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Se’n va el nostre Cinema Paradiso?

Volem lamentar la desaparició de les projeccions cinematogràfiques que cada dos divendres al mes promou 
des de fa dècades el CineClub Hal 2002. La voluntat desinteressada d’uns vilatans “malalts de cinema”, 
incansables en les seves ànsies d’oferir als espectadors molinencs un cinema de qualitat, ha permès que 

gaudíssim durant molts anys d’una oferta cinematogràfica que sembla que les circumstàncies actuals converteixen 
en inviable.

El gran problema que impedeix la continuïtat del CineClub té el seu origen en l’escassa assistència de públic a les 
projeccions, ja que quan no es projecten films amb un fort reclam comercial, la presència de públic és molt minsa i amb 
un perfil d’edat més aviat avançada. La dimensió d’habitants de la vila i els canvis en els hàbits de consum fan difícil 
la supervivència d’una oferta cinematogràfica més àmplia i regular. El públic jove, educat en la multioferta a través de 
molts canals, quan va al cinema busca espectacularitat en la projecció i més diversitat d’oferta i horaris.

Caldria una forta inversió per renovar els sistemes de projecció i així poder accedir a una programació actualitzada i 
de primera línia que desperti l’interès del públic i permeti ampliar l’oferta actual a un nivell que sedueixi els aficionats 
que assisteixen regularment a altres sales de la comarca. Les dimensions de la vila fan difícil la recuperació d’aquesta 
inversió i una oferta més humil com l’actual no acaba de tenir prou assistència de públic per garantir-ne la viabilitat.    

A pesar d’aquestes dificultats, no s’hauria de tancar la porta a la possibilitat  que a Molins de Rei es pugui repren-
dre l’exhibició cinematogràfica regular, però per això ens caldria alguna iniciativa empresarial coordinada amb 
l’Ajuntament que permetés tornar a apropar el cinema d’actualitat als molinencs, més enllà de les moltes activitats 
relacionades amb el fet cinematogràfic que continuen existint a la vila.

 
Nou atac a l’escola catalana

Els comentaris expressats a les aules pels docents de l’IES el Palau de Sant Andreu de la Barca l’endemà de 
l’1 d’octubre, encara sota l’impacte emocional provocat per la violenta actuació de l’Estat espanyol durant la 
diada del referèndum, estan sent utilitzats pels representants de la dreta espanyola per carregar, una vegada més, 

contra l’escola catalana, a la qual assenyalen com un dels puntals del pensament lliure a Catalunya. Amb la pretensió 
de limitar l’ús normalitzat de la llengua catalana a l’escola i canviar els continguts dels llibres de text perquè no pre-
senten la imatge de la història i la societat que volen imposar, s’acusa d’adoctrinament aquest centre i altres escoles 
i instituts amb l’objectiu de desacreditar el sistema educatiu consensuat democràticament a Catalunya. Un altre dels 
centres educatius implicats en les investigacions obertes és el Bernat el Ferrer, de Molins de Rei, ja que el  Ministeri 
d’Educació ha cursat un requeriment contra el seu director, a instàncies d’una o diverses queixes de pares, perquè 
consideren que el director d’aquest institut ha manipulat els alumnes pel fet d’haver enviat a les famílies un comunicat 
escrit pels mateixos estudiants del centre educatiu en el qual explicaven els motius de la convocatòria de vaga dels dies 
25-26 d’octubre, convocada pel Sindicat d’Estudiants de Catalunya en contra de l’aplicació de l’article 155.

Amb la voluntat de sembrar la discòrdia entre les famílies usuàries de l’escola catalana, el diari El Mundo va 
publicar el 2 de maig passat un detallat i novel·lesc reportatge que, a més, inclou les fotografies i noms complets dels 
docents de Sant Andreu de la Barca, denunciats per suposats delictes d’odi només per un reduït nombre de famílies de 
la caserna de la Guàrdia Civil veïna. A més, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, sense cap mena de pudor i impropi 
d’una persona que aspira a governar un país, va difondre la publicació a la xarxa social Twitter, fet que va provocar 
que l’Institut el Palau aparegués l’endemà ple de pintades amb insults i el nom dels docents acusats pel diari madri-
leny. Dies després de la publicació del reportatge es van arxivar 5 de les 9 denúncies, però el mal provocat entre els 
assenyalats és irreparable.

El Mundo descriu parcialment la realitat, obvia les declaracions favorables a la tasca dels docents i camufla la 
veritat darrere d’acusacions poc concretes formulades per persones sense identificar. La utilització d’una retòrica 
antiquada, amb expressions a l’estil NO-DO, retraten el tarannà retrògrad dels periodistes del diari El Mundo, rotatiu 
molt conegut per la seva manca d’ètica periodística al servei de la dreta espanyola.

El posicionament del Govern espanyol a favor d’una de les parts posa de manifest, una vegada més, la ingerència 
del poder executiu en el poder judicial. Amb la pretensió d’utilitzar les forces de seguretat al servei dels seus objectius 
polítics, tal com fan amb les víctimes del terrorisme, la dreta espanyola sembla oblidar que, en democràcia, l’exercici 
del poder té data de caducitat. Haurien de tenir en compte que les forces de seguretat no estan al servei dels que cir-
cumstancialment exerceixen el poder, sinó al servei del poble que les manté i que són la seva raó de ser.

Amb la difusió de notícies falses o clarament tendencioses, Rivera expressa la seva decidida predisposició a fomen-
tar l’odi i la persecució sobre una gran part de la població catalana, aquella que pensa que Catalunya és una nació. 
Rivera i la seva formació posen de manifest la vacuïtat de les seves propostes polítiques, que només consisteixen a 
ensarronar al poble per assolir el poder a qualsevol preu, quan menyspreen tots els catalans al proposar com a alcalde 
de la capital de Catalunya un polític francès fracassat i tristament notable per perseguir els immigrants.

Volem expressar la nostra solidaritat amb el director de l’Institut Bernat el Ferrer i amb els docents de l’Institut el 
Palau, solidaritat que volem ampliar a tots els docents de Catalunya que també estan acusats per la Fiscalia. “Soc fill 
i nét de guàrdies civils i exalumne de l’IES el Palau. Sento molta vergonya de com criminalitzen els professors per 
crear un relat d’odi fals cap a la Guàrdia Civil i els fills dels guàrdies”. Així s’expressava en Sergi des del diari Ara, 
un exalumne d’aquest institut de Sant Andreu de la Barca.

La Manada, només abús? 

La sentència de la manada ha causat indignació entre tots els col·lectius afectats, però el pitjor de la sentència ha 
estat la reacció posterior que alguns sectors tradicionals i masclistes han tingut en valorar amb lleugeresa una 
agressió del tot reprovable, com és la violació d’una noia de 18 anys per cinc mascles adults. El masclisme, 

les ànsies de dominació d’uns individus psicològicament pertorbats i el menyspreu a la dignitat de les dones són els 
substrats que originen aquestes agressions, que haurien de ser jutjades amb la deguda severitat per evitar la repetició 
sistemàtica d’aquestes conductes masclistes i violentes que pateixen especialment les dones joves i que injurien tota 
la societat. 
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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

Fa 27 anys que pago el rebut 
del gual i fa 27 anys que no 
tinc la placa del gual. No tinc 
la placa, perquè no l’he sol-
licitada, però això no obstant, 
pago i haig de seguir pagant 
el gual.

Com que es tracta d’una 
cosa que no m’ha quadrat mai, 
vaig investigar i vaig treure 
les conclusions que exposo a 
continuació. El gual el formen 
dos conceptes: un d’obligatori 
i un de voluntari. L’obligatori 
és el barat i el voluntari és el 
car. L’obligatori et dona dret a 
passar per sobre de la vorera 
i el voluntari, el dret que no 
aparqui ningú davant del teu 
garatge. L’Ajuntament, en un 
exercici de cinisme i frau, 
fusiona els dos conceptes en 
un de sol i et fa pagar la 
suma de l’obligatori més el 
voluntari. Però per cobrir-se 
les espatlles, fa que sol·licitis 
la placa, que és el concepte 
voluntari. Si no ho fas, no tens 
plaça. I tothom la deu haver 
sol·licitada menys jo. Per això 
no la tinc, però la pago.

El frau encara és més 
notori perquè la Llei obliga 
a fer i aprovar una memòria 
econòmica. La falta d’aquest 
requisit, diu la Llei, determi-
narà la nul·litat del fet. És a 
dir, cobrar.

Com que es tracta de dos 
fets, un d’obligatori i un altre 
de voluntari, hi hauria d’haver 
dos estudis econòmics. Doncs 
no n’hi ha cap.

Tot plegat és un frau. Però 
si volguéssiu oposar-vos a 
pagar el gual, hauríeu d’anar 
al Constitucional. Us sona? 
I haurien de derogar l’orde-
nança.

Ara, arran del “procés”, 
ens hem adonat que l’Estat 
espanyol se salta les lleis o les 
retorça a la seva convenièn-
cia. Però això és exactament 
el que està fent l’Ajuntament 
de Molins de Rei i mols més 
des de molt de temps. La 

L’Ajuntament ens 
roba

diferència entre el retorci-
ment o l’incompliment de la 
llei, que nosaltres reclamem a 
l’Estat espanyol, afecta el dret 
penal i el dret que retorça i 
incompleix l’Ajuntament és el 
dret administratiu, que ningú 
coneix.

I això passa, perquè nosal-
tres no decidim res; només 
entre quatre cares que algú 
ens presenta. No decidim, per-
què no ens informem. No ens 
informem, perquè no hi ha 
debat. No hi ha debat, perquè 
els mitjans de comunicació no 
el fomenten. I no el fomenten, 
perquè nosaltres no estudiem i 
ens informem abans d’opinar. 
I els pocs debats que hi ha són 
una olla de grills.

I així és com perpetuem un 
estat i unes administracions 
feixistes.

L’Ajuntament ens roba.
Toni Torà

Sense paraules 

He participat en els balcons 
florits, però per més que he 
preguntat a l’Oficina de la 
Fira –on em vaig inscriure 
per participar-hi– i a l’Oficina 
de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament on eren els bal-

Aquesta vegada glosarem 
la memòria d’aquells cata-
lans que, per defensar les 
llibertats de Catalunya, 
donaren la vida en els balu-
ards de Barcelona l’onze 
de setembre de 1714. En 
aquests herois i molts dels 
seus caps, la història els 
ha deixat una mica arra-
conats a l’hora d’honorar-
los. Tots ells són dignes de 
figurar en la galeria dels 
catalans que han forjat la 
nostra historia.

Entre la munió de 
defensors en ressaltarem 
un, el general català de nom 
Josep Moragues, nascut a 
Joanetes, antic municipi de 
la Garrotxa, partidari de 
l’arxiduc Carles d’Àustria 
en la Guerra de Successió, 
que lluità contra les tropes 
del rei castellà Felip V. El 
feren presoner a la Seu 
d’Urgell, on fou esquarte-
rat i el seu cap, ficat dins 
d’una gàbia de ferro pen-
jada en una cantonada del 
barri del Raval. La ciutat 
va dedicar-li un carrer en 
el barri de Sàrria.

Avui, més que mai hem 
de procurar que el sacrifi-
ci dels nostres avantpas-
sats no caigui en un sac 
foradat. Hem de preser-
var i mantenir els nostres 
ideals i discutir la jugada 
com dos amics amb seny 
i fent país sense defallir 
mai, perseverant sempre 
fins a aconseguir el nostre 
objectiu, que vindrà, no ho 
dubteu.

Francesc Rimblas i 
Balagué

Atenció! Observeu el 
petit canvi que s’ha pro-
duït en l’adreça de la 
pàgina web de el llaç, 
que a partir d’aquest 
moment passa a dir-se: 
www.forumllac.wor-
dpress.com. 

Una incidència tèc-
nica aliena a la nostra 
voluntat ens ha obli-
gat a introduir aquesta 
modificació. Disculpeu 
les molèsties i aprofitem 
per recordar-vos que 
en aquesta adreça web 
podreu consultar en for-
mat digital totes les edi-
cions de El Llaç des del 
mes de gener de l’any 
2017 i podreu accedir 
al Facebook de la revis-
ta, on trobareu notícies 
actualitzades dels esde-
veniments de la vila.

Redacció

Fem país

Canvi d’adreça de 
la web del Llaç

Aquestes dues imatges parlen per si soles. No calen 
més comentaris.

Buscant els 
balcons florits!

cons que hi participaven, no 
ho he pogut saber.

A hores d’ara, que ja han 
donat els premis –jo hi vaig 
ser present–, encara no sé on 
són.

Hagués estat molt bonic i 
participatiu si ho haguessin 
organitzat amb una mica més 
de ganes de fer les coses ben 
fetes i no tan sols per fer-les.

Els participants hi hem 
posat il·lusió i temps, però 
els organitzadors no han estat 
a l’altura. 

No hagués estat de més una 
frase amable i de agraïment 
per a tots els participants.

Personalment, felicito 
els guanyadors i tots els que 
s’han esforçat per tenir uns 
balcons bonics, i em sap greu 
no haver gaudit de veure’ls 
i poder valorar l’esforç de 
tothom. Segons les regles del 
concurs, potser algú es merei-
xia algun dels premis.

Josefina Gibert i Llopart
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Premis
El diccionari defineix el premi com a "recompensa que hom rep en canvi i en 

reconeixement dels propis mèrits" i també com a "cosa que es dona a una persona 
com a reconeixement per una obra, una activitat o una qualitat”.

Doncs bé, el passat dia 20 d'abril, una bona colla de molinencs vam tenir el plaer 
d’assistir, a la sala de La Peni, a l'acte de lliurament dels premis de la nostra emis-
sora municipal, Ràdio Molins de Rei.

