilla, el primer president d’origen andalús de la 
Generalitat de Catalunya.

Després de batre tots els rècords de participació en unes eleccions autonòmiques, la 
Catalunya metropolitana, nascuda de la immigració interior, que antigament votava 
partits d’esquerra, ara ha optat majoritàriament per les opcions constitucionalistes, 
però ha preferit el color taronja al color roig.

Sembla que la nova immigració, que s’ha instal·lat majoritàriament en aquestes 
àrees metropolitanes, ha optat per donar suport als conservadors de Ciutadans enfront 
de les opcions progressistes i ha penalitzat les incerteses de la independència i la corrup-
ció dels partits majoritaris.

Amb uns candidats a l’estil “OperaciónTriunfo” i amb l’imprescindible suport de 
les televisions de cobertura estatal, que són les que més audiència tenen a l’àrea metro-
politana, Ciutadans s’ha imposat en feus irreductiblement d’esquerres com Cornellà, 
l’Hospitalet, Sant Boi...  fins i tot a Sant Vicenç dels Horts, d’on era alcalde Oriol 
Junqueras.

Ciutadans, a Molins de Rei, ha quedat en tercer lloc, però ha estat el partit que més 
ha pujat i la força més votada en algun districte electoral, sense haver fet ni un sol 
acte de campanya a la vila. El PSC també ha crescut, però no tant com Ciutadans, i, 
mentre que Catalunya en Comú-Podem baixa a Catalunya, a Molins de Rei ha aconse-
guit resistir i mantenir gairebé tots els vots que va obtenir el 2015.

Tot i l’augment de la participació, el suport a l’independentisme a la vila s’ha man-
tingut en un 53%, mentre que en el conjunt de Catalunya s’ha quedat en el 47,49%. 
A l’inrevés que a tot el territori, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha estat 
la primera força, per davant de Junts per Catalunya. La perjudicada ha estat la CUP, 
que ha perdut quasi la meitat dels seus vots, potser a causa de la radicalitat de les seves 
propostes.

El Partit Popular, que ja va tenir una presència testimonial a Molins de Rei en les 
passades eleccions, ara ha baixat encara més. Amb la prepotència a què ens té acostu-
mats, la vicepresidenta del govern del PP i presidenta de la Generalitat en funcions, tot 
ridiculitzant la nostra llengua, es vantava d’haver liquidat els líders independentistes, 
però, uns dies després, la democràcia, que té memòria i no oblida l’1 d’octubre, va liqui-
dar el PP a Catalunya. En un sistema democràtic, guanyar per la força no és guanyar. 
Més tard o més d’hora hauran de fer política. Esperem que sigui en la bona direcció.

Malgrat tot, el sobiranisme guanya
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Normes per a publicar una carta:
-EL LLAÇ no assumeix cap obligació -llevat del recurs 
a dret de rèplica- de publicar cap carta, de resumir-la, 
o d’establir comunicació amb els remitents. Es des-
estimaran d’entrada les que continguin, a parer de la 
Redacció, un llenguatge groller o injuriant.
-Les cartes seran publicades totes en català. En cas 
que els originals arribin en castellà seran traduïts i 
corregits per la redacció
-Les cartes podran ser publicades amb pseudònim.
-En qualsevol cas, cal fer constar el nom i cognoms 
del primer o de l’únic remitent, més la seva firma, 
adreça, telèfon i número del DNI. Si la carta no porta 
aquestes dades, no es publicarà.
-Podeu enviar les cartes per correu a: EL LLAÇ, 
Verdaguer, 105 1r 2a, 08750 Molins de Rei;  o per 
correu electrònic a l’adreça: elllac@telefonica.net

Cada vegada que ensopego 
amb un bony, penso com hem 
fet nostra la humiliació. Ara 
ens adonem de com ens humi-
lia el Govern espanyol. Però 
la humiliació la tenim molt 
interioritzada i és arreu. Està 
present en totes les adminis-
tracions. No hem fet res, al 
contrari, per diferenciar-nos 
de l’Estat espanyol.

Ens han acostumat a obeir 
i callar. A no tenir criteri. Som 
tractats com ovelles que res-
ponen a cops.

Per exemple, els semàfors 
i les ratlles contínues en la 
carretera. A les 23 h, sense 
que passi ningú, t’has de 
parar, perquè hi ha una llume-
ta vermella. Un altre exemple, 
i que no passa en altres països: 
en les carreteres, una ratlla 
contínua inacabable et diu 
que no pots trepitjar-la sota 
cap concepte. El teu criteri, 
si encara te’n queda, no val 
per res. La Guàrdia Urbana i 
els Mossos no estan per edu-
car, sinó per colpir-nos amb 
la llei. Una llei que no surt 
dels usos i els costums, sinó 
que es fa des d’un despatx i 
s’aplica a cop de porra. Com 
la Constitució. I després es 
fabriquen estadístiques falses 
que es difonen per tots els 
mitjans de comunicació per 
donar-hi versemblança.

Tot, fabricat des de dalt i 
imposat a cop de garrotades 
humiliants. Així no es fan ciu-
tadans sinó súbdits.

La ITV, seguint amb els 
exemples, tal com està con-
cebuda i aplicada, és un altre 
acte d’humiliació. El cinturó 
de seguretat i el casc, que no 
dubto de la seva eficàcia, en 

Humiliació cap cas poden ser d’aplicació 
obligatòria i menys punible. 
Com no és d’aplicació obli-
gatòria menjar bledes en lloc 
de carn, que estalviaria més 
morts a l’any que el cinturó.

El gual, que he denun-
ciat unes quantes vegades 
en aquest lloc, és una altra 
vergonya de l’Administració 
local. Ajuntaments com 
Castelldefels ja han corregit 
aquest abús i han distingit el 
gual en dos fets tributaris, tal 
com jo vaig dir fa un munt 
d’anys en aquest mateix lloc i 
sense que se m’hagi fet el mes 
mínim cas.

I què hem fet des de 
Catalunya per distingir-nos de 
l’Estat espanyol? Res.

Jo soc sobiranista. Aquest 
mot m’agrada més que inde-
pendentista, però denuncio i 
denunciaré que l’autonomia 
catalana i els ajuntaments cata-
lans són una vergonya com 
la resta de l’Administració 
espanyola.

Te n’adones quan els 
toques el voraviu i immediata-
ment ets tractat com a súbdit.

El procés ha servit per 
treure les caretes als polí-
tics en aquest aspecte. Ara 
hem de treure les caretes a 
tot aquell que ostenti poder 
administratiu en territori cata-
là i s’erigeixi com a superior. 
Que  interioritzi que està per 
servir-nos. I en el cas d’haver-
nos d’imposar sancions, que 
ho faci sense cap fatxende-
ria. Escoltant i responen les 
al·legacions, amb un llenguat-
ge planer i no amagant la 
fatxenderia darrera de retòrica 
jurídica.

I ara podríem cantar: “Les 
institucions seran sempre nos-
tres!!!”.

Toni Torà

Tecnologia moderna
La meva benvolguda esposa de tant en tant, especialment quan remugo potser un xic 
més del compte, em diu que m’estic fent vell, afirmació a la qual amb molt d’orgull 
responc que no és pas veritat, que no “m’estic fent”, que “ho soc!”, de vell (o si més 
no, consto a tots els efectes com a pensionista).

Reconec que he arribat tard a moltes de les innovacions tecnològiques actuals i, tot 
i que encara em defenso amb les aplicacions més bàsiques dels ordinadors, em costa 
déu i ajuda entendre algunes de les funcions dels estris més habituals, especialment 
els comandaments a distància en general i, especialment, el de la tele.

I és que no em negareu pas que un d’aquests artefactes, ple de botons diversos, 
semblen haver estar dissenyats per enginyers i anàlegs sense una altra feina que fer 
la guitza als pobres mortals. A casa, quan (sense que ningú ho demani expressament) 
la televisió es resintonitza, la feina és tornar a col·locar cada canal al seu lloc, fins i 
tot seguint fil per randa les indicacions del manual tècnic. I si, inadvertidament (per 
exemple, amb un cop de colze, tot remenant-te al sofà) toques un dels esmentats 
botons (sense saber, és clar, quin d’ells ha estat), et trobes que s’ha perdut la veu o la 
pantalla queda en negre o et surten unes indicacions (de vegades en llengües foranes) 
que no hi ha qui les entengui... I si la cosa fos tan fàcil com apagar i tornar a enge-
gar (allò que en diuen un reset), mira, potser no seria tan greu, però si no tens l’ajut 
d’alguna ànima caritativa que et doni un cop de mà, vas ben servit.

Més d’una vegada m’he preguntat per quina raó, a més a més dels comandaments 
esmentats, que probablement deuen fer les delícies de la canalla i dels esmentats 
enginyers, no es fan comandaments per a vells i/o inútils, amb només tres botons: un 
per encendre i apagar, un altre per canviar de canal i el darrer per controlar el volum. 
No crec que sigui tan complicat; més aviat sembla que hauria de ser més senzill... i, 
sobretot, molt més barat!

Josep Lluís Revenga

Bucs d’assaig a la Federació Obrera
Els bucs d’assaig són sales totalment insonoritzades que poden ser sol·licitades per a 
assajos musicals o escènics de petit format.
A la Federació Obrera hi ha tres bucs:
-buc 1: amb capacitat per a 15 persones i sense equipar
-buc 2: amb capacitat per a 5 persones, equipament bàsic d’instruments i material 
tècnic
-buc 3: amb capacitat per a 5 persones i sense equipar.
Els horaris en què es poden utilitzar els bucs són, durant dues hores: de dilluns a diven-
dres, de 16 a 18 h, de 18 a 20 h i de 20 a 22 h.
S’ha de pagar una taxa per poder accedir-hi, però en cas de ser una persona jove i 
empadronada a Molins de Rei hi ha descompte. 
Més informació i reserva a
Punt Jove
C. Jacint Verdaguer, 48
Tel. 93 668 54 52
puntjove@molinsderei.cat
Horari d’atenció: dilluns i dimecres, de 16 a 20 h, i dimecres de 10 a 14 h 

Punt Jove
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Continuant amb la cam-
panya que es va iniciar 
l'any passat per aquestes 
dates, el Mercat Municipal 
de Molins de Rei ha tor-
nat a col·laborar amb el 
Servei de Català de la vila 
amb una sèrie de cartells 
al·lusius a un producte que 
se serveix en cada una de 
les parades. En el cartell 
s'hi pot veure la imatge 
del producte, el nom que 
té i l'origen d'aquest nom, 
tant pel que fa a la llengua 
com al significat curiós que 
pugui tenir.

En total hem fet 24 
cartells –albergínia, alvo-
cat, aperitiu, arengada, 
botifarró, cabrit, carpó,   
ensaïmada, escamarlà, 
escopinyes, espàrrecs, fa-
rigola, filet, gall, gerds, 
guatlla, llamàntol, mus-
clo, pasta, perdiu, salsit-
xes, tall rodó, tàperes i 
xocolata–, que demostren 
la incorporació de paraules, 

en aquest cas, de nou llen-
gües diferents cap a la nos-
tra: des de l’àrab, el nàhuatl 
(llengua dels asteques), el 
llatí, el francès, el gascó, 
el germànic, el preromà, 
el grec i l’italià. Aquest fet 
evidencia la riquesa de les 
llengües i el contacte que 
des de sempre, com també 
avui dia, han tingut entre 
elles.

L'edició d'aquests car-
tells persegueix un triple 
objectiu entre els usuaris 
del Mercat: primer, provo-
car un interès per l'origen 
de les paraules, i, segon, 
conèixer paraules en cata-
là, sobretot entre aquelles 
persones que parlen unes 
altres llengües, per, final-
ment, estimular a utilitzar 
el català en l'activitat de 
comprar. Les llengües estan 
vives si es poden fer ser-
vir en qualsevol situació en 
total llibertat. Perquè així 
sigui, cal una normalitat 

que ho propiciï i un conei-
xement de la llengua que ho 
faciliti. Els cartells, doncs, 
poden ajudar en les dues 
direccions.

Per aquest mateix motiu 
és molt important la col-
laboració dels paradistes del 
Mercat Municipal, ja que si 
ells es mantenen parlant en 
català a l'hora d'atendre un 
client que està fent l'esforç 
de parlar-lo, estan ajudant 
en l'aprenentatge d'aquesta 
llengua i estan donant sen-
tit a l'esforç que aquesta 
persona fa.

Des d’aquest espai 
d’el Llaç volem agrair la        
col·laboració de l'Associa-
ció de Venedors del Mercat 
Municipal en aquesta acti-
vitat i la de la Unió de 
Botiguers de Molins de Rei 
en altres ocasions per fer 
del català una llengua d'ús 
plenament normalitzada.

Servei Local de Català 
de Molins de Rei

El Nadal porta paraules al Mercat Municipal 21-D 2017
Notícies per guardar a la memòria
La Guàrdia Civil criminalitza les Diades.
El PP rep la patacada més gran de la història.
Majoria per al sobiranisme
Domènech s’estavella contra els dos blocs i no té la clau.
El PSC no pot resistir la gran onada de Ciutadans.
El PP i el PSOE constaten el fracàs de l’operació antiso-
biranista.
Màxima atenció mediàtica al món
La resposta de l’Estat: més repressió
ERC aposta per fer ràpid el govern. Proposen Puigdemont 
de president i Junqueras de vicepresident, però volen un 
executiu el màxim de transversal possible.
Els observadors exigeixen una reacció europea.
 
Victòria de nou
L’independentisme va superar ahir (21/12/2017) el repte 
més complicat. En unes eleccions forçades per Mariano 
Rajoy, Ciutadans i el PSOE, amb l’aplicació de l’article 
155, dirigents polítics i socials empresonats i d’altres a 
l’exili, amb l’aparell polític i mediàtic espanyol a la con-
tra i una campanya en desigualtat de condicions, Junts 
per Catalunya, Esquerra i la CUP van revalidar la majoria 
absoluta al Parlament. El 21-D és un missatge a Espanya 
i al món en una convocatòria plantejada a manera de 
referèndum. I el guanyen els independentistes, tal com 
han entès els mitjans internacionals. El regust agredolç 
el deixa Ciutadans, que se situa en primera posició en 
escons i vots, però no en alternativa possible a la majoria 
independentista.  
“L’Apunt”,  Anna Serrano – El Punt Avui, divendres 22 
de desembre del 2017

La frase
“Ha arribat l’hora que el govern d’Espanya assumeixi 
les seves responsabilitats i proposi una solució” 
Pedro Sánchez, Secretaria General del PSOE – El Punt 
Avui, 23 de desembre del 2017

L’efecte Puigdemont
“El principal repte que té ara Puigdemont és justament 
saber administrar l’efecte Puigdemont” 
Xevi Xirgo  “A la tres”, 23 de desembre del 2017

La rifa de Nadal esquiva Catalunya
Només recupera el 8% del que hi havia jugat.

Al final tots farem cara de plasma 
Més pantalles que humans
Tot i la importància extraordinària que ha guanyat la 
informació digital, la televisió segueix sent un dels siste-
mes preferits de visualització d’imatges per a milions de 
persones. És per aquest motiu que cada any es venen, a 
tot el món, més de 220 milions d’aparells, que se sumen 
als centenars de milions que ja funcionen. Si a això hi 
afegim el nombre de telèfons, ordinadors, tauletes i dis-
positius similars, la xifra superaria la dels mateixos éssers 
humans. 
Barça Kids, número 578, novembre del 2017 www.fcd-
kids.cat
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El passat 11 de novembre 
es va celebrar el Sopar 
Solidari contra el Càncer, en 
la seva 18a edició. Tot i les 
circumstàncies de la data, 
280 persones van omplir la 
platea i moltes llotges del 
Foment aquell dissabte al 
vespre. El cost del sopar va 
ser de 30 € per persona. El 
càtering, de gran qualitat, 
va anar a càrrec del Grup 
Soteras. 

La presentadora habi-
tual de l’acte, Maribel 
Rodriguez, va ser una baixa 
inesperada al darrer moment 
per motius de salut, la qual 
cosa es va solucionar amb 
gran professionalitat per 
part de la parella formada 
per la Regina Tarragó i en 
Josep Roca. La presidenta 
de la Junta Local de l’aecc, 
Joana Solans, els va agrair 
la seva valuosa i impro-
visada col·laboració. Així 
mateix, mentre desitjava 
una ràpida recuperació a 
la Maribel, també va tenir 
unes paraules per dues com-
panyes de Junta que tampoc 
podien estar presents per 
malaltia. I, com no podia 
ser d’una altra manera, va 
pronunciar un sentit record 
per una membre de Junta, 
companya molt estimada 
per totes, que ens ha deixat 
aquest any. 

L’alcalde va adreçar 
unes paraules als assis-
tents i, més tard, el doctor 
Laureano Molins, especia-
lista en cirurgia toràcica, 
expert en càncer de pulmó, 
va ressaltar la feina que es 
fa des de la Junta Local de 
l’aecc- Catalunya contra el 
Càncer i les juntes locals. 
Ell, amb vincles familiars 

a Sant Vicenç dels Horts, 
és coneixedor de la tasca 
que es fa des de l’entitat. 
Certament, el missatge 
que va recalcar va ser no 
fumar. 

Tot seguit, la interpreta-
ció musical va anar a càrrec 
de l’excel·lent saxofonis-
ta, professor de música 
de cambra, catedràtic del 
Conservatori Municipal de 
Barcelona i convilatà nos-
tre, Miquel Bofill. 

Es van vendre 1.800 
números a 3€ cadascun per 
al sorteig de lots de regals, 
cedits com sempre per esta-
bliments de la nostra vila, 
que esmentem en aquesta 
mateixa pàgina. Aprofitem 
per ressaltar que el comerç 
local sempre col·labora en 
les moltes activitats soli-
dàries que es duen a terme 
a la nostra població. 

En resum, una bona vet-
llada per als assistents en 
la qual, sumades totes les 
aportacions, es van poder 
recaptar un total de 15.545 
euros, els quals, descomp-
tades les despeses, aniran 
per a la lluita contra el càn-
cer. Gràcies a tothom que hi 
va col·laborar!

Recaptació 
per la Festa Major

Aquest any es va dur a 
terme el 30 de setembre i 
l’1 d’octubre. Es van posar 
taules informatives i guar-
dioles a diversos barris de 
la vila, i la recaptació va ser 
de 3.632 euros.

Commemoració del Dia 
del Càncer de Mama  
El divendres 20 d’oc-

tubre, ja que el 19 no es va 

poder fer per la pluja, les 
components de la Junta van 
posar una taula informativa 
a la plaça de la Vila, al matí, 
per repartir informacions i 
llaços de color rosa per tal 
de conscienciar i prevenir 
aquest tipus de càncer.

