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

necessàriament el contingut dels 
articles que van signats.

Fa unes setmanes es van obrir al públic les primeres dependències del que serà el nou Museu 
Municipal de Molins de Rei a l’edifici de Ca n’Ametller. El nou espai obrirà les portes al públic 
tots els caps de setmana i no comportarà, de moment, el tancament de l’antic Museu, on encara es 

conserven moltes peces que la gent podrà veure un diumenge de cada mes.
La inauguració de les noves dependències estava prevista per a la Festa Major de 2017, però no va 

poder ser efectiva fins al passat mes de maig a causa de diversos entrebancs en el desenvolupament de 
les obres que han dificultat el compliment dels terminis d’execució i han comportat un encariment del 
pressupost inicial. L’Ajuntament ha hagut d’assumir la diferència en excedir-se de la dotació que la  
Diputació de Barcelona havia destinat per al finançament d’aquestes obres.

El Museu Municipal de Molins de Rei és un museu d’història local que des del 1968 estava ubicat als 
baixos d’un edifici del carrer Pintor Fortuny. Des del 1984 existia la voluntat d’efectuar el trasllat a Ca 
n’Ametller, però fins ara no s’ha dut a terme.

El nou Museu de Ca n’Ametller ocupa l’antiga sal d’exposicions de la planta baixa, que acull la sala 
d’exposicions temporal, a la qual s’accedeix des de la plaça de l’Ajuntament i unes noves dependències 
al primer pis on hi trobarem la nova sala d’exposicions permanent i unes sales annexes destinades a con-
ferències, activitats i biblioteca. Aquest nou espai es preveu ampliar-lo més endavant a la segona planta 
de l’edifici.

A la primera planta hi podem visitar l’exposició anomenada “Molins de Rei, cruïlla de camins”, una 
col·lecció de peces històriques del museu donades per particulars o procedents de diverses prospeccions 
arqueològiques. Cal destacar l’excel·lent il·luminació i distribució del nou espai, a més de l’acurada 
presentació i documentació dels objectes exposats, que és el que dona un valor afegit al catàleg d’un 
museu. Aquest nou museu representa un gran salt qualitatiu respecte de l’antic, el qual, a causa de la 
precarietat de l’espai, donava una impressió d’objectes apilats sense un criteri expositiu, pel que volem 
felicitar la tasca dels responsables del nou espai per la informació amb que es reforça la presentació de 
tots els elements de la mostra, complementada amb uns plafons explicatius que ens acosten a la cronolo-
gia històrica de la nostra vila. 

Aquesta mostra de la història molinenca es combina en el mateix espai amb una magnífica exposició 
monogràfica del pintor molinenc Miquel Carbonell i Selva, integrada pels quadres cedits pel Museu 
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) i la col·lecció ja existent al municipi. Aquesta nova sala constitueix 
la primera fase del que haurà de ser el futur Museu Municipal de Molins de Rei, situat íntegrament a Ca 
n’Ametller, però per a això encara no hi ha data.

Esperem que ben aviat es faci realitat el desig de molts molinencs de  gaudir d’un Museu Municipal 
unificat en una sola dependència on els vilatans puguin observar les empremtes de la nostra història i cul-
tura, i que, a més, contingui un espai dedicat a l’exposició d’obres d’artistes molinencs i de tot arreu.

Benvingut el nou Museu Municipal

L’acostament dels presos és inajornable

Fa uns dies, Pedro Sánchez donava una gran sorpresa al confirmar la transitorietat del poder en demo-
cràcia –una regla que la dreta semblava haver oblidat, tal com ja ha fet en altres ocasions– quan, aprofi-
tant la sentència Gurtel i amb els vots de Podem i els partits bascos i catalans, feia caure Rajoy i deixava 
Rivera amb un pam de nas. A partir d’aquest fet inesperat es genera un nou escenari de diàleg amb el 
Govern espanyol a fi d’aconseguir l’alliberament de tots els presos polítics i el retorn dels exiliats.

Sánchez necessitarà molta força i habilitat per liderar el progressisme i contenir la vella guàrdia del 
seu partit, però esperem que el nou Govern exerceixi com una força integradora capaç d’oferir veu a tots 
els agents socials i actuï amb voluntat de resolució amistosa de les moltes discrepàncies plantejades. Seria 
molt assenyat rectificar la prepotència i les ànsies d’escarmentar els líders independentistes exhibida 
per l’anterior Govern i fer gestos polítics decidits en favor de l’alliberament dels presos, un primer pas 
imprescindible a fi de normalitzar les relacions de l’Estat espanyol amb el poble de Catalunya. 

L’acostament dels presos és urgent, perquè és una qüestió legal i humanitària, però no és suficient: 
cal una amnistia per a tots els presos i exiliats. Els constitucionalistes consideren que els polítics indepen-
dentistes que van facilitar l’1 d’octubre han de respondre davant la justícia perquè van desobeir la llei, 
però han de tenir en compte que la voluntat dels catalans de referendar de nou la llei establerta sempre 
ha rebut com a resposta una actuació castradora dels tribunals espanyols sobre la voluntat democràtica 
del poble de Catalunya. L’amnistia no és una concessió, és un dret que tenim davant l’actuació d’uns 
tribunals polititzats.

La distància a què es troben les presons constitueix un acarnissament que s’afegeix a un decret judicial 
de privació de llibertat i al reiterat sosteniment de la decisió a cada nova apel·lació. Això és inútil, ens 
fereix i ens indigna. Des del 16 d’octubre passat, Txell Bonet viatja a la presó de Soto del Real per visitar 
el seu company, Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, tancat a la presó. El mateix esforç han 
de fer els familiars de la resta d’empresonats i empresonades preventivament en centres penitenciaris 
madrilenys.

Però Xavier Garcia Albiol considera poc important l’acostament dels presos; diu que no és que estiguin 
tan lluny i que no cal patir perquè no som al Vietnam. Així responia Txell Bonet les paraules del líder 
popular: “Convido el senyor Albiol a acompanyar-me a fer el viatge de 1.300 km d’anada i tornada, amb 
el meu fill d’un any. Aquesta serà la setmana 34 que ho farem: 44.200 km. No és una qüestió humanitària, 
ho recull la Constitució i la Convenció dels Drets dels Infants”

Il·lustracio portada: Alfred Bofill
Mà (2018)
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Tornen les Aules d’Estudi a la Federació Obrera i a la Biblioteca Pau Vila 
La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Molins de Rei organitza les Aules 
d’estudi  en el període d’exàmens dels estudiants universitaris per tal que els i les 
joves tinguin un espai on poder estudiar en condicions idònies.
El dies i horaris de les Aules d’Estudi 2018 a la Biblioteca Pau Vila són: 
del 23 de maig al 6 de juliol:
-dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 14 h 
-dissabtes, de 16 a 24 h
-diumenges, de 16 h a 22 h 
24 de juny, tancat per festivitat de Sant Joan.
Durant aquests horaris, els serveis habituals de préstec de la Biblioteca no estan 
disponibles. 
El dies i horaris de les Aules d’Estudi 2018 a la Federació Obrera són: 
del 22 de maig al 6 de juliol:
-de dilluns a divendres, de 9 a 14 h 
-de dilluns a divendres, de 16 a 22 h
Amb la finalitat de garantir un espai idoni per a l’estudi, les persones usuàries de 
les aules han de respectar el silenci i les normes bàsiques de bona convivència, com 
també tenir cura del material que hi ha.
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://pijmolinsderei.
blogspot.com.

Punt Jove

Punt Jove

Pel que fa el nou nom de la Biblioteca Municipal, 
podríem pensar que, com que som on som, anem pel 
que és més fàcil.
S’acorda posar el nom de Josep Salceda 
i Castells a la Biblioteca Municipal de 
Cambrils
“El Ple de l’Ajuntament de Cambrils va acordar,  per 
unanimitat, posar el nom de Josep Salceda i Castells a la 
Biblioteca Municipal. La proposta de posar aquest nom 
a la Biblioteca va ser fruit de diferents persones de dife-
rents àmbits de la societat cambrilenca que van creure 
que Josep Salceda mereixia ser recordat, a més, amb el 
nom d’un equipament cultural, donada la seva dedicació 
al llarg de tota la seva vida per tot el que feia referència a 
Cambrils i sobretot en el seu àmbit cultural i associatiu.” 
Lluís Rovira – Revista Cambrils – Número 561 – Maig 
del 2018

Anem per feina, catalans, que cada dia que passa 
tenim més a prop les nostres fites democràtiques i de 
llibertat.
Prioritat: revertir els danys del 155
“FITES: El nou executiu vol recuperar el control dels 
Mossos, restablir els organismes suprimits i les delegaci-
ons clausurades, i restaurar els càrrecs destituïts. 
DINERS: També s’ha d’aixecar la intervenció financera.” 
El Punt Avui – 4 de juny del 2018

Llibres, novetat destacada 
En diuen “adoctrinar” quan el que 
s’explica no els agrada.
“Quan s’està assetjant mediàticament i també judicial un 
grup de mestres acusats de delicte d’odi per haver expli-
cat als seus alumnes què va passar l’1 d’octubre, és molt 
oportú aquest àlbum de Sidillà, ben editat com de costum.
Escrit per Adrià Pujol i Cruells (Begur, 1974), antropòleg, 
escriptor i traductor (acaba de rebre el premi Serra d’Or 
per la seva traducció de L’eclipsi, de Perec), és molt pro-
bable que hagi traslladat al paper el que va explicar a les 
seves filles el 2 d’octubre passat. I ho fa de manera dià-
fana, sense obviar res ni carregar les tintes. La visió és la 
d’un demòcrata i més aviat independentista, però tant és, 
hi ha uns quants fets innegables que quan els contraris a 
la independència els escolten senten l’impuls de reprimir 
la informació (no opinió) com sigui. D’entrada acusant-
nos d’adoctrinadors.”
“Cultura” – Suplement de Cultura i Espectacles d’El Punt 
Avui – 20 de maig 2018 

Vicent Partal: “Contra la repressió hem d’estar units 
de manera cega”
El director de Vilaweb va oferir una 
xerrada a l’Ateneu Juvenil organitzada 
pel CDR Cambrils
“La sala de concerts de l’Ateneu Juvenil es va omplir de 
gom a gom per escoltar l’acurada anàlisi política actu-
al que va fer el periodista i director de Vilaweb, Vicent 
Partal, el passat 12 d’abril. (...) En resposta a una inter-
venció que exigia que s’haurà de passar comptes, algun 
dia, de tot el que ens estan fent, Partal va dir que “no hem 
de voler la venjança, però sí que hem d’exigir responsabi-
litats, no hem de ser venjatius, però no hem d’oblidar.”
Lluís Rovira – Revista Cambrils –  Número 561 – Maig 
del 2018

Mapes
Com molt probablement deveu saber, especialment si teniu el costum de llegir aquests 
breus comentaris mensuals (cosa que, de ben segur i com a penitència en vida, us 
desgravarà el dia del Judici Final), un servidor, especialment des que fa ja uns anys 
va deixar de treballar per guanyar-se les garrofes, passa una bona part del seu temps 
lliure (que és, de fet, total) a la bonica i propera localitat de Torrelles de Llobregat.

Aquesta població, juntament amb les també veïnes de Sant Climent de Llobregat, 
Santa Coloma de Cervelló i el Papiol, són particularment conegudes (entre unes 
altres gens menyspreables coses) per una generalment excel·lent collita de cireres, 
circumstància aquesta que és aprofitada, per dir-ho així, per celebrar, any rere any, 
des de les acaballes del mes de maig als començaments de juny, les seves respectives 
Festes de la Cirera, que compten amb la visita de un nombrós públic, entre el qual 
destaca especialment el provinent de Can Fanga.

Doncs bé, tot i que Torrelles de Llobregat i Sant Climent de Llobregat estan a 
tocar, resulta que no existeix una via practicable en vehicle de quatre rodes que les 
uneixi, de manera que si hom vol desplaçar-s’hi, ho ha de fer mitjançant un distret 
tomb. 

Així les coses, amb la intenció de cercar la ruta més adient, fa ja unes quantes 
setmanes vaig fer ús de l’amic Google, que, a més a més de marcar-me en un mapa el 
camí suggerit (per les carreteres BV 2005, BV 2002, BV 2004 i BV 2003), m’indicà 
els noms de les poblacions per on passaria, tot i que ho féu “batejant-les”, començant 
per l’origen –Torrellas de Llobregat–, passant per S. Vicente dels Horts, Santa 
Coloma de Cervelló (aquesta estava bé) i San Clemente de Llobregat. Unes altres 
localitats de l’entorn que igualment apareixien en l’esmentat mapa eren San Baudilio 
de Llobregat, Begas, San Justo Desvern i, òbviament, també Molins de Rey.

I és que resulta del tot obvi que, com prou encertadament manifesten alguns, 
l’idioma que de debò està no ja menystingut, sinó fins i tot proscrit al nostre país és 
l’espanyol. I ja començo a estar prou tip de tant d’adoctrinament!