Val a dir que, en la humil opinió de qui subscriu, la feina del Jurat, integrat 
per una dotzena de persones prou conegudes de la vila, va ser excel·lent: l'ADF 
Puigmadrona-Olorda en Valors, l’Eva Moreno en Cultura, la Cooperativa Colim en 
Impuls, l’empresa Scutum en Innovació, el programa Ready to Play en Ràdio i la 
Margarida Casadesús en Micròfon poden considerar-se, sense cap mena de dubte, 
més que dignes mereixedors del reconeixement atorgat. I, és clar, també l'Ernestina 
Conde (no triada pel Jurat, sinó per votació popular), atesa la seva trajectòria en això 
tan complicat de l'ensenyament.

No obstant això, el que vull destacar, pel que fa a l’acte de lliurament dels esmen-
tats premis, és, justament, la dignitat d'aquest mateix acte. Ben preparat, sense gaires 
concessions a la galeria, amb uns presentadors que, mig en broma, mig seriosament, 
ens explicaren alguns dels fets més rellevants del passat més immediat; amb unes 
introduccions relatives a cada un dels guardonats ben mesurades i gens carregoses, 
i amb una banda musical i unes cantants (Marta i Laura) certament en el seu punt. 
I per acabar-ho d’adobar, el fet (per a mi del tot desconegut fins llavors) dels MTV 
(originàriament, acrònim de la cadena de televisió per cable Music Television), ara 
i a la nostra vila “Molinencs de Tota la Vida", entre els quals, tot i no haver nascut 
aquí, m'hi considero.

Vol dir això que quan es volen fer les coses ben fetes, a casa nostra ja en sabem 
de fer-les. Vaja que, sense voler mirar a ningú en particular, em ve al cap aquell crit 
(diguem-ne crit, sí, senyor) d’un president culer: “Que n’aprenguin!” (... i qui es 
vulgui donar per al·ludit, que ho faci).

Ah, i perquè no tot siguin lloances, una queixa (només una, això sí): aquells 
focus que, de tant en tant, giraven de l'escenari cap al públic i ens enlluernaven. 
Personalment, ja he patit aquesta mena d'efecte lumínic en altres ocasions, de mane-
ra que deu ser que, tal vegada per la meva edat, no “estic al lloro” (com deia l’abans 
esmentat president culer).

Josep Lluís Revenga

Concurs de Música Empalma! 2018
Un concurs de música consolidat: catorze anys a l’escenari... i nova etapa més 
renovada i amb més novetats 
El concurs de música Empalma! té com a objectiu principal la promoció dels grups 
de música i/o solistes joves. Tots els grups o solistes que portin menys de quatre anys 
tocant podran participar en aquest concurs i, a més d’optar a un primer premi de 1.000 
€ per al guanyador, podran actuar en l’escenari principal de la Festa Major de la vila 
durant la Nit d’Empalmada.

Els grups de música i/o solistes 
joves que vulguin participar-hi ho 
poden fer amb qualsevol estil musical, 
però amb el requisit que els temes que 
es presentin  han de ser propis; com a 
màxim, es pot fer una versió. 

Enguany, la selecció d’un dels fina-
listes es farà amb l’aportació de la 
votació popular.

Les inscripcions estaran obertes a 
tots els músics joves de Catalunya fins 
al 17 de juny de 2018.

Podeu consultar les bases a: www.
molinsderei.cat/empalmat.

Més informació al Punt Jove, carrer 
de Jacint Verdaguer, 48 – Tel. 93 668 
54 52. Dilluns i dimecres, de 16 a 20 h, 
i dimecres, de 10 a 14 h - http://pijmo-
linsderei.blogspot.com.

Punt Jove
                                               

Punt Jove

Això de la unidad és no contemplar 
l’esperit en la diversitat de pensament ni 
en el  reconeixement del dret a decidir
Carles Armengol, president de la Lliga Espiritual de la 

Mare de Déu de Montserrat

“A molts bisbes els pesa més 
l’espanyolitat que la doctrina”
Després de quasi 120 anys, la Lliga Espiritual de la Mare 

de Déu de Montserrat manté l’esperit catalanista amb què 
es va fundar i és, encara, motor d’una Església que mira 
de baix a dalt.

(...). Quan un cardenal com Cañizares diu 
que la unitat d’Espanya és una qüestió 
moral...
La doctrina social de l’Església més aviat sempre 

ha defensat la subsidiarietat per sobre de les unitats. 
L’esquema mental de determinats prelats espanyols, la 
concepció que tenen del país, els condiciona totalment 
la doctrina. Tenen una cosmovisió que no els deixa ser 
autènticament cristians, els pesa més la seva espanyolitat.

(...) Teniu lligam amb Montserrat?
És un lligam d’afecte, perquè la Lliga és una entitat inde-

pendent. La relació possiblement neix d’aquesta pregària 
inicial que Torras i Bages va dotar de forma de visita 
espiritual a la Mare de Déu de Montserrat, que ja era la 
patrona de Catalunya. Això va ser una mica el que va 
marcar aquesta mirada cap a Montserrat.

La Lliga ha participat en el procés d’independència?
Som una entitat que assumeix, des dels plantejaments 

de la doctrina social de l’Església, el dret a decidir de 
les nacions i s’identifica amb un concepte nacional de 
Catalunya. En la mesura que el procés ha anat endavant i 
el poble s’hi ha manifestat a favor, no n’hem volgut que-
dar al marge. 

Mireia Rourera – El Punt Avui – 
Divendres 27 d’abril de 2018

Per fi tenim el Museu Municipal amb un 
futur de preexpansió... 
El Museu de Molins de Rei va ser creat l’any 1953 en 

el si de la Fàbrica Tèxtil Can Samaranch com a iniciati-
va d’Enric Madorell i Claramunt (1897-1990), director 
d’aquesta indústria i una de les figures més vinculades a 
la història de la vila. A partir de l’obsequi d’uns teixits 
coptes del segles II i III que va fer el senyor Francesc 
Samaranch al seu director, aquest proposà als seus com-
panys del Club Samaranch crear un petit museu tèxtil que 
més endavant, i gràcies a la creixent incorporació d’altres 
seccions, es va ampliar a més aspectes de la història i la 
cultura.
D’aquesta manera i juntament amb les peces d’un altre 

grup local ja dissolt (Amics Studi), es va poder crear el 
Museu Municipal de Molins de Rei. (...)
Des de l’any 2005 el Museu es gestiona entre 

l’Ajuntament i l’Associació d’Amics del Museu.  
Museu Municipal de Molins de Rei-El Museu http://

molinsderei.org/el museu.html 

Molt a prop de la vila tenim el jaciment 
de minerals més visitat de Catalunya 
Pau Pérez ha fet un llibre sobre la mina Berta
El papiolenc Pau Pérez, geòleg i espeleòleg, ha fet un 

llibre titulat Mina Berta, en el qual es detalla extensament 
tota la riquesa mineralògica de l’antiga mina Berta del 
Papiol (a la serra de Roques Blanques), considerada bres-
sol de la mineralogia catalana i el jaciment de minerals 
més visitat de Catalunya.

Abril 2018, Núm. 10, Butlletí d’Informació Municipal, 
Ajuntament del Papiol
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Una vuitantena de percus-
sionistes van participar en la 
master class que el músic, 
percussionista i actor brasi-
ler Dimir Viana va convocar 
a Molins de Rei el dissabte 
7 d’abril. Dimir Viana és un 
gran defensor de les lliber-
tats al Brasil i a través de la 
música reivindica la defen-
sa dels drets humans.  

La cercavila de percus-
sionistes va començar a 
la Federació Obrera i va 
finalitzar a la plaça de 
la Llibertat, on es va fer 
la batucada final amb la 
participació de Perxuscat, 
PerCUCció, Baketomba, 
Timbalers del Camell, 
Dimonis de Molins de Rei 
i els Diables de Molins de 
Rei l’Agrupa. També es va 
comptar amb el testimoni 
del Methkal Kalawi, un 
jove d’origen sirià establert 
a Molins de Rei que des de 
fa mesos explica la seva 
experiència als instituts de 
la vila mitjançant els tallers 
per la pau. 

L’activitat, que tenia per 
lema “Tenim drets, teixim 
llibertats”, s’emmarca din-
tre del projecte de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
(AMB) per sensibilitzar i 
denunciar la situació actual 
dels refugiats. 

Taula rodona sobre 
la defensa de la 

sostenibilitat ambiental
El dilluns 9 d’abril, en el 

marc de l’edició de prima-
vera de Ciutats Defensores 
dels Drets Humans, la 
Federació Obrera va aco-
llir la taula rodona sobre 
la defensa de la sostenibi-
litat ambiental. L’acte va 
ser conduït per la perio-

dista Esther Romagosa i 
va comptar amb la parti-
cipació del mateix Dimir 
Viana i d’Edilberto Daza, 
líder camperol dels departa-
ments de Meta i Guavirare 
de Colòmbia que treballa 
per la defensa dels drets 
humans a les zones rurals 
colombianes. Tots dos van 
denunciar la violació dels 
Drets Humans als seus paï-
sos.

Cançó composta 
pels grups de 

percussió de la vila
L’acte final de campan-

ya del projecte de l’AMB 
es va fer el dissabte 5 de 
maig a la platja Nova Icària 
de Barcelona. Hi van par-
ticipar tots els municipis 
que formen part del pro-
jecte per tal de denunciar 
conjuntament la vulneració 
sistemàtica dels drets de les 
persones refugiades. 

En aquest acte es va 
poder escoltar la cançó feta 
per l’activista Dimir Viana, 
la lletra de la qual ha estat 
composta pels grups de per-
cussió de la nostra vila.

La lletra de la cançó 
és aquesta: “Un mar 
d’esperança. / L’acollida és 
l’objectiu / per la llibertat 
/ i un futur amb dignitat. / 
Vens d’un llarg camí, / no 
paris, / no deixis de somiar. 
/ Aquí tens un lloc / per 
viure de nou. / Cal obrir 
fronteres. / Casa meva és 
casa teva. / Este jas conni-
go / lhe dou meu carinho. 
/ Som refugiades / al mar 
Mediterrani. / Tots tenim 
drets, / teixim llibertats”.

Redacció

Aquest curs 2017-2018, un 
total de 216 infants de la 
vila reben un ajut econòmic 
de l’Ajuntament de Molins 
de Rei per complementar les 
beques de menjador esco-
lar que atorga el Consell 
Comarcal. Aquest curs s’ha 
pogut atendre 63 infants 
més que el curs passat grà-
cies al fet que l’Ajuntament 
ha implementat nous crite-
ris amb un doble objectiu: 
d’una banda, incrementar la 
quantia rebuda com a beca 

de menjador escolar per 
donar cobertura als infants 
de famílies en situació vul-
nerable i, de l’altra, garantir 
un ajut per a la totalitat 
del cost del menjador per a 
aquells infants en situació 
de risc social greu.

Els canvis han  consis-
tit a ampliar els criteris de 
renda familiar per arribar a 
més beneficiaris potencials 
i introduir el percentatge 
de subvenció del 75%, 
que se suma al del 50 i 

el 100% que ja existien. 
D’aquesta manera, s’han 
pogut atorgar 216 ajuts de 
les 303 sol·licituds rebu-
des, amb un import total de 
91.242,30 euros. En con-
cret, s’han donat 8 ajuts 
del 50%, 183 del 75% i 25 
del 100%. El curs passat, el 
consistori molinenc va des-
tinar 54.541 euros a beques 
menjador.

Redacció

El dissabte 7 d’abril, 18 
persones van participar en 
una espigolada popular en 
la qual es van recollir uns 
500 quilos de faves, que van 
ser lliurades a la Creu Roja 
perquè les repartís entre les 
famílies més necessitades.

L’espigolada és una 
activitat que consisteix a 
recollir els fruits que han 
quedat en el camp després 
de la collita general. Els 
objectius d’aquesta activitat 
són: recuperar la tradició, 
apropar l’experiència de 
la vida agrícola i aprofitar 

els excedents alimentaris. 
L’espigolada es va fer a la 
zona d’horta entre Molins 

de Rei i Sant Feliu de 
Llobregat. 

Redacció

Batucada solidària per denunciar 
la situació dels refugiats

Les ajudes complementàries per 
a les beques menjador augmenten un 29%

L’espigolada popular recull 500 quilos de faves

Tamara Luis, treballadora 
de La Força del Cafè, un 
establiment situat al barri 
del Canal, s’havia propo-
sat poder ajudar l’Hospital 
Maternoinfantil de Sant 
Joan de Déu. 

Com que li era impos-
sible fer de voluntària a 
l’hospital, tal com era el seu 
desig, des del centre sanita-
ri li van proposar diferents 
idees per col·laborar-hi. 
Després de donar voltes 
al tema, se li va ocórrer 
organitzar un esmorzar 

solidari entre els clients de 
l’establiment.

“Vaig parlar amb els 
proveïdors que tenim i em 
van dir que col·laborarien 
amb la causa sense cap 
problema”, explica Tamara. 
Quan ja es tenia dia i hora 
de l’esmorzar solidari, el 
dissabte 15 d’abril, a partir 
de les 8 del matí, “vaig 
compartir l’acte amb 
tots els clients a través 
de les xarxes socials i els 
mateixos clients també 
em van ajudar penjant 

publicitat a diferents llocs 
del poble”, diu orgullosa 
la Tamara, qui va comptar 
també amb l’ajut organitza-
tiu de familiars i amics.

Entre les aportacions 
dels proveïdors, la venda 
d’esmorzars, les donacions 
i els productes venuts de la 
botiga de l’Hospital de Sant 
Joan de Déu es van recap-
tar 1.055 euros, diners que 
serviran per poder crear el 
Centre Pediàtric per al trac-
tament del càncer infantil.

Josep Ferrer

L’esmorzar solidari organitzat 
per La Força del Cafè recull 1.055 euros 

Cedida per l'ajuntament

Jessica Revestido
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De totes les torrenteres 
que irrompien a la carre-
tera, la riera de Bonet era 
la més important. Baixava 
de la muntanya, passava 
per sota la carretera i, pel 
mig dels camps de cultiu 
del Pla, arribava al riu. 
Ara fa el mateix recorre-
gut, però ho fa soterrada i 
canalitzada.