Assistència a la XXXI 
Jornada Formativa 

d’Avenços en Prevenció, 
Diagnòstic i Tractament 

del Càncer
El dissabte 18 de no-

vembre, una representa-
ció de la Junta Local de 
l’aecc- Catalunya contra el 
Càncer de Molins de Rei 
va assistir en aquest acte, 
adreçat a socis, voluntaris i 
col·laboradors, que va tenir 
lloc a l’Aula Magna de la 
Facultat de Medicina de la 
Universitat de Barcelona.

La presentació i benvin-
guda la va fer el doctor 
Albert Biete, cap del Servei 
d’Oncologia Radioteràpica 
de l’Institut Clínic d’He-
matologia i Oncologia de 
Barcelona, i catedràtic de la 
UB. Biete va ressaltar que la 
primera força de Catalunya 
en la lluita contra el càn-
cer són, especialment, els 
voluntaris.

La primera ponència, 
que portava per títol “El 
paper de la cirurgia en el 
tractament del càncer”, 
va ser a càrrec del doctor 
Pedro Barrios, responsable 
del programa de carcinoma-
tosi peritoneal de Catalunya 
i professor associat de la 
UB. Va explicar el paper 
de noves i extensives cirur-
gies per tractar el càncer 
i es va projectar i comen-
tar una intervenció de 

Prop de 300 persones 
assisteixen al 18è Sopar 
Solidari contra el Càncer

Abre&Pisa Serralleria, Actual Perruquers, Agrollavors, Ajuntament, 
Aneto Natural SL, Antonio Gil, Antonio Soto, Ara’s style, Artgràffic, 
Bar Diana, Bar El Padrino, Bar Sport, Belén Balda, Bell Be 
espai de bellesa i benestar, Big Mat Roca, Bio bo, Blan&co, Bo 
i Sa, Bolsos Vila, Boss-net, Bouvardia Plantes i Flors, Bugui’s 
Kids, Cafè del Passeig, Cafès Eulàlia, Caixa d’Estalvis i Pensions 
La Caixa, Cal Limpia, Cal Manyet, Cal Marc, Cal Mingo, Cal 
Miquel del Vi, Calçats Casanova, Calçats Munné, Calçats Oriol, 
Calzedonia, Camina-Tràfecs, Campmajó-Dispunt, Canadà House, 
Cansaladeria Barza, Cansaladeria Filo (Mercat de la Concepció), 
Caravan Made, Carme Fiter, Carnisseria Cal David, Carnisseria 
Cal Ginés, Carnisseria Montse, Carnisseria Sadurní, Carns J&J, 
Casa Viva, Casal de la Dona, Catec, Caves Carolina de Masachs, 
Caves Recaredo, Cèlia Roca i família, Centre Casals Balcells, 
Centre Estètic Pilar García, Centre Mèdic, Dra. Carmen Juez, Chic 
Woman, Choco Repunt, Churrería El Rincón, Coco Liam, Colla 
dels Miquels, Comercial Lomark, Con Dos Tacones, Congelats el 
Glaçó, Coquette, Cori, Corredoria d’Assegurances Lorente, Cortiner 
SA, Dasler, Desco Selvert, Dolores Nortes Vicente, Donna, Draps 
i Drapets, Drogueria Campmajó, El Gourmet de l’Au, El Llaç, 
Encarnació Torres, Estanc de la Plaça, Estanc Margarit, Estanc 
Miret, Estètica Boters, Família Fisas Ollé, Família Goñi, Farmàcia 
Codina, Farmàcia Lozano, Farmàcia M. Àngels Mas Valls, Farmàcia 
Maribel Milà, Farmàcia Núria Brun, Farmàcia Roca Mauri, Farmàcia 
Saborit Canals, Farmàcia Valls, Farmàcia Xuclà, Fernando Oyarzun, 
Ferrero Ibérica SA, Ferreteria Artés, Ferreteria Rovtor SA, Figueres 
Perruquers, Fina Cabestany, Floristeria Reig, Foment CiA, Font de 
la Vida, Forn de Pa Amèlia, Forn de Pa i Degustació Emilia, Forn 
de Sant Miquel, Forn del Pont, Forn i Pastisseria Arenas, Forn 
Verdaguer, Fotogènia, Fotoprix, Fruita i Verdura Carme, Fruiteria 
Carme Casas, Fruites i Verdures la Pagesa, Fruites i Verdures de la 
Terra, Fruites i Verdures els d’Ordal, Fruites i Verdures Zaragoza, 
Fruites Neus, Fuites i Verdures Aresté, Futbol Club Barcelona, 
Garatge Nacional Vallès, Gasoses Mallorca, Gemma Garcia, Gèneres 
de Punt Isabel, Granja Armengol, Granja Molí de Vent, Grapats de 
la Terra, Grup Soteras, Guinot Prunera, Halcón Viajes, Herbes i 
Coses, Hijo de Fernado Roca SA, Idesco Selvert, In Corpore Sano, 
Intersport, Ital’or, Jardineria la Noguera, Jaume Parés SL, Joan Ribé, 
Joana Tortolà, Joieria Bassons cdb, Joieria i Rellotgeria Monfort (Pi i 
Margall), Joieria i Rellotgeria Monfort (Terraplè), Josa Òptics, Josep 
M. García, Josep Roca/Regina Tarragó, Juganers, Juvenil, Klins, 
L’Esperança del Peix, La Bar de Bo, La Comercial, La Fleca de Dalt, 
La Força del Cafè, La Fruiteria de Molins, La Palmarenca, La Volta, 
La YaYa Costurera, Les Coses Bones, Les Palmerines, Les Pastes 
(José), Llibreria Amèlia, Llibreria Barba, Llibreria i Papereria Arola, 
Llibreria Papereria Colors, Lliri d’Or, Lluís Martínez Retolació, 
Loli Sánchez, Lolita Bergadà, Lourdes Carrasco, Love Paradise, M. 
Rosa Padilla, Madame Oui Oui, Manyeria M. Tarragó, Manyeria 
Pere Soler, Mari Yherla, Maria Buron, Martí Bofarull, Maset del 
Lleó, Matenoal, Matossers, MC Home, Merceria Maica, Miquel 
Bofill, Mod Shoes, Modes Palou, Molinens, Monarc Estilistes, 
Montse Vidal i alumnes del Taller, More Travel, Motos Costa, Nails 
& Beauty, Narosa Promocions SL, Natur House, Naturana Ibérica 
SA, Nestlé España SA, Nova Estètica Leo, Oficentre, Òptica Bofill 
Bassons, Òptica el Canal, Òptica Feliu, Òptica Molins, Òptica Sant 
Jordi, Pannus, Pans Artesans Granier, Paqui Blázquez, Pas i Passet, 
Pascual Padilla, Pastisseria Cardona, Pastisseria Ambròs, Pastisseria 
Roca, Pebre Negre, Penya Barcelonista Blaugrana, Pere Vila, Perfum, 
Perfumeria Tarragó, Perruqueria Amparo Gavara, Perruqueria 
Boltà, Perruqueria D. de Amo, Perruqueria i Imatge, Perruqueria 
Joan García, Perruqueria Llagostera, Perruqueria Marisol Brosa, 
Perruqueria Novely, Perruqueria Raffel Pagès (la Granja), Personal, 
Pinturas Molins, Polleria Loli, Polleria Amparo, Polleria Joan, Power 
People, Proracer, Qué fue?, Quirolife, RACC, Ràdio Molins de Rei, 
Ramsol, Restaurant 4 Canyes, Restaurant Batecs, Restaurant El 
Tast, Restaurant Entreplats, Restaurant L’Àpat, Restaurant Nimbin, 
Restaurant Samaranch Park, Rosa-ae, Roser Vellet, Rosita Pérez, 
Rostisseria Ca l’Elvira, Salvador i Pepi–balls de saló, Setembre, Sole 
Martinez, Spot–10, Stètic Centre d’Estètica, Stil, Sunta Peixateries 
de BCN, Sushi Kimura Restaurant, Tallers Mercedes Benz, Terra 
d’Artemisa, Terra Viva, Terrasses del Montsant SL, Tintoreria Major 
39, Toscano, Trama Moda, Traska Truska, Umami, Unglam, Val més 
Estil, Valls Flors, Velo, Vinoté & Calité, Vist’t

Moltes gràcies!!!
Junta Local de Molins de Rei  de l’aecc-

Catalunya contra el Càncer 

Agraïments al 18è Sopar Solidari 
contra el Càncer de l’11 de novembre

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa
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carcinomatosi peritoneal. 
Aquesta operació es pot 
fer quan el càncer d’ovari, 
còlon i d’altres s’estén al 
peritoneu, i gràcies a ella 
s’aconsegueix un important 
grau de supervivència.

Seguidament es va fer la 
ponència “L’aportació del 
psicòleg en el context de 

l’oncologia pediàtrica”, a 
càrrec de Marina Bonfill, 
psicòloga infantil i juvenil 
del Servei d’Oncologia i 
Hematologia Pediàtriques 
de l’Hospital Infantil de la 
Vall d’Hebron. Va expli-
car la important funció que 
fa l’equip de psicòlegs per 
millorar la qualitat de vida 

del pacient oncològic i de 
la seva  família. El psicòleg 
és un més en la feina multi-
disciplinar que intervé en el 
tractament de l’infant.

Finalment, una taula 
rodona: “La relació entre 
psicologia i el càncer”, 
a càrrec del doctor Pere 
Gascón, consultor del 

Servei d’Oncologia Mèdica 
de l’Hospital Clínic 
i professor i director de 
la càtedra d’Oncologia 
i del Coneixement Mul-
tidisciplinari, i del psicòleg 
Antoni Font, coordinador 
d’estudis del Màster Oficial 
en Recerca en Psicologia 
Aplicada a les Ciències de 
la Salut i especialista en 
Psicologia Oncològica. Va 
fer de moderadora Teresa 
López-Fando, coordinado-
ra de Programes i Serveis 
de l’aecc- Catalunya contra 
el Càncer de Barcelona.

Van explicar que l’estat 
psicològic i l’estrès són 
un factor més dels que 
intervenen en l’aparició i 
desenvolupament del càn-
cer, i van comentar alguns 
experiments en els quals 
intervé el sistema nerviós, 
la inflamació i les cèl·lules 
premalignes i malignes, i 
com es relaciona tot plegat. 
L’estrès fort i continuat és 
negatiu per a la salut i pot 
tenir relació amb el desen-

volupament del càncer.
Alguns d’aquests pro-

fessionals els hem tingut 
a Molins de Rei fent con-
ferències o han vingut al 
nostre sopar en anys ante-
riors, la qual cosa ens hono-
ra. 

Les components de la 
Junta local de Molins de 
Rei de l’aecc-Catalunya 
contra el Càncer informem 
que no solament fem acti-
vitats de recaptació de fons 
per a la lluita contra la 
malaltia, sinó que, en la 
mesura de les nostres pos-
sibilitats, fem divulgació 
i derivem cap als serveis/
recursos especialitzats que 
corresponen.

Si vols contactar amb 
nosaltres per  fer-te volun-
tari o voluntària, o per a 
qualsevol altra qüestió, 
truca’ns al 600 420 405.

Junta local de Molins de 
Rei de l’aecc-Catalunya 

contra el Càncer

El dia 30 de novembre, Molins de Rei es va tornar a afegir a les més de 2.000 pobla-
cions d’arreu del món que il·luminen les façanes d’alguns dels seus edificis més emble-
màtics per fer visible el seu rebuig a la pena de mort, una iniciativa que va  engegar la 
Comunitat de Sant Egidi el 2002.

L´acte va tenir lloc a la plaça de l´Ajuntament a les set del vespre. Hi van assistir 
membres del consistori i un grup de públic a qui el fred no va fer desistir de participar-
hi. Per primer any vam disposar de música, en aquest cas del grup musical Darània, 
el qual amb la seva sensibilitat i convicció ens va saber crear un molt bon ambient. Es 
va llegir el manifest d’aquest any i abans de finalitzar es van recollir signatures per  a 
l’alliberament de les persones  sentenciades a mort a Benín.

Abans de marxar cap a casa, els amics del bar Cinc Minuts ens van obsequiar amb 
una xocolatada solidària. Moltes gràcies!

I certament, aquest ha estat un llarg camí en el temps. Aquest 2017 es compleixen 40 
anys des que Amnistia Internacional va promoure la històrica Declaració d´Estocolm, 
el primer manifest abolicionista internacional sobre la pena de mort. A la Declaració 
de 1977 es va demanar a tots els governs que abolissin totalment aquesta pena. “Quan 
l’Estat utilitza aquest poder per posar fi a la vida d’un ésser humà, és probable que cap 
altre dret sigui inviolable. L´Estat no pot donar la vida i no ha d’atrevir-se a treure-la.”

En el moment de la Declaració, només 16 països –8 d’Amèrica i 8 d’Europa– l’ha-
vien abolit totalment de la seva legislació i en la pràctica. Actualment, aquest nombre 
s’eleva a 105. L’últim ha estat Benín i, tot i que encara 14 persones són al corredor 
de la mort en unes condicions deplorables, el Govern d’aquest país s’ha compromès 
a no aplicar aquesta denigrant i inhumana pena. 36 països més l’han derogada per als 
delictes comuns o bé no l’apliquen encara que continuï en la seva legislació.

El 2016 només 23 països van dur a terme execucions, els responsables de la gran 
majoria de les quals són un petit grup de països: Irak, Iran, Aràbia Saudita, Pakistan i la 
Xina. L’any 2016 almenys 1.036 persones va ser executades; tot i que és una xifra infe-
rior a la del 2015, 602 menys, és més alta que la mitjana registrada el decenni anterior. 
Aquestes xifres no inclouen els milers d’execucions practicades a la Xina, on les dades 
sobre l´ús de la pena de mort estan classificades com a secret d’Estat.

Amnistia Internacional ha treballat durant aquests 40 anys per l’abolició de la 
pena de mort: fent seguiment de les condemnes i execucions, i publicant estadístiques      
anuals; donant suport a les persones condemnades i fent campanya a favor seu, i en 
alguns casos ajudant-les a evitar l´execució; promovent l´abolició a escala nacional, 
com recentment a Mongòlia; ajudant a elaborar drets i normes internacionals per res-
tringir l’ús de la pena de mort i aconseguir la meta de l´abolició; exercint una important 
funció en les resolucions biennals de la ONU sobre la moratòria, el 2007 per primera 
vegada, i contribuint a enfortir el moviment abolicionista, com ara treballant conjunta-
ment amb la Coalició Mundial contra la Pena de Mort.

Cal seguir en aquesta direcció fins a arribar a aconseguir que cap país del món tingui 
en la seva legislació l’aplicació d’aquest càstig tan cruel, inhumà i que vulnera tots els 
drets humans.

Amnistia Internacional – Grup Pla del Llobregat

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa

Ciutats per la vida

El saló de tatuatges 
Crytattoo de Molins de Rei 
va organitzar, els passats 
dies 25 i 26 de novembre, 
unes sessions de tatuat-
ges solidaris a favor de 
l’Associació Gueopic.

Tothom que ho volia 
podia escollir entre una gran 
varietat de tatuatges amb 
motius sobre l’autisme. Els 
preus dels tatuatges varia-
ven segons la mida: els més 

petits costaven 30 euros i 
els mitjans, 50. Al voltant 
d’una trentena de persones 
varen passar entre els dos 
dies per deixar constància 
de l’autisme en alguna part 
del seu cos. 

L’import recaptat al final 
de les jornades va ser de 
1.260 euros, que s’han lliu-
rat a Gueopic.

Redacció

El saló de tatuatges Crytattoo 
de Molins de Rei recapta 1.260  
euros per a l'associació Gueopic
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El passat 11 de desembre, 
el Grup Pla del Llobregat 
d’Amnistia Internacional de 
Catalunya, amb el suport 
de l’Ajuntament de la vila, 
va celebrar un cop més la 
Declaració Universal dels 
Drets Humans. Des de fa un 
parell d’anys, la celebració 
coincideix amb la lectura 
del guanyador del Premi 
Memorial Josep M. Salas, 
el molinenc que a través de 
la Creu Roja tant local com 
comarcal va lluitar tant pels 
drets dels més febles. És una 
celebració conjunta plena 
d’esperança en un món més 
just i més solidari, sobretot 
amb les actuacions com-
promeses i valentes envers 
els col·lectius més vulnera-
bles. Els drets Hhumans ens 
recorden a tots que podem 
fer-los avançar cada dia una 
mica en la mesura de les 
nostres possibilitats, sense 
defallir, amb alegria i con-

vicció.
Així que el dia de la 

Declaració Universal dels 
Drets Humans és un dia 
important dins el calenda-
ri. Per això des d’Amnistia 
no el volem deixar passar 
per alt. Aquest any ens han 
acompanyat en l’acte que 
celebrem cada any –lectu-
ra del 30 drets i encesa 
d’espelmes– els excel·lents 
músics Quico Setze i Steve 
Smyth, que ens van aportar 
amb el seu art i bon fer 
una estona de bona música. 
L’acte va ser seguit pels 
participants en la lectura 
del Premi Memorial Josep 
M. Salas i membres del 
Consistori, així com públic 
en general. A tots agraïm la 
seva presència i els empla-
cem a la celebració de l’any 
que ve.

Grup Pla del Llobregat 
d’Amnistia Internacional 

de Catalunya

El projecte “Tècniques no 
farmacològiques aplicades 
a malalts d’Alzheimer”, un 
projecte social a favor de 
les persones que pateixen 
aquesta malaltia, impul-
sat per la Fundació Ana 
Ribot, que té un centre de 
dia a Pallejà, ha guanyat 
la segona edició del premi 
Memorial Josep Maria 
Salas i Peiró, dotat amb 
1.000 euros. Aquesta sego-
na edició del Memorial ha 
comptat amb 8 projectes 
presentats, més del doble 
de la primera, en què hi van 
optar 3 propostes, entre les 
quals la mateixa Fundació 
Ana Ribot, que va quedar 
segona. 

L’acte de lliurament del 
premi es va dur a terme el 
passat 11 de desembre a la 
Sala de Sessions de l’Ajun-
tament de Molins de Rei. 
Hi van participar la famí-
lia de Josep Maria Salas; 
l’alcalde de Molins de Rei, 
Joan Ramon Casals; la 
regidora de Serveis Socials, 
Carme Madorell; la presi-
denta de Creu Roja Baix 
Llobregat Centre, M. Rosa 
Coscujuela; la presidenta 
d’Amnistia Internacional 
Grup el Pla del Llobregat, 

Pilar Goula; Dani Andreu, 
de l’associació Gueopic, 
guanyador de la primera 
edició del premi, i els repre-
sentants de les candidatures 
presentades.