Josep Lluís Revenga
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1. Finançament amb préstec, ofert per CaixaBank, SA, i finançament amb targeta, ofert per CaixaBank Payments, EFC EP, SAU en exclusiva per a targetes comercialitzades per CaixaBank que acceptin 
fraccionament. Finançaments subjectes a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l’entitat que correspongui. Condicions de finançament 
per al televisor Samsung QLED Q8FN de 139,7 cm (55”) (QE55Q8FN) + Rakuten TV + FlixOlé: Termini: 40 mesos. TIN: 0 % (TAE: 0 %). Sense comissions d’obertura ni d’estudi. Import total 
finançat sense assegurança: 2.199 € (39 quotes de 54,98 € i una última de 54,78 €). Import total finançat amb assegurança: 2.499 € (39 quotes de 62,48 € i una última de 62,28 €). El finançament per 
adquirir el televisor es pot formalitzar sense contractar l’assegurança. Durada de l’assegurança: 30 mesos. Consulta altres opcions de finançament a la teva oficina de CaixaBank. 2. Promoció i venda 
oferta per PromoCaixa, vàlida fins al 31-8-2018. PromoCaixa, SA, Gran Via de Carles III, 105, 08028 Barcelona. NIF A-58481730. © PromoCaixa, SA, Barcelona 2009. També disponible amb pagament al 
comptat. PVP sense assegurança, 2.199 €; PVP amb assegurança, 2.499 €. Per a informació més detallada sobre el televisor i les condicions de venda, consulta www.CompraEstrella.com. 3. SegurCaixa 
Electrodomèstics és una assegurança de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, comercialitzada per CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de 
VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A08663619 i domicili al carrer del Pintor Sorolla, 
2-4, 46002 València, i inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. Informació subjecta a les condicions generals, particulars i especials de cada pòlissa, i també 
a les condicions de subscripció. En cas de sinistre, truca al telèfon d’atenció per a sinistres de SegurCaixa Electrodomèstics: 932 757 945. Límits de la cobertura: a) 3 reparacions per anualitat per un import 
màxim de 300 €/reparació entre desplaçament, mà d’obra i materials. b) No es reparen els electrodomèstics de més de 10 anys d’antiguitat ni els béns d’oci de més de 5 anys d’antiguitat. c) Si el cost de la 
reparació supera els 300 €, s’indemnitza el client en funció de l’antiguitat del bé avariat. d) Període de carència: 30 dies. NRI: 2501-2018/09681

A CaixaBank pots fer realitat les teves il·lusions. I ara, pots finançar un 
televisor Samsung QLED de 139,7 cm (55”) al 0 % TAE1, sense 
interessos ni comissions, amb tot el cinema i les sèries de Rakuten TV i 
FlixOlé per 62,48 € al mes. Producte ofert per Compra Estrella.2 I a més, 
amb l’assegurança SegurCaixa Electrodomèstics inclosa.3

Aprofita-ho aquí, allà i, sobretot, ara.

Samsung QLED TV 139,7 cm (55”)

per 62,48 €/mes

al 0 % TAE (assegurança inclosa)

amb cinema i sèries

Master A4 COLOR BALONCESTO CAT.indd   1 1/6/18   10:39
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L’Ajuntament de Molins de 
Rei ha decidit facilitar les 
peticions d’ajudes socials 
que estan subjectes a uns 
determinats requisits amb 
la presentació de la corres-
ponent sol·licitud i tota la 
documentació necessària. 
Per aquest motiu, des de l’1 
de març, l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana, l’OAC, comp-
ta amb un equip d’atenció 
especialitzada format per 
una treballadora social i 
una administrativa que 
assessoren els vilatans en 
les sol·licituds i la seva la 
tramitació.

En aquesta Oficina de 
Prestacions Socials, a banda 
de poder fer una atenció 
més ràpida, concreta i per-
sonalitzada, es redueix el 
nombre de gestions a l’hora 
de fer els pagaments dels 
ajuts econòmics mitjançant 
transferències bancàries, 
es disminueix el nombre 
de documentació a presen-
tar perquè en alguns casos 
s’unificaran les dades de 
les persones sol·licitants 
i es tramitaran les peti-
cions de certificacions cap 

a  altres administracions. 
Una altra de les millores 
és que s’eviten desplaça-
ments innecessaris perquè 
s’informa els usuaris telefò-
nicament sobre l’evolució 
dels tràmits. 

Els ajuts que es poden 
sol·licitar en aquesta nova 
oficina són: el passi metro-
polità; els ajuts socials per a 
gent gran, com ara de l’IBI, 
de l’aigua i d’escombreries, 
i l’ajut per a persones de 
75 anys o més que viuen 
soles; els ajuts a l’IBI i a 
la taxa d’escombraries per 
a famílies en situació de 
vulnerabilitat, i la targeta 
d’aparcament per a perso-
nes amb discapacitat.

Una altra de les novetats 
és que, fins al 30 de nov-
embre, les persones grans 
de Molins de Rei poden 
tramitar tots els seus ajuts 
en una única sol·licitud en 
aquesta nova oficina.

En els dos primers 
mesos de funcionament de 
l’Oficina de Prestacions 
Socials, ja s’han fet 554 
atencions a 279 persones. 

Redacció

Els sis grups de percussió 
de Molins de Rei van oferir 
una actuació musical com 
a cloenda de la segona edi-
ció del programa “Tenim 
drets, teixim llibertats” que 
enguany s’ha fet sota el 
lema “La nostra veu, el nos-
tre compromís”. La festa es 
va fer el passat 5 de maig a 
la Platja de la Nova Icària 
de Barcelona.

Coordinats per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, 
Molins de Rei ha tingut 
una presència molt desta-
cada en la campanya en la 
qual més de 1.200 habitants 
de 10 municipis metropoli-
tans han participat en els 78 
tallers i 5 activitats organit-
zades per reflexionar sobre 

els drets de les persones 
refugiades.

La festa de cloenda 
va servir per destacar la 
feina feta durant els darrers  
mesos amb grups i associa-
cions locals, els quals van 
explicar l’experiència i els 
aprenentatges dels tallers. 
Els assistents també van 
poder escoltar el testimo-
ni vivencial d’una persona 
refugiada, van gaudir d’una 
performance col·lectiva 
(amb participació dels 
10 municipis implicats) i 
ballar al ritme d’una actu-
ació musical a càrrec dels 
sis grups de percussió de 
Molins de Rei.

J.F.

Unes 200 persones van 
participar el diumenge 15 
d’abril en les migas soli-
dàries, una jornada gas-
tronòmica que des de fa sis 
anys organitza l’Associació 
de Veïns del barri de les 
Conserves. 

L’única condició que es 
demana per poder menjar 
un plat de migas és que 
s’aportin productes alimen-
taris de primera necessitat 
per cedir-los a Càrites, de 
manera que es pugui ajudar 
les persones més necessi-
tades de la vila. En aques-
ta edició s’han recollit uns 
290 quilos d’aliments.

L’Associació de Veïns de 
les Conserves fa una valo-
ració positiva de la jornada, 
“perquè és un retrobament 
amb el veïnat i, a més, ens 
permet col·laborar amb 
Càritas”, explica la pre-
sidenta de l’entitat veïnal, 
Mar Domínguez.

J. F.
Fotografies cedides per

l'AAVV
Less Conserves

L’Ajuntament obre una oficina per 
agilitar les sol·licituds d’ajudes

Els grups de percussió 
de la vila participen en la 
cloenda de la segona edició de 
“Tenim drets, teixim llibertats” 

Les migas solidàries recullen 
uns 290 quilos d’aliments

Entre el 23 i 26 de maig es 
van celebrar a les Reials 
Drassanes de Barcelona la 
20a edició del Saló de la 
Gent Gran de Catalunya. La 
PARM (Plataforma Afectats 
Residència Molins) hi va 
participar en diverses acti-
vitats programades per a la 
gent gran, entre les quals 
una caminada de 5 quilò-
metres pel passeig Marítim. 
Aquesta activitat va reunir 
més de 1.200 persones, més 
grans de 60 anys, vingu-
des de diferents punts de 
Catalunya. 

La PARM va ser con-
vidada pels organitzadors 
de la Fira a participar amb 
una xerrada que portava 
per títol: “Reivindicant els 
nostres drets, per un enve-
lliments digne, noves resi-
dències publiques”, que va 
tenir lloc a la Sala Àgora. 
En Joan Clos, la Maria 
Rosa Rodrigo i la Judith 
Herrera van explicar que 
amb la força i el suport 
d’un col·lectiu es poden 
tirar endavant aquests pro-
jectes tan necessaris per a 
la gent gran.  

La PARM vol agrair al 
president de Firagran, Juli 
Simó, i a tot el seu equip la 
seva acollida i el bon tracte 
rebut, i també volen fer un 
reconeixement a Francesc 
Garceball, expresident dels 
Jubilats de Catalunya-UGT, 

qui amb el seu exemple i 
lluita va aconseguir unes 
pensions dignes per a les 
viudes.

PARM 
(Plataforma Afectats 

Residència Molins)

La PARM porta la seva petició 
al Saló de la Gent Gran de Catalunya
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L’any 1937, en plena Guerra 
Civil, Molins de Rei, igual 
que la resta del territori, 
va veure com el conflicte 
deixava petjada a la vila. 
Els mitjans de transport no 
circulaven, les comunica-
cions via telefònica eren tan 
extraordinàries que avui dia 
ens és difícil d’imaginar. 
En general, els serveis eren 
una mancança de primer 
ordre. L’alimentació i dis-
posar d’atenció sanitària 
eren un luxe que avui es 
viu, només i per desgràcia, 
en països subdesenvolupats 
i en conflicte bèl·lic. 

Amb aquesta situació, la 
societat civil es va mobi-
litzar i un conjunt de joves 
molinencs van crear un 
servei d’ambulància. Tots 
ells eren voluntaris i dona-
ren origen a una incipient 
Creu Roja a Molins de Rei. 
Aquests primers volunta-

ris se’ls va formar en pri-
mers auxilis, amb l’ús de 
les lliteres (material molt 
rudimentari de fusta que 
obligava a portar una gran 
coordinació entre els quatre 
portalliteres). Els dos pri-
mers portalliteres de què en 
tenim constància foren en 
Teruel i en Canut. Aquest 
darrer fou president de la 
institució uns anys després. 

La Creu Roja donava els 
seus primers passos amb 
aquests joves al soterra-
ni del que havia estat el 
Cinema Versalles. Tot i les 
ganes i l’entusiasme, la 
Creu Roja no disposava de 
material sanitari, els recur-
sos eren precaris i, evident-
ment, insuficients. 

La primera “ambulàn-
cia”, o, més ben dit, el 
primer vehicle que es va 
utilitzar com a ambulància, 
fou donació d’un particular 

de la vila, qui s’encarrega-
va de conduir-la. Aquesta 
petita millora va perme-
tre poder transportar els 
malalts i ferits amb més 
facilitat i rapidesa.

Amb aquesta millora, la 
delegació de la Creu Roja a 
Molins de Rei es va conver-
tir en una de les primeres 
assemblees de l’entorn de 
Barcelona perquè disposa-
va de vehicle propi. Aquest 
fet va fer que la Creu Roja 
de Barcelona demanés als 
voluntaris de la nostra vila 
que anessin a la capital bar-
celonina  després de cada 
bombardeig. 

Al llarg dels 80 anys, la 
Creu Roja ha anat donant 
resposta a les necessitats de 
la societat molinenca i de 
les rodalies, de manera que 
ha fet front a serveis que 
l’Administració no podia 
atendre. En els orígens, la 
institució donava cober-
tura a serveis tan bàsics 
com l’assistència sanitària 
i el transport de malalts, 
gestionà els primers grans 
hospitals de Catalunya i en 
molts casos, com en el de 
Molins de Rei, era el centre 
de referència de l’assistèn-
cia primària, el que avui 
dia coneixem com a centre 
d’assistència primària i fa 
uns anys CAP o ambula-
tori. 

Actualment, la Creu 

Roja continua amb ajuda 
humanitària, a països llu-
nyans i a casa nostra, i fa 
programes d’inserció labo-
ral, amb programes de for-
mació, i dona resposta a les 
emergències. 

El nostre repte és estar 
cada cop més a prop de les 
persones.

Adrià Domínguez, 
Creu Roja de 

Molins de Rei

Elastic Family és una ONG 
composta per poc més 
d’una dotzena de membres 
que, com el seu nom indica, 
s’estira i es multiplica de 
manera extraordinària quan 
hi sumem tots els que s’hi 
van afegint quan arribem a 
Senegal: sanitaris, pacients, 
autoritats, socis i amics.

Som una ONG de recent 
creació, però de llarga expe-
riència sobre el terreny. La 
molinenca Teresa Selles, 
l’anima mater del projecte 

i la nostra gurú, fa anys 
que va quedar captivada 
per l’encant de la manera 
de fer de la gent d’un petit 
poble (Thionk Essyl) situat 
a la baixa Casamance, a 
Senegal. La Teresa ha actu-
at amb diferents ONG i ara 
ens hi ha anat arrossegant 
a tots fins a formar aquesta 
gran família de recent cons-
titució.

La Teresa, cirurgiana 
vital i hiperactiva de pro-
fessió, va ensopegar gai-

rebé de casualitat, quan 
col·laborava amb una altra 
ONG, amb un petit hospital 
enmig del no-res, on el qui-
ròfan inundat i tancat era 
poc més que una habitació 
buida i esgavellada. On tots 
hi veien un magatzem de 
brutícia, ella hi va trobar 
un projecte de futur i una 
manera de retornar a aque-
lla gent que li havia obert el 
cor una mica d’esperança i 
de qualitat de vida.

A Casamance, la majo-
ria subsisteixen del conreu 
d’unes terres que treballen 
de manera ancestral, sense 
ajuda de màquines ni bes-
tiar, a cop d’aixada com 
abans, i el problema és que 
cada cop que fan un esforç, 
les hèrnies neixen i es fan 
grans, i al final han de parar 
de treballar.