Neix en el vessant sud, 
entre el turó de can Ribas 
i el puig d’Olorda, amb 
abundants fonts al llarg 
del seu recorregut. Aviat 
recollia l´aigua sobrera 
de la font de can Farrés, 
seguia per la torrentera de 
fort pendent on més avall 
s´escolava l´aigua de la 
font del Manelet i, encara 
també per un altre ves-
sant, se li afegia l´aigua 
de la font de la Tartana 
de can Bofill. Després, 
continuava avall pel fons 
del torrent, on, primer, la 
font de can Vilagut i, tot 
seguit, la de can Graner 
enviaven a la riera l´aigua 
sobrera de regar els seus 
horts.

Encara més avall hi 
havia la font del Capellà 
i, just després, la font del 
Rajolí, sota mateix de Sant 
Pere de Romaní. Aquí, la 
riera feia un espectacu-
lar salt d´aigua (els dies 
de forta pluja) i seguia 
ja de forma planera per 
sota el pont de la via del 
tren, des d’on continuava 
entre canyars, creuava la 
carretera per sota un pont 
de tres arcades i, entre 
camps de cultiu, arribava 
fins al riu.

A part de les fonts ja 
esmentades, també al seu 
voltant n’hi havia d’altres, 
com les del Tinet, la d´en 
Lluís, la de la vinya de 
Sant Pere i la de la Font 
Santa. Cal remarcar, 
però, que algunes d´elles 
actualment estan seques, 
d’altres ja estan desapa-
regudes i algunes afloren 
cada vegada que plou de 
manera abundant, men-
tre algunes es troben mig 
amagades per la vegeta-
ció.

També al seu vol-
tant hi trobem diverses 
masies, quasi totes elles 
amb la seva corresponent 
font, com can Portell, can 
Tintorer, can Ribes, can 
Farrés, can Bofill, can 

Vilagut i can Graner.
Amb tantes fonts en el 

seu recorregut, per la riera 
de Bonet gairebé sempre 
hi corria l´aigua. Però era 
en temps de fortes pluges 
quan la riera es feia notar 
en recollir un important 
cabal que irrompia amb 
força, alhora que arros-
segava brossa, pedres, 
branques i fang, que en 
moltes ocasions feien un 
gran embús en arribar al 
pont de la carretera.  

Si fem una recerca 
de la seva història, tro-
bem que aquesta riera ja 
apareix esmentada en un 
document datat el 30 de 
març de l´any 998, amb 
el nom de Dutimo. En 
aquest pergamí, l´abat 
de Sant Cugat fa permu-
ta d´unes terres amb el 
comte Mir, germà del 
comte Borrell, a la Vall 
de Dutimo. Segons aquest 
document, l´extensió 
d´aquestes terres abasta 
des del pic Aguilar, que 
és el més alt del massís 
d´Olorda, fins a arribar 
al riu i des de la riera de 
Dutimo (riera de Bonet) 
fins a la riera de Iocundi 
(riera de la Salut), a Sant 
Feliu de Llobregat.

Pel que fa a la proce-
dència del nom de riera 
de Bonet, no està gaire 
clara, però l´any 1466, als 
voltants de Sant Pere de 
Romaniar (així consta en 
un document), a vora de 
la riera i a prop del mas 
Penedès (posteriorment, 
can Capellans), exis-
tia una casa on vivia 
un tal Pere Bonet i 
potser el seu nom 
prové del nom del 
propietari d´aquesta 
casa del segle XV.

Ja antigament, als 
voltants de la part 
més baixa d´aquesta 
riera hi havia camps 
de conreu, tal com 
ho demostra el 
Cadastre de l´any 
1732, el qual diu 
que a la parròquia 
on aleshores hi vivia 
el capellà Josep 
Pelach i el rector V. 
Perpetuo, per al seu 
manteniment pos-
seïen una terra cul-
tivada a costes del 
rector, i es tractava 
d´un oliverar al cos-

tat de la riera de Bonet.
La revista Festa, 

el dia 12 d´octubre del 
1913 fa una narració dels 
forts aiguats ocorreguts 
dues setmanes enrere, 
d´aquesta manera tan elo-
qüent: “diumenge 28 de 
Setembre, en plena Festa 
Major, son les 8 del matí i 
el cel es rúfol, comença a 
ploure, augmenta la pluja 
i després ja és un diluvi, 
revenen els torrents i les 
rieres, baixen les aigües de 
la muntanya arrossegant 
troncs, pedres i verdises 
amb llot a reu, els carrers 
de la vila són altres rieres i 
l´aigua del cel no minva!! 
al final baixa tanta aigua 
i tan impetuosament que 
rebenten hasta els seus 
murs de contenció la riera 
de Bonet”.

Que, per aquesta riera, 
en aquella època hi baixa-
va força aigua, ho demos-
tra un article publicat a la 
mateixa revista Festa el 
dia 10 d´abril del 1914, el 
qual explicava que el diu-
menge dia 25 de març va 
ser trobat ofegat, a la riera 
de Bonet, un individu de 
nacionalitat alemanya. 
Se suposava que es tractà 
d´una desgràcia.

A la part més baixa de 
la riera, després de la font 
del Rajolí, abans d´arribar 
a la carretera, al seu vol-
tant hi havia unes vinyes 
i camps de cultiu, i quan 
l´any 1953 l´Ajuntament 
va qualificar de zona urba-
nitzable aquest indret, es 

van construir les primeres 
cases al carrer Sant Pere 
de Romaní. Entre 1965 i 
1967 s´acabaren d´edificar 
els 1.228 habitatges cons-
truïts pel Patronato de la 
Vivienda.

L´any 1960, abans 
que es construissin els 
edificis al barri, però ja 
amb les primeres cases 
construïdes pels veïns, 
era complicat de moure´s 
pel carrer i encara molt 
més el desplaçament per 
dirigir-se al poble, ja que, 
amb la pluja, la riera aug-
mentava el curs del cabal 
de l´aigua i per caminar 
o passar amb carros era 
molt difícil. Pràcticament 
quedaven incomunicats 
amb el centre de la vila.

L´any 1962, la  Comissió 
Municipal Permanent 
de l´Ajuntament aprova 
el pressupost per a les 
obres de clavegueram de 
la riera de Bonet, adjudi-
cades a l´empresa de Joan 
Rubí Balaguer i posterior-
ment s´acordà encarregar 
a l´arquitecte munici-
pal, Luis Mateo Díaz, 
l´empedrat de la riera en 
el tram comprès entre la 
carretera i les primeres 
cases del pont de la via 
del tren.

L´any 1968, la revis-
ta Llobregat publicava: 
“se cumplió un año de la 
inauguración del grupo de 
viviendas y como se pre-
veía, el paso por la riera 
habrá que arreglarlo de 
forma definitiva ya que 

cuando llueve, se hace 
intransitable y el paso 
queda cortado, tenien-
do que dar la vuelta con 
penosa dificultat por el 
terraplén de la via férrea, 
porqué en los temporales 
de lluvia, la riera por su 
considerable caudal, no 
puede cruzarse en modo 
alguno, la cosa es apre-
miante”.

També, un article 
publicat a la nostra revista 
el dia 1 de novembre del 
1971 diu que, a causa de 
les últimes inundacions 
en diversos barris de la 
vila després dels forts 
aiguats, entre els quals el 
barri de la riera de Bonet, 
l´amplada d´aquest pont 
per sota la carretera NII és 
insuficient, ja que l’aigua 
de la riera provoca el 
desbordament i inunda-
cions a les finques veï-
nes. Continua dient que 
és urgentíssim el drenat-
ge d´aquesta riera (enca-
ra que sigui una solu-
ció provisional) amb la 
imprescindible construc-
ció d´una sorrera al peu 
de la font del Rajolí, ja 
que la fàbrica de Ciments 
Sansón havia desviat el 
curs d´altres torrente-
res que ara abocaven les 
aigües a la riera de Bonet, 
cosa que feia créixer con-
siderablement el seu cabal 
i, en endavant, les avingu-
des per pluges podien ser 
més grans.

Vicenç Joan Camps

La Riera de Bonet
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R O S A M . 
BRAVO (R.M.B.): Ha tre-
ballat com a ballarí pro-
fessional de dansa clàssi-
ca, espanyola i flamenc. 
Com fa el pas a la direc-
ció de l’Esbart Dansaire 
de Molins de Rei i de 
Llinars?

XAVIER BAGÀ (X.B.): 
Jo vaig començar de petit 
en un esbart, a l’Orfeó 
Gracienc, i vaig dedicar 
uns anys també al Millet 
i al Verdaguer. A meitat 
d’aquesta etapa vaig des-
cobrir la dansa clàssica i 
vaig començar a formar-
me com a ballarí mentre 
encara seguia ballant en els 
esbarts, perquè m’agradava 
i perquè hi havia els meus 
amics. Després de formar-
me a l’Institut del Teatre, 
vaig començar a formar 
part de diverses companyi-
es professionals. La dansa 
tradicional catalana mai 
l’he deixada, tot i el fet 
d’haver passat tants anys 
fora.

R.M.B.: Quants temps 
va viure fora?

X.B.: Uns trenta anys, 
sobretot a Madrid i també 
a París i als Estats Units. 
Vaig estar fins als 18 o 20 
anys amb la dansa tradici-
onal catalana; després, 30 
anys en la dansa profes-

sional com a intèrpret en 
diverses companyies i, en 
acabar la carrera professio-
nal, em vaig reconvertir en 
gestor cultural i productor 
d’espectacles. L’etapa de 
dansa professional ha estat 
quasi tota fora d’Espanya 
i de Catalunya. Arriba un 
moment en què tinc ganes 
de tornar i, després d’una 
intensa vida professional, 
vaig tornar al sector ama-
teur de l’espectacle.

R.M.B.: Per què? Què 
hi troba?

X.B.: Treballar amb 
persones que no són pro-
fessionals però els agrada 
la dansa és molt gratifi-
cant, potser més que fer-
ho amb professionals, per-
què els aportes eines per 
superar les dificultats que 
tenen perquè no estan for-
mats com a ballarins. Amb 
poques indicacions aconse-
gueixen allò que volien fer 
i que no sabien com fer-ho. 
I quan descobreixen que ho 
poden fer per ells mateixos, 
senten molta satisfacció.

R.M.B.: Hi ha un salt 
qualitatiu, suposo.

X.B.: Sí, amb persones 
que no són professionals 
no pots pretendre obtenir 
grans coses, però analit-
zant el grup i veient què es 
pot fer amb aquest grup, 

se’n treu molt bon resultat. 
Encara que els intèrprets no 
millorin gaire, sí que acon-
segueixes un conjunt més 
depurat i que tothom balli 
amb el mateix estil.

R.M.B.: Fora de 
Catalunya ha trobat un 
equivalent als esbarts 
dansaires?

X.B.: A tot arreu hi ha 
grups que ballen dansa tra-
dicional popular amb més 
bona qualitat o menys, però 
la teatralitat que s’ha donat 
a la dansa tradicional cata-
lana és quelcom que no 
passa a altres llocs. Aquí, 
per interès o lucidesa de 
certes persones com Albert 
Sans o Salvador Melo, pio-
ners a l’hora de portar la 
dansa tradicional a l’esce-
nari, es crea aquesta ten-
dència i, avui dia, l’esbart 
que no fa un espectacle que 
es pugui portar al teatre no 
hi té cabuda.

R.M.B: A Molins de 
Rei ha desenvolupat core-
ografies relacionades amb 
les bèsties de foc, com 
el ball de l’aristocràcia, 
que presenta el Camell. 
Com sorgeix aquesta unió 
entre diferents elements 
de cultura popular?

X.B.: Això ve d’una 
història en què els aristò-
crates, a inicis del 1900, 
es reunien per Carnestoltes 
per ballar i el poble també 
volia participar-hi, però no 
li deixaven fer-ho. El poble 
s’inventa una bèstia de foc 
per espantar l’aristocràcia. 

Els nobles s’espanten i la 
gent del poble, represen-
tada pels Esparriots, pot 
celebrar la festa. El ball 
que es va fer per a aquesta 
ocasió fa anys és intocable. 
No hi he intervingut, però 
sí que he creat enguany la 
mateixa festa per als fills 
dels aristòcrates, que són 
els nens de l’Esbart. Els 
adults ballen una dansa 
molt cerimoniosa; els nens, 
en canvi, ballen una dansa 
més alegre.

R.M.B: Quantes coreo-
grafies ha creat per a l’es-
bart de Molins de Rei?

X.B.: Al llarg dels qua-
tre anys hem presentat qua-
tre espectacles. No faig la 
presentació clàssica de ball 
i lectura; busco sempre un 
fil conductor per encabir 
totes les danses que pre-
sentem dins d’un especta-
cle. L’últim es va estrenar 
el 4 de març i es diu Les 
estacions, que representa 
les quatre estacions a partir 
de danses característiques 
entorn del sol, envoltat 
d’uns textos i d’imatges 
projectades. L’ingredient 
principal són les danses 
tradicionals, però estan 
presentades amb un altre 
concepte.

R.M.B.: Aquí es deu 
notar la influència de la 
seva carrera.

X.B.: Sí, elements de la 
teatralització de la dansa 
clàssica, de la tècnica. El 
fet d’haver estat produc-
tor d’espectacles també 
em dona moltes eines 
per presentar espectacles. 
Tenim dues coses a favor: 
als components de l’esbart 
els agrada fer-ho així i el 
públic s’ho passa bé.

R.M.B.: El món de l’es-
bart dansaire gaudeix de 
bona salut?

X.B.: Hi ha de tot, però 
està una mica malaltó. De 
les arts escèniques, la dansa 
és la que té més mancan-
ces, li falten recursos. És 
una activitat molt creativa 
i molt rica que aporta a les 
persones el fet de compartir 
per participar en un tre-
ball que té un resultat artís-
tic, però li cal promoció. 
Demanaríem a les instàn-
cies públiques que promo-
cionin la dansa tradicional 
en genèric.