Durant l’acte, la famí-
lia de Josep Maria Salas 
va entregar el premi a la 
directora de la Fundació 
Ana Ribot, Àngels Saldaña, 
qui va explicar que “fa 16 
anys que treballem per 
a les persones grans, 
lluitant per les persones 
que pateixen alzheimer 
o alguna altra demèn-
cia, i des del volunta-
riat hem acabat donant 
servei a tot el Baix 
Llobregat”, en declara-
cions recollides pel digi-
tal Viu Molins. Pep Salas, 
president del jurat i fill de 
Salas, valorava en el mateix 
mitjà de comunicació que la 
fundació “treballa en una 
metodologia per dignifi-
car la vida de les perso-
nes amb alzheimer, trac-
tant-les com a persones i 
no com a malalts”. Troba 
important que “en lloc de 
donar-los fàrmacs perquè 
«no molestin» se’ls esti-
mula sensorialment per 
treballar les seves emo-

cions”.
Les altres entitats que 

s’han presentat en aquesta 
segona edició han estat la 
Fundació Vicente Ferrer, 
FAPAC Baix Llobregat, 
ACOSU, Equinoteràpia del 
Baix Llobregat, Asociación 
de Ayuda a Personas con 
Daño Cerebral Adquirido, 
Col·legi Virolai i Salut 
Mental Baix Llobregat. 
Totes elles van rebre un 
diploma acreditatiu.

El Memorial Josep 
Maria Salas i Peiró és 
un premi impulsat per la 
família Salas Prat, la Creu 
Roja Baix Llobregat Centre 
i l’Ajuntament de Molins 
de Rei. El seu objectiu és 
reconèixer aquells projec-
tes humanitaris i socials, 
de caràcter sociosanitari i 
en defensa dels més dèbils, 
que es duguin a terme a 
Molins de Rei o a la comar-
ca del Baix Llobregat. Josep 
Maria Salas va ser voluntari 
i president de la Creu Roja 
a la zona de Molins de Rei 
i del Baix Llobregat Centre, 
i es va dedicar, durant molts 
anys, a dignificar la vida 
de les persones i ajudar els 
més necessitats.

Redacció

El passat 16 de desembre, 
al matí, l’ANC-Molins de 
Rei per la Independència va 
organitzar una xocolatada a 
la plaça del Palau per reco-
llir fons per destinar-los 
íntegrament a La Marató 
de TV3. 

A la parada, amb tovalles 
grogues i ambientada amb 
el so del disc de La Marató 
d’aquest any, s’hi oferia 
xocolata, coca i melindros 
al preu de 3 euros. 

Malgrat el fred, cap 
al migdia es va crear un 

ambient festiu i entre la 
loteria de La Grossa i la 
xocolatada es va recollir un 

total de 650 euros.

Redacció

Amnistia celebra la Declaració 
Universal dels Drets Humans 

La Fundació Ana Ribot guanya la segona edició 
del premi Memorial Josep Maria Salas i Peiró

La xocolatada solidària de l’ANC-Molins de Rei 
aconsegueix 650 euros per a La Marató de TV3

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa
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Col·laboradors:
Acústic taller, AEM Volei, Ajuntament de Molins de Rei, Applus 
Instalaciones, Human Vins, Alfred Bofill, 501th Legion, Mossos d’Es-
quadra, AM Bikes, AMPA de l’Escola el Palau, ArtGràfic, Associació 
d’Amics dels Trens Petits de Molins de Rei, Associació Molinenca de 
Tast, Atletisme Molins, Baccus, Kairos Linde, Batecs, Beep Informàtica, 
Big Mat Roca, Obrein, Perruqueria Monarc, Cafeteria Les Sínies, 
Cal Barza, Cal David, Cal Manyet, Cal Pere Tarrida, Camell Petit, 
Campmajó, Can Campany, Can Llopart, Canadà, Caniplus, Cardús 
Pernils, Carnicería J&J, Casa Urbana, Castell d’Encús, Caprabo, C.E. 
Handbol Molins de Rei, Celler Aixalà Alcaït, Celler Balaguer i Cabré, 
Celler Barbarà Forés, Sport Diagonal, Celler Ball Llach, Cèltic, Centre 
de Càlcul Sabaté i Mata, Centre d’Esplai Spai, Centre Casals, Centre 
Estètic Leo, Clínica Dental Cirach, Clínica Veterinària La Granja, 
Can Pizza, Clos Abella, Clos Figueras, Cocoliam, Col·legi Pare 
Manyanet Molins, Col·legi Virolai, The Roof, La Volta, Creu Roja, 
CRM Botigues, Diables de l’Agrupa, Digital 1425, Dimonis de Molins 
de Rei, Edetària, El Cafè del Passeig, El Cuc, El Llaç, Cal Miquel 
del Vi, Els Pastorets, Entxuscat, Escola Alzina, Escola Castell Ciuró, 
Escola Josep M. Madorell, Escola Pau Vila del Papiol, Escola Pont 
de la Cadena, Estanc Miret, Estanc núm. 4, Estètica Boters, Esteve 
47, Euroselecció (Riedel), Farmàcia Judit Roca i Mauri, Farmàcia 
Xuclà Bas, Festival de Cinema de Terror, Ficaria Vins, Fifita & Fofo, 
Figueres Perruquers, Finca Parera, Fleca Rossell, Floristeria M. Teresa, 
Floristeria Reig, Rojano, Formatges Molins, Forn de Pa La Granja, Forn 
El Pont, Forn Granier, Forn Molins, Forn Pannus, Forn Sant Miquel, 
Fotoprix, Fruiteria Pi i Margall, Llim, La Traca, Utomotrac, Guàrdia 
Urbana de Molins de Rei, Guillem Fotògraf, Guinot Prunera, Institut 
Bernat el Ferrer, Intersport, Jesús Rojano del Amo, Jofre Tarrida, 
Juguettos, L’Àpat, L’Illa del Tresor, La Vinyeta, Les Coses Bones, Les 
Palmerines, Llar d’Infants el Rodó, Llibreria Amèlia, Llibreria Barba, 
Lluís Pablo, Low Pull Tatoo, Mallorca Alimentació, MAP, Marco 
Abella, Mas de l’Abundància, Mas dels Clavers, Matossers, Mercat 
Municipal, Mercè Martínez, Miguel On, Pas i Passet, Motos Costa, 
Nejoma, Amparo Gavarra, Citroën, Òptica Molins, Òptica Sant Jordi, 
Poma Verda, Otto Diesel, Pastisseria Arenas, Pastisseria Cardona, 
Pastisseria Roca, Ivan Mèdica, Pegama i Fills, Joieria Italor, Personal 
Wellnes, Promocat Indus, Recadero, Ràdio Molins de Rei, Rellotgeria 
Montfort, Restaurant Samaranch, Roig Parals, Rompeolas, Omnibus 
Gestió, RY C Escudero, Salinas, Tràfecs, Nyam Nyam, Sonitrons, La 
Caixa, Joan Garcia Perera, Tabalers de la Cua del Drac de Cornellà, 
Viajes Halcón, Viajes  Francesc, Viajes Isabel, Vila, Cercle Artístic, 
Vinyes Domènech, Viu Molins, Xarcuteria Elisa, Xocopunt, Maria 
Rigol Ordi, Vinalium, Joan Pujades, Mas dels Clavers, Celler Can 
Mata, Celler Pascona, Celler de l’Era, Vins de Foresta, Celler Trio 
Infernal, Celler Comunica, Esteve i Gibert Viticultors, La Vinyeta, 
Ramon Canals, Petit Celler, Vinyes Domènech, Mas Doix, Lluís Pablo, 
Caravan Made, Forn Panet, Rebost d’en Miquel, Matenoal, Coca i Fito, 
Celler Ronadelles, Venus l’Universal

Un any més, Molins de Rei 
va demostrar la seva soli-
daritat i es va bolcar en 
l’onzena edició de la festa 
infantil Posa’t la Gorra. 
L’edició d’enguany es va 
fer per primera vegada a 
la plaça de la Llibertat. El 
canvi va ser un èxit total, 
perquè, per primera vegada 
des que es fa la festa a la 
vila, es van esgotar totes 
les gorres disponibles: en 
total se’n van vendre més 
de 2.400. A més es va acon-
seguir un rècord històric 
de recaptació: en concret, 
37.578 euros.

L’Associació de Suport 
als Infants de Molins de 
Rei, organitzadora de la jor-
nada, ha donat íntegrament 
tots els diners a AFANOC 
per finançar la remodelació 
de La Casa dels Xuklis, 
una casa d’acollida total-
ment gratuïta per a famí-
lies amb nens amb càncer 
d’arreu del món que han 
de traslladar-se a Barcelona 
per tractar els seus fills als 
hospital de referència de la 
ciutat. Amb aquesta xifra, 

Posa’t la Gorra 2017 supera 
amb escreix la recaptació 
d’anys anteriors.

La festa va començar 
amb una gran cercavila 
pels carrers del poble amb 
la participació de les bès-
ties de foc i els tabalers de 
Molins. Els més matiners 
van ser obsequiats amb una 
xocolata desfeta ben calen-
ta. Després de la gran taba-
lada final, que donava per 
inaugurada l’onzena edició 
de la festa, els assistents van 
poder participar i gaudir de 
tallers i activitats esporti-
ves de tota mena, acompa-
nyats per la Patrulla Canina 
i membres de Star Wars. 
L’acte, dinamitzat per Joan 
Garcia i Iván Medina, va 
ser molt festiu i familiar.

Com cada any, les acti-
vitats estrella van ser la 
rifa i la subhasta solidàries. 
Gràcies a la col·laboració 
dels comerços i establi-
ments de Molins, els parti-
cipants es van endur pane-
res de Nadal, lots de vins, 
pernils... La subhasta soli-
dària tenia articles com una 

samarreta de Leo Messi, 
una jaqueta de xef signada 
per les grans figures de la 
cuina catalana, com Ferran 
Adrià o Joan Roca, sama-
rretes del flamant campió de 
Moto GP, Marc Márquez, o 
una samarreta d’Iniesta i 
Luis Suárez.

L’Associació Molinenca 
de Tast i el Festival de 

Cinema de Terror també 
es posen la gorra

En el marc de la cam-
panya Posa’t la Gorra, 
l’Associació Molinenca de 
Tast va organitzar el 4rt 
Tast Solidari, que incloïa 
un tast de vins i caves cata-
lans de primer nivell i una 
subhasta solidària de màg-
nums i ampolles de gran 
valor, i van recaptar 3.210 
euros. Per una altra banda, 
el Festival de Cinema de 
Terror va col·laborar amb 
Posa’t la Gorra amb una 
urna de donació que va 
aconseguir 350 euros.

Redacció

Posa’t la Gorra recapta més 
de 37.000 euros per ajudar els 
infants que pateixen càncer

Josep Ferrer

Sonia Lucas

Sonia Lucas
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Una delegació encapçalada 
per diversos ajuntaments 
catalans i el Fons Català 
de Cooperació van viatjar 
a Tujereng, Gàmbia, per 
visitar diversos projectes 
que des de la Regidoria de 
Cooperació i Pau s’estan 
finançant amb el suport 
tècnic del Fons Català de 
Cooperació.

Es van visitar projec-
tes com el de Fandema-
Solidança, entitat membre 
del Consell de Molins de 
Rei Solidària que des de 
l’any 2010 promou l’em-
poderament de les dones 
mitjançant la formació i 
emprenedoria a Tujereng. 
Aquest projecte neix de la 
demanda social d’associa-
cions de dones del poble, 

alineat amb el suport dels 
òrgans de governs locals 
de Cerdanyola del Vallès, 
Torrelles de Llobregat, 
Santa Coloma de Gramenet 
i Molins de Rei.

L’Ajuntament de Molins 
de Rei, a través de la línia 
de convocatòria de subven-
cions, ha finançat el projec-
te de Fandema-Solidança 
amb una quantitat de 8.043 
euros, pel qual els beneficis 
de les activitats econòmi-
ques de l’entitat reverteixen 
en el manteniment i funcio-
nament del centre, alhora 
que genera llocs de treball 
i millora la qualitat de vida 
de les dones beneficiàries.

També es van visi-
tar diverses entitats, com 
Wassu Kafo, organització 

internacional que treballa 
per a la prevenció de la 
mutilació genital femeni-
na, amb el compromís de 
contribuir a la creació d’un 
món basat en la igualtat 
de dret. Actualment, a 
Gàmbia, la taxa de dones 
mutilades és del 75%, tot 
i que des del 2016 hi ha 
una llei que prohibeix la 
mutilació, però que es vul-
nera, ja que aquest tipus de 
pràctiques encara es duen a 
terme clandestinament.

Un altre projecte que 
s’està duent a terme des de 
la Regidoria de Cooperació 
i Pau està vinculat a l’ager-
manament de Molins de 
Rei i el poble d’Emheriz 
als campaments de refu-
giats sahrauís d’Algèria. El 

passat mes de novembre es 
van enviar 250 quilos de 
material escolar adreçat a 
l’escola infantil Muhamad 
Nanah. 

Des de l’any 2015, 
l’Ajuntament de Molins de 

Rei i la daira d’Emheriz 
han reprès l’agermanament 
amb diversos projectes de 
cooperació local.

Regidoria de Solidaritat 
i Cooperació de l’Ajunta-

ment de Molins de Rei

Missió institucional a Fandema-Solidança a Gàmbia

EL LLAÇ (E.Ll.): Què és el 
que més us ha sorprès de les 
dones i del seu paper dins la 
societat gambiana? 
ANNA FARRÉS (A.F.): El 
paper de la dona en la socie-
tat gambiana encara està pri-
vat de molts drets i privilegis; 
la violència de gènere i els 
abusos són massa comuns. 
Cal esmentar que entre un 
60 i un 90% de les dones han 
estat víctimes de la mutilació 
genital femenina, una pràcti-
ca que ara està penalitzada, 
però que es duu a terme de 
manera clandestina.
RAÜL CARRETERO (R.C.): 
En general, a l’Àfrica, i, per 
tant, Gàmbia no n’és cap 
excepció, les dones són les 
que porten més la responsa-
bilitat familiar, però he pogut 
comprovar com les dones 
allà tenen més presència en 
el món laboral i decideixen 
per si soles en molts casos. 
Per tant, van obrint camí cap 
a la igualtat de les genera-
cions futures. Cal tenir en 
compte que només fa un any 
que Gàmbia va sortir d’una 
dictadura de més de 20 anys i 
a la gent encara li costa fer-se 
a la idea que ara tenen més 
llibertat que abans. 
E.Ll.: És possible treballar 
l’apoderament de la dona 
en una societat tradicional-
ment masclista? 
A.F.: Sí, a través d’entitats 
com les que hem conegut, 
Fandema-M’Bolo i Wassu 
Kafo, l’objectiu de les quals 
és poder donar més apode-
rament a les dones per tal 

que tinguin la capacitat de 
ser respectades, lliures i amb 
formació de qualitat. 
R.C.: Evidentment, queda 
molt de camí a fer, però si 
seguim apostant per projectes 
com el de M’Bolo-Fandema, 
de Solidança, moltes noies 
joves sortiran, després de 
molts anys d’estudis, amb la 
convicció de ser més inde-
pendents i de poder tenir més 
eines per decidir el seu propi 
futur, coneixent no solament 
la realitat que els envolta, sinó 
també desmentint rumors del 
que és Occident. Actualment 
surten amb un títol acadèmic 
en energies renovables, con-
cretament en instal·lacions 
solars. Aquests projectes 
afavoreixen l’enfortiment 
professional de les joves en 
feines on els homes encara 
no estan especialitzats i, per 
tant, obren nous camins de 
gènere molt interessants. Els 
resultats els veurem en les 
generacions futures.
E.Ll.: Com heu viscut la 
realitat de la pràctica de 
mutilació genital femenina 
a Gàmbia?
A.F.: Malauradament és una 
pràctica molt estesa per con-
trolar la sexualitat femenina. 
Hem pogut escoltar casos que 
fan esgarrifar, com ara mares 
que tallen el clítoris a les 
seves filles. Per a les mares, 
aquesta pràctica és senyal 
d’estimació, un fet que no 
podem entendre ni tolerar, 
però molts homes estan a 
favor d’aquesta pràctica, ja 
que l’entenen com un sistema 

de control sexual femení i 
així s’asseguren que arriben 
verges al matrimoni. 
R.C.: Tot i que això és cert, 
també hem pogut veure com 
cada cop hi ha més homes 
que hi estan en contra i, lla-
vors, és la dona qui s’emporta 
la nena sense que el marit 
n’estigui al cas perquè li prac-
tiquin l’ablació sense el con-
sentiment patern pel rebuig 
social que existeix. Tot i la 
prohibició per llei d’aquesta 
pràctica, encara es fa, per 
cultura o ritus, en un 75% de 
la població. Jo era conscient 
d’aquestes pràctiques sobre-
tot en les zones subsaharia-
nes, però desconeixia els pro-
blemes que generen en edats 
adultes, durant els parts o en 
les relacions sexuals, i fins i 
tot psicològiques, com estrès 
o angoixa posttraumàtica, 
segons el que ens va comen-

tar el psiquiatre de l’hospital 
comarcal de Tujereng. També 
cal dir que al nostre país es 
fan controls molt importants 
perquè les persones que resi-
deixen aquí no facin viatges 
als seus països d’orígens per 
efectuar aquestes pràctiques 
i, per tant, és la suma de totes 
les parts la que fa que anem 
incidint per trencar aquesta 
“cultura” sense sentit.
E.Ll.: Quina acollida té 
l’ajuda que els arriba des 
de municipis com la nostra 
vila? 
A.F.: Personalment no diria 
ajuda, sinó suport, quan par-
lem de la tasca que desenvo-
lupen les entitats que treba-
llen en el terreny. Fandema o 
Wassu Kafo són entitats que 
coneixen la situació de les 
persones i del país. Nosaltres, 
com a municipi col·laborador 
en el seu projecte, els podem 
oferir el nostre suport per 
donar a conèixer als moli-
nencs la tasca que estan duent 
a terme i continuar acompan-
yant la bona feina que estan 
fent. 
R.C.: Aquest suport no sem-
pre ha de ser econòmic. Poder 
baixar i compartir experièn-
cies és també molt enriquidor 
per a les entitats que treba-
llen sobre el terreny. Durant 
l’estada vàrem fer un networ-
king de dos dies que va servir 
per identificar millores amb 
relació a les col·laboracions 
i per crear xarxes de treball 
i seguiment dels impactes 
que es produeixen en el lloc. 
Els tècnics de cooperació no 

anem de vacances, sinó a 
treballar per millorar les rela-
cions de cooperació, i això 
també és una etiqueta que 
s’ha de començar a trencar.
E.Ll.: Amb què us quedeu 
de Gàmbia? 
A.F.: Amb la seva gent i la 
seva música. 
R.C.: Sí, també la seva gent, 
els colors i les olors... És 
curiós com del no-res treuen 
garrafes que utilitzen com a 
tambors i es posen a ballar 
allà on sigui. 
E.Ll.: Quina és la imatge 
que guardareu per sempre 
en el record? 
A.F.: La de la gran feina que 
fan les entitats allà. Sense 
elles, poques dones poden 
ser formades i tenir més apo-
derament. 
R.C.: Saber que els diners 
públics que es destinen gene-
ren aquests resultats és un 
reconeixement de la coope-
ració sobre el terreny i un 
exemple de bones pràctiques 
que ha tingut el reconeixe-
ment de les administracions 
públiques que en formen part 
i de les que ara s’hi sumaran 
en veure que és un projecte 
amb trajectòria i amb bons 
resultats. Enfortir els pro-
jectes d’apoderament de les 
dones és clau per transformar 
la mateixa societat de la qual 
formen part. També porto al 
record com els infants han de 
caminar com a mínim 5 qui-
lòmetres per poder accedir a 
una escola pública. Però tot 
i la pobresa, els infants són 
feliços.