Si el cap de la família 
no treballa, no es menja i, 
de vegades, és el fill qui 

ha de deixar 
l’escola per 
substituir el 
pare al camp.

Els habitants de Thionk 
Essyl saben que un parell 
de cops a l’any arribem els 
lulum, com ens anomenen, 
i que amb nosaltres s’obrirà 
el quiròfan. Els imams a 
les mesquites, i fins i tot 
un programa de ràdio, els 
recorden que venim i es 
fan llargues llistes d’espera 
de pacients que requerei-
xen ser operats de tot tipus 
d’hèrnies o d’altres dolèn-
cies quirúrgiques menors.

Durant tot l’any anem 
venent bosses, samarretes, 
polseres, fem concerts i 
busquem nous socis i dona-
cions. Enguany, fins i tot 
ens han regalat frontals i 
maletes!!!  Aquest mes de 
juny,  l’Elastic s’ha posat 
en marxa amb més de 400 
quilos de pes carregat a 

les nostres maletes plenes 
de material sanitari i medi-
caments, però, sobretot, 
d’energia i d’il·lusió.

Hi anem cada any, però 
és com si fos el primer. 
Treballem 12 hores al dia 
durant gairebé 10 dies, 
veiem més de 150 pacients 
i es fan més de 80 interven-
cions. Anem mal menjats i 
mal dormits, però tot i que 
pugui semblar esgotador, fa 
l’efecte contrari en nosal-
tres, ja que tornem exul-
tants, feliços i amb les piles 
carregades per a tot l’any, 
perquè, encara que sembli 
un tòpic, qui més en dona 
és qui més en rep i el retorn 
que rebem del poble diola 
i el seu escalf és quelcom 
que no es pot explicar.

Diana Domínguez 

L’Assemblea local de la Creu Roja fa 80 anys

Elastic Family, molt més que una família
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El pintor Alfred Bofill 
ha compartit a les xarxes 
socials dibuixos per recla-
mar la llibertat dels pre-
sos polítics. La curiositat 
és que alguns els va fer 
a finals dels anys 60, en 
plena dictadura franquista, 
i no han perdut gens de 
vigència. Segons l’autor, 
“quan sents la necessitat 
d’expressar-te fas servir 
el que tens i, en el meu 
cas, doncs són això, els 
meus dibuixos. En aque-
lla època n’hi havia molts 
de presos, s’empresonava 
molta gent”. 

Un dels dibuixos que 
més impacten és el titu-
lat Presos, realitzat l’any 
1969, i s’hi poden veure dos 
rostres cridant d’angoixa, 
amb cabells llargs; a la part 
inferior, una margarida que 
se’n va de les mans: “Una 
flor és una cosa maca, 
com la llibertat, i quan 
la llibertat està empre-
sonada, és com una flor 

que es marceix, que es va 
fonent”. 

El fet de recuperar els 
dibuixos i compartir-los 
a les xarxes va ser fruit 
del moment vital de veure 
l’empresonament i l’exili 
d’activistes i càrrecs elec-
tes, però també de viure 
molt de prop la indefen-
sió i l’arbitrarietat. “En 
una de les moltes con-
centracions que s’han fet 
aquests darrers mesos a 
la plaça de la Vila, quan 
ja havíem acabat, la poli-
cia va identificar quatre 
o cinc nois –que tant et 
podia tocar a tu com a 
un altre– i amb aquestes 
identificacions ara n’han 
cridat un a comissària i 
li diuen que determinat 
dia estava tallant una 
carretera, quan resulta 
que aquell dia estava en 
un altre lloc ben lluny, i 
demostrable”. Per a Bofill, 
això vol dir que “agafen 
dades de persones, inves-

tiguen qui són i després 
decideixen qui agafen”. El 
pintor molinenc considera 
que aquestes provocacions 
són constants i que fins ara 
“tothom s’ha contingut 
molt”, per això tem que si 
això continua, “la gent més 
jove s’engrescarà, perquè 
si a mi, amb l’edat que 
tinc, ja em fan bullir la 
sang…”. 

En conseqüència, el camí 
que estan agafant les coses 
no li està agradant gens: 
“Acusar de terrorisme els 
CDR, i altra gent, ho veig 
tan passat de rosca que 
arribem quasi a nivells de 
l’època franquista, quan, 
tot i haver-hi un quar-
ter de la Guàrdia Civil 
a Molins de Rei, fèiem 
vagues, reunions, encarte-
llades, pintades… i molts 
cops acabàvem al cuarte-
lillo, cosa normal en una 
dictadura, però totalment 
intolerable que passi 
ara”. I posa d’exemple 
l’experiència que va viure 
en una assemblea de tre-
balladors de la vila que “la 
Guàrdia Civil va impedir, 
però que al cap de poc 
vam aconseguir fer sense 
problemes a través del 
sindicat vertical CNS”.

Quan se li pregunta 
per què succeeix tot això 
després de tants anys de 
democràcia, Bofill respon 
que “fins ara havíem pas-
sat una època en què tot 
semblava maco, que no 
ho era, però ho sembla-
va, perquè ja hi havia 
la corrupció del 3%, del 

5%, etc. El que passa ara 
és que està sortint tota 
la porqueria dels poders 
econòmics, judicials i polí-
tics de dretes, i, al mateix 
temps, s’han fet lleis per 
retallar llibertats i drets 
socials”. L’altra causa, 
segons l’Alfred, és que no 
hi ha divisió de poders i 
els jutges progressistes han 
estat apartats dels grans tri-
bunals. “Hi ha una justícia 
amb grans diferències de 
criteri. Per exemple, els 
grans estafadors paguen 
una multa i se’n van tan 
tranquils, i un noi, que 
amb una targeta roba 79 
euros, li fan complir 6 
anys de presó.” 

El creador molinenc 
també ha viscut amb 
preocupació la censura 
d’artistes, com ara el cas 
de les fotografies de presos 
polítics de Santiago Sierra, 
a la fira Arco de Madrid, o 
els casos de cantants empre-
sonats per les lletres de les 
seves cançons, i creu que 

vivim una situació kafkiana 
que ningú s’esperava. “Als 
anys 70, i primers dels 80, 
hi havia un tou de revistes 
on els acudits, els còmics i 
les vinyetes eren brutals. 
De vegades agafo núme-
ros antics de la revista 
Ajoblanco, La Codorniz, el 
Jueves, El Papus... i se’n 
fotien de tot. I ara, per-
què no dius “visca el rei” 
i cantes no sé què, doncs 
tens problemes i fins i tot 
pots anar a la presó.” 

Tanmateix, la principal 
diferència que veu entre 
l’època actual i la de finals 
del franquisme és que lla-
vors hi havia més unitat. 
“Quan hi havia activitats 
a favor dels presos, ens 
trobàvem per solidaritat 
gent de tots colors: hi 
havia persones del PSUC, 
del PSC, de Convergència, 
d’Esquerra Republicana, 
trotskistes, comunistes 
de Bandera Roja, per-
sones a títol individual, 
etc. i ara, això no passa”. 

Alfred Bofill recupera dibuixos fets durant el 
franquisme per reclamar la llibertat dels presos polítics

Alfred Bofill, una 
persona compromesa

Alfred Bofill Rebulà va néixer l’any 1951 a Molins 
de Rei en una família dedicada a la vaqueria i a la 
pagesia. Durant els anys 70 va ser un dels funda-
dors de la Unió de Pagesos i, a Molins de Rei, de 
Comissions Obreres, en aquella època sindicats clan-
destins. Infiltrat, juntament amb altres membres de 
CCOO, en la Central Nacional Sindicalista (CNS), el 
sindicat vertical franquista que hi havia dins la Unión 
de Técnicos y Trabajadores del Téxtil, va participar 
activament en l’organització de vagues a les fàbriques 
de la vila per reclamar millores i drets laborals. 

Durant el període 1979-1982, amb el primer ajun-
tament democràtic, va ser regidor d’Ocupació, Neteja 
Viària i Fira. Va ser llavors quan, amb la Regidoria de 
Cultura dirigida per Julià Canals, es va canviar el model 
franquista de Festa Major i Fira de la Candelera. 

L’any 1987 es va presentar com a candidat a alcal-
de per Iniciativa per Catalunya. Les eleccions les va 
guanyar Casimir Boy (PSC) i d’acord amb el pacte 
de govern que es va fer entre partits, Alfred Bofill es 
va encarregar de nou de la Neteja Viària. Aleshores, 
amb l’entitat Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius 
(CEPA) va impulsar la recollida selectiva de resi-
dus, una iniciativa pionera en aquell moment a tot 
Catalunya.

Dissenyador gràfic, va crear juntament amb en Joan 
Prats l’empresa Expo Gestió, dedicada a l’organització 
de fires, com la Candelera de Molins de Rei, la de Sant 
Feliu de Llobregat, la de Sant Boi de Llobregat o la de 
Vilanova i la Geltrú. 

Actualment està jubilat i segueix dibuixant, pintant 
i col·laborant amb les entitats de la vila. Cada dijous al 
matí participa a les tertúlies de Ràdio Molins de Rei. 

À.B.R.

OTTO DIESEL
Pla, 21 (Pol. Ind. El Pla) - 08750 Molins de Rei Barcelona 
Tel. 936 682 838 - www.ottodiesel.com
Consum mixt: 3,8 - 5,8 l/100 km. Emissions de CO2: 99 - 134 g/km. 
Consum homologat d’acord amb la normativa europea.

NOU 
NISSAN QASHQAI
SEMPRE EL PRIMER
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Segons Bofill, s’ha creat 
una divisió molt greu del 
tipus “estàs amb mi o con-
tra mi”, i explica que, per a 
ell, això és absurd, perquè 
“la democràcia és que tu 
pots dir el que penses i 
jo també puc dir el que 
penso. La democràcia no 
és només el teu pensa-
ment”. 

El pintor molinenc també 
és un dels impulsors d’una 
recollida de signatures per 
canviar el nom de la vila 
i treure’n la paraula “rei”. 
Per aquest motiu també ha 

realitzat una sèrie de vin-
yetes que han circulat per 
les xarxes socials i visualit-
zen el munt d’expressions 
col·loquials on fem ser-
vir aquest mot. “És una 
manera  de dir no a la 
monarquia i si a això li 
afegim que jo tinc mone-
des dels anys 30 del segle 
XX on es llegeix “Molins 
de Llobregat”, doncs, és 
clar, m’agrada molt més 
aquest nom”. 

Cm cal suposar, no 
tothom està d’acord amb 
això: “Hi ha qui em diu 

que,0 històricament, el rei 
fundador de Molins era 
«bon tio», però jo con-
testo que els reis sempre 
han anat a la seva i han 
espoliat i liquidat sense 
miraments tothom qui 
els feia nosa”. En aquest 
moment ja ha recollit 1.000 
signatures i quan arribin a 
3.000, sembla que es podria 
demanar de fer una consul-
ta popular. “Aquest cam-
panya la van començar 
un seguit de joves fa dos o 
tres anys i ningú no els va 
fer cas. Ara l’hem reprès 
uns quants i ha tingut més 

ressò.”
No és el primer cop que 

l’art i el compromís polític 
es barregen en l’obra de 
l’Alfred. “Quan t’indignes 
amb les notícies que sur-
ten als mitjans de comuni-
cació, si tens un moment i 
et ve, fas quatre esbossos”, 
afirma. Alguns d’aquests 
esbossos han passat a ser 
quadres, com els que va fer 
amb motiu de les protestes 
contra les guerres de l’Iraq, 
dels Balcans, de Síria, o 
treballs donats a associa-
cions i ONG per ser venuts 
i recaptar fons per als seus 

objectius humanitaris.
Si bé avui els cartells i 

les imatges circulen sobre-
tot per les xarxes socials, 
per a Bofill, el cartellisme 
tradicional de carrer mai 
passarà, perquè en un poble 
el veu tothom i és el més 
efectiu. “Al Facebook, a 
l’Instagram o als grups de 
Whatsapp, només arribes 
a la gent que et segueix i 
aquests són, normalment, 
amics que ja saben de què 
parlem i que ja estan con-
vençuts”, conclou.  

Àngel Beumala Raventós

Es repara el paviment del carrer Barraquer

A principis de juny, el carrer Verdaguer va estar uns 
dies tallat al trànsit de vehicles entre la plaça dels Països 

Catalans i la rotonda de Vallvidrera a causa d’una 
avaria en el clavegueram que va provocar un esvoranc a 

l’alçada de la Font dels Casats. 
Es van haver de suprimir dues parades de la línia 

2 del MoBUS i es va desviar el trànsit per itineraris 
alternatius.. Redacció 

L’Ajuntament ha hagut de reparar la cruïlla del Doctor Barraquer amb el 
passeig del Terraplè pel fet que les rajoles que hi havia posades es trencaven 

contínuament pel pas de vehicles i camions. Els treballs es van fer entre el 5 i 7 de 
juny. Per evitar que es tornin a reproduir els inconvenients s’ha optat per posar-hi 

asfalt.  

Esvoranc al carrer Verdaguer
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JOSEP FERRER (J.F.): 
La de Londres és la teva 
segona experiència vivint 
fora de Molins de Rei. 
Amb 21 anys vas anar 
a estudiar el darrer curs 
de la carrera a Berkeley, 
Califòrnia. Per què?