Entrevista publicada 
al diari El Punt Avui 

el 3 d’abril

Xavier Bagà, director dels esbarts dansaires de Molins de Rei i de Llinars del Vallès

“L’esbart dansaire és una activitat 
molt rica, però li cal promoció”

Xavier Bagà, amb 30 anys d’experiència en la 
dansa professional, dirigeix els esbarts dansaires 
de Molins de Rei i de Llinars, i crea coreografies 

per a altres grups de dansa tradicional.
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L’alcalde de Molins de Rei, 
Joan Ramon Casals va ser 
un dels alcaldes de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
convidats pel president del 
Parlament de Catalunya, 
Roger Torrent. La reunió, 
que es va fer l’11 d’abril, 
formava part de la ronda 
de contactes establerta 
per Torrent per formar un 
“front comú” a favor de 

la democràcia i els drets 
bàsics.

A la sortida de la reu-
nió, en la qual van partici-
par alcaldes metropolitans 
d’ERC, PDeCAT, CUP i els 
Comuns, Casals va destacar 
que hi havia la necessitat de 
configurar “un espai comú 
de defensa dels drets civils 
i les llibertats més enllà 
dels projectes de cadas-

cú”. En un moment en què 
estan en joc els drets bàsics 
dels ciutadans, “el presi-
dent del Parlament ens ha 
convençut i li donem tot 
el nostre suport en aques-
ta tasca tan necessària de 
defensar el més bàsic”, va 
concloure el batlle moli-
nenc.

Redacció

La causa contra els Comitès 
de Defensa de la República 
(CDR) ha arribat també a 
Molins de Rei. El 10 d’abril 
passat, els Mossos d’Es-
quadra van detenir sis per-
sones en diferents pobla-
cions catalanes acusades 
de trencar el cordó policial 
que envoltava el Parc de la 
Ciutadella. El mateix dia, 
al migdia, van trucar a en 
Marcel, un jove de Molins 
de Rei, i el van citar a 
declarar per a l’endemà a la 
comissaria de Sant Feliu de 
Llobregat.

En declaracions al digi-
tal Viu Molins de Rei, el 
jove va indicar que en la 
trucada li van comunicar 
que l’acusaven d’haver par-
ticipat en el tall de l’auto-
pista B-23 el 8 de novem-
bre, que estava convocat 
pel CDR Molins. Tot i això, 
quan va anar a declarar el 
van informar que l’acusa-
ven –igual que les sis per-
sones detingudes– d’haver 
trencat el cordó policial 
que protegia el Parlament 
amb vista al Ple d’investi-
dura de Puigdemont, que 
es va acabar suspenent, el 
30 de gener passat. El jove 

assegurava que no era a 
Barcelona aquell dia. 

A en Marcel el defensa 
l’advocat David Aranda, 
membre d’Alerta Solidària, 
una organització de l’es-
querra independentista que 
es dedica a donar suport a 
casos com aquest. Aranda 
va explicar a Viu Molins de 
Rei que el jove molinenc 
havia rebut “una imputació 
molt genèrica d’atemptats 
i desordre” però només 
en relació amb els fets del 
Parlament. 

L’advocat considera que 
l’acusació “no s’aguan-
ta per enlloc”. L’acusen 
d’anar contra la línia poli-
cial, però l’acusat assegura 
que aquell dia no era ni tan 
sols a Barcelona. Al judici, 

que encara no saben quan 
serà, aportaran proves per 
demostrar que ell no hi va 
participar. 

Concentració 
de suport

En Marcel es va presen-
tar als Mossos d’Esquadra, 
però es va acollir  al dret 
de no declarar. Unes 150 
persones, la majoria joves, 
es van concentrar davant 
la comissaria de Sant Feliu 
de Llobregat per donar-
li suport, convocades per 
Alerta Solidària. Entre elles 
hi havia regidors de CUP i 
ERC de Molins de Rei, així 
com l’alcalde, Joan Ramon 
Casals.

Jordi Julià

L’alcalde Joan Ramon Casals visita el 
Parlament convidat pel president Torrent

Els Mossos inclouen un molinenc en la 
investigació de la protesta dels CDR al Parlament

El Laboratori de Periodisme 
i Comunicació per a la 
Ciutadania Plural (LPCCP) 
de la Universitat Autònoma 
de Barcelona ha revali-
dat el segell Infoparticipa 
a l’Ajuntament de Molins 
de Rei per haver assolit 
un 94% de transparència 
al web municipal. Molins 
de Rei ha estat una de les 
104 administracions de tot 
Catalunya que enguany 
han estat guardonades, un 
10% dels avaluats. 754 
webs municipals del país 

no aproven els mínims de 
transparència fixats.  

La primera vegada que 
el web municipal va ser 
avaluat va ser l’any 2013. 
Llavors va obtenir un índex 
de transparència del 63,41%. 
Cinc anys després, i malgrat 
que s’han augmentat els 
criteris d’avaluació, l’índex 
s’ha situat en el 94,23%, ja 
que es compleixen 49 dels 
52 indicadors exigits. L’any 
passat la xifra assolida va 
ser un 92,31%.

Redacció

El web de l’Ajuntament 
obté un 94% de transparència 

L’Ajuntament de Molins 
de Rei tancarà un grup de 
P2 de la Llar d’Infants la 
Traca amb vista al curs 
2018-2019, segons va 
denunciar als micròfons de 
Ràdio Molins de Rei el por-
taveu socialista Xavi Paz, 
qui es va queixar que ha 
estat una decisió unilateral, 
sense consultar-ho ni infor-
mar-ne el Consell Escolar 
Municipal ni els grups de 
l’oposició. Paz considera 
contradictori que, per una 
banda, es reclami no tan-
car grups a infantil i, per 
l’altra, el Govern ho faci 
a les escoles bressol. En 
declaracions a l’emissora 
municipal, Xavi Paz con-
sidera que “això posa 
en evidència una gran 
incoherència del Govern. 
No pot ser que aprovem 
mocions demanant a la 
Generalitat que rebaixi 
les ràtios a P3 per evitar 
el tancament de línies i a 
les llars d’infants, que són 
competència municipal, es 
tanqui una línia”.

Excés d’oferta a les 
guarderies municipals

El Govern municipal asse-
gura que ha pres aquesta 
decisió perquè hi havia un 
excés de places i, en con-
cret, a la Llar d’Infants la 
Traca, al barri del Canal, 
és on hi havia més vacants. 
En total, aquest curs 2017-
2018 hi ha 16 vacants a les 
llars d’infants públiques, 
que són: El Molí, El Rodó 
i La Traca. 

Davant d’aquesta situa-
ció, i amb vista al curs 

2018-2019, el Govern ha 
decidit rebaixar les ràtios, és 
a dir, el nombre d’alumnes 
per aula: en concret, a P0, 
la ràtio està en 8 i ara serà 
de 7; a P1, es passa de 13 
a 12, i a P2, de 20 a 19 
alumnes per aula. El regidor 
d’Educació, Eduard Suárez, 
ha indicat que en baixar 
la natalitat “ens sobren 
moltes places, hi ha una 
sobreoferta de places. Ens 
sembla que cal replantejar 
l’oferta. Ara ja tenim llars 
d’infants que no estan ple-
nes i, amb vista al curs 
que ve, es preveuen moltes 
places lliures. Nosaltres 
som els responsables de la 
gestió econòmica i no ens 
ho podem permetre”.

A La Traca, el curs que 
ve, onze infants passaran de 
P1 a P2; per tant, hi ha prou 
places amb una sola aula, 
segons explica el regidor 
d’Educació.

Baixa la natalitat
A Molins de Rei, el 2017 
es van registrar 218 naixe-
ments, 41 menys que l’any 
2016, que en van ser 259. Per 
tant, també hi haurà menys 
demanda per a P-1. Des 
de la regidoria d’Educació 
s’ha assegurat que Molins 
de Rei té més oferta públi-
ca de 0 a 3 anys que la 
que exigeix la Generalitat. 
Mentre que la mitjana de 
Catalunya és del 57%, a la 
vila és del 67%. Per al curs 
2018-2019, l’Ajuntament 
ofereix un total de 202 pla-
ces d’escoles bressol públi-
ques.     

Ràdio Molins de Rei

L’Ajuntament tanca un grup 
de P2 a la Llar d’Infants la Traca 

Cedida pel Parlament 
de Catalunya

Jordi Julià
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El Ministeri d’Educació ha 
enviat un requeriment a la 
Conselleria d’Ensenyament 
perquè actuï contra mes-
tres, directores i directors 
de 24 escoles i instituts de 
Catalunya contra els quals 
hi ha denúncies concre-
tes de diversos pares que 
creuen que s’ha manipu-
lat els seus fills. Amb el 
requeriment s’ordena a 
Ensenyament que “res-
tauri els drets conculcats i 
exigeixi responsabilitats”, 
després que “hagi quedat 

contrastat l’incompliment” 
dels docents.

Un dels centres educa-
tius implicats és el Bernat 
el Ferrer, de Molins de Rei. 
En concret, el Ministeri 
d’Educació afirma, en 
el requeriment enviat a 
Ensenyament, que el direc-
tor de l’institut de la vila 
“envia a les famílies un 
comunicat que adjunta l’es-
crit realitzat pels alumnes 
amb els motius de la convo-
catòria de vaga per als dies 
25-26 d’octubre”. La vaga 

la va convocar el Sindicat 
d’Estudiants de Catalunya 
en contra de l’aplicació de 
l’article 155.

Amb aquest requeri-
ment, el Govern espanyol, a 
instàncies d’una o diverses 
queixes de pares del Bernat 
el Ferrer, considera que el 
director d’aquest institut ha 
manipulat els alumnes en 
haver enviat a les famílies 
un comunicat escrit pels 
mateixos estudiants del 
centre educatiu. 

Redacció

Raquel Olivella ha estat la 
guanyadora de la primera 
edició del concurs Balcons 
Florits convocat per la 
Regidoria de Turisme de 
l’Ajuntament dins el pro-
jecte Viles Florides de 
Catalunya. La guanyadora 
ha rebut d’Agrollavor un 
xec regal valorat en 100 
euros. El segon premi, 
guardonat amb un xec regal 

d’Agrollavor valorat en 50 
euros, ha estat per a Maria 
Teresa Canalias, mentre 
que el tercer premi, que 
consistia en un hort vintage 
d’Agrollavor, ha estat per 
a Maria Bergé. En aquesta 
primera edició del certamen 
hi han participat 25 balcons 
de cases de la vila. Tots els 
inscrits han estat obsequiats 
amb una flor de regal i han 

pogut escollir sobres amb 
llavors per a casa seva.

El jurat del concurs, 
patrocinat per Jardineria 
Moix i Agrollavor, ha estat 
format per David Batlle, 
Òscar Roc i Elisabeth 
Contreras, membres del 
sector de la jardinera i flo-
risteria. 

Redacció

El Ministeri d’Educació ordena 
actuar contra l’IES Bernat el Ferrer

El director de l’institut molinenc ha rebut queixes 
per haver enviat a les famílies una carta redactada 

pels alumnes convidant els seus companys a 
participar a la vaga d’estudiants convocada per als 

dies 25 i 26 d’octubre

Entre crits de “No estàs 
sola” i “Si ens toquen a una, 
ens toquen a totes”, més de 
200 persones es van con-
centrar el darrer 26 d’abril 
a la plaça de l’Ajuntament 
de Molins de Rei en una 
protesta que es va convocar 
d’urgència en conèixer-se la 
sentència contra els mem-
bres de La Manada, que 
van cometre una violació 
en grup. Les manifestacions 
es van fer simultàniament 
arreu de l’Estat espanyol.

En el cas de Molins de 
Rei, la convocava el grup 
de dones Les Heures: “Al 
conèixer la sentència no 
ens podíem quedar a 
casa”, va afirmar una repre-
sentant de Les Heures al 
digital Viu Molins de Rei. 
El grup de dones acostuma 
a fer actes en forma de per-
formance. Tot i la impro-

visació del moment, van 
preparar la lectura d’un text 
de l’escriptor Roy Galán en 
rebuig de la sentència, així 
com també un poema de 
Bel Olid.

Hi va haver presència de 
tots i cadascun dels regidors 
de l’Ajuntament perquè en 
aquell moment s’estava fent 
Ple municipal i el van aturar 
per baixar a la concentració. 
Però dins el Ple municipal, 
el rebuig també va ser unà-
nime.

En començar la sessió, 
la regidora de Feminismes 
i Alliberament LGTBI, 
Laura Munt (CUP), va lle-
gir un manifest de rebuig 
a la sentència, que va rebre 
també el suport de tots els 
partits.

Jordi Julià

L’Ajuntament ha intro-
duït diversos canvis en el 
servei d’autobús urbà, el 
MolinsBUS, amb l’objectiu 
d’oferir una atenció millor 
als usuaris. Una de les nove-
tats més visibles és el canvi 
del logotip del servei i del 
nom d’algunes parades, que 
adopten la de l’equipament 
més proper com a referèn-
cia per ubicar millor els 
usuaris. 

Pel que fa als horaris, 
i tal com s’informava en 
el darrer número d’el Llaç, 
des del passat 3 d’abril, les 
tres primeres expedicions 
de les línies MB1 i MB2 
s’avancen 10 minuts per 
facilitar l’accés dels estu-
diants als dos instituts de 
la vila. 

Per la seva part, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 

(AMB) ha instal·lat mar-
quesines noves a la rambla 
de la Granja cantonada amb 
el passeig del Terraplè; al 
carrer de les Sínies, davant 
del CAP, i al carrer Canal 
de la Infanta. L’AMB també 
ha incorporat el MolinsBUS 
dins de les funcionalitats de 
l’aplicació de mòbil gra-
tuïta AMB:MOBILITAT. 
Aquesta aplicació per a 
dispositius mòbils permet 
conèixer en temps real 
l’arribada del bus a la nos-
tra parada.