Raül Carretero i Anna Farrés, tècnics de Cooperació i Nova Ciutadania de l’Ajuntament

“Enfortir els projectes d’apoderament de les dones és 
clau per transformar la societat de la qual formen part”
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JOSEP FERRER (J.F.): 
Què és el que t’ha portat 
a Praga?

MARIA SAUMELL 
(M.S.): A Brussel·les, tant 
el Hans com jo teníem con-
tractes temporals que aca-
baven aviat. No és fàcil 
trobar feina en el món aca-
dèmic i quan som dos i 
hem de trobar dues feines 
al mateix lloc, encara és 
més difícil. Va sortir una 
plaça a Praga i una a Pilsen, 
i vam decidir intentar-ho. 
Jo ja havia passat un any a 
Praga anteriorment i m’ha-
via agradat molt, així que 
semblava una bona opció.

J.F.: Ets doctorada en 
Matemàtica Aplicada. 
En què consisteix la teva 
especialitat?

M.S.: Es diu Geometria 
Computacional. Estudiem 
objectes geomètrics des 
d’un enfocament més 
modern: concretament, 
com ho podem fer per què 
un ordinador resolgui el 
problema en comptes de 
fer-ho nosaltres a mà.

J.F.: D’entrada, les 
matemàtiques semblen 
molt feixugues. Què és 
el que t’apassiona de les 
matemàtiques? Quan vas 
decidir que volies estudiar 
aquesta carrera?

M.S.: No recordo 
bé quan vaig decidir-ho. 
Potser quan tenia uns 15 
anys? A l’escola, en mol-
tes assignatures, els pro-
fessors et demanaven que 
memoritzessis, mentre 
que un bon professor de 
matemàtiques, en comptes 
d’ensenyar-te una fórmula i 
fer-te-la memoritzar, et pot 
guiar perquè la dedueixis 
tu mateix, i això és molt 
més divertit i estimulant! 

Als matemàtics ens agrada 
pensar; hi ha matemàtics 
que s’han passat tota la 
vida intentant resoldre un 
problema.

J.F.: Praga no és la 
teva primera experiència 
fora de Molins de Rei. 
L’any 2005, i durant cinc 
mesos, vas anar a estudiar 
a la capital de Cuba, l’Ha-
vana. Per què vas triar 
aquesta ciutat?

M.S.: Hi havia viatjat 
durant un mes l’estiu ante-
rior i és un lloc tan peculiar 
que vaig buscar una excusa 
per passar-hi una tempora-
da més llarga i conèixer-lo 
una mica millor.

J.F.: Quins records tens 
de la teva estada a Cuba? 

M.S.: Va ser una expe-
riència intensa. Era la pri-
mera vegada que passava 
una temporada llarga en un 
país no ric i em va fascinar 
la capacitat dels cubans de 
passar-ho bé d’una manera 
senzilla, sense gastar gaires 
diners, simplement trobant-
se amb familiars o amics i 
xerrant, bevent, ballant o 
jugant al dòmino. Em vaig 
fer un fart de jugar al dòmi-
no en parelles (riu).

J.F.: Vas tancar el 2011 
amb un canvi a la teva 
vida amb dos trasllats: 
primer a Praga i després 
a Brussel·les. Què t’hi va 
portar a aquestes dues 
ciutats?

M.S.: Normalment, en la 
carrera investigadora, quan 
acabes el doctorat s’ha de 
passar una temporada a 
l’estranger com a investiga-
dor postdoctoral. Busques 
a quines universitats hi ha 
gent treballant en temes 
semblants al teu i mires si 
tenen places. Cadascú té 

les seves restriccions, és 
clar: jo mai hauria demanat 
una feina a Winnipeg o a 
Dubai, per exemple. Però 
en certa manera es pot dir 
que vaig anar a parar a 
Praga i a Brussel·les una 
mica de casualitat.

J.F.: La teva estada a 
Brussel·les t’ha canviat 
la vida perquè allà vas 
conèixer en Hans, el teu 
marit i pare de l’Alesh.

M.S.: Sí, és veritat, ens 
vam conèixer de seguida, el 
meu primer dia de feina!

J.F.: Com a docto-
ra en Matemàtiques, no 
podies treballar d’això a 
Catalunya o simplement 
no et va sortir cap opor-
tunitat laboral?

M.S.: Bé, depèn. 
Segurament hauria pogut 
trobar feina en una empresa 
o com a professora d’ins-
titut, però jo volia inten-
tar continuar treballant a 
la universitat. I això, des 
de la crisi, s’ha tornat molt 
difícil, perquè surten molt 
poques places i has de ser 
molt brillant per aconse-
guir-les. 

J.F.: Què et va dir la 
teva família quan els vas 
anunciar que anaves a 
viure a Praga? Tenien 
esperança que tornessis a 
Molins de Rei?

M.S.: Doncs em van 
desitjar sort! Praga té fama 
de ser una ciutat molt maca, 
i és veritat, i a més no és 
gaire lluny. Quant a l’espe-
rança de tornar... bé, som 
una generació d’investiga-
dors a l’estranger que crec 
que sentim que ens han 
pres el pèl... Quan vam 
començar el doctorat, la 
trajectòria normal era fer 
el doctorat, passar uns dos 

anys a l’estranger i des-
prés tornar i aconseguir una 
plaça, segurament a la uni-
versitat on havies estudiat. 
La crisi va canviar aquest 
esquema i molts investi-
gadors ja no tornaran mai. 
És una llàstima en molts 
sentits. De fet, a Praga n’hi 
ha molts, d’investigadors 
catalans.

J.F.:  Però la República 
Txeca és un país menys 
ric que Catalunya...

M.S.: Exacte, al principi 
a mi també em va sorpren-
dre! Però aquí es destina 
un percentatge més alt del 
PIB a la recerca i per això 
és més fàcil trobar-hi feina 
d’investigador. I aquí tenim 
una bona qualitat de vida. 
Els sous són més baixos, 
però hi ha coses que compa-
rativament són més barates, 
com sortir a menjar fora, 
assistir a esdeveniments 
culturals, desplaçar-se en 
transport públic... Quan has 
viscut en diferents llocs, 
t’adones que hi ha mol-

tes maneres diferents de 
fer servir els impostos. Per 
exemple, aquí la univer-
sitat és gratuïta i, a més, 
els estudiants tenen accés a 
residències per a estudiants 
que costen uns 100 euros al 
mes, i a menjadors univer-
sitaris on es pot dinar per 1 
o 2 euros. Com és que això 
Catalunya no s’ho pot per-
metre, si és més rica?

J.F.: Quins records 
tens de la teva infantesa i 
joventut a Molins de Rei?

M.S.: Sempre he pensat 
que està molt bé créixer en 
un lloc com Molins de Rei: 
és prou petit per oferir-te 
més llibertat de moviment 
que la ciutat (quan ets ado-
lescent) i a la vegada és 
prou gran per tenir el seu 
propi dinamisme. Mentre va 
ser possible, vaig   estudiar 
a Molins: primer, al Sant 
Miquel i, després, al Lluís 
de Requesens. Vaig formar 
part de l’Esplai l’Agru-
pa, de la Colla de Diables 
l’Agrupa, vaig participar en 

Maria Saumell Mendiola viu a Praga (República Txeca)

“A la República Txeca es destina un percentatge 
més alt del Producte Interior Brut a la recerca i 
per això és més fàcil trobar-hi feina d’investigador”

La Maria Saumell és una jove molinenca que des del setembre del 2013 viu 
a Praga, la capital de la República Txeca. Casada amb en Hans, de l’Índia, 
tenen un fill, l’Alesh, d’un any i mig.

Doctorada en Matemàtica Aplicada, treballa a mitja jornada com a investigadora a 
l’Acadèmia Txeca de Ciències, on fa recerca en una branca de les matemàtiques que 
es diu Matemàtica Discreta; l’altra mitja jornada la dedica a cuidar el seu fill.
Abans de viure a Praga, l’any 2005, la Maria va estar cinc mesos estudiant a l’Ha-
vana (Cuba) i a finals del 2011 se’n va anar a fer el postdoctorat, primer, a Praga i, 
després, a Brussel·les. A la capital europea va conèixer el que s’ha convertit en el seu 
marit. La feina els ha portat tots dos a la República Txeca. 
A la Maria li agrada caminar per la muntanya, escoltar música i anar a concerts, 
trobar-se amb els amics, llegir i anar al cinema.

Municipi de residència: Praga
Nombre d’habitants: 1.280.508 (2017)
Superfície: 496 km²
Distància amb Molins de Rei: 1.725 km  
per carretera (per la ruta més curta); 2 hores i mitja 
amb avió, amb vols directes des de l’aeroport de 
Barcelona-El Prat

La Maria, al mercat de Nadal 
de la plaça de la Ciutat Vella
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un parell d’obres de teatre... 
Així que era prou activa i 
coneixia prou gent. Tinc 
molt bons records d’aquella 
època.

J.F.: La República 
Txeca, com la coneixem 
actualment, es va crear 
l’1 de gener de l’any 1993 
quan, de forma pacífi-
ca, es va separar d’Es-
lovàquia amb qui des 
de 1918 havien format 
Txecoslovàquia. Per què 
no hi va haver problemes 
en aquesta separació?

M.S.: Txecoslovàquia no 
havia existit mai com a tal 
abans del 1918, així que es 
tractava d’un país amb una 
història relativament curta i 
força tumultuosa: ocupació 
alemanya durant la Segona 
Guerra Mundial, interven-
ció soviètica el 1968... En 
un cert moment, les dues 
parts estaven descontentes: 
els eslovacs, perquè consi-
deraven que el poder estava 
massa centralitzat a Praga 
i els txecs, perquè és una 
regió més rica i pensaven 
que sense els eslovacs se’n 
sortirien millor. Així que 
els dos líders van negociar 
una separació que no va 
resultar gaire traumàtica.

J.F.: Com és Txèquia?
M.S.: És força verd; no 

hi ha alta muntanya, però 
hi ha molts boscos, rius, 
llacs... Hi ha quatre parcs 
nacionals i més de dues 
dotzenes d’àrees protegi-
des. Per altra banda, també 
hi ha força indústria. Una 
de les coses que crida més 
l’atenció als catalans és que 
hi ha molts pubs i en llocs 
inesperats. A l’estiu, vas a 
fer un descens en canoa per 
un riu i trobes pubs cada 
500 metres! Són petites 

cabanyes de fusta a la vora 
mateix del riu amb cervesa 
de barril. Tinc uns amics 
que diuen que cada excur-
sió a la República Txeca 
comença i acaba al pub. 

J.F.: Què en destacaries 
del país a nivell social, 
cultural, educatiu...?

M.S.: L’educació (sobre-
tot la superior) és més 
accessible que a Catalunya. 
El transport públic també 
funciona millor, és molt 
més barat i cobreix el país 
d’una manera molt comple-
ta: per exemple, pots anar 
a esquiar o fer un descens 
en canoa còmodament en 
transport públic si no tens 
cotxe. 

Com en altres països 
de Centre Europa, hi ha 
més ajudes a la maternitat 
i sovint les dones cuiden 
dels fills fins als tres anys. 
Això, al principi em va sor-
prendre molt... Com també 
em va sorprendre que el 
subsidi d’atur només duri 
6 mesos. O que si estàs 
de baixa, el metge tria un 
parell d’hores al dia en què 
pots sortir i la resta del dia 
te l’has de passar a casa 
si no vols córrer el risc de 
perdre la feina!

J.F.: Com són els 
txecs?

M.S.: Hum... Són més 
reservats que els catalans, 
suposo. A Praga passa que 
força de la gent que està 
de cara al públic és poc 
amable, per dir-ho eufe-
místicament, i això xoca 
al principi. Però tenen sen-
tit de l’humor! Són bastant 
actius. A molts txecs els 
agrada practicar esports a 
l’aire lliure, com l’esquí o 
el senderisme, i és molt 
comú tenir una cabanya en 

algun lloc a la natura i pas-
sar-hi els caps de setmana 
i les vacances. Això té els 
orígens en l’època comu-
nista, quan no hi havia 
gaires opcions de viatjar a 
l’estranger. A Praga, la gent 
també és una mica “cultu-
reta” i està més estès que 
a Catalunya, per exemple, 
anar a l’òpera, al ballet o 
a concerts de música clàs-
sica. 

Són a la vegada poc reli-
giosos, però una mica con-
servadors, i diria que més 
masclistes que a Catalunya. 
I beuen bastant!

J.F.: El ritme de vida 
a la República Txeca és 
igual que el de Catalunya? 
En què es diferencia?

M.S.: Jo diria que el 
ritme de vida és semblant, 
però una mica més relaxat. 
A Praga, que és el que conec 
més, l’atur és molt baix 
i, en conseqüència, el més 
comú és no treballar més 
de vuit hores, perquè no hi 
ha tanta pressió per no per-
dre la feina. Això, combi-
nat amb pauses més curtes 
per dinar, comporta que la 
majoria de gent plegui de 
la feina entre les 17.30 i les 
18.00. A més, diria que, en 
general, la gent planifica 
una mica menys i improvi-
sa una mica més.

J.F.: Et va costar molt 
adaptar-te al nou país?

M.S.: Potser una mica al 
principi, quan hi vaig venir 
sola a finals de 2011. No hi 
coneixia gairebé ningú i el 
caràcter i la manera de fer 
de la gent és una mica dife-
rent. Però vaig tenir la sort 
que una companya de feina 
xilena em va presentar els 
seus amics i de seguida 
vaig començar a fer coses 
fora de la feina. Crec que 
allà on vagis el més impor-
tant és fer amics.

J.F.: I al clima?
M.S.: Oh, cada any quan 

arriba el fred em pregunto 
com sobreviurem un altre 
hivern! (Riu.) Al final, aca-
bes sobrevivint, és clar, i 
vas trobant les teves estra-
tègies: per exemple, durant 
bastants anys seguits hem 
anat a l’Índia a visitar la 
família del Hans al gener 
o al febrer, i així ens estal-
viem un parell de setmanes 
de fred. És una mica difícil 
per a un mediterrani. A més 
del fred hi ha el factor que 
durant un parell de mesos 
es fa fosc al voltant de les 
16 h i ara, amb l’Alesh, 
que encara no parla, sovint 
em preocupa si va prou 
abrigat. 

J.F.: Parles txec? És 
difícil l’idioma?

M.S.: El parlo una mica. 
És un idioma força difícil; és 
més difícil que l’alemany... 
Per posar un exemple, per 
formar el plural en català la 
majoria de vegades només 
cal afegir una s, oi? Doncs 
per formar el plural en txec 
hi ha potser dues dotzenes 
de normes: per exemple, 
si la paraula és femenina 
acabada en a, fes això; si en 
acaba en e, fes allò, etc.

J.F.: Amb quina llengua 
us comuniqueu en Hans i 
tu? I amb el vostre fill?

M.S.: El Hans i jo, en 
anglès. A l’Alesh, jo li 
parlo en català i el Hans, 
en hindi.

J.F.: I a la feina, amb 
quina llengua et comuni-
ques?

M.S.: A la feina ens 
comuniquem en anglès, 
però a vegades també puc 
practicar una mica el txec.

J.F.: És car viure a 
Praga?

M.S.: No gaire; és més 
barat que viure a Barcelona. 
El menú del migdia (un bol 
de sopa i un segon plat) 
costa uns 5 euros, per exem-
ple. El transport públic, les 
entrades al teatre, al ballet, 
a l’òpera, etc., comparati-
vament també tot és més 
barat, fins i tot tenint en 
compte les diferències de 
sou. La cervesa, també! En 
canvi, les grans marques 
de roba i components elec-
trònics tenen els mateixos 
preus més o menys a tot 
Europa, així que aquí hi 
sortim perdent, perquè els 
sous són més baixos. És 
per això que hi ha força 
costum de comprar roba i 
altres objectes de segona 
mà. Finalment, un factor 
important és que, des de 
fa uns anys, els preus de 
l’habitatge de compra i llo-
guer han pujat molt i això 
s’està convertint en un pro-
blema.

J.F.: A on vius de Praga? 
M.S.: Vivim a la fron-

tera entre els barris de 
 i Strašnice. 

és un barri tradicionalment 
de població obrera que 
és famós pels seus pubs, 
mentre que Strašnice és un 
barri més residencial on 
encara hi ha força cases 
antigues amb els seus jar-
dinets. El nostre pis és a la 
planta baixa de l’edifici i té 
una mica de jardí, així que 
no ens podem queixar!

J.F.: La teva feina con-
sisteix a fer recerca en 
Matemàtica Discreta. Què 
és això? 

M.S.: Es tracta d’intentar 
resoldre problemes mate-
màtics que ningú ha pogut 
resoldre fins ara, o bé per-
què eren difícils o bé per-
què ningú se’ls havia plan-
tejat. Si te’n surts, escrius 
la solució en un article i 
intentes que te’l publiqui 
alguna revista científica.

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

M.S.: Treballo només 
mitja jornada, de manera 
que al matí vaig a la feina 
i la tarda la passo amb 
l’Alesh. Hi ha dies que fem 
coses més orientades a ell, 
com anar al parc, trobar-
nos amb altres mares i els 
seus fills, o anar a classes 
de piscina, i hi ha dies que 
toca anar a fer algun encà-
rrec o simplement fem una 
volta pel barri. A Txèquia, 
quan s’acaba el permís de 
maternitat, tens dret a un 
ajut de l’Estat d’uns 450 
euros mensuals durant dos 
anys i és gràcies a això 
que jo treballo només mitja 
jornada.