IRIS BAÑO (I.B.): 
Berkeley va ser una opor-
tunitat única. Tenia ganes 
de veure món i de desco-
brir altres maneres de fer i 
d’ensenyar. La Universitat 
Autònoma de Barcelona té 
un programa de beques per 

anar a estudiar als Estats 
Units. És un programa molt 
competitiu, però vaig tenir 
la sort d’aconseguir-ne una 
per al meu darrer any de 
carrera. Els estrangers que 
estudien a Berkeley paguen 
fins a 30.000 dòlars per 
any i la beca em cobria la 
matrícula sencera! Va ser 
realment un luxe. 

J.F.: Què t’ha aportat 
la UC Berkeley en la teva 
formació? Haguessis après 
el mateix a la UAB?

I.B.: Crec sincerament 

que no he estudiat mai tant 
com quan vaig viure als 
Estats Units. Berkeley és 
una bombolla, és la millor 
universitat pública del món 
i els estudiants són molt 
competitius i brillants. Ho 
vaig descobrir el primer dia 
de classe. Em vaig sorpren-
dre bastant quan vaig veure 
que els estudiants no seien 
junts, que deixaven una 
cadira entre dues persones. 
Vaig entendre de seguida 
que a classe no s’hi anava 
a fer amics! I els professors 
són d’un altre nivell. Vaig 
tenir professors com Peter 
Bartu, expert negociador 
de les Nacions Unides, que 

marxava un parell de set-
manes a Síria per negociar 
amb els rebels de l’oposició 
i després venia i ens expli-
cava l’experiència... 
Tinc una estima especial 
per Barcelona i la UAB, 
sobretot per les amistats i 
contactes que encara con-
servo, però he de dir que 
no podem competir amb el 
nivell d’ensenyament dels 
Estats Units. Allà també 
vaig decidir que volia fer el 
meu màster a l’estranger. 

J.F.: Què et va dir la 
família quan els vas plan-
tejar que volies anar a 
estudiar als Estats Units?

I.B.: Em sento realment 
afortunada perquè sempre 
m’han donat suport. Molts 
amics em van dir que era 
una bogeria, però els meus 
pares sempre van creure en 
mi i em van animar a dema-
nar la beca. És cert que 
Califòrnia està lluny i els 
bitllets d’avió són molt cars 
(de fet, no vaig poder tornar 
en tot l’any), però els meus 
pares sabien que era una 
oportunitat única. 

J.F: Quan vas arribar 
a Califòrnia devies tenir 

un bon nivell d’anglès, 
encara que tothom diu 
que l’anglès que es parla 
als Estats Units és molt 
diferent del que s’aprèn 
aquí. Et va costar molt 
adaptar-te i poder seguir 
les classes?

I.B.: Vaig haver de 
passar un examen ameri-
cà, el TOEFL, abans de 
poder sol·licitar estudiar a 
Berkeley. La nota que em 
demanaven a la universitat 
era realment alta i la vaig 
aconseguir per un punt! 
Em va ajudar molt pas-
sar un estiu previ a Nova 
York, becada pel Ministeri 
d’Educació. Tot i això, al 
principi, les classes em van 
costar, sobretot perquè el 
sistema americà és molt 
diferent. Hi ha molts semi-
naris i les classes són molt 
pràctiques, així que em va 
tocar adaptar-me i partici-
par a classe. Recordo que 
ens treien punts si no parti-
cipàvem...

J.F.: Com és Berkeley, 
la ciutat on vas estudiar?

I.B.: Berkeley és una 
ciutat molt curiosa. Està 
a tocar de San Francisco, 

Iris Baño Romero viu a Londres

“Hauríem de ser més curosos i lluitar per 
disposar d’informació més contrastada”

L’Iris Baño Romero és una jove molinenca de 25 
anys que des de fa tres anys viu en una de les 
capitals financeres del món: Londres. Llicenciada 

en Ciències de la Comunicació per la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), s’ha especialitzat en 
política i economia. Amb un expedient acadèmic impe-
cable, l’Iris, que durant un temps va col·laborar en 
El Llaç, va estudiar el darrer any de carrera a la UC 
Berkeley de Califòrnia, als Estats Units. De tornada a 
Barcelona i amb la llicenciatura sota el braç, va obtenir 
una beca del DIPLOCAT per estudiar, a Londres, un 
màster en Política Internacional a la UCL (University 
College London). I el que havia de ser una estada tem-
poral s’ha convertit en el seu lloc de residència. Hi ha 
ajudat el fet de compartir projecte de vida amb en Tom, 
el seu xicot, un anglès a qui va conèixer a Califòrnia, i 
les diferents propostes laborals que li han sorgit.

Des de fa dos anys treballa com a experta en comuni-
cació per Ecorys, una agència de comunicació i recerca 
que es dedica, bàsicament, a fer campanyes per la Unió 
Europea, cosa que l’obliga a viatjar força.

L’Iris és també tota una artista. Va estudiar piano 
al Conservatori Municipal de Música, a Barcelona, i 
des dels tres anys fins que va marxar de Molins va ser 
alumna de l’Escola Pas a Pas de la Judit Camats. Per 
aquest motiu, les seves afeccions són la música, el ball, 
llegir, escriure i explorar noves ciutats.

Municipi de residència: Londres
Nombre d’habitants: 8,1 milions (13,7 milions si 
comptem la seva àrea metropolitana)
Superfície: 1.572 km²
Distància amb Molins de Rei: 1.135 km en línia recta, 
2 hores d’avió

L’Iris i el seu xicot Tom, en el sopar formal a la Universitat de Cambridge. 
Estiu del 2016

L’Iris, al Golden Gate Bridge, San Francisco. Agost del 2013
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però és una bombolla en 
si mateixa. Està plena 
d’estudiants, de restau-
rants i de bars. El nombre 
de restaurants és realment 
impressionant! Els preus 
del pisos són altíssims i 
hi ha molts sensesostres 
pertot arreu. A causa del 
bon temps i de la cultura 
de la ciutat, Berkeley atrau 
sensesostres de tot el país! 
És realment curiós. Vaig 
descobrir que molts este-
reotips de pel·lícula ameri-
cana tenen part de veritat; 
per exemple, els dies de 
futbol americà, el campus 
sencer es vestia dels colors 
de Berkeley: or i blau. I 
les fraternities (fraternitats 
d’estudiants que viuen tots 
en una casa) eren realment 
populars. 

J.F.: I de Berkeley, i 
a través d’una beca, vas 
anar a Londres a estu-
diar un màster en política 
internacional. Com et va 
sorgir aquesta oportuni-
tat?

I.B.: Després d’acabar 
la carrera de periodisme a 
Barcelona volia seguir els 
meus estudis a l’estranger 
i especialitzar-me en polí-
tica internacional. Vaig 
demanar totes les beques 
que vaig poder i finalment 
vaig aconseguir una beca 
del Diplocat. Vaig triar 
el Regne Unit pel nivell 
d’ensenyament, ja que 
volia estudiar el meu màs-
ter en una de les millors 
universitats d’Europa.

J.F.: I a Londres t’hi 
has quedat. Tenies clar 
que la teva vida profes-
sional com a periodista 
estaria a Londres o fora 

de Catalunya?
I.B,: Sincerament, no. 

Sempre vaig tenir clar que 
volia veure món, però que-
dar-me a Londres va ser 
més una casualitat del destí. 
Just acabar el meu màster, 
vaig rebre una molt bona 
oferta de feina per treba-
llar a Ecorys, una agència 
de comunicació, que no 
vaig poder rebutjar. A més 
a més, el meu xicot, el 
Tom, està fent un doctorat 
a Londres, així que tot va 
coincidir! Tot i això, no 
em veig a Londres a llarg 
termini. Trobo que és una 
ciutat jove, per créixer pro-
fessionalment. 

J.F.: Quina va ser la 
teva primera feina com a 
periodista a Londres?

I.B.: Mentre acabava el 
meu màster vaig fer unes 
pràctiques al Departament 
de Comunicació d’una 
ONG anglesa, The Family 
and Childcare Trust. És 
una ONG que lluita pels 
drets de les famílies al 
Regne Unit. Allà vaig tre-
ballar amb famílies en risc 
d’exclusió, produint cam-
panyes de conscienciació. 

J.F.: I des de fa dos 
anys treballes a l’agència 
de comunicació i recerca 
Ecorys. En què consisteix 
la teva feina?

I.B.: Treballem sobretot 
en campanyes de comuni-
cació per a la Comissió 
Europea. La meva feina és 
molt variada (i una sorpresa 
diària!): des de planificar 
campanyes de comunicació 
fins a coordinar relacions 
amb els mitjans, organitzar 
esdeveniments o crear cam-
panyes de xarxes socials. He 

treballat sobretot en cam-
panyes de comunicació per 
a la Comissió a Brussel·les, 
viatjant a Madrid, París, 
Lisboa, Bucarest, Berlín 
i Nicòsia, entre d’altres. 
Entre els projectes més 
interessants, n’he coordinat 
un de comunicació per a 
la Delegació de la Unió 
Europea a Nicaragua. Hi 
vaig anar dos cops l’any 
passat! Tota una aventura. 
Aquest any ha començat 
fort amb nous projectes. 
Estic treballant com a exper-
ta de comunicació per a un 
projecte de la UE al nord 
de Xipre i coordinant les 
relacions amb els mitjans 
per a una nova campanya 
de comunicació de la UE 
sobre eficiència energètica. 
Per a aquest projecte tenim 
un camió enorme amb 
activitats interactives que 
viatjarà per quatre països. 
Ja hem visitat la República 
Txeca i Romania, i durant 
els propers mesos anirem a 
Grècia i Portugal. 

J.F.: Hi ha molta 
diferència entre el perio-
disme que es fa a Londres 
i el Regne Unit amb el que 
es fa a Catalunya?

I.B.: Crec que no hi ha 
gaire diferència entre la 
manera de fer periodisme. 
Hi ha molt bon periodis-
me d’investigació al Regne 
Unit, però passa el mateix 
a Catalunya. Has de saber 
què llegir i quins mitjans 
consultar. 

J.F.: Un dels perjudicis 
del periodisme és que amb 
la implantació, cada cop 
més, de les xarxes socials, 
tothom pot ser periodista. 
Al Regne Unit es tenen 
molt en compte les xarxes 
socials a l’hora de divul-
gar una notícia?

I.B.: Doncs, malaura-
dament, sí. Estic a favor 
d’utilitzar els nous mitjans 

i canals per divulgar notí-
cies, però a vegades lle-
geixo peces que estan total-
ment basades en un tweet, 
sense cap altra font ni mena 
de contrast. Hauríem de ser 
més curosos i lluitar per 
disposar d’informació més 
contrastada. 

J.F.: Quines diferències 
hi ha entre els mitjans 
de comunicació del Regne 
Unit i els de Catalunya i 
Espanya?

I.B.: El sistema de tele-
visió funciona una mica 
diferent. Per tenir televisió, 
aquí has de pagar una lli-
cència anual. La BBC, la 
televisió pública, té molt de 
prestigi. Sempre que puc 
demano entrades per anar 
de públic a algun progra-
ma de la BBC. Els estudis 
d’Oxford Circus són espec-
taculars! Els diaris grans 
com The Guardian, tot i 
que estan perdent circula-
ció, són encara molt impor-
tants. Com a Catalunya, els 
colors dels mitjans es veuen 
ràpidament. El Regne Unit 
està també molt polititzat...

J.F.: Al Regne Unit, 
la política es viu de la 
mateixa manera que es 
viu a Catalunya? La gent 
hi està implicada o n’està 
al marge?

I.B.: Històricament, la 
gent n’estava més al marge. 
Si mires el percentatge de 
votants en eleccions gene-
rals durant els últims anys 
(ja no cal dir locals), és molt 
més baix que a Catalunya. 
Els joves es mobilitzaven 
poc. Crec que això ha can-
viat des del Brexit. Es va 
veure que no anar a votar 
té conseqüències i sembla 
que ara tot està molt més 
polititzat. 

J.F.: Quina opinió tenen 
els anglesos de la monar-
quia? N’estan contents?

I.B.: La monarquia és 

part de la societat angle-
sa. No he sentit mai cap 
anglès dir res en contra de 
la monarquia. Els anglesos, 
fins i tot els joves, veuen 
la reina Isabel com un cap 
d’estat que aporta estabili-
tat i bona diplomàcia amb 
altres països. En aquest 
sentit, tinc una anècdota: 
vam anar a sopar un dia 
amb uns amics d’en Tom 
(cal dir que d’edat avança-
da) i abans de començar a 
sopar, vam alçar la copa per 
la reina! 

J.F.: La City de 
Londres, juntament amb 
Nova York, és considera-
da un dels centres finan-
cers del món. En què es 
nota? 

I.B.: Jo treballo justa-
ment a la City, al centre de 
Londres. És increïble, però 
al matí, centenars i cente-
nars de persones caminen 
al mateix ritme, tots amb 
americana i corbata, cap a 
les oficines. Es nota també 
en els preus! El preu del 
lloguer en aquesta ciutat és 
un malson. 

J.F.: Estàs preocupada 
per la sortida del Regne 
Unit de la Unió Europea? 
I els britànics, en general, 
ho estan?

I.B.: Per la feina no em 
preocupa, perquè som una 
empresa holandesa amb ofi-
cines per tot Europa, però 
personalment sí. Ningú 
sap què passarà amb temes 
pràctics com la seguretat 
social o les pensions. Em 
preocupa que anem cap a 
un sistema americà en què 
els europeus haguem de 
pagar per veure un metge. 
Ara tenim els mateixos 
drets que els anglesos. 