Per informar la ciutada-
nia i els usuaris de tots 
aquests canvis i millores, 
s’ha editat un tríptic que 
es pot trobar en tots els 
vehicles del MolinsBus i en 
els principals equipaments 
municipals.

Redacció

Raquel Olivella guanya la primera edició del 
concurs Balcons Florits

Cedida per l'ajuntament - Dan Costa

Clam unànime contra la sentència 
de La Manada

L’Ajuntament millora el 
MolinsBUS

Cedida per la CUP
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El 9 d’abril passat es va 
iniciar una prova pilot 
d’escocells florits al carrer 
del Doctor Barraquer i a 
l’avinguda de Collserola. 
Aquesta proposta pre-
tén canviar el concepte 
d’escocell “net” que hi 
havia fins ara i que implica-
va la utilització necessària 
d’herbicides amb el corres-
ponent perjudici per al medi 
ambient i les persones. La 
nova proposta segueix els 
processos i els cicles natu-
rals, i gestiona de mane-
ra més ecològica la terra, 
l’aigua, la flora, la fauna, 
l’energia, els materials, els 
adobs i els tractaments per 
tal d’augmentar la quantitat 

i la qualitat del verd i de la 
biodiversitat, segons es diu 
en un comunicat de premsa 
de l’Ajuntament.

La sembra s’ha fet amb 
una composició d’espècies 
escollides entre herbàcies 
i plantes amb flor, que són 
típiques de la zona medi-
terrània. En aquesta prime-
ra prova s’ha utilitzat una 
barreja de 55 espècies per 
tal d’observar quines donen 
un resultat millor. En pro-
peres actuacions ja se’n 
podran seleccionar d’altres 
d’acord amb el resultat 
que es busqui per a cada 
emplaçament concret.

Redacció

L’Ajuntament fa una prova pilot 
amb la sembra d’escocells florits 
al carrer del Doctor Barraquer i a 
l’avinguda de Collserola

Després de dos anys d’im-
plantació dels pressupos-
tos participatius per barris, 
l’Ajuntament ha decidit 
fer-hi alguns canvis. El 
més important és que els 
projectes a executar seran 
bianuals, però es mantindrà 
la mateixa quantitat pres-
supostària que s’hi desti-
nava cada any –250.000 
euros per exercici–, és a 
dir, 500.000 euros en els 
dos anys. 

En  ser una inversió bia-
nual, el calendari d’execu-
ció d’obres s’adequarà als 
terminis reals i es podran 
fer projecte de millores als 
barris més ambiciosos o de 
més rellevància. 

Una altra de les nove-
tats d’aquesta edició és que 
s’utilitza una nova plata-

forma de votació electrò-
nica que permet millorar la 
seguretat i el seguiment en 
tot el procés. Està previst 
l’ús d’aquesta plataforma 
en altres processos que es 
puguin engegar durant el 
2018.

Els veïns podran votar, 
per barri, un total de 6 
propostes, 4 de les quals 
presentades pels veïns, una 
altra presentada per l’Asso-
ciació de Veïns i una darre-
ra presentada per l’Ajunta-
ment. Les quatre propostes 
presentades pels veïns, que 
seran sotmeses a votació, es 
decidiran mitjançant tallers 
participatius oberts convo-
cats expressament. 

Aquests tallers es faran 
entre el 28 de maig i el 10 
de juny. La fase de vota-

cions començarà el 25 de 
juny i es mantindrà oberta 
fins al 3 de juliol. 

Regidories de Barri
L’equip de govern ha creat 
les regidories de barri, una 
estructura “més de proxi-
mitat, participació i trans-
parència envers la ciuta-
dania”, segons va indicar 
la regidora de Moviments 
Veïnals, Laura Soto. Els 
regidors compaginaran 
l’atenció en el barri assig-
nat amb les competènci-
es de govern que ja tenen 
delegades. Aquests regi-
dors seran els encarregats 
de fer el seguiment de les 
actuacions que es facin al 
seu barri.

Redacció

Els pressupostos participatius per barris 
s’executaran en dos anys per poder fer 
projectes més ambiciosos

Cedida per l'ajuntament - 
Dan Costa
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El dissabte 7 d’abril, el pati 
de l’Escola el Palau ser 
l’escenari per celebrar el 
Dia Mundial de la Salut i el 
Dia Mundial de l’Activitat 
Física. L’acte va incloure 
la VII Mostra d’Entitats 
Sociosanitàries i l’exhibició 
de diverses activitats físi-
ques: ball amb I Love 
Dance, caminada familiar 
per Collserola, master class 
de zumba, exhibició de 
gimnàstica artística, exhibi-
ció dels grups Ritmes, con-
cert de l’Escola Municipal 
de Música i exhibició de 
hiphop.

Les entitats sociosani-

tàries que presten serveis 
a Molins de Rei van poder 
mostrar a les persones assis-
tents els serveis i activitats 
que ofereixen per ajudar els 
familiars i els afectats per 
alguna de les temàtiques 
que treballen. També van 
oferir una degustació de 
còctels sense alcohol, pro-
ductes aptes per a celíacs, 
tallers de reanimació car-
díaca i respiratòria, manua-
litats, etc. Les entitats par-
ticipants van ser: ACOSU-
CEOBALL, Alcohòlics 
Anònims, Associació 
Catalana d’Afectats de 
Fibromiàlgia, Associació 

Familiars Alzheimer Baix 
Llobregat, Celíacs Molins 
de Rei, Creu Roja, Grup de 
Suport Neuropsicològic–
GSN, Fundació FRIENDS,  
Junta Local de Molins de 
Rei de l’AECC, Prevenció i 
Informació Càncer Molins- 
PICAM, Reagrupament 
de Malalts Alcohòlics 
Rehabilitats–REMARE i 
Salut Mental Baix Llobregat. 
L’Equip d’Atenció Primària 
de Molins de Rei del CAP 
la Granja també va parti-
cipar-hi i va col·laborar en 
l’organització de l’acte. 

Redacció

Els Mossos d’Esquadra 
han detingut quatre per-
sones d’un mateix clan 
familiar que es dedicaven 
a robar bombones de gas 
freó d’empreses de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, 
també de Molins de Rei. 

Els detinguts, tres homes 
i una dona de nacionalitat 
espanyola, d’entre 20 i 42 
anys i veïns de Cornellà 
de Llobregat, Sabadell i 
Palau-Solità i Plegamans, 
han estat acusats de pertà-
nyer a un grup criminal i de 
ser els presumptes autors 
de 26 robatoris amb força 

i un robatori amb violència 
i intimidació a empreses de 
Molins de Rei, l’Ametlla, 
Parets, Montmeló, Mollet, 
Barberà del Vallès, Cornellà, 
Sant Boi, Sant Feliu de 
Llobregat, Barcelona, 
Polinyà, Sabadell, Sant 
Andreu de la Barca, Santa 
Perpètua de Mogoda, 
Terrassa i Viladecans.

El gas freó es fa servir 
principalment per a usos 
domèstics (neveres, aires 
condicionats, vehicles) i 
industrials (equips de refri-
geració de grans superfí-
cies, hotels, edificis d’ofi-

cines, neveres industrials) 
per recarregar els sistemes 
de refrigeració.

El preu de venda al 
públic d’una bombona de 
60 quilos de gas freó és 
d’uns 7.000 euros, per la 
qual cosa és una matèria 
molt preuada en el mercat 
il·lícit. 

Els detinguts, amb un 
total de 50 antecedents per 
fets semblants, van quedar 
en llibertat amb càrrecs 
després de declarar davant 
del jutge.

Redacció

La Diputació de Barcelona 
ha aprovat la concessió 
d’ajuts d’un nou programa, 
valorat en 30 milions d’eu-
ros, per ajudar els governs 
locals a reformar, millorar 
i mantenir els equipaments 
municipals. Aquest pla, 
impulsat entre aquest 2018 
i l’any que ve, s’incorpo-
ra dins del Pla Xarxa de 
Governs Locals de la cor-
poració. En total se sub-

vencionen més de 600 pro-
jectes.

En el cas de Molins 
de Rei, entre aquest any i 
el proper, la Diputació hi 
invertirà 182.487,69 euros. 
En concret, aquest 2018 
es destinaran  20.061,51 
a adquirir ordinadors por-
tàtils per a les activitats 
culturals i de formació 
de la nova Biblioteca, i 
93.802,98 euros seran per 

a actuacions de reforma, 
manteniment i millora del 
Mercat Municipal. Amb 
vista al 2019, es destinaran 
18.623,20 euros a adqui-
rir material divers per als 
Tallers de Capacitació 
Digital de la nova Biblioteca 
i 50.000 euros per canviar 
la tecnologia d’il·luminació 
dels centres educatius.

Josep Ferrer

Detenen quatre persones d’una mateixa 
família per robar bombones de gas freó 

Molins de Rei celebra el Dia Mundial 
de la Salut i de l’Activitat Física

La Diputació de Barcelona aportarà 
més de 182.000 euros a Molins de Rei 

Cedida per l'ajuntament - 
Dan Costa
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Ernestina Conde, que va 
ser mestra durant més de 
40 anys a Molins de Rei, 
impartint classes a pràctica-
ment totes les escoles de la 
vila, ha estat distingida amb 
el Premi Trajectòria 2018, 
atorgat pels oients de Ràdio 
Molins de Rei, en obtenir 
el 41,7% dels vots emesos. 
Els altres candidats al 
premi eren el músic Manel 
Cordero i el fundador de 
l’empresa social Solidança, 
Josep Maria Fisa. Conde va 
recollir el guardó durant la 
gala dels Premis de Ràdio 
Molins de Rei que es va fer 
el passat 20 d’abril al teatre 
de La Peni.

Durant la gala també 
es va premiar la feina 
feta per altres perso-
nes i entitats de Molins 
de Rei. Concretament, el 
Premi Valors va ser per a 
l’Agrupació de Defensa 
Forestal Puigmadrona-
Olorda, pel seu compro-
mís amb la salvaguarda 
del nostre entorn natural 
i la seva dedicació, que 
va més enllà de les fun-
cions bàsiques de preven-
ció i extinció d’incendis. 
El Premi Innovació se’l va 
endur Scutum, una empre-

sa que dissenya i fabrica 
motos elèctriques i que fa 
un any va inaugurar la seva 
factoria a Molins de Rei, 
pionera a Europa. El Premi 
Cultura es va atorgar a Eva 
Moreno, actriu, escripto-
ra i recentment nomena-
da Mestre en Gai Saber. I 
el Premi Impuls va anar a 
parar a la cooperativa de 
dones COLIM, que finalit-
zarà la seva activitat aquest 
2018 després de gairebé 
38 anys de dedicació en el 
sector de la neteja, després 
d’haver hagut de fer front 
a la competència de grans 
empreses d’aquest sector.

Reconeixements 
radiofònics

El Premi Comunicació 
Miquel Armengol 
d’enguany es va concedir 
a la periodista Rosa Badia, 
que treballa des de 1978 
a SER Catalunya, on con-
dueix el magazín Tot és 
Comèdia i és la responsable, 
des de fa gairebé 40 anys, 
del programa “Cap nen 
sense joguina”, una mara-
tó radiofònica de 20 hores 
durant la qual se subhasten 
objectes cedits per famo-
sos per donar als infants el 

dia de Reis. Durant la seva 
intervenció, Rosa Badia va 
assegurar que el secret de 
l’èxit de la seva trajectòria 
està en el fet que “des de fa 
40 anys, cada dia que entro 
a la ràdio sento la mateixa 
il·lusió del primer dia”.

Finalment, el jurat, format 
pels treballadors de la Ràdio 
i l’equip de Comunicació 
de l’Ajuntament, va ator-
gar el Premi Micròfon a 
Margarida Casadesús, 

presentadora dels progra-
mes de música clàssica i 
òpera El Concert i la Veu, 
i col·laboradora a la Ràdio 
des de fa gairebé 30 anys. 
El Premi Ràdio es va lliu-
rar al programa Ready to 
Play, dedicat al món dels 
videojocs, jocs de taula i 
al món gamer en general, 
conduït per Xavi Solé, 
Anna Fernández, Jordi 
Fernández, Rafael Pérez i 
Vicenç Sanz.

La gala, que van conduir 
Sílvia Artés i Oriol Romeu, 
va ser amenitzada per La 
Banda dels Premis, for-
mada pel guitarrista Sergi 
Estella, Roger Margarit al 
teclat, Albert Domènech a 
la bateria i Joan González 
al baix, i va comptar també 
amb les actuacions de les 
vocalistes Marta Tugas i 
Laura Planas. 

Redacció

Ernestina Conde guanya el Premi Trajectòria 2018 

Cedida per l'ajuntament - Dan Costa

Cedida per l'ajuntament - Dan Costa
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El dissabte 5 de maig, 
el Centre Excursionista 
Molins de Rei (CEM) va 
programar un acte obert 
destinat a tractar sobre el 
futur de la Rierada, amb 
motiu de la recent aprova-
ció del pla de reparcel·lació 
d’aquest barri de muntanya 
de la nostra vila, qualificat 
com a zona urbana en el 
PGM de 1976 i integrat 
dins del Parc Natural de la 
Serra de Collserola. Hi van 
intervenir el director-gerent 
del Parc, Marià Martí, i el 
regidor de Medi Ambient 
de l’Ajuntament molinenc, 
Josep Raventós, mentre 
actuava de moderador el 
president de Fòrum XXI, 
Jaume Romeu. La sessió 
estava destinada a informar 
i debatre sobre la realització 
d’aquest pla, que implicaria 
la legalització definitiva de 
la urbanització, i les seves 
possibles repercussions pel 
que fa al patrimoni natural 

i les condicions mediam-
bientals. 