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

M.S.: Bé, l’hivern i 
l’estiu són radicalment 
diferents. A la primavera 
i l’estiu hi ha els festivals 
de carrer, moltes piscines, 
llacs, estanys i rius on anar 
a banyar-se, et trobes amb 
els amics a les terrasses... 
També és la temporada 
d’anar a fer caminades per 
la muntanya. En canvi, a 
la tardor i l’hivern és el en un parc de Karlín
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moment d’anar amb els 
amics al pub o a la sauna, 
anar a festivals de cine i, 
algun cap de setmana, fer 
una sortida per practicar 
una mica l’esquí de fons. 
La nostra vida ha canviat 
molt des que tenim l’Alesh, 
és clar. Aquí ho he barrejat 
una mica tot!

J.F.: Estàs seguint 
tot el que està passant 
a Catalunya? Què en 
pensen els txecs del pro-
cés independentista de 
Catalunya?

M.S.: Sí, ho estic 
seguint. Fins i tot, de tant 
en tant, els catalans que 
vivim a Praga ens trobem 
per debatre sobre el tema.

Els txecs amb els quals 
he parlat sobre això estan 
sorpresos amb els esde-
veniments d’aquests úl-
tims mesos. No acaben 
d’entendre les actuacions 
ni del Govern català ni de 
l’espanyol. De tota manera, 
aquí arriba poca informació 
sobre el tema i, segurament, 
una mica esbiaixada.

J.F.: Si vinguéssim a 
Praga de turisme, què és 
el que ens recomanaries 
visitar?

M.S.: Els llocs més 
famosos són el pont de 

Carles, el castell, el barri 
jueu i la ciutat vella. A més, 
sempre intento portar les 
visites a algun dels turons 
del centre per admirar les 
vistes de la ciutat. I val la 
pena anar a un bon pub  i 
tastar les cerveses locals!

J.F.: I de la República 
Txeca, què és el que no 
ens hauríem de perdre?

M.S.: Hi ha una vila al 
sud que té molt d’encant, 
perquè la majoria d’edificis 
del casc antic són bastant 
vells. A més, la travessa un 
riu que fa uns revolts bas-
tant espectaculars i, quan fa 
bon temps, la visita cultural 
es pot combinar amb un 
descens en canoa. Es diu 

entre els turistes japonesos, 
però no és gaire coneguda 
entre els turistes catalans.

J.F.: Quins són els plats 
típics de Praga i de la 
República Txeca?

M.S.: Són plats bastant 
contundents a base de carn: 
el guláš
la , que 
és carn de vedella amb una 
salsa a base de nata i nabius 
de grua... El plat estrella 
vegetarià és el formatge 
fregit!

J.F.: Del que gaudeixes 

a Praga, què és el que 
t’agradaria que tingués 
Molins de Rei?

M.S.: Bé, no és gaire just 
comparar Praga i Molins 
de Rei perquè tenen mides 
molt diferents. Dit això, 
Praga és una ciutat molt 
verda, hi ha molts boscos, 
jardins i parcs, i en aquest 
aspecte, Molins podria 
millorar molt. Després hi 
ha aspectes més culturals 
que d’alguna manera fas 
teus i, si marxessis, tro-
baries a faltar. Per exem-
ple, a la República Txeca, 
la majoria de saunes són 
mixtes i anar a la sauna 
funciona com una activitat 
social, ja que hi vas amb 
els amics i hi passes tota 
la tarda: quinze minuts a 
la sauna, vint minuts fora 
prenent una cervesa o un 
refresc, quinze minuts més 
a la sauna... I així vas fent! 
S’ha comprovat que la 
sauna pot funcionar com 
un petit antidepressiu i, de 
fet, després d’una tarda a 
la sauna estàs molt més 
relaxat i de bon humor.

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

M.S.: El que trobo a fal-
tar més són la família i els 
amics. També trobo a faltar 

el clima, el menjar, poder 
anar a tot arreu caminant i 
la proximitat al mar.

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

M.S.: Cada any venim 
per Nadal i a l’estiu. A 
part d’això, algun any he 
vingut per la Fira, algun 
any per Setmana Santa, 
intento venir quan es casa 
algun bon amic... Quan soc 
a Molins sobretot passo 
temps amb la família i els 
amics, i també m’agrada 
seure en una terrassa a fer 
una cervesa amb unes bra-
ves o anar als meus restau-
rants preferits de Molins.

J.F.: La família i els 

amics et venen a veure 
sovint?

M.S.: Sí que vénen i des 
que tenim l’Alesh enca-
ra venen més sovint que 
abans!

J.F.: Tens previst tor-
nar algun dia a Molins 
de Rei o ja et veus tota la 
vida a Praga?

M.S.: Tota la vida espero 
que no. La idea de jubilar-se 
aquí sona molt malament, 
hi fa massa fred... D’aquí 
uns anys m’agradaria tor-
nar a Molins o a prop de 
Molins.

J.F.: Ens pots enviar 
una salutació en txec per 
als nostres lectors?

M.S.: 
2018!

La Maria, amb les seves amigues molinenques 
Mireia i Txell al pont de Carles
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Molins de Rei va ser un 
dels quatre municipis que 
van presentar les seves 
aplicacions intel·ligents a 
l’estand de la Generalitat 
de Catalunya del saló Smart 
City Expo World Congress, 
un certamen que va aple-
gar representants de prop 
de 700 ciutats de més de 
140 països.

En el marc del Catalonia 
SmartLab, una xarxa de 
laboratoris urbans dedicats 
a provar i validar solucions 
intel·ligents en entorns reals, 
es va exposar com a cas 
d’èxit la plataforma de vota-
ció electrònica utilitzada 
durant el procés participatiu 
per escollir la reforma de la 
carretera. Durant el passat 
mes de febrer, 1.854 per-
sones van participar en la 

votació convocada i set de 
cada deu votants van fer-ho 
utilitzant una plataforma de 
votació electrònica. La pre-
sentació va anar a càrrec de 
la regidora de Participació 
Ciutadana, Laura Soto, qui 
va destacar “la seguretat, 
l’accessibilitat i la trans-
parència que va oferir la 
plataforma de votació on-
line”. 

Les altres ciutats que van 
exposar solucions innova-
dores van ser Mollerussa 
(en matèria de mobilitat), 
Sant Cugat del Vallès (ges-
tió energètica) i Vilafranca 
del Penedès (economia cir-
cular). Durant els tres dies 
que va durar la fira, hi van 
assistir més de 17.000 visi-
tants.

Jaume Ortega

El Ple de l’Ajuntament de 
Molins de Rei va aprovar la 
proposta d’ordenances fis-
cals per al 2018, que preveu 
un increment de l’1,07% de 
mitjana. D’aquesta manera 
es compleix el compromís 
de no apujar els impostos 
per sobre de l’IPC, que 
es preveu que aquest any 
estigui sobre un 2%. Les 
noves ordenances aposten 
per redistribuir els recursos, 
impulsar l’economia local 
i incentivar l’ús d’energies 
netes.

Els increments que es 
recullen en les ordenances 
fiscals per al 2018 mante-
nen la línia estratègica dels 
darrers anys, que són garan-
tir la qualitat dels serveis 
municipals sense que aug-
mentin més que el cost de la 
vida. D’acord amb aquests 

paràmetres, les ordenan-
ces fiscals comportaran un 
augment de l’1,07% per al 
2018 en la mitjana de les 
taxes més habituals –IBI, 
escombraries, clavegue-
ram, vehicles i guals–, que 
es traduirà en 11,12 euros  
anuals per contribuent. Pel 
que fa a l’augment del rebut 
de l’IBI, se situaria de mit-
jana en un 1,43%. Les dues 
xifres quedaran per sota de 
la pujada de l’IPC per a 
aquest any 2017, que s’es-
pera que rondi el 2%.

Les modificacions pre-
sentades incideixen en la 
redistribució dels recursos 
per protegir les famílies i 
persones més vulnerables, 
en les mesures d’estímul 
de l’economia local i en els 
incentius per a la utilització 
d’energies netes. En aquest 

sentit, per exemple, desta-
quen les bonificacions per 
als pisos que es vulguin llo-
gar a preus socials, l’aug-
ment de les bonificacions 
per l’ús de la deixalleria 
o l’ampliació dels supòsits 
per acollir-se a la bonifica-
ció de la taxa d’activitats 
per a la creació de llocs de 
treball. 

El projecte d’ordenan-
ces també preveu l’obten-
ció de més recursos gràcies 
a l’augment d’un 3% del 
tipus diferenciat de l’IBI 
en el sector de l’oci i l’hos-
taleria, una nova tarifació 
dels grans guals industrials 
i una nova taxa que grava 
les grans companyies de 
subministrament d’energia 
elèctrica i gas.

Jaume Ortega

L’Ajuntament de Molins de 
Rei i Ecovidrio, encarre-
gada de la gestió del reci-
clatge d’envasos de vidre 
a Catalunya, han posat en 
marxa una campanya espe-
cial de reciclatge d’aquest 
residu centrada en el sector 
de restauració i hoteleria. 
L’objectiu principal de la 
iniciativa és aconseguir un 
increment del reciclatge de 
vidre a la vila i es fixa en 
aquest sector perquè genera 
prop del 50% dels residus 
d’envasos d’aquest material 
a Catalunya.

La iniciativa va comen-
çar el 27 de novembre amb 
entrevistes als establiments 
de restauració i hosteleria 
de Molins de Rei per conèi-
xer-ne els hàbits i necessi-
tats de reciclatge. Durant la 
campanya, els establiments 
que ho sol·licitin rebran 
gratuïtament un cubell de 
reciclatge per als envasos 
de vidre i els informadors 
explicaran com s’ha de fer 
la separació d’aquests resi-
dus.

Jaume Ortega

El saló Smart City Expo 
exhibeix la plataforma 
utilitzada per al procés 
participatiu de la carretera

Molins de Rei i Ecovidrio 
impulsen el reciclatge de 
vidre entre els establiments 
de restauració i hoteleria

El Ple de Molins de Rei aprova 
un augment de l’1% en les 
ordenances fiscals per al 2018

Els molinencs pagaran en impostos 11,12 euros 
més de mitjana que el 2017

L’Ajuntament de Molins 
de Rei i l’empresa moli-
nenca de telecomunica-
cions ADTEL han posat en 
marxa un servei de wifi 
gratuït des de la plaça de 
la Creu fins a la plaça de 
Catalunya. El projecte rep 
el nom de WiFi Molins de 
Rei Centre de Comerç i 
estarà en fase de proves 
durant sis mesos aproxi-
madament. Un cop acabat 
aquest període, es decidirà 
si el servei s’estableix de 
manera definitiva i si es pot 
ampliar a altres zones de la 
vila. El projecte ha tingut 
un cost d’uns 45.700 euros, 
40.000 dels quals prove-
nen d’una subvenció de la 
Diputació de Barcelona.

Per connectar-se a la 
xarxa, els usuaris hauran de 
registrar-se amb un correu 
electrònic i contestar una 
petita enquesta. L’objectiu 
és recollir dades no perso-
nals per conèixer el perfil de 
les persones que compren a 
Molins de Rei i poder fer 
un estudi del seu compor-
tament. Cada sessió estarà 
limitada a dues hores i la 
velocitat de la xarxa per-
metrà navegar per Internet, 
consultar el correu, envi-
ar missatges i utilitzar les 

xarxes socials. Per contra, 
la connexió no permetrà 
descarregar pel·lícules ni 
jugar on-line, i disposarà de 
filtres per impedir l’accés a 
servidors P2P d’intercanvi 
de fitxers o a pàgines de 
contingut per a adults o 
inadequat. 

La capacitat total de la 
xarxa permetrà la connexió 
simultània de 300 usuaris 
i es podrà ampliar d’acord 
amb les necessitats. De 
moment, s’han instal·lat 
deu punts d’accés al carrer 
i, si els resultats són posi-
tius, la xarxa s’ampliarà 
amb tres punts més, que 
permetran arribar al passeig 
del Terraplè i la plaça de la 
Llibertat. També es contem-
pla la possibilitat d’aplicar 
aquesta mateixa estructura 
a altres barris de la vila. 

A més, la infraestructura 
s’utilitzarà per oferir servei 
gratuït de wifi durant la 
Fira de la Candelera.

L’alcalde de Molins de 
Rei, Joan Ramon Casals, 
considera que és un servei 
“molt bo per a la gent, tot i 
que de moment està en fase 
de proves”. “L’objectiu 
definitiu és que faci pro-
moció del comerç de 
Molins de Rei”, destaca el 
batlle. Per la seva banda, el 
director general d’ADTEL, 
Domingo Ruiz, assenyala 
que el servei “cobreix tota 
l’ametlla comercial de 
Molins de Rei i permet 
navegar perfectament i de 
forma segura per Internet 
i protegir els infants de 
continguts inadequats”.

Jaume Ortega

El centre de Molins de Rei disposa, durant 
sis mesos, de wifi gratuït en fase de proves

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa

Cedida per l'ajuntament · 
Dan Costa
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L’Institut Bernat el Ferrer 
de Molins de Rei va ser 
l’escenari un any més del 
Dia de l’Emprenedor, una 
cita supramunicipal que vol 
fomentar  l’emprenedoria 
entre els alumnes de 
Batxillerat amb la presen-
tació d’idees innovadores. 
Aquesta tretzena edició 
va reunir uns 200 alum-
nes. Van participar en la 
jornada els instituts Lluís 
de Requesens i Bernat el 
Ferrer, de Molins de Rei; 
el Gabriela Mistral i els 
Salesians, de Sant Vicenç 
dels Horts; l’Institut Pallejà 
i l’Institut Corbera. 

Els alumnes van crear 
i presentar una proposta 
empresarial innovadora i, 
entre les candidates, la idea 
guanyadora va ser un pro-
jecte de l’Institut Pallejà 

per millorar la qualitat de 
vida de les persones que 
pateixen malalties cròni-
ques. El projecte BESSER 
és un dispositiu portàtil en 
forma de rellotge o braçalet 
per a les persones amb pro-
blemes cardiovasculars, o 
malalties com la narcolèp-
sia i la diabetis, que permet 
detectar el pols o la injec-
ció automàtica d’insulina. 
L’Institut Pallejà va rebre 
un premi de 500 euros.

Una altra de les activitats 
va ser el Concurs d’Empre-
nedors, un qüestionari de 
quinze preguntes basades 
en la conferència “Inventa 
i inventa’t”. El centre gua-
nyador va ser l’Institut 
Gabriela Mistral i també 
va obtenir un premi de 500 
euros. Durant l’acte, els 
alumnes van assistir a dife-

rents ponències i xerrades 
a càrrec de joves emprene-
dors que formen part de la 
Jove Cambra Internacional, 
que és una associació no 
governamental formada 
per joves d’arreu del món 
que desenvolupen activitats 
directives en projectes per a 
la comunitat.

L’acte es fa en el marc 
del programa Catalunya 
Emprèn, de la Generalitat, i 
rep el suport de la Diputació 
de Barcelona. El Dia de 
l’Emprendor és l’únic acte 
supramunicipal del Baix 
Llobregat que fomenta 
l’emprenedoria entre els 
alumnes de Batxillerat i per 
això la Diputació va lliurar 
a l’Ajuntament de Molins 
de Rei un reconeixement de 
Bona Pràctica Municipal.

Jaume Ortega

Un projecte per millorar la qualitat de vida dels 
malalts crònics guanya el Dia de l’Emprenedor

L’Ajuntament i la Cambra de Comerç 
ofereixen ajuts per contractar joves a l’atur

L’Ajuntament de Molins de 
Rei i la Cambra de Comerç 
de Barcelona potencien 
el Programa Integral de 
Qualificació i Ocupació 
(PICE) amb l’objectiu 
d’impulsar l’activitat 
econòmica i millorar la 
inserció laboral dels joves, 
d’acord amb el compromís 
recollit en el Pla d’Acció 
Municipal (PAM). El pro-
grama, dissenyat per aten-
dre les necessitats de les 
empreses a l’hora de con-
tractar empleats amb una 
formació, capacitació i 
qualificació professional 
d’acord amb la posició a 
cobrir, ofereix ajuts per a 
la contractació de joves 
d’entre 16 i 29 anys que no 
estudiïn ni treballin i esti-
guin inscrits en el Sistema 
Nacional de Garantia 
Juvenil.

Les empreses que con-
tractin en el marc del progra-
ma PICE podran ser benefi-
ciàries d’una subvenció de 
4.950 euros per contractes 
amb una durada mínima de 
sis mesos a temps com-
plet, ja siguin indefinits o 
temporals, a joves benefi-
ciaris del Sistema Nacional 
de Garantia Juvenil que 
hagin finalitzat l’orienta-
ció vocacional del Pla de 
Capacitació. Aquest pro-
grama, finançat pel Fons 
Social Europeu, també 
contempla un ajut específic 
de 1.800 euros per a joves 
emprenedors que iniciïn un 
projecte professional.

Per poder accedir en 
aquestes subvencions, les 
empreses i treballadors 
autònoms hauran de forma-
litzar el contracte laboral o 
l’alta en el Règim Especial 

de Treballadors Autònoms 
abans del dia 29 de desem-
bre. El pressupost assignat 
en aquests ajuts és limitat 
i s’adjudicaran per rigorós 
ordre de presentació de  
sol·licituds.

Jaume Ortega

Cedida per l'ajuntament · 
Dan Costa
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Hoquei · Benjamí Hoquei · Prebenjamí

Hoquei · Infantil

Hoquei · Escola Hoquei · Juvenil

Hoquei · Senior

Els equips d'hoquei i handbol del Club Esportiu Molins de Rei temporada 2017-2018 (II)
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El passat divendres 15 
de desembre, el pianista 
molinenc Bernat Català va 
debutar amb el Caravaggio 
Piano Quartet al Jardí dels 
Tarongers de Pedralbes, 
enmig d’una atapeïda 
agenda de concerts que 
també l’ha dut a participar 
en el projecte de l’Escola 
Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC) 
“Apadrina un piano” i a 
participar en el projecte 
“Musiquem Lleida!”, entre 
més actuacions.

Caravaggio Piano 
Quartet

En el seu debut a 
Barcelona, el Caravaggio 
Piano Quartet va rebre 
apassionats aplaudiments i 
elogis per part del públic 
que omplia el recinte de la 
Casa Bartomeu, al Jardí dels 
Tarongers de Pedralbes.