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

I.B.: Doncs, als matins 
sempre vaig a treballar amb 
bus. Tinc sort perquè agafar 

L’Iris, els seus pares i el seu xicot Tom prenent te anglès a Londres. Juliol del 2017

L’Iris i el seu xicot Tom, al Palace Theatre, sortint de 
l’obra de teatre de Harry Potter. Agost del 2017
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el metro en hora punta a 
Londres és una experiència 
horrorosa. Arribo a treba-
llar cap a les 9 fins a les 
5.30 (si tinc sort i no tenim 
feina urgent). La meva 
oficina està just al costat 
del riu Tàmesi i els dies 
de sol (malauradament, 
pocs a Londres), sortim 
a dinar al costat del riu. 
A les tardes faig diverses 
activitats. Encara ballo un 
parell de cops per setma-
na (les escoles de ball a 
Londres són brutals, fins i 
tot hi ha música en direc-
te) i també estic estudiant 
francès. Estudio a l’Institut 
Francès, al barri de South 
Kensington, el barri francès 
per excel·lència. Una de les 
meves resolucions d’aquest 
any ha estat llegir més lli-
bres, així que també m’he 
apuntat a un grup de lectu-
ra a la biblioteca del meu 
barri. Als vespres passo 
temps amb el meu xicot o 
amb amics. Viatjo bastant 
per feina, cosa que trenca 
la rutina.

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

I.B.: Els caps de set-
mana sortim a explorar. 
Londres presenta una infi-
nitat d’oportunitats, ja que 
és una ciutat enorme i no te 
l’acabaries mai. Els dimarts 
agafo la revista Time Out, 
una revista on surten totes 
les activitats que es fan 
durant la setmana a la ciu-
tat, i hi vaig amb amics o 
amb en Tom. 

J.F.: A on vius exacta-
ment de Londres?

I.B.: Ara vivim al sud 
del riu, en un barri que 
es diu Bermondsey, però 
estem bastant a prop del 
centre, a zona 2 (Londres es 
divideix en 6 zones i la zona 
1 és el centre). Els preus al 
sud són més baixos, per-
què històricament era una 
zona més pobra i més mal 
connectada. Tot i això, el 
nostre barri s’està posant 
de moda, és molt tranquil 
i hi viuen moltes famílies. 
Fins i tot tenim un jardí 
compartit! Un luxe tan a 
prop del centre. 

J.F.: El ritme de vida 
de Londres és igual que el 
de Catalunya? En què es 
diferència?

I.B.: El ritme és diferent, 
tot passa més ràpid aquí. La 
gent no s’atura, no parla. 
Trobo a faltar seure a la 
plaça de l’Ajuntament per 
prendre un cafè amb famí-
lia o amics, per exemple. 

J.F.: Conduir per 
l’esquerra i sistemes 
mètrics diferents, entre 
d’altres. Per què són tan 

diferents els anglesos de 
la resta d’europeus? Què 
és el que més et va cos-
tar d’assimilar d’aquestes 
diferències?

I.B.: Els anglesos no 
s’identifiquen gaire com 
europeus. Creuen que són 
millors que els altres països. 
No sé exactament quina és 
la raó, potser és històrica. 
El que m’ha costat més, 
després de viure als Estats 
Units, és que en general són 
bastant tancats. És difícil 
establir una amistat pro-
funda amb un anglès. Els 
americans, en canvi, són 
molt més oberts. Jo tinc 
sort amb en Tom, ja que 
conec bastants anglesos 
gràcies a ell. A la feina no 
tinc cap problema, perquè 
som tots europeus: treba-
llo entre companys italians, 
portuguesos, alemanys i 
polonesos, entre d’altres. 

J.F.: El tòpic diu que 
a Londres sempre plou i 
està emboirat. És cert? És 
una ciutat trista?

I.B.: Plou més del que 
m’agradaria! Però no és 
cert que sempre estigui 
emboirat. Tenim dies fan-
tàstics i quan fa una mica 
de sol, hi ha una mena de 
bogeria general, no es pot 
trobar lloc a cap terrassa i 
els parcs són plens de gent 
fent pícnics. 

J.F.: L’esport i la cerve-
sa són inseparables de la 
vida dels britànics?

I.B.: Aquesta era una de 
les meves pors quan vaig 
venir a Londres. No supor-
to la cervesa! Però dos 
anys més tard, aquí estic, 
he sobreviscut! És cert que 
hi ha una cultura molt forta 
al voltant de la cervesa i 
dels pubs. És el costat dels 
anglesos que m’agrada 
menys. 

J.F.: Si vinguéssim de 
turisme a Londres, què és 
el que no ens hauríem de 
perdre?

I.B.: Els parcs a Londres 
són espectaculars: Hyde 
Park, Green Park, Regent’s 
Park... Els museus a 
Londres són gratuïts.. Així 
que, si plou, sempre són 
una bona opció. Caminar 
pel costat del riu és visita 
obligatòria, així com veure 
un musical a West End! 

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

I.B.: A prop de Londres, 
per fer una escapada d’un 
dia, la platja de Brigthon 
està molt bé. Les universi-
tats de Cambridge i Oxford 
són també de visita obli-
gatòria. La ciutat de Bath, 
cap al sud, és preciosa, 
treta d’un conte de fades. I 

per veure l’Anglaterra més 
rural, recomano visitar The 
Cotswolds, al centre del 
país. 

J.F.: Quins són els plats 
típics de la cuina angle-
sa?

I.B.: El sunday roast és el 
plat més típic. Els anglesos 
el mengen el diumenge, fet 
amb verdura, patates, carn 
rostida i gravy (salsa de 
carn). Tot i això, el menjar 
més popular a Anglaterra 
és el chicken tikka masala, 
un plat de pollastre indi! 
La zona de Brick Lane, a 
Londres, és molt popular 
per aquest tipus de menjar. 

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

I.B.: L’oferta cultural a 
Londres és espectacular. 
M’agradaria poder tenir-la 
a Molins i també la quan-
titat de menjar de diversos 
països del món. 

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

I.B.: Trobo a faltar la 
família, els amics, el menjar 
(el pa!), el sol, els vermuts 
a la plaça de l’Ajuntament 
o a la Granja, i fins i tot 
les classes de ballet amb la 
Judit. I el silenci... Sempre 
fa gràcia tornar i saludar 
els veïns o coneguts, que 
t’aturin pel carrer. Londres 
és una ciutat enorme i molt 
anònima; trobo a faltar “fer 
més barri”. Com a exem-
ple, aquí els veïns no es 
coneixen. Nosaltres hem 
fet un esforç enorme amb 
en Tom per conèixer els 
nostres veïns. Vam anar a 
saludar pis per pis quan ens 
vam mudar al nou aparta-
ment i al principi va costar! 
La gent aquí no està acos-
tumada. 

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

I.B.: Hi estic molt en 
contacte. Els amics i la 
família estan tots a Molins. 
També segueixo les notíci-

es locals, llegeixo El Llaç i 
el Viu Molins. 

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

I.B.: No hi vaig tan 
sovint com m’agradaria. 
Intento almenys tornar per 
Nadal i un cop a l’estiu. 
Les meves tornades són 
una marató de fons! He de 
veure moltíssimes persones 
en poc temps. Passar temps 
amb la família i els amics 
m’ajuda a desconnectar. 

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

I.B.: La meva família 
ha vingut uns quants cops. 
M’encanta que vinguin a 
Londres i vegin com visc 
i què faig. Especialment, 
els meus pares i el meu 
germà, en Blai, haurien de 

venir més sovint! Estem 
a només un parell d’hores 
de Barcelona, així que de 
vegades em trobo en situa-
cions com la que vaig viure 
fa unes setmanes, quan, 

un dijous, un amic em va 
preguntar si podia comprar 
bitllets per a l’endemà i va 
venir el cap de setmana! 
Vam anar a celebrar Sant 
Jordi a Borough Market. 
La comunitat catalana a 
Londres és molt forta, fins 
i tot hi va haver castellers. I 
vaig poder comprar el llibre 
La plaça del Diamant per 
al Tom, traduït a l’anglès.

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

I.B.: De moment, estic 
molt contenta amb la feina 
i la vida que porto aquí. 
No sé si aquesta oportunitat 
l’hauria tingut a Catalunya. 
Tinc una feina molt interna-
cional i això m’encanta. Tot 
i això, per a mi, Londres no 
és una ciutat on em vegi a 

llarg termini. Amb en Tom 
ens agradaria explorar més 
països després de Londres 
i, qui ho sap?, el nivell de 
vida de Catalunya no l’he 
trobat enlloc. 

L’Iris, amb els seu pares Brighton Pier. Juliol del 2017

L’Iris, amb el seu germà Blai, a Regent Street. 
Nadal del 2017
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Un total de 44 entitats locals 
integren el nou Consell 
per a la Cohesió Social i 
Territorial, l’òrgan de par-
ticipació que ha de diag-
nosticar i proposar mesures 
per pal·liar els efectes de la 
crisi i vetllar per la cohesió 
a la vila. Aquest nou fòrum 
pren el relleu del Consell 
de Seguiment de la Crisi 
Econòmica, que estava 
inactiu des del 2015.

El Consell ha creat tres 
espais de participació: la 
Taula Local d’Habitatge 
(que ja existia com a ens 
independent), la Taula per a 
l’Ocupació i la Reactivació 
Econòmica, i la Taula 
Local de Benestar Social i 
Territorial.

Una de les principals 
novetats d’aquest nou orga-
nisme és la incorporació de 
nous membres de sectors 
com la salut i l’educació o 
nous col·lectius organitzats 
al voltant d’associacions 

i entitats (grups de dones, 
grups d’aturats, gent gran, 
infància, joventut, perso-
nes amb dependència...). 
L’objectiu és que, amb l’ad-
hesió de més representants, 
“es pugui obtenir una visió 
més enriquidora i que es 
puguin dissenyar solucions 
més transversals”, segons 
es diu en una nota de prem-
sa de l’Ajuntament.

A finals d’octubre, i a 
partir del treball del Consell 
i les tres Taules creades, 
s’ha d’elaborar un Pla de 
Xoc Social i Territorial, 
i abans d’acabar l’any es 
portarà al Ple Municipal 
una declaració d’adhesió 
i compromís amb aquest 
pla. L’objectiu és garantir 
que els pressupostos muni-
cipals, inclosos els de l’any 
2019, incloguin partides 
necessàries per impulsar les 
mesures acordades.    

Redacció

Ja es coneix com serà la 
nova carretera. Els redac-
tors del projecte, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
(AMB), i l’Ajuntament han 
explicat amb detall com 
serà la remodelació d’una 
de les principals artèries del 
municipi i com s’afrontaran 
les obres, que començaran 
durant el primer trimestre 
del 2019.

En una primera fase 
s’actuarà sobre una superfí-
cie de 8.432,20 metres qua-
drats, entre el passeig del 
Terraplè i el carrer Raseta. 
El termini de les obres, 
que tenen un pressupost 
de 2,3 milions d’euros, és 
de 10 mesos per tal que 
estiguin enllestides abans 
de la campanya de Nadal. 
Els treballs començaran pel 
costat de Collserola, és a 
dir, per la banda que dona 
al centre de la vila, i quan 
acabin, s’actuarà a la banda 
contrària, la que dona al 

riu. D’aquesta manera es 
podrà mantenir l’activitat i 
la mobilitat, tot i les lògi-
ques restriccions. La resta 
de la carretera es reformarà 
a partir de l’any 2020.  

Atès el neguit expressat 
pels veïns de la zona en 
aspectes relacionats amb 
l’aparcament, els conteni-
dors i les zones de càr-
rega i descàrrega, l’equip 
de govern s’ha compromès 
a crear una comissió de 

seguiment de les obres en 
la qual també hi seran pre-
sents els veïns.

El projecte, redactat per 
l’AMB, s’ha fet a partir de 
la proposta escollida per la 
ciutadania en la consulta 
popular que es va fer. El 
35,74% dels participants 
es van decantar per l’opció 
que oferia transformar la 
carretera amb voreres més 
amples.

Redacció

La carretera es transformarà 
a partir del proper any

L’àrea d’esbarjo de Santa 
Creu d’Olorda s’ha quedat 
sense les barbacoes per a ús 
dels ciutadans. El Consorci 
del Parc de Collserola les 
ha retirat definitivament 
per motius de seguretat, 
ja que comportaven un alt 
risc d’incendi en un entorn 

forestal com el Parc Natural 
de Collserola. La mesura 
també s’ha pres pel mal ús 
reiterat de les barbacoes, 
perquè es feien servir fora 
dels horaris establerts i 
sense cap mena de vigi-
lància.                   

 Redacció

El nou Consell per a la Cohesió 
Social i Territorial està format
per 44 entitats de la vila

Santa Creu d’Olorda es
queda sense barbacoes

Foto cedida Ajuntament / Dani Costa

Foto cedida Ajuntament / Dani Costa
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Organitzada per Molins en 
Transició i la Plataforma 
Cívica per la Defensa 
de Collserola, amb la 
col·laboració del Centre 
Excursionista Molins de Rei 
(CEM), el diumenge 5 de 
maig, una quarantena llarga 
de persones van desafiar les 
inclemències meteorològi-
ques per gaudir d’un mag-
nífica jornada pedagògica 
que va tractar la gravetat 
de les amenaces per a la 
sostenibilitat del Parc de 
Collserola que suposen els 
projectes d’urbanització a 
la Rierada.