Després d’unes paraules 
de benvinguda del presi-
dent del CEM i d’una breu 
introducció del moderador, 
els dos ponents van fer 
les seves respectives argu-
mentacions sobre el tema, 
acompanyades d’imatges 
il·lustratives. El regidor 
va exposar el projecte 
que pensa tirar endavant 
l’Ajuntament i va deixar 
ben clar que, en el cas que 
se’n sol·licités l’extinció, 
la llei obliga no únicament 
a no poder edificar més, 
sinó a enderrocar el que 
ja està edificat. Per la seva 
banda, el director del Parc 
va reclamar la màxima cura 
a l’hora de fer efectiva la 
urbanització i va posar en 
valor la importància de la 
riera com a curs fluvial 
fonamental de tot el Parc i 
via bàsica per a l’evolució i 
el desplaçament de la fauna 

que li és pròpia. 
Seguidament s’obrí la 

fase de participació del 
públic, format majoritària-
ment per veïns i afectats 
de la zona. El debat va ser 
viu, no exempt en alguns 
moments d’una certa ten-
sió, però sempre dins dels 
marges de la correcció i la 
lícita defensa de les dife-
rents posicions que suscita 
la qüestió, irresolta des de fa 
molt de temps. Finalment, 
algunes intervencions van 
apostar per trobar una desi-
tjable via intermèdia, satis-
factòria per a tots, però que 
alguns no consideren gaire 
possible.

L’endemà al matí, el 
mateix CEM tenia prevista 
una caminada per la zona 
afectada, guiada per dos 
biòlegs de la Universitat de 
Barcelona.

Redacció

El CEM debat sobre el futur de la Rierada





2
núm. 543 abril 2018

Molins de Rei compta amb 
una escultura en homenat-
ge a l’expresident de la 
Generalitat Lluís Companys. 
L’obra, situada en el Racó 
de Lluís Companys, és una 
creació del molinenc Joan 
Guitart, artista polifacètic 
que també escriu.

“Primer, terra volcàni-
ca, erma; després passem 
a la terra que comença a 
estar una mica més orga-
nitzada amb un signe 
més, que significa que els 
humans afegim un valor 
a la terra fins a fer-la 
país, que és la part supe-
rior amb les dues bande-
res que s’estimava Lluís 
Companys.” Així descriu 
l’autor l’escultura, amb 
una gran bandera de la II 
República guarnida amb 
la Senyera, que serveix de 
base per a dues peces grans 

d’olivera que signifiquen 
“la sublimació de tot ple-
gat, la transcendència, el 
missatge que deixa el pre-
sident”.

L’escultura està feta 
amb diverses fustes. “La 
més noble és l’olivera. La 
vaig comprar a València 
perquè aquí no en troba-
va”, desvela l’artista. “Vaig 
comprar les mides més 
grans i vam haver de fer-
hi un tractament”, agrega 
Joan Guitart.

El Racó de Lluís 
Companys es va inaugurar 
el novembre del 2016, un 
any després del 75è aniver-
sari de l’afusellament. La 
iniciativa, que va executar-
se amb retard, va sorgir 
arran d’una moció presen-
tada per ERC.

Jose Polo / Viu Molins

Joan Guitart crea una escultura 
per al Racó de Lluís Companys

Jose Polo - Viu Molins

La botiga de roba Palou ha tancat les portes després 
de 60 anys servint la vila. Col·laboradores de la nostra 
revista, l’Anna, la Maria i la seva darrera dependenta, 
la Paquita, s’han acomiadat definitivament dels seus 
clients.

Redacció
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NOU 
NISSAN QASHQAI
SEMPRE EL PRIMER

Jose Polo

Palou tanca

Sonia Lucas

El  divendres dia 18 de 
maig va tenir lloc l’acte 
d’inauguració del nou espai 
del Museu Municipal, que 
ocupa el primer pis de Ca 
n’Ametller. A la façana de 
l’edifici, un text teatralitzat 
referent a la història de la 
vila, que ha estat l’objecte 
de la creació i el desen-
volupament del museu, va 
donar pas als parlaments 
dels representants dels dife-
rents organismes i entitats 
implicats en aquesta espe-
rada etapa que s’encetava. 

Seguidament, el nombrós 
públic que havia congre-
gat l’acte va poder accedir 
a les noves dependències 
i celebrar l’esdeveniment 
amb un tast de coca i cava 
en el pati.

En la propera edició 
d’El Llaç oferirem una 
més àmplia informació de 
l’esdeveniment

Redacció. 
Fotografies: Sònia Lucas

Inauguració del nou espai del 
Museu Municipal.
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El divendres 25 de maig, el 
Foment Cultural i Artístic 
va acollir la cloenda de la 
Trobada de Corals d’Edu-
cació Secundària que s’ha 
fet entre els mesos d’abril i 
maig a diferents municipis 
catalans com Sant Celoni, 
Vic, Lleida, Sabadell, Vila-
Seca, Tortosa, Girona, 
Barcelona, Vilanova i la 
Geltrú i Molins de Rei. 

En els deu concerts pre-
vistos hi han participat 123 
centres de secundària, en 
una activitat que vol pro-
moure l’interès per la músi-
ca i la divulgació del cant 
coral entre els més joves. 
A més, la trobada és un 
reconeixement públic a la 
tasca del professorat de 
música del país i alhora per-
met difondre el treball dels 
especialistes de música amb 
l’alumnat d’aquesta etapa 
educativa, especialment pel 
que respecta a la creació i la 
pràctica musical.

El concert s’estructura en 
dues parts: una primera, en 
què cada centre interpreta 
peces del seu repertori indi-
vidualment, i una segona, 
durant la qual l’orquestra 
de l’escola de música o del 
conservatori de la població 
va interpretar els següents 
temes: “Persones iguals” 
(música de David Melgar i 
lletra de Gilbert d’Artze), 
“Els Segadors” i “El cant 
de la Trobada” (música de 
Constantí Sotelo i lletra de 
Joan Prats).

Com cada curs, la 
Trobada de Corals ha girat 
al voltant d’un fil conduc-
tor. Enguany s’ha posat 
l’èmfasi en la igualtat entre 
els homes i les dones, en 
un marc més ampli d’igual-
tat entre les persones. Per 
aquest motiu, la cançó que 
ho reflecteix i que es canta 
als concert és “Persones 
iguals”.

Redaccio

El passat dissabte 14 d’abril, 
Quòdlibet Grup Coral va 
sorprendre amb un esde-
veniment que anava més 
enllà de l’habitual concert 
de Sant Jordi, en un doble 
sentit: d’una banda perquè 
el presentava com el primer 
d’un cicle coral i de l’altra 
perquè el mateix concert 
fugia de l’acostumat reci-
tal de peces per convertir-
se en un espectacle artís-
tic al voltant de la figura 
i la festa de Sant Jordi.  
A més del cor, que interpre-
tà cançons d’origen i natu-
ra variats (des de populars 
catalanes fins a una obra 
del mateix director, Xavier 

García), intervingueren 
d’acord amb la dinàmica 
establerta pel guió, un nar-
rador, una violinista i tres 
personatges femenins que, 
a més de llegir els textos 
escollits (Ausiàs March, 
Jaume I, Joan Salvat-
Papasseit, Narcís Comadira, 
Carles Riba, Pere Quart, 
Miquel Martí i Pol), inter-
vingueren en uns diàlegs 
aparentment innocents, 
però que es feien ressò irò-
nicament de temes d’actua-
litat, com ara reivindicaci-
ons polítiques i de gènere.  
En conjunt, un esdeveni-
ment cultural interessant i 
d’un nivell d’interpretació 

més que correcte, excel·lent 
en alguns trams, del qual el 
públic va sortir satisfet. Una 
demostració de l’interès 
que es pot generar posant 
imaginació i feina d’equip 
per a superar el model 
clàssic de concert estàtic. 
Una demostració que el 
grup coral continua ben 
viu, i que la feina d’equip 
i la imaginació per superar 
el model clàssic de concert 
no només generen il·lusió 
entre els que canten sinó un 
sincer interès entre els que 
escolten. L’enhorabona! 

M. Comelles

Molins de Rei acull la cloenda 
de la Trobada de Corals 
d’Educació Secundària

Quòdlibet ens brinda el primer 
concert coral a La Gòtica

La Guàrdia Urbana de 
Molins de Rei és una de 
les 60 policies locals que 
participa en la campanya 
#pels valents, destinada a 
la recaptació de fons per al 
càncer infantil a través de 
la venda d’escuts solidaris. 
Tots els diners recaptats ani-
ran destinats íntegrament a 
l’Hospital Maternoinfantil 
de Sant Joan de Déu, per 
a la construcció del nou 
Pediàtric Càncer Center, 
que facilitarà més i millor 
investigació d’aquesta 
malaltia. Serà el centre 
oncològic per a infants més 
gran d’Europa.

Els escuts tenen 
l’aparença dels escuts ofi-
cials de la Guàrdia Urbana 
i incorporen el fons negre 
i filets grocs que identi-
fiquen la lluita contra el 
càncer infantil. A més, por-
ten l’etiqueta #pelsvalents 
i dues ratlles negres com 
les dels antics guerrers que 
es marcaven a la galta. Pel 
que fa al teixit, els escuts 

són brodats i es poden cosir 
a la roba o enganxar fàcil-
ment a qualsevol peça o 
motxilla gràcies a una cola 
termoadhesiva que porta al 
dors. N’ hi ha prou passant-
li la planxa calenta. 

El preu de cada escut 
és de quatre euros i es 
poden adquirir a Vinoté & 
Calité, L’illa del Tresor, 
Can Pizza, La Flama, 

Juguetos, Pastisseria 
Arenas, Pastisseria 
Cardona, Floristeria Maria 
Teresa, Congelats El Glaçó, 
Cafeteria La Góndola, 
Loterias Humanitaria, 
Pastisseria Roca, Forn de Pa 
Emilia, Fotoprix, Ferreteria 
Rovtor i Llibreria Barba.

Redacció

El 23 d’abril passat, els 
voluntaris de la Fundació 
Vicente Ferrer-Molins de 
Rei van ser presents a la 
Fira del Llibre en Català 
que es va fer a l’entorn de 
la plaça del Palau.  

L’entitat venia roses 
solidàries, fetes per dones 
de l’Índia amb discapaci-
tats, que per poder ser a 
Molins de Rei van haver 

de fer un viatge de més de 
8.000 quilòmetres. També 
s’oferien samarretes amb el 
lema “Dones lliures, pobles 
que avancen”.

En total es van poder 
recollir uns 600 euros que 
seran totalment destinats a 
les cooperatives on treba-
llen aquestes dones. 

Redacció 

La diada de Sant Jordi aporta 
uns 600 euros per ajudar dones 
discapacitades de l’Índia

La Guàrdia Urbana participa en la campanya contra 
el càncer infantil #pelsvalents
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Exalumnes de l’Acadèmia Almi de Molins de Rei es van reunir el 6 d’abril passat per recordar els vells temps 
viscuts a l’escola. Ho van fer amb un sopar al Restaurant Calasanz. 

Ferran Cardona

Sopar d’exalumnes de l’Acadèmia AlmiTelefons 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
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“Estava previst que la 
ciutat dels cinemes seria 
arrasada pel vent  i deste-
rrada de la memòria dels 
homes en l’instant  que Rl  
Digital acabés per desxifrar 
el signe dels temps i tot el 
que va ser dit i escrit seria 
irrepetible des de sempre i 
per sempre, perquè les nis-
sagues condemnades a cent 
anys de solitud no tenien 
una segona oportunitat 
sobre la terra.’’ 

Amb unes quantes lli-
cències, que espero que 
sabràs perdonar, estimat 
Gabo, així acaba una de les 
obres cabdals de la litera-
tura de tots els temps i, per 
què no dir-ho?, la culpable 
del meu amor pels llibres. 
Curiosament, el meu amor 
pel cinema va ser, com 
sabeu, molt anterior, en 
l’era ara anomenada ana-
lògica, allà pel paleolític 
inferior. I, la veritat, no se 
m’acut una manera millor 
d’expressar-ho: en una 
ciutat que ha anat perdent 

malauradament un llençol 
(cinema) a cada bogada, 
cents anys de solitud, com 
una mena de  maledicció 
o de condemna bíblica, no 
són massa? 

Efectivament. Com diu 
en Joan Domènech, pre-
sident del Cineclub Hal 
2002, “hi ha una llarga 
història cinèfila a la nos-
tra vila i no solament pel 
CineClub, que als anys 70 
i 80 del segle passat va 
ser un dels més importants 
a Catalunya i Espanya, 
sinó també pel Festival de 
Cine de Terror, la Semana 
del Cine Español... i totes 
les sales de cinema que hi 
havia i que han anat tancat”. 
Malauradament, ara els ha 
tocat a ells. El CineClub 
Hal 2002 plega. El prin-
cipal motiu és el canvi de 
format de les projeccions: 
ha desaparegut el cinema 
en 35mm, ara tot és digital i 
l’entitat no pot assumir una  
inversió de més de 60.000 
euros que suposa comprar 

un aparell projector DCP. 
És clar que la davallada de 
socis, la baixa assistència 
a les sessions i el cost de 
les projeccions –cartells, 
el lloguer de sala, etcète-
ra– tampoc no han ajudat 
a millorar la seva viabilitat 
econòmica.

Han estat setze anys, 
setze, durant la meitat dels 
quals he tingut el privilegi 
i la fortuna impagable de 
poder créixer, reflexionar, 
descobrir i estimar més el 
cinema amb aquest grapat 
de locos bajitos, que deia en 
Serrat, que amb una persis-
tència infinita ens han rega-
lat, malgrat les dificultats 
de tot tipus (i que algun dia 
m’agradarà poder explicar), 
un reguitzell de cintes esco-
llides amb tant d’amor com 
rigor insubornables, des de 
La cinta blanca, de Haneke 
–ves per on, la primera que 
vaig poder comentar l’abril 
del 2010– fins a la cada dia 
més gran Tres anuncios en 
las afueras, que vaig voler 

repetir en sala i que poc 
podíem suposar que seria el 
digne comiat que ha acabat 
per representar.