El quartet està format 
per en Bernat al piano i tres 
músics de corda –violí, viola 

i violoncel– que es 
van conèixer estu-
diant a Londres. 
Actualment tots 
treballen en loca-
litats molt allu-
nyades (Ginebra, 
Roma, Salzburg 
i Lugano), cosa 
que els dificulta la 
coordinació dels 
assajos. La formació ori-
ginal era un duo, amb en 
Bernat al piano i Matteo 
Mizera a la viola, però 
més endavant es va ampli-
ar amb la incorporació de 
dos músics més. Segons 
en Bernat, encara que és 
més habitual la formació 
de quintet (un piano i qua-
tre instruments de corda), 
també hi ha moltes partitu-
res per a quartet (Schuman, 
Fauré...).

L’Associació Jardí dels 
Tarongers i el Consell 
Català de la Música van 
reobrir la Casa Bartomeu, 
al Jardí dels Tarongers 

de Pedralbes, a mitjan 
2014.  La Casa Bartomeu 
és una magnífica finca de 
Pedralbes que l’industrial i 
mecenes Josep Bartomeu i 
Granell (Barcelona, 1888-
1980) va convertir en el 
centre d’una intensa acti-
vitat artística, especialment 
musical, que donava cabu-
da a nombrosos gèneres, 
des de l’òpera fins a la 
música de cambra o el cant 
coral. Aquest espai es va 
convertir, a mitjan segle 
XX, en el centre vital de la 
vida musical de Barcelona 
i oferí a la ciutat l’oportu-
nitat de conèixer els millors 
intèrprets i les obres dels 

millors compositors de tots 
els temps. Els impulsors 
de la recuperació d’aquest 
espai tenen com a objec-
tiu dedicar el Pati dels 
Tarongers a les noves for-
nades de músics, tant d’in-
tèrprets com de composi-
tors.

En el seu debut a 
Barcelona, els integrants del 
Caravaggio Piano Quartet 
-Federico Piccotti, al violí; 
Matteo Mizera, a la viola; 
Daniel Mizera al violoncel, 
i Bernat Català, al piano– 
van interpretar obres de 
Gustav Mahler i Antonín 
Dvorák.

“Musiquem Lleida!”
A principis d’octubre, en 

Bernat va oferir un con-
cert en el marc del pro-
jecte “Musiquem Lleida!”, 
després de debutar aquest 
estiu al Palau de la Música 
Catalana en el cicle de con-
certs “El Primer Palau”, i hi 
va interpretar obres de Falla, 
Debussy, Montsalvatge, 
Liszt, Albéniz i també algu-
na composició pròpia.

“Musiquem Lleida!” és 
un festival internacional de 
música que se celebra als 
carrers i places de la ciutat 
de Lleida i comarques. Es 
tracta d’una iniciativa de la 
Coral Shalom, que pretén 
apropar la música al car-
rer i donar l’oportunitat a 

diferents intèrprets de tenir 
un escenari per difondre la 
seva música.

“Apadrina un piano”
En Bernat ha participat 

aquest any en el projec-
te “Apadrina un piano”, 
que organitza l’ESMUC, i 
va oferir un concert a La 
Pedrera amb obres de com-
positors espanyols i fran-
cesos, com Falla, Albèniz i 
Debusy, entre d’altres. Dos 
cops a l’any, l’ESMUC 
organitza uns actes d’apa-
drinament amb la participa-
ció de músics, graduats de 
piano i altres personalitats 
vinculades a l’Escola. És 
una manera de recaptar fons 
per renovar els instruments 
ja molt utilitzats pels alum-
nes. Els graduats estrenen 
en concert els nous instru-
ments davant del públic i 
hi deixen la seva firma. A 
partir d’aquell moment, els 
pianos queden apadrinats i 
s’incorporen al parc d’ins-
truments de l’Escola. 

En Bernat viu i 
treballa a Ginebra

En la secció “Molinencs 
arreu del món” de la nos-
tra revista (número 520 del 
març de 2016), en Bernat 
ja ens havia comentat 
que “Viure de la música 
a Catalunya és bastant 
difícil actualment”, per la 
qual cosa, després d’haver 
cursat durant dos anys els 
estudis superiors de piano 
a la Guildhall School i a la 
Royal Academy of Music 
de Londres, a dia d’avui 
viu i treballa a Ginebra 
(Suïssa), on comparteix 
veïnatge amb el també 
músic (professor d’orques-
tració) molinenc Víctor 
Cordero. En una entrevista 
recent a Catalunya Música, 
en Bernat comentava que 
de la ciutat de Ginebra li ha 
sorprès la riquesa de la seva 
vida cultural i, encara que 
l’ensenyament de la música 
és més cosmopolita i obert 
a Londres, aprecia molt la 
formació més arrelada a la 
tradició musical europea 
que s’imparteix a Ginebra.

Redacció

Bernat Català debuta a Barcelona amb el Caravaggio Piano Quartet
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El passat mes de novembre, els nats l’any 1954 varen fer la seva sortida anual. 
Aquest cop es van desplaçar a Solsona i al Miracle, on varen dinar i fer la 

celebració dels seus ben portats 63 anys. 
Redacció

Trobada de la Colla dels nascuts el 1954

El 17 de desembre passat, La Gòtica va acollir el Concert de Nadal de la Coral Flor 
de Neu.

Concert de Nadal de la Coral Flor de Neu
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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

Les pròximes setmanes 
arribarà a les pantalles de 
cinema (si no ho ha fet 
ja quan apareguin aquestes 
línies) una variada oferta 
de cinema en què coinci-
deixen sagues llegendàries, 
animals que no es poden 
mullar passada la mitjanit o 
la nova entrega del neuròtic 
més estimat: el bo d’en 
Woody (Allen). 

Trobarem des de 
l’esperada vuitena entrega 
de Star Wars: els últims 
Jedi, passant pel reinici 
de Jumanji, amb la presèn-
cia de Dwayne Johnson 
en lloc de l’enyorat Robin 
Williams del 1995, o els 
cants a capella de Dando la 
nota ara en la seva tercera 
entrega, rialles a dojo a The 
disaster artist (la guanya-

dora de la Concha de Oro 
a Donosti), un Matt Damon 
en miniatura (mida botó) 
en el nou film d’Alexander 
Payne (Entre copas) titu-
lat  Una vida a lo grande, 
o fins i tot l’incombustible 
Ben Stiller a la comèdia 

¿Qué fue de Brad?.
Si parlem d’animació 

per als més petits, o no 
tan petits, Ferdinand o Se 
armó el Belén, que recrea el 
naixement de Jesús a través 
d’un burro, intentaran de 
fer ombra a la gran estrena, 
i per a mi una de les grans 
cintes sens dubte de la tem-
porada: COCO, dels estudis 
Pixar Animation/Disney. 

També hi han propos-
tes per a la nostàlgia, com 
Gremlins, el clàssic de Joe 
Dante, que el dia 29 de 
desembre es va reestrenar a 
Espanya.

Amb segell d’autor, 
podríem col·locar dins 
d’aquest apartat El museo 
de las maravillas, de Todd 
Haynes, una reflexió sobre 
l’absència paterna i el 
potencial dels objectes com 
a dipòsits de la memòria, 
i de pas, un homenatge a 
èpoques passades de la his-
tòria del cinema, i Wonder 
wheel, de Woody Allen.

Però, és clar, no tot són 
novetats. Qui encara no 
hagi pogut veure el Blade 

Runner 2049, encara hi serà 
a temps. A mi em va agra-
dar molt i el millor que 
es pot dir d’ella, com ati-
nadament diu la impaga-
ble Núria Vidal, és que la 
pel·lícula no és una segona 
part, ni una continuació, 
és una prolongació del seu 
univers... 30 anys després, 
i segurament mereix un 
segon visió. Per als molt 
fans els recomanaria tor-
nar a veure l’original (ha 

envellit francament bé), i a 
hores d’ara inqüestionable, 
i veure els tres curts que 
aporten algunes pistes entre 
l’una i l’altra. Només una 
petita pega: la nova banda 
sonora, firmada per Hans 
Zimmer, potser és massa 
incidental i vaig enyorar 
Vangelis. 

L’altra peça que hauríem 
de recuperar sí o sí és una 
joia en forma de documen-
tal. Sí, heu llegit bé, un 
documental que porta per 
títol ¡Lumière!, comienza 
la aventura, de Thierry 
Frémaux. L’any 1895, els 
germans Auguste i Louis 
Lumière varen inventar el 
cinematògraf. Naixia així el 
cine, un innovador i enlluer-
nador llenguatge basat en 
les imatges en moviment, 
una mirada única sobre el 
setè art.

Per acabar, preten-
dre que, en temps de les 
smartTV i el fullHD, l’abans 
petita pantalla no seria una 
possibilitat de qualitat per 

veure pel·lícules còmoda-
ment des del sofà de casa 
o fins i tot un competidor 
des de plataformes de con-
tinguts audiovisuals com 
HBO o Netflix, és no haver 
entès res. Ara, acabades 
les temporades d’enguany 
de Game of Thrones o 
Outlander, podríem fixar 
la vista en sèries de qua-
litat, interès o fins i tot 
de les anomenades “plaers 
culpables”. Us en proposo 

unes quantes: la primera 
temporada de The hand-
maids tale, la segona de 
la britànica The Crown o 
la tercera de la magnífica 
Fargo; la cada cop més 
atractiva The young shel-
don (spin off de la clàssica 
The Big Bang Theory –11 
temporades, ja!–, que es 
pot veure en paral·lel) o dos 
Marvels interessants –The 
gifted i Lucky man–, per 
acabar amb els plaers endi-
moniadament culpables de 
Llucifer o les bondats per a 
tota la família de The good 
doctor.

Salut, alegria i bon 
cinema per a tothom per a 
aquest 2018!

Pere Jordi Munar 

Nadal i Reis han portat noves propostes 
al cinema per a tots els públics i gustos
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L’Escola Municipal de 
Música Julià Canals de 
Molins de Rei s’unirà en 
els propers mesos a la xarxa 
recentment constituïda 
d’escoles de música i arts, 
formada per 122 centres, 
amb més de 30.000 alum-
nes de més d’un centenar 
de municipis de la demarca-
ció de Barcelona. L’escola 
molinenca de moment no 

s’hi ha adherit, tot i que 
fons municipals han indicat 
que ho faran en els propers 
mesos. 

Aquesta xarxa és un 
projecte impulsat per la 
Diputació de Barcelona 
que vol incorporar tots els 
ajuntaments de la demarca-
ció que tenen escoles muni-
cipals d’educació musical 
i artística amb l’objectiu 

d’intercanviar coneixe-
ments i de contribuir a inte-
grar actuacions de suport 
tècnic, material i econòmic. 
El projecte s’inscriu en 
l’estratègia per consolidar 
un sistema de xarxes de 
centres de titularitat muni-
cipal per a la millora de 
l’èxit educatiu. 

Redacció

L’Escola Julià Canals s’adherirà a la xarxa de 
centres municipals de música

Els documents més prestats a la 
Biblioteca Pau Vila

Us presentem el rànquing dels documents més 
prestats durant l’any 2017 des de la Biblioteca 
Pau Vila, agrupats per categories i públics. 
Públic adult
Novel·la
En català, La noia del tren, de Paula Hawkins
En castellà, El guardián invisible, de Dolores 
Redondo
Novel·la juvenil
En català, Wonder, de R. J. Palacio
En castellà, Harry Potter y la cámara secreta, de J. 
K. Rowling
Poesia
21 poetes del XXI : una antologia dels joves poetes 
catalans
Teatre
Casa de muñecas, d’Henrik Ibsen 
Còmic
Ranma ½, de Rumiko Takahashi
Revista
Speak Up
Assaig
La Ópera: una historia social, de Daniel Snowman
Cinema
Batman begins, de Christopher Nolan
Música
Jazz on film classic American film scores 1956-2016, 
de David Amram

Públic infantil
Contes infantils
De 0 a 5 anys
En català, La Pepa va a la biblioteca
En castellà, Mi gran busca y encuentra a través del 
tiempo
De 6 a 9 anys
En català, Sisè viatge al regne de la fantasia, de 
Geronimo Stilton
En castellà, Regreso al reino de la fantasía, de 
Geronimo Stilton
De 10 a 12 anys
En català, El Rodrick mana, de Jeff Kinney
En castellà, Un pringao total, de Jeff Kinney
Còmic
Detective Conan, de Gosho Aoyama
Revista
Reporter Doc
Coneixement
Taurons, de Beverly MacMillan
Música 
1, 2, 3... pica bressola
Cinema 
Juan y Tololai

Biblioteca Pau Vila

El grup de teatre molinenc 
Filagarsa ja comença a reco-
llir premis amb el seu darrer 
espectacle de producció prò-
pia: Escac doble. En con-
cret, en el 33è Concurs de 
Teatre Amateur Vila d’Olesa 
ha obtingut el 1r premi de 
Presentació Escènica, el 1r 
premi a l’Actriu Principal 
per a Laura Miquel, el 2n 
premi de Grup i el 2n premi 
de Direcció.

Redacció

Filagarsa obté quatre premis en 
el Concurs de Teatre Vila d’Olesa

La botiga de roba de segona mà 
Solidança ha canviat de domicili social
 i s’ha instal·lat al carrer de Baix, al costat del 
Banc de Sabadell. Durant les festes de Nadal ha 
engalanat de manera força original el seu aparador amb motius 
nadalencs i elements propis de la natura.
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Estadística parroquial 
del mes de novembre

Durant el mes de novembre, a la parròquia de Sant 
Miquel Arcàngel de la nostra vila es van celebrar 7 
batejos i la cerimònia religiosa de 12 exèquies.

Batejos
Dia 4: INÉS, filla d’Andreu Oliver González i Míriam 
Ruz Ondarra
Dia 12: HUGO, fill de Víctor Rodríguez Pérez i Raquel 
Simón Fernández 
Dia 19: MARTIN i JIMENA, fills de Cristóbal Márquez 
Pozo i de Sandra Vicente Expósito; ALBERT, fill 
d’Albert Mollón Matías i Marian García Milla; JULEN, 
filla d’Andrés Bonilla Ávila i Verónica Ariza Rodríguez; 
NAYARA, filla de Raúl Pacheco Bautista i Imma 
Hernández Mata

Exèquies
Església de Sant Miquel

Dia 4: Magdalena Pahissa Canal, de 79 anys
Dia 13: Roser Millán Solà, de 80 anys
Dia 30: Ana Carrasco Rodríguez, de 68 anys

Capella del Tanatori
Dia 1: José Antonio Moreno Virola, de 52 anys
Dia 3: Manuel Beltrán Sanz, de 87 anys
Dia 10: Jaume Bertran Masa, de 87 anys
Dia 13: Pilar Plaza Senli, de 75 anys
Dia 21: Victoriano Flores Venegas, de 81 anys
Dia 22: Jordi Ambrós Anadón, de 87 anys; 
            Maria Dolors Costa Vendrell, de 80 anys
Dia 30: Carme Giravent Parera, de 103 anys
Dia 24 d’octubre: Enrique Morales Gordo, de 82 anys

Secció elaborada per Josep Artés i Martí

La Parròquia de Sant Miquel 
acull un gran pessebre amb 
racons del Parc de Collserola

L’Ajuntament de Molins 
de Rei està duent a terme 
una campanya en contra del 
malbaratament alimentari. 
L’objectiu és sensibilitzar 
la població, i en concret els 
joves i infants de la vila, 
sobre la quantitat d’aliments 
que es llencen, tot i ser 
aptes per al consum. Per 
això, s’han organitzat dife-
rents activitats i s’han gene-
rat diferents espais de parti-
cipació per tal que tots els 
col·lectius socials puguin 
contribuir a canviar aquesta 
situació.

La campanya compta 
amb diferents elements, 
com tallers contra el mal-
baratament alimentari que 
es faran als centres edu-
catius de la vila, tallers 
de cuina d’aprofitament, 
l’organització d’espigolades 
populars, una campanya als 
restaurants i un estudi entre 
el comerç d’alimentació 
sobre propostes de millora. 
Algunes de les activitats es 
faran durant la Fira de la 
Candelera aprofitant la gran 
assistència de visitants a la 
vila.                    Redacció

L’Ajuntament vol acabar amb 
el malbaratament alimentari

Camí del naixement

Vista General

Per quart any consecu-
tiu, a la parròquia de Sant 
Miquel Arcàngel de Molins 
de Rei s’hi pot veure un 
gran pessebre que cada 
vegada és més atractiu, per-
què l’ambientació se situa 
en el Parc de Collserola i 
fàcilment s’hi poden iden-
tificar alguns detalls de 
la zona més propera a la 
vila. Per exemple, hi ha 
el Castellciuró, l’ermita de 
Sant Pere de Romaní, les 
masies de can Calopa de 
Dalt i de can Farrés, la 
font de la Tartana o de can 
Bofill, el pou d’aigua de can 
Planes i l’oratori de Sant 
Venceslau. També hi tro-
bem la presència de l’aigua 

que cau per l’aqüeducte de 
can Planes i pel salt d’aigua 
de la Rierada, així com en 
el rec dels horts.

Cada any, els pesse-
bristes hi afegeixen alguna 
construcció més i aquesta 
vegada han estat les ermi-
tes de Sant Bartomeu de 
la Quadra i de Santa Creu 
d’Olorda. 

Les construccions estan 
fetes a escala, amb escaio-
la, i suposen un intens tre-
ball de mesos. No hi poden 
faltar els típics decorats 
amb les muntanyes, horts, 
animals… i un munt de 
detallets que els pessebris-
tes ens proposen trobar. 
No s’obliden de les figu-

res típiques de tot pesse-
bre, evidentment amb el 
Naixement en el lloc més 
central: en aquest cas, 
davant del porxo de Sant 
Bartomeu.

El pessebre fa 4 x 4 
metres i els seus autors són 
Cesca Fernández, Jesús 
Jiménez, Josep Vinyets i 
Nil Vinyets. Es pot visi-
tar a la parròquia de Sant 
Miquel fins a la Fira de 
la Candelera de Molins de 
Rei, de dilluns a dissabte, 
de 9,30 a 12 h i de 17 a 19 
h, i els diumenges, de 9 a 
13 h.

Redacció
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Amb la construcció de la línia 
fèrria entre Barcelona i Molins 
de Rei, l’arribada d´aquesta nova 
via de comunicació significà, per 
als habitants de la vila i de les 
rodalies, reduir considerablement 
la distància fins a Barcelona, ja 
que fins llavors només es podia 
anar a la ciutat caminant, amb 
cavalleries o en carros i tartanes. 
El viatge, per tant, era força llarg 
i va quedar superat per un mitjà 
de transport més còmode i ràpid. 
També va beneficiar directament 
el transport de l’agricultura, la 
indústria i el trànsit de viatgers 
que diàriament es traslladaven 
als seus llocs de treball de Barcelona i 
d’altres poblacions veïnes.