Seguint un impactant 
recorregut pels punts –i les 
seves rodalies– més signi-
ficatius afectats pels pro-
jectes, començant per l’ara 
degradat entorn de la font 
de l’Espinagar, els doc-
tors en Biologia i docents 
del BEECA (Biologia 
Evolutiva, Ecologia i 
Ciències Ambientals) de la 
Secció Ecologia de la UAB 
de Barcelona, Cesc Múrria i 
Marisol Felip, van  explicar 
la problemàtica dels cursos 
d’aigua a la Rierada des 
del franquisme, passant per 
la contaminació química 
durant els anys 70-80. 

Afegiren que si al prin-
cipi només es valoraven els 
rius mitjançant paràmetres 
químics, que és una visió 
molt puntual, actualment es 
valoren paràmetres biolò-
gics i aquests donen una 
idea global de l’estat de 
salut de l’ecosistema al 
llarg del temps. 

En el cas de la riera de 
Vallvidrera, a l’alçada de 
les zones urbanitzades de la 
Rierada, es dona la situació 
singular (tal com va afegir 
el membre de la Plataforma 
Cívica per Collserola Josep 
Lluís Moner) que la reser-
va natural de Can Balasc-
la Rierada queda partida 
en dues precisament per la 
zona urbana que el Projecte 
d’Urbanització pretén aug-
mentar en 275 cases de 
nova construcció!

Això compromet de 
manera encara més greu 
l’estat de salut de la riera 
i, per tant, la viabilitat i 
sostenibilitat del Parc de 
Collserola, completament 
amenaçat per aquest pro-
jecte d’urbanització pilotat 
per l’Ajuntament de Molins 
de Rei.

En les zones de bosc-
rouredes que la urbanitza-

ció guanya al bosc, es va 
posar damunt la taula la 
singularitat de Collserola.

A causa de la seva 
diversitat d’ecosistemes, 
una particularitat afegida 
amb relació als altres dos 
parcs de la serralada litoral 
(Garraf i Marina), el parc 
metropolità genera enca-
ra més riquesa en termes 
de presència de diversitat 
d’espècies. 

Aquesta diversitat, és 
clar, queda relacionada amb 
l’espai de què gaudeixen per 
desenvolupar-se i, per tant, 
quedaria amenaçada igual-
ment per la minva d’espai 
del Parc que suposaria 
l’augment de la superfície 
urbanitzada, que trencaria 
també el futur dels alzinars 
en fase d’implantació i les 
rouredes consolidades.

Es va valorar igual-
ment l’estat de la riera a la 
Sibèria. S’hi van trobar 7 
famílies de macroinverte-
brats i es va avaluar l’estat 
de la riera amb l’aplicació 
RiuNet, desenvolupa-
da per la UB en el marc 
d’un projecte de Ciència 
Ciutadana.

Els experts biòlegs van 
posar de manifest, sobre-
tot, l’enorme influència 
de l’existència del Parc 
Natural de Collserola i com 
repercuteix positivament en 
la salut i qualitat de vida 
dels habitants de les ciu-
tats i pobles que hi vivim 
al voltant –no menys de 
quatre milions de perso-
nes!–, ja que influeix en la 
contaminació ambiental, la 
humitat, les temperatures...

Els projectes d’urba-
nització a la Rierada i 
Vallpineda comprome-
ten no solament “un Parc 
Natural on anar a passejar, 

sinó tota l’àrea metropolita-
na”, i per això es va valorar 
“la importància d’impedir 
la reducció d’espais natu-
rals a la Rierada (encara 
fóra millor augmentar-la!), 
ja que és clau per a la 
supervivència i viabilitat 
del nostre Parc”.

Laia Izquierdo, 
Molins en Transició

Volem salvar la Rierada?
Caminada popular comentada per conèixer l’impacte del projecte 

d’urbanització situat al bell mig del Parc de Collserola
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Una cinquantena de perso-
nes es van aplegar el dijous 
17 de maig a la sala d’actes 
de la Federació Obrera per 
escoltar Jordi Morillas, 
membre d’Opcions de 
Consum Responsable, una 
cooperativa integral de 
consum i serveis que té 
per objectiu desenvolupar 
el mercat social i facilitar 
l’economia social i soli-
dària. Per a Morillas, “con-
sumir és un acte polític” i 
pot ser una eina per transfor-
mar la societat. “Tots estem 
en contra de les guerres 
i el tràfic d’armes, però 
sabem si la nostra com-
panyia d’assegurances o 
el nostre banc inverteixen 
en armament?”, va pre-
guntar a l’audiència. I va 
explicar que, si bé la Unió 
Europea havia aprovat una 
directiva per prohibir la 
venda d’armes a països en 
conflicte, a la pràctica hi 
havia maneres de saltar-se-
la, igual com les regula-
cions laborals i mediam-
bientals europees, “que 
queden aigualides quan, 
per acords comercials, 
es permet l’entrada als 
nostres països de produc-
tes fabricats en llocs del 
món on hi ha explotació 
laboral i destrucció del 
medi ambient”, va afirmar. 
“Vivim en un planeta finit 
–va continuar– on tot el que 
consumim ja és al món 
des de fa milions d’anys. 
Per això cal comprar amb 
criteri, en empreses regi-
des democràticament, res-
pectuoses amb l’entorn, 
on els treballadors cobrin 
sous dignes i hi hagi igual-
tat de gènere.”  

En conseqüència, va 
explicar que “les coo-
peratives, empreses i 
entitats que volen for-
mar part d’Opcions de 
Consum Responsable han 
d’obtenir una certifica-
ció anomenada “balanç 

social” per, entre d’altres, 
garantir que la ràtio entre 
el salari més baix i el 
salari més alt, a igualtat 
d’hores treballades, no 
sigui superior a sis”. I va 
esmentar un estudi publicat 
el març d’aquest any en el 
qual s’afirma que “qual-
sevol conseller delegat 
d’una empresa de l’Ibex 
35 cobra de mitjana 112 
vegades més que els seus 
treballadors”.  

Tot seguit va posar 
diversos exemples de coo-
peratives de consum que ja 
existeixen avui a Catalunya 
en el sector elèctric, de 
les telecomunicacions, les 
assegurances, la banca, les 
mútues de salut i altres sec-
tors, on totes aquestes bones 
pràctiques estan garantides. 
Arribats en aquest punt, 
Jordi Morillas va explicar 
l’anècdota d’una xerra-
da que va fer en una altra 
població on un senyor li va 
fer veure que, comparant 
preus, en un determinat ser-
vei li sortia més a compte 
ser client d’una multina-
cional que no fer-se soci 
d’una cooperativa de con-
sum. “Quan jo li vaig pre-
guntar de quants diners 
estava parlant i em va dir 
que s’estalviava 25 euros 
a l’any, li vaig contestar: 
«i no val la pena pagar 
25 euros més i guanyar 
la sobirania econòmica, 
sabent que pel mig no hi 
ha hagut explotació labo-
ral, ni pol·lució ambien-
tal, etc?»”. En conclusió, 
aquesta petita diferència, 
en cas que sigui certa, 
s’havia de considerar un 
èxit tenint en compte el 
balanç social positiu que 
es garantia. Però segons el 
conferenciant, la majoria de 
vegades el que passa és que 
els preus finals són millors: 
“Pel fet de no haver de 
repartir dividends a cap 
accionista, aquestes enti-

tats no tenen el desfici 
de les grans empreses que 
cotitzen a borsa per obte-
nir beneficis a qualsevol 
preu”. I va posar un exem-
ple de les cooperatives 
de telefonia i electricitat: 
“En no haver-hi afany de 
lucre, si les tarifes elèctri-
ques o de telefonia baixen, 
la cooperativa les abaixa 
per a tots els socis i si un 
soci té un consum real 
inferior a la potència que 
ha contractat, doncs li fan 
saber perquè ho ajusti i 
pagui menys”.

La xerrada estava 
emmarcada dins la cam-
panya “El consum com a 
eina de transformació social 
per construir la República” 
que està portant a terme 
l’Assemblea Nacional 
Catalana, en la qual –tal 
com es va dir en la pre-
sentació– “es proposa a 
la ciutadania la necessi-
tat de repensar el nostre 
consum i fer-nos clients 
d’empreses catalanes que, 
a més d’oferir un bon ser-
vei a preus competitius, 
són lleials al país i a la 
seva voluntat política, i 
treballen amb els valors 
ètics i socials que respo-
nen a la república que 
volem”. Més informació, 
a la parada de l’ANC del 
carrer Rafael Casanova, 
número 26, cada dimecres 
de 6 de la tarda a 8 del ves-
pre, i cada divendres de 10 
a 12 del matí. 

Àngel Beumala

El matí del passat 23 de 
maig, els alumnes, pares i 
mestres de l’Escola Estel es 
van trobar amb la desagra-
dable pintada que recull 

aquesta fotografia. 
L’Ajuntament la va 

esborrar de seguida.

Redacció

L’ANC de Molins de Rei organitza una xerrada sobre 
consum responsable i economia social i solidària

Apareixen pintades nazis a 
l’Escola Estel
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Malgrat una certa confu-
sió entre les Festes de la 
Primavera de l’Ajuntament 
(que duraven dos caps de 
setmana) i la Festa de la 
Primavera de l’Agrupa 
(que només va ser el dis-
sabte 26 de maig), l’Agrupa 
vam celebrar un any més 
aquesta festa de la nostra 
entitat que es convoca des 
de fa dècades. Durant molt 
de temps, la sardana va 
ser l’eix central de tota la 
celebració, amb concursos 
de flors boscanes, activi-
tats lúdiques diverses i les 
ballades habituals. Després 
d’un parèntesi, l’any 2013, 
l’Agrupa va recuperar la 
Festa de la Primavera com 
a entitat, però hi va incor-
porar els altres compo-
nents de la casa –l’Esplai 
i la Colla de Diables– per 
tal que tothom se’n sentís 
part. 

Durant cinc anys vam 
estar provant diferents for-
mats de celebració perquè 
se’ns hi sumés el màxim de 
gent de la vila. Sempre en 
un dia sencer de celebració, 
tallers al matí, dinars, gim-
canes a la tarda, sardanes, 
correfocs i fins i tot un 
sopar van ser algunes de 
les iniciatives que vam tirar 

endavant –algunes, obertes 
a tothom; d’altres, dedica-
des als socis i sòcies–, però 
sempre teníem en compte 
que hi haguessin sardanes, 
activitats per a infants i 
actes de foc per no obli-
dar cap dels integrants de 
l’Agrupa.

A final de l’any passat 
vam començar a preparar 
una Festa de la Primavera 
diferent. Volíem obrir-la 
completament a tothom i 
per això calia centralitzar-
la en un sol espai i oferir 
activitats culturals per a tots 
els gustos. La coincidència 
amb la proposta munici-
pal de crear les Festes de 
la Primavera de Molins de 
Rei va ajudar que el nou 
format que pensàvem per a 
la nostra també es pogués 
fer realitat.

Quan fas alguna cosa 
per primera vegada, segur 
que comets errors. Per tant, 
sabem del cert que hi ha 
coses de la festa d’enguany 
que hem de canviar per a 
l’any que ve, però estem 
molt satisfets de la rebuda 
que va tenir la nostra Festa 
de la Primavera i la novetat 
de la Focarrada.  Des de 
quarts de sis de la tarda, 
els monitors i monitores de 

l’Esplai van estar organit-
zant jocs tradicionals per 
a tothom que va venir a 
la plaça de la Llibertat. A 
quarts de set van començar 
les sardanes amb la Cobla 
Ciutat de les Roses i el 
canvi de lloc habitual no 
va suposar cap impedi-
ment perquè vingués molta 
gent a ballar sardanes amb 
nosaltres. Mentrestant, una 
barra de bar i unes parades 
artesanals oferien el contra-
punt per firar-se, prendre 
una beguda o menjar una 
botifarra, menjar caracte-
rístic de l’Agrupa.

Aquesta “Botifarrada” 
més petita i al carrer, més 
l’activitat de foc de la nos-
tra Colla de Diables que va 
començar cap a les 9 h del 
vespre donaven pas a la part 
de la festa que vam batejar 
com Focarrada. Una sar-
dana amb elements de foc, 

danses, malabars, esclat 
de petards, percussió, un 
espectacle final pirotècnic 
i, fins i tot, la col·laboració 
dels Grallers de Molins de 
Rei van fer les delícies de 
tots aquells que s’estimen el 
foc i els petards. Finalment, 
dos grups de música (The 
Spinoff i Timón Republik), 
més un DJ també de 
l’Agrupa van posar la cire-
reta al pastís. Llàstima que 
una apagada general de 
llum no ens va deixar aca-
bar la festa tal com teníem 
previst de fer.

Va ser una feinada orga-

nitzar aquesta Festa de la 
Primavera: per una banda, 
la Colla de Diables van 
estar mesos preparant tota 
l’estructura del seu espec-
tacle i, per l’altra, la resta 
vam haver d’encarregar-
nos de coses que no havíem 
fet mai. Com dèiem, sabem 
que hi ha coses a millorar, 
però estem molt satisfets 
d’haver muntat entre tots 
una festa perquè tothom 
la disfrutés. Volíem obrir 
l’Agrupa a tothom i creiem 
que ho vam aconseguir.

L’any que ve, una altra!
Agrupació Folklòrica 

Renovem La Festa de la Primavera de l’Agrupa 

Timón Republik, contents de 
ser a la Festa

Timón Republik és un grup de Castellbisbal, però 
amb un membre molinenc (l’Eloi Canyelles, el trom-
bonista), i han fet arribar el seu agraïment a l’Agrupa 
per donar-los l’oportunitat d’actuar davant del públic 
sempre entregat i amb ganes de passar-s’ho bé que van 
tenir el dissabte de la Festa. 