Burton, Nolan, 
Fincher, Aronofsky, Allen, 
Redford, Eastwood, 
Scorsese, McQueen... 
però també Villaronga, 
Assayas, Collet-Serra, 
Fellini, Hanecke, Polanski 
,Almodóvar, Farhadi, Von 
Trier, Cronenberg, entre 
molts més, han il·luminat 
les nits dels divendres i 
les han omplert de plaer i 
saviesa fílmica. A tots ells 
i a vosaltres, membres del 
CineClub, us en dono les 
més sentides gràcies!

La desaparició del 
CineClub, avís per a nave-
gants, deixa un buit inson-
dable en  l’oferta cultural 
i  la tradició cinèfila de la 
vila, condemnada, com ja 
sabem, a cent anys de soli-
tud, i perd, de ben segur, un 
dels seus grans referents.

“Veniu a reunir-se aquí 
gent / Allà on estigueu 
vagant / I admeteu que les 
aigües / Al vostre costat 
han crescut / I accepteu 
que aviat / Estareu xops 
fins als ossos / Si el teu 
temps per a tu / Val la pena 
salvar / Llavors comença 
a nedar / O t’enfonsaràs 
com una pedra / Perquè 
els temps estan canviant 
La línia està traçada / La 
maledicció està feta / Els 
lents ara seran ràpids des-
prés / I el present ara / Serà 
passat després / L’ordre està 
ràpidament desapareixent 
/ I els primers d’ara / 
Seran els darrers després / 
Perquè els temps estan can-
viant”.Fragments de “The 
times they are changing”,  
de Bob Dylan

Pere Jordi Munar 

El CineClub Hal 2002 plega

El Centre d’Estudis 
Comarcals, en el marc del 
congrés El Baix Llobregat 
a Debat, va reiterar la seva 
voluntat de continuar tre-
ballant per a la recerca i 
la difusió del coneixement, 
tasques que fem des de 
l’any 1974.

Entre moltes de les acti-
vitats que promou l’entitat, 
a l’actualitat hi ha el pro-
grama “Lluir L’art”, que 
serveix per difondre la 
creació artística en matèria 
de poesia, teatre, música i 
d’altres… feta per persones 

i grups dels nostres muni-
cipis. En el Centre Cívic 
Mas Lluí, de Sant Feliu 
de Llobregat, on el Centre 
d’Estudis està ubicat, el 
darrer divendres de mes, 
la creació artística de la 
comarca hi té un escenari.

A poc a poc incorpo-
rem nous programes de 
treball. Amb el nom de 
“Lluir el Baix”, iniciem la 
col·laboració amb l’Amical 
Wikimedia, Ens hem ado-
nat que la majoria de per-
sones acudim a aquesta 
enciclopèdia per cercar 

tota mena d’informació i 
de coneixements. L’esforç 
fet pel CECBLL al llarg de 
44 anys ha estat, i és, molt 
meritori. L’edició de diver-
ses publicacions es recol-
za bàsicament en la feina 
del voluntariat pel que fa a 
la recerca, però els costos 
d’edició, distribució, etc. 
són rellevants i potser no 
s’arriba amb prou eficàcia 
a tota persona interessada. 
Per això, cal l’actualització 
de nous canals de difusió 
del coneixement. 

Amb aquest nou projecte, 
que arrenca ara, pretenem 
que un nucli de persones 
voluntàries s’impliqui en 
l’edició a Viquipèdia dels 

coneixements adquirits per 
l’entitat sobre la comarca 
del Baix Llobregat. Aquest 
mes de maig s’ha iniciat 
la viquitrobada, guiada 
per un expert d’Amical 
Wikimedia, que ensen-
yà el maneig de l’edició, 
les normes i criteris de les 
aportacions, i tot el sistema 
de funcionament. El Centre 
ha facilitat documentació i 
ho anirà fent, a fi que, de 
manera gradual, hom editi a 
l’enciclopèdia de la xarxa.

L’objectiu és ensenyar a 
editar i, per tant, a ampliar 
aquesta enciclopèdia. El 
CECBLL facilita la forma-
ció en edició i en metodo-
logia. Pel que fa als contin-

guts, el CECBLL serà un 
punt de referència estable 
de participació en la genera-
ció d’aquesta enciclopèdia 
global. D’acord amb la dis-
ponibilitat de les persones 
interessades, s’establiran 
trobades periòdiques per 
a l’edició. El coneixement 
que es vol difondre és rela-
tiu a la comarca, els muni-
cipis i la gent, des d’una 
visió àmplia de la cultura 
del nostre país. 

Genoveva Català Bosch 
Vocal de la Junta del 

CECBLL

Lluir el Baix és el programa de col·laboració entre 
Amical Wikimedia i el Centre d’Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat (CECBLL)

Lluir els coneixements de la comarca a la Viquipèdia

El dissabte 12 de maig, la Colla del 46, “Els del 46 som aixís”, vam fer la sortida anual d’aniversari a Sant Pere de Rodes, durant la qual vam 
visitar el monestir i vam fer un dinar de germanor amb familiars i amics al Port de la Selva.   Joan Vilaseca i Figueras

Sortida de la Colla del 46
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Estadística parroquial 
del mes d’abril del 2018

Durant  el mes d’abril, a la parròquia de Sant Miquel Arcàngel  de 
la nostra vila es van celebrar 4 batejos, 1 matrimoni i la cerimònia 
religiosa de 7 exèquies.

Batejos
Dia 8: Emma Pla Camarero
Dia 14: Àlex Aranda Pérez
Dia 29: Clara Perals Tabeni; Sergi López Ruiz

Matrimonis
Dia 28: David Soria Valdivia amb Maria José  Mendoza Intriago

Exèquies
Capella del Tanatori

Dia 11: Maria de los Desamparados Sánchez Garrido, de 95 anys
Dia 12: Angeles Gómez González, de 89 anys
Dia 13: Eulàlia Montmany Teixidó, de 78 anys
Dia 14: José Ermelando Mas Pérez, de 55 anys
Dia 20: Gabriel Gavilán Zabala, de 86 anys
Dia 23: Júlia Rodríguez Refolio. de 79 anys
Dia 30: Beatriu Vilà Armengol, de 92 anys

Nota: A la passada estadística parroquial del mes de març, a les 
exèquies hi figura el nom de Ramon Ràfols Campmany, quan havia 
de dir Francesc. Demanem disculpes per l’error.

Secció elaborada per Josep Artés i Martí

El diumenge 22 d’abril, la Penya Blaugrana Josep Raich va 
celebrar la seva Festa Social. Abans d’un aperitiu i un brindis, i 
per quart any consecutiu, es va homenatjar els 10 socis i sòcies 

més grans i amb més antiguitat a la Penya.
Els homenatjats van ser: Francesca Mitjans Borràs, Anna M. 

Alarcón Rigol, Ramon Coll Giménez, Rosa M. Colomina Bernad, 
Gabriel Vila Balaguer, Ramon Sànchez Belmonte, Joan Ribé 

Iglesias, Rosa Gaudó Farrés, Josep Obiols Vendrell i Joan 
Fontdevila Pérez.

Redacció

Festa Social Penya

Alumnes i amics d’Un Toc d’Art 
han decidit col·laborar amb l’entitat 
sense ànim de lucre Gueopic. Les 
obres que han creat estan expo-
sades al restaurant The Roof i els 
diners que s’obtinguin amb les 
vendes d’aquestes creacions artísti-
ques aniran íntegrament a l’entitat, 

que es dedica a ajudar infants amb 
autisme. 

300 roses venudes 
per a Gueopic

La rosa solidària de Valls Flors 
que es va poder adquirir per Sant 
Jordi va recaptar 840 euros per a 
l’entitat. 

Quadres solidaris per a Gueopic
Sònia Lucas

El passat dia 8 de maig va morir Agustí 
Nicolau i Coll. Nascut a la nostra vila 
l’any 1962, era llicenciat en Geografia i 
Història per la Universitat de Barcelona. 
Resident molts anys a Montreal (Canadà), 
havia estat subdirector de l’Institut 
Interculturel de Montreal i havia prestat 
els seus serveis en el Centre Justice et Foi 
d’aquesta ciutat. Col·laborador habitual 
de la revista Relations, havia publicat 
diversos llibres, un dels quals, Tradició 
i Llibertat, antics fonaments per a una 
nova Catalunya, va venir a presentar, jun-
tament amb el seu coautor, Ferran Iniesta, 
en un acte celebrat a l’antic local de 
Fòrum XXI, el 10 de setembre de 2014. 

Redacció

Sònia Lucas

Ha mort Agustí Nicolau

Sònia Lucas
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Jordi Anducas, autor de la 
novel·la Guilhèm, arrels 
trasplantades, va ser un 
dels convidats a la 2a. Festa 
de la Novel·la Històrica de 
Puig-reig, que es va fer el 
7 d’abril passat i va ser 
conduïda pel periodista 
Sebastià Albó, que va anar 
entrevistant els autors parti-
cipants, entre els quals Coia 
Valls, Xulio Ricardo, Jesús 
Ávila o Maria Carme Roca.

Jordi Anducas es mos-
trava molt satisfet d’haver 
participat en aquest acte, no 
solament per l’oportunitat 
de donar a conèixer el seu 
Guilhèm des d’un aparador 

molt ampli i a un públic 
interessat en el gènere de 
la novel·la històrica, sinó 
perquè també va poder 
compartir àpat i converses 
amb escriptors consagrats 
d’aquest gènere. 

Els autors també van 
gaudir d’una visita guia-
da a l’església romànica i 
al castell del municipi, van 
assistir a diverses conferèn-
cies sobre temes històrics 
i van concedir entrevistes 
a diversos mitjans locals i 
comarcals per poder difon-
dre la seva obra.

Josep Ferrer

Jordi Anducas porta el seu 
Guilhèm a Puig-reig

El 19 d’abril passat, a les 
portes de Sant Jordi, va 
tenir lloc la setena edició de 
l’Scriptorium a la Biblioteca 
Pau Vila. Scriptorium 
és una activitat que va 
néixer amb l’objectiu que 
els autors locals tingues-
sin l’oportunitat, un cop a 
l’any, de donar a conèixer, 
amb la seva pròpia veu, les 
seves creacions davant del 
públic. I hem pogut com-
provar com, edició rere edi-
ció, la qualitat dels textos 
s’ha anat superant.

En aquesta ocasió, 
una trentena de perso-
nes vàrem tenir el plaer 
d’escoltar els següents tex-
tos inèdits: Venjança, d’Eva 
Folgado; En penombra, de 
Maria Flores; Avorriment, 
d’Agustí Lloberas del 
Castillo; Un poble, una 
ciutat, d’Assumpció Altés; 
La certesa, de Carmina 

Aragonés Ritort, i els poe-
mes “El ordenador rosado” i 
“Y si un día dejamos de con-
tar las tardes”, de Krystell 
Guevara; “Cendres”, de 
Mercè Charles; “El seu pai-
satge”, de Maria Ribelles 
Ramis; “El trempat i el 
seu mandat”, de Francesc 
Lucas Noguera, i un frag-
ment de la novel.la, recen-
tment publicada,  La casa 
de la encina, de Mª Jesús 
Fuentes. 

La Biblioteca Pau Vila 
vol continuar donant un 
espai de visibilitat a tots 
els autors i autores, ama-
teurs o professionals, anò-
nims o reconeguts, i per 
això l’any vinent us volem 
convidar a una nova edi-
ció de l’Scriptorium, en la 
qual podrem descobrir nous 
textos, noves veus i nous 
escriptors.  

Biblioteca Pau Vila

El Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei, amb la col·laboració de la 
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Molins de Rei i la Biblioteca Pau Vila, 
convoquen el 12è Concurs de Microrelats de Terror dedicat a relats que s’integrin 
dins el gènere de terror, escrits en català i/o castellà.

Després de l’èxit de l’edició anterior, amb més de 90 microrelats rebuts d’instituts 
d’arreu de Catalunya, l’edició d’enguany manté el Premi Especial Instituts, destinat 
a l’alumnat de Batxillerat o Cicles Formatius que hi vulgui participar.

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

Aquesta categoria inclourà dos premis: el millor microrelat escrit en llengua cata-
lana i el millor microrelat en llengua castellana. Els guanyadors obtindran una entra-
da per a les 12 Hores de Terror i un lot de productes de marxandatge del Festival.

El termini d’admissió dels treballs finalitzarà el diumenge 30 de setembre de 
2018 i s’hauran de fer arribar per correu electrònic, com a document de text adjunt, 
a la següent adreça: relats@molinsfilfestival.com. 

Bases del XII Concurs de Microrelats de Terror
1. Els relats presentats han de ser originals i inèdits, i no haver estat premiats en 

altres concursos. 
2. Els treballs han d’estar escrits en català o castellà.
3. Els treballs s’hauran d’englobar dins el gènere de terror, ja sigui en prosa o 

poesia. 
4. L’extensió dels relats no pot superar les 333 paraules, sense comptar el títol, el 

pseudònim i les dades personals de l’autor. 
5. S’acceptarà un màxim de tres relats per autor.
6. Els treballs s’han de presentar en un document de text, amb lletra tipus Arial 

(cos 10), on consti el títol del relat i el pseudònim de l’autor. 
7. Les dades personals (nom i cognoms, adreça postal, correu electrònic i telèfon) 

s’hauran d’afegir al final del document amb el text en color blanc.
8. Els treballs s’hauran d’enviar per correu electrònic, com a document de text 

adjunt, a l’adreça: relats@molinsfilfestival.com. 
9. El termini d’admissió dels treballs finalitzarà el diumenge 30 de setembre de 

2018. 
10. El Jurat estarà format per quatre membres representants de l’àmbit literari  i 

cultural.
11. El Jurat es reserva el dret de declarar desert qualsevol premi si considera que 

els treballs presentats no reuneixen la qualitat suficient.  
12. La decisió del Jurat serà inapel·lable.
13. El veredicte es donarà a conèixer el dissabte 10 de novembre de 2018, al tea-

tre de La Peni, durant el XVII Concurs de Curtmetratges de Terror, dins del XXXVII 
Festival de Cine de Terror de Molins de Rei 2018, i des del web del Festival.