L´any 1854, Molins de Rei comptava 
amb uns 3.000 habitants. L’alcalde era 
en Miquel Tort. Els enginyers que van 
dirigir aquesta gran obra van ser Miquel 
de Bergue i Joan Rhodes.

Tot va començar el dia 1 de maig del 
1850 quan un grup d’homes de negocis 
sol·licitaren un permís per construir, 
entre la Ciutat Comtal i Molins de Rei, 
“un camino de hierro sobre vias, tran-
sitable por locomotoras y vagones, con 
un recorrido total de 17´660 kms.”  i 
així  evitar viatjar per la carretera amb 
els carruatges, ja que el camí era força 
dolent i molt enfangat en dies de pluja, 
perquè no estava ni tan sols empedrat i, 
per altra banda, també era bastant estret 
i molt concorregut.

El dia 10 d´octubre del 1852 es va 
constituir una companyia amb qua-
ranta-cinc socis anomenada Compañía 
de los Caminos de Hierro del Centro, 
i s’indicava que es contractarien un 
màxim de 1.200 treballadors per execu-
tar l’obra i uns cent cinquanta carros per 
al transport dels materials.

L’any 1854, el diari El Áncora va 
publicar que el dia 8 d’octubre va circu-
lar el primer tren per la línia i arribà fins 
a Molins de Rei La locomotora arrosse-
gava quatre vagons, portava unes cent 
persones convidades, entre les quals 
diversos enginyers civils i militars, i 
el viatge de tornada va durar uns vint-i-cinc 
minuts. Viatge que es va fer directe sense 
parar a cap de les estacions. Actualment, el 
viatge entre Molins de Rei i plaça Catalunya, a 
Barcelona, dura també vint-i-cinc minuts tot i 
que en aquest cas es fan cinc parades.

Després d’aquest primer viatge, els treballs 
i les proves continuaren, però encara van cir-
cular quatre trens més per traslladar el capità 
general, el governador civil, autoritats civils i 
cilitars, així com una nombrosa representació 
de membres de la corporació municipal de 
Barcelona.

Pel que fa a la data oficial de la seva inau-
guració no hi ha unanimitat, ja que a la vila 
sempre s´ha comentat (i així consta en llibres 
i revistes) que va ser el dia 30 de setembre de 
1855, en plena Festa Major, però rebuscant 
per hemeroteques, també hi consta aquesta 
altra data: el diumenge dia 26 de novembre 

de 1854.
L’endemà d’aquesta darrera data precisa-

ment sí que hi ha la crònica de la inauguració 
publicada als diaris El Áncora i Diari de 
Barcelona. Això sí, la inauguració va ser molt 
discreta, quasi no hi van assistir autoritats i 
tampoc no hi van haver grans celebracions, 
però sí que la premsa barcelonina va informar 
d´aquest esdeveniment.

En les dates de la inauguració només hi 
havia una via instal·lada de les dues previstes, 
tot i que la plataforma del terreny estava ja 
construïda per rebre’n la segona. Malgrat que 
només es donava servei per una sola via, la 
companyia va informar de l´arribada de dos 
vaixells al port de Barcelona, carregats amb 
material per poder instal·lar la segona via.

Finalment, el dia 30 de setembre del 1855 
es va posar en servei la segona via entre 
Barcelona i Molins de Rei.

Per comunicar-se entre les esta-
cions, durant els primers anys de 
servei es va utilitzar el sistema de 
telègraf  Breguet i posteriorment el 
Morse, i a partir de l´any 1922 es 
va reemplaçar pel telèfon.

Quan es va inaugurar la línia, 
la companyia disposava de 4 loco-
motores construïdes  l´any 1853 a 
Anglaterra i varen ser batejades amb 
els noms de:  Barcelona, Molins de 
Rei, Llobregat i Martorell. També 
disposava de 8 vagons de primera 
classe, 24 de segona, 40 de tercera 
i 50 vagons més per a càrrega i 
mercaderies.

Segons va publicar el diari El 
Áncora en un article, “Los coches de 
primera clase son bastante lujosos y 
cómodos, los de segunda, aunque sen-
cillos no dejan de ofrecer comodidad 
puesto que tienen almohadón en el res-
paldo y los de tercera son muy sencillos, 
con la particularidad de que careciendo 
de cristales, ofrecen libre curso al aire”.

Al principi només hi havia sis trens 
al dia en cada sentit: el primer sortia de 
Molins de Rei cap a Barcelona a les 6 del 
matí i cada dues hores en sortia un fins a 
les 4 de la tarda; en sentit contrari, també 
anaven amb la mateixa freqüència.

De la intensa circulació que molt 
aviat es va registrar en aquest nou mitjà 
de locomoció en són una bona prova 
les dades de l´any 1856, quan ja la línia 
arribava fins a Martorell. En aquell any 
van fer servir el tren 5.047 viatgers en 
vagons de primera classe; 81.962, en els 
de segona classe i 369.516, en els de ter-
cera, amb un total de 456.525 viatgers, 
la qual cosa significa una mitjana diària 
de 1.250 usuaris.

En un article publicat l´any 1857 
a la Guía Cicerone, Víctor Balaguer 
(il·lustre català, literat i polític espanyol) 
ens descriu el seu primer viatge en ferro-
carril des de Barcelona fins a Martorell, 
però aquí sols esmentaré els fragments 
que parlen o tenen relació amb la nostra 
vila:              

“Después de San Feliu de Llobregat, 
el viajero encuentra que también tiene 

mucho encanto el paisaje que se nos presenta 
a la izquierda, una doble línea de álamos nos 
señala el curso del rio Llobregat y mas cerca 
vemos extenderse la cinta blanca de la carre-
tera real y también podemos distinguir perfec-
tamente al fondo del panorama los célebres 
montes de Ordal. En éste trecho de Sant Feliu 
a Molins es donde acostumbran a cruzarse 
el tren de ida y el de vuelta, que gracias a 
la doble via del camino, pasan con increible 
rapidez uno al lado del otro, causando un 
efecto mágico al viajero. El ferrocarril parte 
en dos el jardín  de una bella casa de campo 
que figura un castillo feudal y en el centro 
de cuyo patio se eleva la estatua gigantesca 
de un jinete, podéis verla asomándoos a la 
ventanilla de la derecha, mientras que por la 
izquierda se divisa ya el magnífico Puente de 
Molins de Rey, a cuya villa vamos a llegar”.

Vicenç Joan Camps

L’arribada del ferrocarril a la vila

Façana de l'estació

Andanes de l'estació

Moll de càrrega
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Palmarès del concurs: 
Premi al Millor Microrelat de Terror en Català: Motius per abandonar el sofà, de 
Francesc Borrell Ros (Molins de Rei)
Accèssit al Millor Microrelat de Terror en Català: Immòbil, de Ferran Angulo i Parejo 
(Vilanova i la Geltrú)
Premi al Millor Microrelat de Terror en Castellà: Arriba y Arriba, de José María 
García Hernández (Madrid)
1r Accèssit al Millor Microrelat de Terror en Castellà: Literalmente, de Marcos 
Alonso Díaz (Pasaia, Guipúscoa)
2n Accèssit al Millor Microrelat de Terror en Castellà: Excitación, de Julián 
Sánchez Caramazana (Barcelona)
Premi Instituts al Millor Microrelat de Terror: Boo!, d’Àlex Tomico Valverde (INS 
Esteve Terrades i Illa, de Cornellà de Llobregat)
1r Accèssit al Premi Instituts: Clic, d’Antonio Aranda Sánchez (INS Antoni de 
Martí i Franquès, de Tarragona)
2n Accèssit al Premi Instituts: Estimat lector, de Maria Lian Solé Barba (INS 
Antoni de Martí i Franquès, de Tarragona)

Finalistes: ¿Qué has hecho?, de María Gil Diz (Xinzo de Limia, Ourense); Amor 
incondicional, de Miguel Fernando Payán Ramírez (Benito Juárez,  Ciudad de 
México, Mèxic); Aurora, d’Edweine Loureiro da Silva (Souka-Shi, Saitama, Japó); 
Descubrimiento, d’Alicia del Rosario García González (Cangas del Narcea, Astúries); 
El amante antropófago, de Sergio M. Moreno Domínguez (Jerez de la Frontera, 
Cadis); El miedo de Dorgov, de Guillermo Arturo Borao Navarro (Saragossa); El 
monje, de Daniel Martín Ramos (Valladolid, Yucatán, Mèxic); Hábitos saludables, 
de Mar Roca Mercader (Pastriz, Saragossa); Hoy no había gatos, de Sebastián 
Villanueva Macías (Malmö, Suècia); La otra versión, de Julián Sánchez Caramazana 
(Barcelona); La vecina, d’Eduardo Viladés (València); Piyamadas, de Fernando 
Ariel Carpena (San Rafael, Mendoza, Argentina); Prófugo, d’Edgardo Alejandro 
Robles Barrón (Coyoacán, Ciudad de México, Mèxic); Represalias, de José Martínez 
Moreno (València); Trampantojos, de Carlos Moregó Gómez (Torrent, València); 
Última parada, de Carlos Moregó Gómez (Torrent, València)

Literalmente
“Quiero saber cómo eres por dentro” fue lo último que 
escuché.

Marcos Alonso Díaz
Primer Accèssit Millor Microrelat 

de Terror en Castellà 2017

 
Immòbil
Fa dies que sent com parlen, tot i que no entén una 
paraula del que diuen. Tampoc recorda per què és allà, 
per molt que ho intenta. La seva ment no l’obeeix.

Vol cridar, sortir corrents i allunyar-se d’aquest lloc 
maleït. Però no pot. El seu cos pesa massa i ni tan sols 
pot obrir els ulls. Està a mercè de les veus que van i 
venen, a vegades amb un to baix i pausat, com si esti-
guessin tristes. D’altres s’alcen amb una ira infinita que 
li travessa el cervell.

Quant fa que està allà estirat? Dies? Mesos? Anys? 
Impossible de comptar el temps.

Però avui alguna cosa ha canviat. Ha entès un parau-
la entre el batibull de sons: “flors”.

Encara confós per aquest descobriment, pren cons-
ciència que a les “flors”, li segueixen “marit”, “doctor”, 
“accident”, “proves”...

Ara el temps pren una altra dimensió i el mesura 
en l’estona que triga a reconèixer noves paraules. Fins 
que un dia ho recorda tot. La celebració dels seus 40 
anys, les cerveses, les espelmes,  el cava, el karaoke... 
Recorda la sensació de saber que allarga massa la festa, 
sense donar-li més importància. Almenys fins que va 
calcular malament el temps que trigava el semàfor en 
passar de groc a vermell. Així és com ha acabat en 
aquest llit d’hospital.

Un dia, mentre els seus pensaments juguen amb la 
idea de despertar aviat, la veu de la que ara sap que és 
la seva dona, el fa tornar al present.

—No ho allarguem més doctor –sent que diu entre 
llàgrimes–. Aquests reflexos que mostra l’escàner 
podrien ser qualsevol cosa, vostè mateix ho ha dit. 
Està decidit: vull que el desconnectem ja, tal com ell 
hauria volgut.

I mentre la màquina que marca el seu ritme cardíac 
s’accelera, ell embogeix definitivament dins d’aquell 
cos que ha trigat massa a respondre.

—Se’l veu tranquil, feliç –diu la seva dona mentre 
li acarona els cabells.

Ferran Angulo i Parejo 
Accèssit Millor Microrelat en Català 2017

Boo!
Boca cosida. Ulls blancs. Sense nas. Orelles peludes. 
Cap humà. Cos de serp. Jo, al sofà. Llums apagades. 
El monstre és als meus peus. El monstre és a les meves 
cames. El monstre és a la meva panxa. El monstre és al 
meu pit. El monstre és al meu coll. “Boo!”, vaig cridar. 
El monstre va marxar. 

Àlex Tomico Valverde
INS Esteve Terradas i Illa, de Cornellà de Llobregat

2n de Batxillerat
Premi Instituts 2017 

Arriba y arriba
Despierto y sigo subiendo. Definitivamente, no era ningún sueño. Alcanzo el piso 
nueve mil ochocientos catorce. Y ahora el nueve mil ochocientos quince. El aire se 
agota en esta pequeña cabina y no me quedan fuerzas ni para mover un dedo; ni 
siquiera para escribir en estas paredes de madera una despedida a mi familia. Tampoco 
para redactar una pequeña nota que les advirtiera a ellos y al resto del mundo de que si 
tienen que subir en ascensor a un octavo piso, pongan buen cuidado en pulsar el botón 
que luce esa hermosa cifra doblemente redonda que todos conocemos y suele apare-
cer entre el siete y el nueve. Y que nunca se confundan ni se dejen seducir, por muy 
divertida e inocua que parezca, por cualquier tecla que muestre esa estúpida parodia 
en horizontal de un ocho.

José María García Hernández
Premi Millor Microrelat de Terror en Castellà 2017

Excitación
Sin ojos estás más sexy. Es como si miraras sin mirar.

Julián Sánchez Caramazana
Segon Accèssit Millor Microrelat 

de Terror en Castellà 2017

Francesc Borrell, José María 
García i Àlex Tomico guanyen 
l’onzena edició del Concurs 
de Microrelats de Terror 2017

El molinenc Francesc 
Borrell Ros, amb el relat 
Motius per abandonar el 
sofà, ha estat el guanya-
dor de l’11a edició del 
Concurs de Microrelats de 
Terror en Català; en caste-
llà, el guanyador ha estat 
el madrileny José María 
García Hernández, amb 
Arriba y Arriba, mentre que 
en la categoria d’Instituts, 
el vencedor ha estat Àlex 
Tomico, de l’INS Esteve 
Terrades i Illa, de Cornellà 

de Llobregat, amb Boo!.
En aquesta edició s’han 

rebut 424 microrelats per als 
Premis Millor Microrelat en 
Castellà i Millor Microrelat 
en Català, i 91 microre-
lats per al Premi Instituts 
(adreçat a alumnes de 
Batxillerat). En total 515 
microrelats, un rècord abso-
lut del certamen. 

El premi per als guan-
yadors de les modalitats en 
català i castellà ha estat la 
publicació del microrelat, 

un lot de llibres i un lot de 
productes de promoció del 
Festival de Cine de Terror 
de Molins de Rei, mentre 
que el guanyador de la cate-
goria d’Instituts va rebre 
una entrada per a les 12 
Hores de Cine de Terror i 
la publicació del seu micro-
relat.

El jurat ha estat format 
per Manel Calpe, Aina 
Ibàñez, Laura Marin i 
Glòria Massana.

Redacció
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Motius per abandonar el sofà
Embotir-se conscientment. Endrapar. El desfici d’en-
golir un àpat llardós i exagerat. Obstinat per un objec-
tiu: la migdiada abissal. 

El descans esfèric d’una digestió plúmbia. L’abandó 
al plaer despreocupat de la immersió onírica més pro-
funda. 

Glopades de sang galopant cap a l’estómac. Ulls 
aclucant-se. Parpelles deleroses de protegir el fimbreig 
de les pupil·les. Tentinejar fins al sofà. Neurones en 
hivernació progressiva. Sinapsi reconfigurant-se.

Son profund. Astronauta ingràvid. Bus sense esca-
fandre.

Descompressió sobtada. Rutina amable de reani-
mació violentada. Inspira profund. Pulmons eixuts. 
Torna a prendre aire amb celeritat. No reïx. Expira. 
Inspira. Inspira. Inspira esbatanant els ulls i amb 
boca oberta. Visió entelada. Un teixit li oprimeix la 
cara. Obstrueix tots els orificis. Ofec. Pessigolleig 
insuportable al paladar i la campaneta. Borrissol enta-
forat a la gola. Faringe obstruïda. Tus amb violència. 
Llàgrimes expel·lides per l’esforç. Escup borrissol, 
grumolls de moc i sang en ebullició. Intent d’eixugar-
se les comissures dels llavis. Fracassa. Immobilitzat de 
mans i peus pel feltre del sofà. Angoixa. Oprimit amb 
fermesa per coixins i respatller. Suor amarant tot el 
cos. Inspira. Inspira. Expira. Pressió excessiva al tronc 
inferior. Crac sec. Espetec intern. Dolor agut i profund 
sota genoll. Cama esquerra cedint en un angle impos-
sible. Mareig insondable. Arcades i vòmit contingut. 
Bilis agra escapant-se entre les dents. Lluita contra el 
desmai. Concentració en la respiració. Inspira, inspira, 
expira. Llavis tremolosos. Quasi momificat. 

Caçador indolent. Confiat de la victòria. La pressió 
disminueix.

Moment de lucidesa. Inspira. Inspira. Reacció ràpi-
da de presa desnonada. Cop de colze a la ronyonera 
encoixinada. Expira. Cessió insospitada. Llambregada 
desesperada cercant escapatòria. Repta frenètic cap a 
la chaise long, aliena a l’agressió. Mig tors alliberat. 
L’enemic desperta. La contracció torna, violenta. 
Costelles esberlades. Pulmons i intestins perforats. 
Mil agulles clavades a l’abdomen. Semiinconscient. 
La chaise long pren partit. S’entortolliga sobre ella 
mateixa. Ofereix una vagina de feltre cap a l’abisme. 
L’estrangulament cedeix de nou. Solució salomònica. 
L’instint de supervivència roman. Endinsar-se a l’úni-
ca sortida possible. Desaparèixer. 

Francesc Borrell Ros
Premi Millor Microrelat en Català 2017

Clic
15/08/2014 12:27
Bon dia! I no ho dic només pel bon dia que fa, sinó que avui estrenaré la càmera que 
em vaig comprar ahir (És estrany pensar que va ser ahir que la vaig comprar; sembla 
tota una eternitat). La il·lusió que em fa és pràcticament indescriptible. Aniré a un 
bosc que em va recomanar un amic. Sembla molt bon lloc per fer fotografies. *clic*

15/08/2014 16:04
Bé, acabo d’arribar-hi i potser soc jo, però la llum avui és exageradament bona! 