Actualment estan treballant un nou disc (EP) que 
s’anomena La Luz. Ara per ara hi ha penjats dos singles 
al Youtube (“Antes de volar” i “La luz”), més un tercer 
tema (“Fanals”), en memòria d’un company que va 
morir inesperadament. 

Aquesta formació interpreta estils diversos de músi-
ca com el pop, el reggae o el trance, i els engloben dins 
d’un directe que intenten que sigui tendre i màgic, per 
una banda, i energètic, per l’altra. 

Hector fotograf
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La Diputació de Barcelona 
està molt satisfeta del fun-
cionament del Centre de 
Serveis a les Empreses de 
Molins de Rei. El motiu 
és la seva ràtio d’èxit en 
l’assessorament a empre-
nedors: el 79,2% de les 
empreses que es van crear 
assessorades pels serveis 
municipals durant el perío-
de 2011-2014 continuaven 
actives al cap de tres anys, 
el termini que els experts 
fixen per determinar si una 

empresa ha superat les difi-
cultats de la seva creació i 
té viabilitat a mitjà i llarg 
termini.  

De les empreses fun-
dades l’any 2014, al cap 
de tres anys, la taxa de 
supervivència a Molins de 
Rei se situa en el 76,4%; 
en el Baix Llobregat, en 
el 59,2% i a la província 
de Barcelona, en el 62,1%, 
demarcació que compta 
amb 45 Centres Locals de 
Serveis a les Empreses.     

De mitjana, les empreses 
que es van crear entre 2011 
i 2014, i que es mantenen 
en funcionament comp-
ten amb 2,2 treballadors. 
A més, un 28% d’aquestes 
empreses han facturat més 
de 50.000 euros anuals. De 
l’enquesta elaborada per la 
Diputació també es desprèn 
que el 32% de les empreses 
locals en funcionament des 
de 2014 té bones expectati-
ves per l’any vinent.

Redacció

Petrus Grupo Inmobiliario, 
amb seu central a Madrid, 
invertirà 68 milions d’eu-
ros durant els propers cinc 
anys en diversos projectes 
immobiliaris a Catalunya. 
En total, construirà 252 
habitatges, 38 dels quals a 
Molins de Rei.

En el cas dels habitat-
ges que la immobiliària vol 
construir a la vila, serien 
dos blocs de 19 pisos cadas-
cun que es farien en uns 

terrenys privats de la zona 
de les Guardioles.

El preu final de venda 
dels pisos, que van adre-
çats a la classe mitjana-
alta segons la companyia, 
estarà determinat per l’es-
tudi de mercat que es faci 
a cada zona on construeixin 
els habitatges. En el Baix 
Llobregat, el preu per metre 
quadrat d’un pis va dels 
2.500 als 3.000 euros.

Redacció

L’empesa molinenca 
Semillas Batlle va ven-
dre l’any passat per valor 
de 21,7 milions d’euros, 
un 13% més que els 19,1 
milions facturats el 2016. 
A més, el compte de resul-
tats va créixer un 6%, 
fins a arribar als 400.000 
euros. Batlle, fundada l’any 
1802, basa el seu negoci 
en l’exportació, ja que li 
aporta una quarta part de la 
facturació. Té clients des-
tacats a Portugal, França, 
Alemanya, Suïssa, Àustria, 
Grècia i Itàlia, entre altres 
països europeus, a més 
d’Estats Units, Mèxic, 

Iraq, Xipre, Perú, Marroc, 
Algèria, El Salvador, Costa 
Rica i Panamà.

Presidida per Ramon 
Batlle Valldeperes, 
l’empresa compta amb 
instal·lacions a Bell-Lloc 
(Lleida), Talavera de la 
Reina (Toledo) i Carmona 
(Sevilla), entre les quals 
destaquen una planta de 
selecció de llavors i una 
fàbrica deshidratadora 
d’alfals i farratge. També 
disposa d’una dotzena de 
delegats que cobreixen les 
principals zones agrícoles 
de Catalunya i Espanya.

Redacció

La Diputació de Barcelona 
ha lliurat a l’Ajuntament de 
Molins de Rei la segona fase 
de l’estudi sobre els camins 
escolarn de la vila. Es tracta 
d’una iniciativa ambiental, 
educativa, urbanística, de 
mobilitat i d’accessibilitat 
que comprèn actuacions 
en diversos àmbits amb 
l'objectiu de promoure que 
els infants puguin anar a 
l'escola en mitjans sosteni-
bles de manera autònoma 
i segura. 

La primera fase de 
l’estudi es va centrar en 
l’eix del passeig del Terraplè 

i englobava quatre escoles. 
Aquesta segona fase com-
prèn la resta d’escoles i 
col·legis del municipi, 

com són L’Alzina, Castell 
Ciuró, Estel, Sant Miquel 
i Virolai.

Redacció

El 79% de les empreses creades amb 
l’assessorament dels serveis municipals
continuen actives al cap de tres anys

Molins de Rei disposa d’un
estudi dels camins escolars

Petrus construirà
38 pisos a Molins de Rei

Semillas Batlle creix un 13%
amb una facturació propera als 
22 milions d’euros

Final de curs de la Penya Blaugrana
Com a cloenda de la temporada futbolística, la Penya Blaugrana Josep Raich va celebrar la sortida social de final de curs a Agramunt. Els 
participants varen visitar el Museu-Fàbrica de Torrons Vicens, on van veure el procés d’elaboració del torró i la xocolata. Seguidament van 

visitar l’església de Santa Maria i el refugi antiaeri ubicat sota l’església.
Redacció
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El Museu  Municipal de 
Molins de Rei va ser creat 
l’any 1953, ara fa 65 anys, a 
iniciativa d’Enric Madorell 
i Claramunt, director de la 
indústria tèxtil Samaranch 
SA.

Els antecedents del 
Museu Municipal de 
Molins de Rei els tro-
bem l’any 1924, quan el 
Grup d’Amics Studi va 
començar un recull de res-
tes arquitectòniques de la 
vila. Més endavant, a partir 
de l’obsequi d’uns teixits 
coptes dels segles iii i iv 
que Francesc Samaranch 
va fer a Enric Madorell, 
aquest darrer va incitar els 
seus companys de treball 
a començar una col·lecció 
de teles i objectes relacio-
nats amb la indústria tèxtil. 
Arran d’aquesta col·lecció, 
altres molinencs es van 
interessar a aportar objectes 
diversos que posseïen.

Amb les peces del 
Grup d’Amics Studi, ja 
dissolt, les seves pròpies 
col·leccions i les aporta-
cions espontànies dels 
donants, Enric Madorell es 
va decidir a crear un museu 
local. El Museu s’instal·là 
en una dependència del 
Club Samaranch, en un dels 
edificis de la indústria del 
mateix nom, i s’inaugurà 
oficialment el 22 de nov-
embre de 1953. Durant  
quinze anys, la sala del 
Club Samaranch destinada 
a Museu s’anà omplint de 
visitants i de noves apor-
tacions.

A més de les tasques 
de recollida d’elements 
de la cultura popular a 
les cases de la vila, es va 
iniciar una tasca de pros-
peccions arqueològiques 
en tota l’àrea d’influència 
de Molins de Rei. Gràcies 
a l’extraordinària vita-
litat dels col·laboradors 
del Museu, la Comissaria 
Provincial d’Excavacions 
va nomenar Delegació 
d’Excavacions del Baix 
Llobregat la Direcció del 
Museu. 

Aviat, l’espai resul-
tà insuficient. L’empresa 
Samaranch necessitava les 
sales que ocupava el Museu 
i es decidí cercar un altre 
emplaçament. Davant les 
dificultats que es van pre-
sentar durant la recerca d’un 
nou local, l’Ajuntament 
va decidir fer-se’n càrrec. 
L’any 1968, el Museu va 
passar a ser municipal i 
finalment es va traslladar 

als baixos d’un edifici que 
aleshores s’estava cons-
truint al carrer del Pintor 
Fortuny, 55, on encara és 
avui dia.

L’any 1998, el Museu 
inicià una nova etapa de 
funcionament amb la 
intenció de millorar la 
conservació, la recerca i 
la gestió del seu patrimo-
ni. En aquesta nova etapa, 
l’Associació d’Amics del 
Museu, seguint el mestratge 
d’abnegats molinencs que 
feren una gran tasca durant 
molts anys, hem seguit dia 
a dia treballant perquè el 
Museu disposés d’un nou 
espai a Ca n’Ametller. I 
així, el 18 de maig passat 
s’inauguraven les noves 
dependències esperades des 
de fa molt temps. 

L’Associació treballa en 
tots els camps possibles, 
sota la direcció de la  Junta, 
en estreta col·laboració amb 
l’Ajuntament i la Direcció 
del Museu, per fer possible 
la difusió dels fons museís-
tics i, al mateix temps, obrir 
portes a totes les persones 
interessades en el patrimoni  
local.

Després del projec-
te museològic i museo-
gràfic per tal d’adequar les 
instal·lacions del nou espai 
del Museu a les necessitats 
de la nova museologia, amb 
la intenció de facilitar la 
comprensió de la natura, 
la història i la cultura de la 
vila de Molins de Rei i el 
seu territori més proper, per 
fi  arribà el moment de la 
gran festa. 

El Museu Municipal 
de Molins de Rei és un 
museu d’història local, ara 
en dos espais: al carrer 
Pintor Fortuny, 55 i a Ca 
n’Ametller, a la plaça de 
Catalunya. Les seves 
col·leccions reflecteixen 
la història, la cultura i 
l’artesania de la vila, però 
també dels territoris veïns 
més immediats al munici-
pi.

El fons és ampli i divers, 
resultat, bàsicament, 
d’aportacions voluntàries 
de persones i entitats de 
la vila, i de la tasca conti-
nuada de recerca i rescat de 
peces que han dut a terme  
els seus impulsors.

Entre els dos espais es 
poden observar des de res-
tes arqueològiques proce-
dents d’excavacions realit-
zades a la vila i les rodalies, 
fins a elements arquitectò-
nics i escultòrics d’edificis 

locals ja desapareguts, 
tot passant per eines 
d’oficis tradicionals, a 
més  de col·leccions 
de ceràmica, pintura, 
numismàtica, conqui-
liologia, geologia i 
mineralogia. 

També disposa d’un 
petit fons documental 
que recull documents 
relacionats amb la his-
tòria de la vila i una 
col·lecció d’objectes 
de valor sentimental.

Del conjunt de 
peces del fons museístic, 
cal destacar, pel seu pes 
específic:

-La col·lecció de mate-
rials etnològics de proce-
dència majoritàriament 
local, la qual es pot consi-
derar com el conjunt més 
important. Conté estris 
d’oficis artesanals i menes-
trals (barber, calderer, 
boter, fuster, corder, baster, 
espardenyer, de la forja...), 
de la pagesia (recreació 
d’un celler i d’una cuina 
tradicional) i de la tradició 
tèxtil local.

-La col·lecció de mate-
rials arqueològics, que és 
representativa dels jaci-
ments d’una àmplia zona 
(Molins de Rei, Sant Feliu 
de Llobregat, el Papiol, 
Castellbisbal, Sant Vicenç 
dels Horts, Pallejà, la 
Palma de Cervelló...), abas-
ta les diferents etapes de 
la prehistòria i la història 
antiga, amb restes d’època 
paleolítica, neolítica, eneo-
lítica, de l’edat del ferro, la 
cultura ibèrica i la domina-
ció romana.

-La col·lecció de l’obra 
del pintor Miquel Carbonell 
(1854-1896), a la qual hi ha 
destinada una sala en el nou 
espai, així com la col·lecció 
de més de 1.500 ex-libris 
i la col·lecció de cromo-
litografia, formada per 15 
col·leccions de cromos de 
finals del s. xix i principis 
del s. xx. 

-Són destacables els ves-
tigis d’edificacions derruï-
des, com arcades, finestres, 
portals gòtics, reixes de 
forja, etc. d’edificis antics de 
la vila, entre els qual sobre-
surten les restes recupera-
des del Palau de Requesens 
i del Castellciuró.

També s’exhibeixen 
objectes i imatges religio-
ses, com el conjunt d’estris 
i  peces relatius a la fabri-
cació i emmagatzematge de 
vi, entre moltes altres peces 
i racons del Museu.

Com a record malaguan-
yat s’exhibeixen alguns 
elements singulars, com 
les restes dels pilons de 
fusta que serviren de base 
a l’estructura del desapa-
regut pont de Carles III i 
tota la memòria de la seva 
construcció, i les restes de 
la barcassa que presumi-
blement s’utilitzava per 
travessar el riu Llobregat 
abans de la construcció del 
pont de Molins de Rei i 
Sant Vicenç dels Horts, així 
com els pilons de pedra (a 
la porta del Museu) que 
serviren per establir el peat-
ge de l’antiga carretera, ja 
documentats el 1863.

I moltes, moltes coses 
més...

Una mostra per explicar 
els nostres orígens és el que 
trobarem al nou espai bate-
jat com “Molins de Rei, 
cruïlla de camins”, obert 
els dies i les hores que 
s’exposen a l’entrada de Ca 
n’Ametller.

Al mateix temps, 
l’Associació d’Amics del 
Museu, a part de contribuir 
a la conservació i difusió 
de les peces del Museu, 

fa altres activitats: xerrades 
de temes d’interès general, 
audicions musicals, repre-
sentacions teatrals de petit 
format, recepció de visites 
d’escoles, elaboració de 
fitxes didàctiques, sorti-
des culturals per conèixer 
Molins de Rei i altres llocs 
d’importància cultural de 
Catalunya... Aquest conjunt 
d’activitats de l’Associació 
d’Amics del Museu es fa en 
estreta col·laboració amb 
la Direcció del Museu  i 
l’Ajuntament de la vila. 