14. S’atorgaran dos premis: el premi al millor microrelat en català i el premi 
al millor microrelat en castellà. També s’inclou un Premi Especial Instituts per a 
alumnes de Batxillerat.

15. El premi consistirà en 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. El Premi 
Especial Instituts consistirà en la publicació del microrelat i una entrada per a la 
sessió de les 12 Hores de Cine Terror.

16. Qualsevol esdeveniment no previst en aquestes bases serà resolt pel Jurat. 
17. La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. 

Biblioteca Pau Vila

El 12è Concurs de Microrelats de Terror inclou 
el segon Premi Especial Instituts, adreçat a 
l’alumnat de Batxillerat i Cicles Formatius

Scriptorium, de la Biblioteca Pau 
Vila, arriba a la setena edició
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Després de la decepció 
soferta la temporada ante-
rior per la secció de Billar 
del Foment CiA, amb el 
descens del primer equip 
de Tres Bandes a Segona 
Divisió, enguany han acon-
seguit recuperar la categoria 
perduda. De fet, aquest era 
el principal i únic objectiu. 
Per aquest motiu, tots els 
esforços s’havien centrat 
a assolir aquesta fita, amb 
l’afegit que finalment s’ha 
aconseguit d’una manera 
força brillant.

La Primera Fase es va 
disputar pel sistema de 
Lliga amb 2 grups de 8 
equips. El  conjunt moli-
nenc, englobat en el Grup 
A, ha fet una Lliga gairebé 
perfecta, ja que dels 14 par-
tits disputats, n’ha guanyat 

12, empatat 1 i perdut 1, 
de manera que ha aconse-
guit la primera plaça del 
seu grup amb 8 punts de 
diferència envers el segon.  

La Segona Fase enfron-
tava els dos primers clas-
sificats del Grup A –S.B. 
Foment Molins i C.B. 
Montroig– amb els dos pri-
mers classificats del Grup 
B –C.B. Matadepera i C.B. 
Punt d’Atac–, amb semifi-
nal creuada i final. L’equip 
molinenc va guanyar el 
C.B. Punt d’Atac pel resul-
tat de 7 a 1 i, per tant, va 
assolir l’ascens directe a la 
Primera Divisió Catalana. 
També ha pujat de catego-
ria el C.B. Matadepera en 
guanyar el seu duel amb el 
C.B. Montroig pel resultat 
de 8 a 0.

Quedava, però, determi-
nar qui era el campió de 
Segona Divisió, títol que 
es van disputar el Foment 
Molins i el Matadepera. 
L’enfrontament va ser molt 
igualat i va acabar amb el 
resultat d’empat a 4. El 
guanyador es va decidir pel 
nombre de caramboles fetes 
per cada equip. Per aquest 
motiu, va resultar vencedor 
el C.B. Matadepera, que en 
va fer 133 davant de les 117 
de la S.B. Foment Molins.

Els membres de l’equip 
molinenc que han asso-
lit l’ascens de categoria 
han estat Albert Segarra, 
Antonio Martínez, Melchor 
Martín i Miquel Argemí.

Redacció

El Foment torna a la Primera Catalana 
en la modalitat de Tres Bandes per equips

Els aixecadors del Club 
Halterofília Molins de Rei 
continuen assolint èxits en 
els campionats a on par-
ticipen. El darrer ha estat 

el Campionat d’Espanya 
Sub 17, disputat a Madrid 
els dies 7 i 8 d’abril. Els 
aixecadors locals van acon-
seguir un total de 24 meda-

lles; en concret, 12 d’or, 10 
de plata i 2 de bronze. A 
més, van batre 8 rècords de 
Catalunya.

Redacció

El Club Halterofília Molins de Rei aconsegueix 24 
medalles en el Campionat d’Espanya Sub 17

La gimnasta molinenca 
Íngrid Caballero, del Club 
Gimnàstica Esplugues 
Moreres, es va penjar la 
medalla de bronze per 
equips en la modalitat de 
Doble Mini Tramp en el 
Campionat d’Europa de 
Trampolí que es va dispu-
tar el 13 d’abril a Baku 
(Azerbaidjan). L’Íngrid va 
obtenir el títol represen-
tant la selecció espanyola 
júnior i l’equip estava for-
mat per Melania Rodríguez, 
Íngrid Caballero, Aintzane 
Dapena, Andrea Martínez 
i Noa Pont-Dodd. Aquesta 

és la primera medalla que 
l’Íngrid obté en un cam-
pionat europeu en categoria 
júnior.  

En individual, la jove 
catalana va acabar en onzè 
lloc, plaça que no li va 
donar accés a la final que 
disputaven les vuit millors. 
En aquesta primera expe-
riència en un campionat 
europeu, l’Íngrid va parti-
cipar en la segona rotació 
i es va quedar a només tres 
llocs de poder competir a 
la final.

Redacció

Íngrid Caballero guanya 
la medalla de bronze per 
equips en el Campionat 
d’Europa de Trampolí

El dissabte 17 d’abril, el 
Club de Judo Molins de 
Rei va ser convidat a par-
ticipar en el III Torneig de 
Judo de Blanes. 

En unes instal·lacions 
magnífiques, els judokes 

molinencs van tenir 
l’oportunitat de competir 
de forma lúdica al costat 
d’altres clubs de Catalunya 
i van obtenir cinc primers 
llocs i cinc tercers. 

R

Els judokes molinencs 
obtenen cinc ors en el III 
Torneig de Judo de Blanes
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FUTSAL  M.R.
Jugadors drets, d’esquerra a dreta: Peiró, Mingo, Miguel Ángel, 

Oriol, Miquel i Quim. Jugadors ajupits, d’esquerra a dreta:  Raúl, 
Sebas, Joan, Iván i Javi

FUTSYKINGS
Jugadors drets, d’esquerra a dreta: Daniel, Jaume, Sergio, Fran, Edu, 

Joan, Francisco Luís i Jordi.Jugadors ajupits, d’esquerra a dreta: 
David, Marc, Guillermo, David, Román, Raúl i Denis

INTER  MOLINS
Jugadors drets, d’esquerra a dreta: Jordi, Jose, Pol, Arnau, Javier i 
Rafa. Jugadors ajupits, d’esquerra a dreta: Francisco, José Carlos, 

José Luís, Toni i Joan

LOS  TETES
Jugadors drets, d’esquerra a dreta: Javi, Víctor, Joel, Fernando, 

Juanjo, Dani i José Luís. Jugadors ajupits, d’esquerra a dreta: Luís, 
Hernán, Ramon, Héctor, Samuel i Mohamed

MERCEDES  MOLINS
Jugadors drets, d’esquerra a dreta: Màrius, Dani, Máximo, Wolfanf, 
Ruben i Alexandre. Jugadors ajupits, d’esquerra a dreta: Guillem, 

Joan Ramon, Albert i Antonio

PINMA
Jugadors drets, d’esquerra a dreta: Pol Trias, Fran, Mario. Ferran, 
Javi, Gerard i David. Jugadors ajupits, d’esquerra a dreta: Ángel, 

Albert, Pol, Javi i Ricard

T. OTTO  DIESEL
Jugadors drets, d’esquerra a dreta: Vicenç, Juan, Miquel, Sergio, 

David i Toni. Jugadors ajupits, d’esquerra a dreta: César, Carles, José 
Antonio, Juan Félix i Alberto

URRSAI
Jugadors drets, d’esquerra a dreta: Miquel, Martí, Ferran, Cristian, 

Jhon i David. Jugadors ajupits, d’esquerra a dreta: Dani, Sergi, Bernat, 
Ricard, Oriol i Èric

Els equips de Segona Divisió de la Lliga local de Futbol Sala
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Per primer cop en la seva 
història, l’equip sènior 
del Club Vòlei Molins de 
Rei s’ha proclamat cam-
pió de la Primera Catalana 
de voleibol. Mai abans ho 
havien aconseguit, tot i que 
l’any passat van arribar a la 
final a 4.

Després d’una tempora-
da immaculada i de superar 
en les semifinals el CV Sant 
Esteve, les noies entrenades 
per Àlex Pérez van doble-
gar per la via ràpida (3 
sets a 0) el CV Sant Boi de 
Llobregat, una victòria que 
els dona un bitllet directe 
per a les fases d’ascens a 
Primera Nacional, categoria 
de bronze del voleibol esta-
tal, amb només Superliga 2 

i Liga Iberdrola per sobre. 
No significa un ascens 
directe, però ser campiones 
del grup català atorga mol-
tes opcions de pujar. És un 
nou èxit de l’esport femení 
de Molins de Rei.

La final, disputada el 14 
d’abril al pavelló de La 
Sínia de Molins de Rei, 
que va ser capital del vòlei 
català durant un dia, va ser 
un elogi al Baix Llobregat. 
De fet, ho va ser tota la 

final a 4. I és que tres dels 
quatre implicats eren de la 
comarca. Els dos finalistes, 
separats a una banda i a 
l’altra del riu, van oferir un 
espectacle durant el primer 
set. Però a les santboianes 

se’ls va acabar el gas i, 
finalment, les molinenques 
es van emportar el partit i 
el títol de campiones amb 
comoditat.

Jose Polo 
/Viu Molins de Rei

El Vòlei Molins femení es proclama campió de Primera Catalana

VIU MOLINS DE REI
Jugadors drets, d’esquerra a dreta: Josep M., Joel, 
Ricard, Sergio, David i Padilla. Jugadors ajupits, 

d’esquerra a dreta: David, Alejandro, Jose, Denís i 
Enric

El pavelló de gimnàstica 
de Salt va ser la seu de 
la tercera fase de la Copa 
Catalana de Gimnàstica 
Artística. Aquesta última 
fase era decisiva per a les 
gimnastes d’edat escolar 
i base per classificar-se 
per a la final de la Copa 
Catalana i per al Campionat 
de Catalunya. 

El cap de setmana del 14 
i 15 d’abril van competir les 
gimnastes de la categoria 
escolar. A A4 grans, l’Elena 
Itxell Domínguez va quedar 
subcampiona en la classifi-
cació general i va obtenir 
la millor nota de barra i la 
tercera millor nota a salt. 
L’equip format per la Sara 
Rius, la Jana Valldaura, la 
Martina Barredo i la Mireia 
Juan va acabar tercer en la 
classificació per equips de 
la categoria D3. 

El 21 i 22 d’abril van 
competir les gimnastes 
d’Escolar E i Base petites. 
A Base 2 petites, l’equip 
format per Júlia Abril, 
Blanca Quintans, Aitana 
Mesa i Valentina Molina 
va obtenir la tercera millor 
nota per equips, però a 
causa de la normativa de 
desempat, van finalitzar 
quartes. L’Ariadna Garcia 
va obtenir la segona millor 
nota de terra. 

L’últim cap de setma-
na d’abril van competir les 
gimnastes de Base grans i 
Via Olímpica. A la catego-
ria Base 6 petites, Xènia 
Coronas va finalitzar amb 
la millor nota a l’aparell 
de terra i  Sara Martínez, 
amb la tercera millor nota a 
l’aparell de salt. 

Mireia Rodríguez va 
quedar tercera en la clas-

sificació general, alhora 
que també va ser tercera 
als aparells de terra i barra 
d’equilibris. En la mateixa 
categoria, Sara Chacón va 
obtenir la tercera millor nota 
a salt. L’equip format per 
l’Elisa Alcoverro, la Sara 
Chacón, la Maria Cobler i 
la Mireia Rodríguez es va 
proclamar subcampió en la 
categoria Base 7 grans. 

L’Eva Villanova, de Via 
Olímpica (VO)5, va ser 
subcampiona en la classifi-
cació individual i va acon-
seguir la segona millor nota 
a paral·leles asimètriques 

i la millor nota a terra. A 
més, l’equip format per 
l’Eva, la Maria Montero 
i la Paula Gay va quedar 
tercer. 
15 gimnastes a la final de 

la Copa Catalana
Durant el cap de setmana 

del 5 i 6 de maig es va dis-
putar la final de la categoria 
escolar i hi va participar 
l’Elena Itxell Domínguez, 
que optava al concurs gene-
ral i a la classificació per 
aparells. El següent cap de 
setmana 12 i 13 de maig va 
ser el torn de les gimnastes 
de Base i Via Olímpica. 

A Base 2 petites, l’Ai-
tana Mesa i la Valentina 
Molina van participar en 

la classificació per aparells 
de paral·leles asimètriques. 
A Base 4 grans, l’Ariad-
na Garcia va competir en 
l’aparell de terra. La Xènia 
Coronas i la Sara Martínez 
van competir en el concurs 
general de Base 6 petites i 
la Sara Chacón i la Mireia 
Rodríguez ho van fer en el 
nivell Base 7 grans. 

Les gimnastes de Via 
Olímpica que van competir 
a la final van ser Carlota 
Tomás, a VO3; Paula 
Gay, Maria Montero i Eva 
Villanova, a VO5, i Sara 
Chacón, Georgina Guzmán 
i Olga Romero, a VO6.

Anna Kurubally

Les gimnastes molinenques triomfen en la darrera 
fase de la Copa Catalana de Gimnàstica
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Qui resolgui les diferències pot enviar el resultat al local de EL 
LLAÇ, situat al carrer Major 101. Entre els encertants es realit-
zarà un sorteig. S’admeten també fotocòpies de l’original. No cal 
que retalleu la revista. El guanyador rebrà un obsequi que rega-
la BEEP que s’ha de recollir a Verge del Pilar, 6 Molins de Rei

Solució al número 543 De totes les res-
postes rebudes a la 
redacció ha estat 
escollida a l’atzar la 
de Ma. Pilar Rabal 
Queixalòs. El guan-
yador del concurs 
pot passar a reco-
llir el premi direc-
tament per BEEP, 
presentant el DNI o 
qualsevol document 
acreditatiu.





32
núm. 543 abril 2018