Cada cop va a millor el dia! *clic*
15/08/2014 19:42
Merda! Els núvols s’apropen massa i no tenen bon color. Per sort, tinc bon mate-

rial. Puc anar tornant. *clic*
15/08/2014 19:54
Doncs, no puc anar tornant. S’ha posat a ploure massa i el cotxe no és on hauria 

de ser. Ja s’està fent fosc, hauré de buscar on dormir... Vaig dir a la meva família que 
seria a casa a les 9, però m’he quedat sense bateria i no els puc dir que no hi seré. 
*clic*

15/08/2014 20:15
Estic veient una llum que sembla provenir d’una caseta. Tant de bo em puguin 

acollir. *clic*
15/08/2014 20:26
Sembla ser buida. Estrany, però no em queixaré. Té un llit i una xemeneia, més que 

suficient per poder dormir. Hi ha retrats trencats per les parets. Sembla que tots em 
mirin. És intimidant, però és un lloc on dormir, així que no em queixaré. *clic*

16/08/2014 10:01
No eren retrats, eren finestres... *clic*
15/08/2018
Acabo de trobar aquest diari. Feia massa que no el veia. Han passat ja quatre anys 

des d’aquell dia i les coses han canviat. Ja no tinc la meva càmera i no vaig poder 
editar aquelles fotos. M’agrada recordar, de totes maneres, aquella tarda en aquell 
bosc. Però des que vaig aparèixer mort, la meva família m’ha trobat a faltar. Jo els 
faig fotos igual i alguns semblen adonar-se’n i no els agrada. Però jo també els trobo 
a faltar. Podrien visitar-me algun dia d’aquests... *clic*

Antonio Aranda Sánchez
INS Antoni de Martí i Franquès, de Tarragona

2n de Batxillerat
Primer Accèssit Premi Instituts 2017

Estimat lector
Aquesta carta no és cap error. 

Tu n’ets el destinatari. L’única condició per llegir-la és fer-ho d’una tirada, sense 
alçar la vista en cap moment.

Potser et preguntes el perquè, però ara no et facis l’orni: saps perfectament el que 
has fet. Tant tu com jo ho sabem. Si no, repassa mentalment el que has fet avui. Ho 
veus? Ara ja ho tens. Mala consciència? Sents els remordiments al pit, just al costat 
del cor, com trossos de metralla gèlida penetrant en això que intentes inútilment 
amagar-me?

Estic darrere teu.
No t’espantis, recorda la meva primera norma. Pren-te uns segons per assimilar-

ho.
Cinc, quatre, tres, dos, un. Veig el teu clatell. En un lateral, hi ha una vena verdosa, 

freda, morta. Se’t forma un buit sota el diafragma, et fas conscient de la teva respi-
ració. Sé que el pols se t’accelera, la pell se t’eriça i notes el ressò dels batecs a les 
puntes de les orelles. Ara t’empasses la saliva. Quin soroll més molest! Tot està en 
silenci. No et preocupis: el teu cos està segregant adrenalina. Com una guspira, el teus 
receptors envien la informació pel sistema nerviós, que transmet l’impuls. Augmenta 
la respiració, se’t dilaten les pupil·les, se’t contrauen els músculs fins a produir un 
lleu tremolor. És un calfred. Et costa inhalar.

Notes les meves mans al coll?
Atentament, la lletra H

Maria Lian Solé Barba
INS Antoni de Martí i Franquès, de Tarragona

2n de Batxillerat
Segon Accèssit Premi Instituts 2017 
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La jove molinenca Cristina 
Tarragó i Llop és la nova 
campiona de Catalunya 
2017 d’Hípica, en la moda-
litat de Complert. El con-
curs es va disputar els dies 
25 i 26 de novembre a les 
instal·lacions del Centre 
d’Equitació Torredembarra.

La modalitat de Complert 
és la més complicada de 
les disciplines d’hípica, 
atès que combina les tres 
modalitats fonamentals de 
l’equitació –doma, cros i 
salt d’obstacles–, per la 
qual cosa encara té mes 
rellevància aquest primer 
lloc en el Campionat de 
Catalunya.

El dissabte dia 25 es 
varen celebrar les proves 
de doma i cros. En acabar la 
primera jornada, la Cristina 
ja ocupava el primer lloc en 
la classificació. L’endemà, 
diumenge, es disputà la 
prova de salt i l’amazona 
de Molins de Rei, mun-
tant el seu cavall Madame 
Butterfly, va marcar el 
millor recorregut de tots 
els participants, de mane-
ra que s’assegurà el triomf 
final en el Campionat de 
Catalunya.

Aquest magnífic resultat 
consolida el treball que la 
Cristina i el seu equip estan 
duent a terme. “L’objectiu 
és que la genet i el seu 
cavall puguin fer un gran 
resultat en el Campionat 
d’Espanya que se cele-

brarà el mes de juny”, 
afirma l’entrenador de la 
Cristina, Aleix Marquet, 
del Centre de Formació 
Eqüestre Auriga de 
Vilanova i la Geltrú.

A partir d’ara, el treball 
de preparació se centrarà en 
la Lliga de Barcelona on la 
Cristina Tarragó i Madame 
Butterfly ocupen la prime-
ra posició en l’alçada de 
80 centímetres i la segona 
posició en la de 90 centí-
metres.

Redacció

Cristina Tarragó i Llop guanya el Campionat de 
Catalunya d’Hípica en la modalitat de Complert

En la seva primera parti-
cipació en un Campionat 
Mundial absolut, disputat a 
la població nord-americana 
d’Anaheim, l’aixecador 
molinenc Marcos Ruiz 
va superar dos rècords 
d’Espanya i en va igualar 
un tercer. Ruiz va acabar 
vuitè en la categoria de 105 
kg i això que els dies previs 
a la competició deia que 
només volia trobar sensa-
cions i que no hi anava per 
aconseguir marques.

Competint per primera 
vegada contra els més forts 
del món en la màxima cate-
goria d’halterofília, tot i els 
seus 21 anys, va aixecar 
211 kg en dos temps, de 
manera que va superar el 
rècord d’Espanya de José 
Navarro, aconseguit l’any 
2008. En arrencada va 
igualar un altre rècord esta-
tal, en aquest cas vigent des 
del 2006, en possessió de 
Santiago Martínez, ja que 
va fer una marca de 180 
kg. La suma d’arrencada 
i dos temps el va portar a 
un total olímpic de 391 kg, 

fet que significa superar un 
altre rècord d’Espanya que 
Martínez tenia des del 2006 
amb una marca de 385 kg.

En la classificació gene-
ral l’aixecador molinenc va 
quedar vuitè, mentre que 
també assolia la vuitena 
posició en arrencada i la 
novena en dos temps.

Bona actuació del planter 
I mentre Ruiz s’estrenava 

en categoria absoluta per la 
porta gran, el planter del 
Club Halterofília Molins de 
Rei, d’on va sorgir l’halter, 
segueix trepitjant fort.

En el passat Campionat 
d’Espanya sub 15, la 
Selecció Catalana es va 
presentar amb un total de 
16 participants, que era la 
representació més elevada 
de la història. D’aquests 16 
esportistes, 13 són formats 
a Molins de Rei. En aquesta 
competició els esportistes 
molinencs van aconseguir 
un total de 19 medalles. 
La selecció catalana en va 
aconseguir 24.

Jose PoloL’equip Suzuki Català 
Aclam no va aconseguir 
cap podi a la cinquena edi-
ció del Superprestigio Dirt 
Track de Barcelona, dispu-
tat el passat 16 de desem-
bre al Palau Sant Jordi de 
Barcelona. 

Els dos pilots de cate-
goria Open, Gerard Bailo 
i Masatoshi Ohmori Masa, 
van aconseguir estar entre 
els primers a les mànegues 
classificatòries. Bailo va 
guanyar la primera mànega, 
mentre que Masa era segon. 
En la segona mànega es van 
veure implicats en caigudes 
i no van aconseguir prou 
punts per passar a la final. 
Pel que fa a la sort, tampoc 
va estar al seu costat, ja 
que Bailo va quedar segon 
a la mànega Challenge i va 

quedar desè de la categoria 
Open.

En la categoria 
Superprestigio–-aquella 
en la qual estan encabits 
els pilots que habitual-
ment fan velocitat–, Gregg 
Black s’estrenava en el 
Superprestigio Dirt Track 
amb el Team Suzuki Català. 
A la primera cursa el van 
tirar a terra i a la segona, 
no va aconseguir sumar els 
punts necessaris per par-
ticipar a la final. Tot i que 
va guanyar la repesca, la 
Direcció de Cursa el va 
desqualificar per un avan-
çament irregular.

Masa, segon al con-
curs de derrapatges del 

Superprestigio DirtTrack 
2017

Masatoshi Ohmori va 
tornar a delectar el públic 
del Palau Sant Jordi per 
tercer any consecutiu. Per 
aclamació del públic va 
aconseguir la segona posi-
ció en el concurs de derra-
pades amb 102,1 decibels, 
només superat pels 103,1 
decibels obtinguts per 
l’americà JD Beach.

El director de l’equip, 
Eduard Català, que per cin-
quena vegada participava 
en el Superprestigio Dirt 
Track, afirmava que “Ha 
estat una edició molt dis-
putada perquè cada vegada 
hi ha més nivell. Des de 
Suzuki Català Aclam agra-
ïm tot l’esforç dels pilots 
i de tot l’equip. Aquesta 
vegada el factor sort no ha 
estat del nostre costat”.

Redacció

Marcos Ruiz aconsegueix 
tres rècords d’Espanya en el 
Mundial absolut d’Halterofília

Cedida per la Federació Espanyola d'Halterofilia

El Suzuki Català Aclam punxa en 
el Superprestigio Dirt Track 2017

David Soria
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El passat 18 de novembre, 7 
gimnastes del Club Gimnàs 
Molins de Rei  (CGMdR) 
van competir en la fase 
classificatòria de la Lliga 
Iberdrola. Una trentena dels 
millors clubs de la penínsu-
la van participar en aquesta 
competició per formar part 
de la primera lliga espa-
nyola de gimnàstica artís-
tica. Malauradament, i tot 
i haver realitzat nous exer-
cicis amb més dificultat, 
les errades van deixar fora 
d’aquesta primera edició de 
la lliga l’equip format per 
Sílvia Chacón, Sara Chacón, 
Xènia Coronas, Paula Gay, 
Mireia Rodríguez i Olga 
Romero. El proper mes de 
juny tindran una segona 
oportunitat de classificar-se 
i així poder competir a la 
segona edició de la Lliga 
Iberdrola.  

Enguany, i per segon any 
consecutiu, el CGMdR es 
presenta a la Lliga Ibèrica, 
que, com la Lliga Iberdrola, 
es tracta d’una competició 
per equips. La primera fase 
es va celebrar el passat 25 
de novembre a Vila Real. 
Hi va representar el club un 
equip més novell, format 
per Ainara Bernabé, Paula 
Diaz, Sara Martínez, Laura 
Mesa, Ona Ollé, Aina Rivas, 
Ariadna Rodríguez, Ariadna 
Soriano i Carlota Tomás. 
Totes elles van fer un molt 
bon paper dins la catego-
ria més alta d’aquesta lliga, 
la divisió B, i, malgrat les 

edats primeren-
ques d’aquestes 
gimnastes, van 
poder mostrar 
força dificultat 
en els seus exer-
cicis. 

L ’ ú l t i m a 
cita important 
que ha tingut el 
CGMdR va ser 
el 26 de novem-
bre a Salt, on es 
va celebrar el 
Campionat de 
Catalunya de 
Clubs. L’equip que hi va 
participar va estar format 
per l’Helena Santacana, 
la Xènia Coronas, la 
Sara Chacón i la Mireia 
Rodríguez en la categoria 

base. Totes quatre van fer 
una excel·lent competició 
que els va permetre aconse-
guir la cinquena posició del 
campionat. 

Anna Kurubally

El Club Gimnàs Molins de Rei participa en la 
fase classificatòria de la Lliga Iberdrola

El passat dissabte 2 de 
desembre va tenir lloc al 
Poliesportiu Municipal de 
Molins de Rei la tercera 
presentació de gimnastes i 
d’equips de competició del 
Club Gimnàs Molins de Rei 
(CGMdR). En aquesta pre-
sentació, les famílies van 
poder conèixer els grups 
d’entrenament i els equips 
de competició per a la tem-
porada 2017-2018. 

Enguany, més de 80 
gimnastes del club par-

ticiparan en les competi-
cions organitzades per 
la Federació Catalana de 
Gimnàstica –en les catego-
ries d’Edat Escolar, Base 
i Via Olímpica– i en les 
competicions organitzades 
per la Federació Espanyola 
de Gimnàstica, amb la par-
ticipació en el Campionat 
d’Espanya.

També es va poder 
conèixer l’equip partici-
pant a la Lliga Ibèrica i els 
equips que van competir en 

les primeres competicions 
de la temporada, la fase 
classificatòria de la Lliga 
Iberdrola i del Campionat 
de Catalunya de Clubs. 

L’acte va comptar amb 
una petita exhibició a 
càrrec d’algunes gimnastes 
del club. La presentació 
va acabar amb una menció 
especial a gimnastes per 
reconèixer diferents apti-
tuds que mostren durant 
l’entrenament.

Anna Kurubally

El pilot molinenc Xavi Foj 
afronta aquests dies el seu 
28è Dakar consecutiu. Ho 
fa pilotant un Toyota Land 
Cruiser 150 i amb el suport 
de Cooper Tires intentarà 
aconseguir la victòria en 
la categoria T2 de cotxes 
de sèrie, categoria que va 
guanyar els anys 2012 i 
2013. El seu principal rival 
serà el francès Lavieille.

Xavi Foj va debutar al 
Dakar el 1991 i des de lla-
vors no ha faltat cap any a 
la cita ja sigui com a pilot 
de cotxe, com a pilot de 
camió o, com va fer l’any 
1994, com a copilot de Jutta 
Kleinschmidt, l’única dona 
que ha guanyat un Dakar. 
Aventurer per excel·lència, 
enyora l’origen i esperit del 
Dakar aquell que es corria 
per terres africanes.  

Per motius de seguretat, 
des de fa uns anys la cursa 
es disputa a Sud-amèrica. 
En aquesta edició, la com-
petició començarà el 6 de 
gener i acabarà el dia 20. 
Els participats recorreran 
Perú, Bolívia i Argentina en 
14 etapes amb prop de 9.000 

quilòmetres, més de 4.500 
dels quals són d’especials i 
uns altres 4.500 d’enllaços. 
Hi ha 7 etapes totalment 
de dunes o forapistes, una 
etapa marató per a totes 
les categories i una altra 
etapa marató només per a 
motos i quads. Una de les 
principals dificultats per als 
participants no serà el tipus 
de pista amb què es troba-
ran, sinó l’alçada, ja que 
estaran un mínim de 5 dies 
per sobre dels 3.000 metres 
d’altitud.

Redacció
 

Els equips masculí i feme-
ní de categoria aleví de la 
Secció de Waterpolo del 
Club Natació Molins de Rei 
han aconseguit la medalla 
de plata en el prestigiós 
torneig Poloamigos que 
per catorzena vegada ha 
organitzat l’E.M. Olivar de 
Saragossa.

Els alevins masculins 
van fer una molt bona com-
petició i van quedar primers 
de grups a la fase inicial. A 
les semifinals van superar 
amb claredat l’equip amfi-
trió, l’E.M. Olivar, per 9 a 3. 
A la final, que van disputar 
contra el C.N. Sant Andreu, 
van perdre en l’últim minut 
en un partit que va ser molt 

igualat i apassionant.
L’equip aleví femení 

també va fer un gran tor-
neig. Va quedar primer del 
seu grup sense perdre cap 
partit i a les semifinals es va 
desfer del C.N. Sant Andreu 
als penals en un partit agò-
nic. A la final van perdre 
contra el C.E. Mediterrani 
en un partit durant el qual 
les molinenques es van 
enfonsar en la segona part. 

En el torneig disputat 
entre els dies 8 i 10 de 
desembre també hi va par-
ticipar l’equip benjamí, que 
va obtenir una meritòria 
sisena plaça de deu parti-
cipants. 

Redacció

Es presenten les gimnastes i els equips de 
competició del Club Gimnàs Molins de Rei

Els equips alevins de waterpolo 
del C.N. Molins de Rei obtenen 
dues plates al torneig Poloamigos

Xavi Foj corre el seu 28è Dakar
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Horitzontals
1.-D’Alginet. Coneix. 
2.-Coàgul. Llevava la netedat. 
3.- Refereix. Absència de 
fred. 4.-Pertanyent a l’àtom. 

El planeta roig. 5.-Senyors. 
Del vespre. 6.-Conec. A un 
preu elevat. Primer signe 
zodiacal. 7.-Joves falangistes. 
Vaig errar. Navarra. 8.-No 

malalt. Dada central. El gas 
més comú. 9.-Treus l’excés de 
líquid. Sense pare o mare. 10.-
El de Capdepera. Emperador 
rus. Esquena d’un ganivet. 
11.-Vocal primera. Comença 
França. Pronom acusatiu. 
Ria sense vocals. 12.-Dit 
d’una nació que gaudeix 
d’independència política.

Verticals
1.-Raïms verds. Sigles 
anarquistes. 2.-Cartellada. 
Nitrogen. 3.-Recelós. Punt 
cardinal. Cotxe de luxe. Tercera 
consonant. 4.-Institució 
al País Valencià. Carboni. 
Pronom datiu. 5.-Amb la 
naixença. Fòsfor. 6.-Segona 
vocal. Semblant a l’acer. La 
vocal d’abans. 7.-Tot terreny. 
Déu germànic. Riallada a 
València. Nitrogen. 8.-Bòvid 
del Tibet. Aturat. Amb una 
O faria redó. 9.-Vestidor. 
Forma de l’acusatiu de jo. 
10.-Retribució. Serveix per 

llançar sagetes. Després de M. 
11.-Paren prematurament. Ple. 
12.-Guerrilleres. Sofre.

Solució als mots  538
Horitzontals
1.-Microbicides. 2-Lo. N. 
La. 3.-Ecològica. Ia. 4.-N. S. 
Ricament. 5.-Cocodril. Efe. 
6.-Acàcia. Me. Rr. 7.-Nariu. 
Variar. 8.-Tse. Meresca. 
9.-Eina. Animats. 10.-Ro. 
Mor. E. Ros. 11.-Infonieu. 
Dra. 12.- Serrats. Usat.

Verticals
1.-M. Encanteris. 2.- I. C. 
Ocasione. 3.-Closcaren. Fr. 4.- 
Rol. Oci. Amor. 5.-O. Ordiu. 
Ona. 6.-B. Gira. Marit. 7.-Inici. 
Ven. Es. 8.-C. Calmarieu. 
9.-Ilam. Érem. U. 10.- Da. Ee. 
Isards. 11.-E. Infractora. 12.- 
S. Aterrassat.

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

Carrer Major 101, o del correo 
electrònic elllac@telefonica.
net, abans del dia 20 de cada 
mes. És 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 
obsequi que regala BEEP que s’ha de recollir a Verge del Pilar, 6 Molins de 

Rei

Solució al número 537

Encreuats 149

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.

No s'ha rebut cap solució 
correcta. El guanyador 
del concurs, quan n'hi 
hagi, obtindrà un regal 
per valor de 20 euros que 
podrà passar a recollir 
directament per BEEP, 
presentant el DNI o qual-
sevol document acredi-
tatiu.
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