Són moltes les persones 
que, una vegada han visitat 
el Museu en el seu nou 
espai, han dit: “Quanta his-
tòria tenim tan a prop i tan 
poc que en sabíem”. 

Que aquesta inauguració 
sigui l’inici del pas defini-
tiu del Museu Municipal 
de Molins de Rei a la casa 
pairal de Ca n’Ametller, al 
bell mig de la plaça de 
Catalunya, l’àgora de la 
vila.

Visitem el nostre 
Museu. Si el coneixem, 
l’estimarem.

Joan Vilaseca i Figueras

El Museu Municipal està d’estrena
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La primera referència de cinema a Molins de Rei 
la trobem l’any 1898 quan es va fer la primera 
projecció cinematogràfica en un local anome-
nat Cine del Carburo. Es tractava d´una caseta 
desmuntable amb capacitat per a un centenar 
de persones, instal·lada al Portazgo (cruïlla de 
la carretera amb el passeig), que formava part 
de les atraccions que arribaven per a la Festa 
Major. S’hi podien veure pel·lícules molt curtes 
i amb tots els defectes que tenien aleshores, i el 
fet que es projectessin amb una llanterna que 
funcionava amb llum de gas va esdevenir una 
gran novetat a la vila.

Dos anys més tard, el 1900, comença a 
funcionar un cinema ja estable, anomenat 
Cinematógrafo Puig, al carrer del Carril, prop 
de l´estació del ferrocarril, allà on amb el temps 
hi hauria el Bar la Lluna. Aquí, a part de les 
pel·lícules, també s´hi projectaven vistes fixes 
d´alguns llocs de la vila. L´entrada costava 
25 cèntims i 5 o 10 cèntims els petits, segons 
l’edat. La sessió constava de diverses pel·lícules 
curtes i en un sol programa se’n varen arribar a 
projectar vuit. Com que els films eren muts, hi 
havia un home, un tal Joanet de cal Liro, que 
amb diversos ajudants darrere la pantalla i una 
munió d´estris feien sorolls, ja assajats, segons 
l´argument de la pel·lícula. Aquest cinema fou 
un dels més antics i funcionava només els dies 
festius.

A principis del segle xx es varen començar a 
instal·lar els primers cinemes en alguns dels cafès 
de la vila, com el Cinematógrafo Moderno, en el 
bar Alhambra, l´any 1904, el propietari del qual 
era en Pau Cazes (el Xicarró); el Cinematógrafo 
Molinense, a la carretera, el 1908; un altre 
cinema instal·lat al Cafè Nou, al passeig de Pi i 
Margall, l´any 1909, i, finalment, el Cinema las 
Columnas, dins del cafè del mateix nom, també 
al mateix passeig i també l´any 1909.

La primera pel·lícula del Cinematógrafo 
Moderno, al bar Alhambra, l’agutzil de la vila, 
en Titus, va fer un pregó anunciant l´espectacle 
i informant que el preu seria de 10 cèntims per 
als grans i 5 cèntims per als menors que anessin 
acompanyats d´una altra persona. El projector 
era un artefacte muntat sobre un trespeus al mig 
de la sala i després d´unes vistes fixes van posar 
una pel·lícula d’humor.

El Cinematógrafo Molinense estava situat 
en una antiga sala del carrer de la Fassina i s’hi 
entrava per una casa de la carretera. S’hi van 
habilitar unes cases al costat de cal Josepet dels 
telers, on hi havia també una taberna, i fou inau-
gurat després d’unes obres de paleta. Allí s´hi 
presentà la novetat d´una pel·lícula “parlada”. 
La cosa funcionava amb uns actors que, situats 
darrere de la pantalla, recitaven a viva veu 
l´obra que es projectava. Una va ser en català 
i es titulava Misteri de Dolor, d’Adrià Gual, i 
sembla ser que va tenir un gran èxit.

El cinema Las Columnas (al cafè de cal 
Banya) era en l’edifici on actualment hi ha la 

Ferreteria Ustrell i encara s’hi conserven les 
columnes centrals de la sala que van donar 
nom a aquest local. En aquest cinema s´hi arri-
baren a projectar algunes pel·lícules en color, 
però només estaven acolorides a mà sobre el 
cel·luloide. Això sí, amb molta fidelitat. L’any 
1912, el propietari d’aquest cinema era en 
Ramon Bonsoms, però com que davant mateix 
existia un altre cinema, a l’edifici del Cafè Nou, 
la competència entre els dos locals tan junts el 
va portar a fer cinema a l´aire lliure durant els 
vespres de l´estiu. La màquina projectora estava 

situada en un balcó del primer pis i la pantalla, 
a l´altra banda del carrer, a la paret de cal Tòfol 
Ferrer. Com que el diumenge al vespre no hi 
havia trànsit de carruatges, posaven taules i 
cadires al mig del passeig i la gent s´asseia per 
veure les pel·lícules i per fer una consumició,  ja 
que la sessió era gratuïta.

De fet, aquesta competència no era beneficio-
sa per a cap dels dos locals i les dues empreses 
es van posar d´acord per fundar, juntes, un nou 
cinema al carrer del Carril, anomenat Cinema 
les Delícies, inaugurat aquell mateix any 1912. 
En aquest cinema, com que les pel·lícules 
mudes o amb subtítols, les projeccions solien 
anar acompanyades de música amb una perso-

na que tocava un piano i es procurava que la 
música fos més o menys apropiada a les escenes 
que anaven sortint a la pantalla. Els pianistes 
solien ser el conegut com el Xato i també en 
Pepet Julià de ca l’Isidret. Hi havia espectadors 
que, com que no sabien llegir, no entenien la 
pel·lícula i llavors pagaven l´entrada a un noi 
que sí que en sabia (costava 10 cèntims) perquè 
els llegís els subtítols i així se n´assabentaven.

L’any 1921 es va inaugurar el Foment Agrícola 
Industrial i Comercial, que uns anys més tard 
també es va dedicar al cinema. Curiosament, 
mirant un programa de cine de l´any 1939, just 
finalitzada la Guerra Civil, hi figura com a nom 
el de Cine Fomento Nacional. En aquest cinema, 
el 10 de gener del 1931 es va projectar el primer 
film sonor a la vila –la pel·lícula Melodías de 
Broadway–, la qual cosa va provocar una gran 
expectació entre els molinencs.

L’any 1924, a l’edifici de la Federació Obrera 
també s’hi va instal·lar un cinematògraf i la seva 
sala tenia una capacitat per a unes 800 persones. 
Al llarg de la seva existència, aquest cinema 
va tenir uns altres noms, com Cine Hogar del 
Productor i  Cine Molinense.

També a la Joventut Catòlica l´any 1925 es 
van instaurar les sessions de cinema  a la seva 
sala, que durant uns anys es va anomenar Cine 
Mont-Rosa.

L´any 1931, ja eren quatre els locals que 
oferien cinema setmanalment. El més gran era 
la Federació Obrera, amb una cabuda de 855 
places entre butaques i cadires, amb un preu 
de 0,95 cèntims; la seguia el Foment, amb 776 
places i un preu de 0,80 cèntims; després, Les 
Delícies, amb 500 places i un preu de 0,55 cèn-
tims, i, finalment, la Joventut Catòlica, amb 267 
places i un preu de 0,60 cèntims.

Cal recordar que finalitzada la Guerra Civil, 
el franquisme va utilitzar durant molts anys el 
cinema com una eina propagandística del règim, 
al qual s´afegiria, des del gener del 1943 fins 
al gener del 1976, l’obligatorietat de passar a 
totes les sales, abans de començar la primera 
pel·lícula de la sessió, l´anomenat Noticiero 
Documental  (NO-DO).

Els últims cinemes que van existir a la vila 
varen ser el Cinema Versalles, inaugurat el 
1968, que va tancar les portes el 1995, després 
de 27 anys d´existència, i el Cinema Garbí, 
inaugurat el 1969 fins que va tancar el 1985, 
després de 16 anys de vida.

No voldria finalitzar aquest article sense 
recordar també dos cinemes molt peculiars a 
la vila: el Cinema Parroquial i el Cine Club 
Samaranch, de tants bons records per a alguns 
vilatans d’una certa edat, amb aquelles entran-
yables sessions de cinema infantil i juvenil dels 
diumenges –unes, a les 12 del migdia i les altres, 
a les 4 de la tarda– i aquelles pel·lícules de Stan 
Laurel i Oliver Hardy, i també l´extraordinari 
Capitán Maravillas o les aventures de l’Oest de 
Kit Carson.                      Vicenç Joan Camps

Antics cinemes de la vila

Cinema Las Columnas. 1912

Projector de manivela construït el 1905
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Telefons d’interés
OFICINES ADMINISTRATIVES

93 680 3340 Ajuntament

93 680 3341 Of. Informació

93 680 3362 Fax Ajuntament

93 680 3733 Medi Ambient i Territori

93 680 3731 Serveis Personals

93 668 0680 Piscina Municipal

93 680 1976 Gestió Tributària

93 668 5452 Punt d’Infor. Juvenil

93 668 1595 Correus

93 668 1730 Jutjat de Pau

93 668 2586 Notaria

93 666 7311 Agencia Tributària 

93 666 8345            Registre de la Propietat 

                         de Sant Feliu de Llobregat

93 685 1988 Oficina de Treball

  de la Generalitat 

URGÈNCIES

93 668 8866 Guàrdia Urbana

93 632 7440 Comissaria de Policia

93 668 7711 Ambulatori

93 680 2876 Ambulatori/Urgències

112 Bombers

93 680 1639 Cementiri

93 668 79 61   Serveis Funeraris 

902 231 132                          i Tanatori

061 Ambulàncies

93 640 8080 Taxis

93 668 5530 Centre Mèdic Molins

93 668 2594 RENFE

900 750 750 Gas Natural

AVARIES

900 394 041 Gas Natural

93 602 2701 ENDESA

93 680 0888 Enllumenat públic

902 186 018 Servei municipal d’aigües

EQUIPAMENTS PÚBLICS

93 680 52 63                    Federació Obrera

93 680 1572 Pavelló Poliesportiul

93 668 0680 Piscina Municipal

93 680 0254 Mercat Municipal

93 680 2663 Llar Municipal d’Avis

93 680 1681 Biblioteca Pau Vila

93 668 2226 Llar d'infants Mpal. El Rodó

93 668 4660 Llar d’infants Mpal. El Molí

93 668 8482  Llar d'infants Mpal. La Traca

93 668 6259    Llar d'infants privada El Cargol

93 680 1636 Escola d’Adults Rafael Farré

93 680 1645 Escola El Palau

93 668 3529 Escola Castell Ciuró

93 668 4054 Escola Estel

93 680 1633 Escola l’Alzina

93 680 1620 Escola Pont  de la Cadena

93 668 7466 Escola Josep Ma. Madorell

93 680 2709 Col·legi Virolai

93 668 3450 Col·legi Sant Miquel

93 668 68 55                      Escola La Sínia

93 668 3762 Institut Bernat el Ferrer

93 680 2438 Institut Lluís de Requesens

93 680 2488 Centre Cívic l’Àngel

93 668 2228 Centre Comunitari 

 Pont de la Cadena

93 680 1663 Can Santoi

93 668 4812 Centre d’Ocupació i  

 Desenvolupament Joan N. García-Nieto

93 680 1637 Escola Municipal de  

 Música Julià Canals

93 680 09 96        Centre Cívic Riera Bonet  

SERVEIS

93 668 1839        Parròquia de Sant Miquel

93 668 6161 Ràdio Molins de Rei

93 668 39 21 Deixalleria

93 680 3340 Arxiu Municipal

93 668 18 18                Creu Roja                       

93 668 77 51                                   Museu

El cap de setmana del 14 i 15 
de juliol, en horari de matí 
i tarda, es farà l’Exposició 
de Mobles Restaurats a La 
Gòtica. Com altres anys, el 
grup de restauració apor-
tarà els mobles i els objec-
tes que els participants han 
realitzat al llarg del curs, de 
setembre a juny.

Aquest any, el grup 
s’ha adherit a l’Associació 
Aiguafort. Aquesta asso-
ciació està ubicada en ple 
nucli urbà i disposa d’un 
ampli espai on es fan acti-
vitats com la restauració de 
mobles antics i moderns, 
mobles i la transformació 

d’objectes en desús i/o 
malmesos als quals, trac-
tats amb diverses tècniques, 
se’ls dona una segona vida.

Els participants a 
l’activitat remarquen la 
gran satisfacció que apor-
ta aquesta renovació 
d’objectes. Es restauren tant 
mobles que són veritables 
relíquies d’antiquari com 
d’altres que podrien acabar 
en un contenidor perquè 
s’han deslluït o s’han con-
vertit en andròmines que 
ja no volem a casa. Fins i 
tot, alguns d’ells s’han cos-
tumitzat de tal manera que 
se n’ha modificat la funció. 

Així, per exemple, un porti-
có esdevé un penjador o el 
suport d’un canelobre.

Aiguafort, art i reciclat-
ge creatiu és una associació 
sense ànim de lucre que 
pretén aglutinar persones 
amb un interès comú envers 
àrees artístiques per tal de 
promoure la recuperació de 

materials i mobiliari, i el 
reciclatge creatiu.

Redacció

Exposició de mobles restaurats a La Gòtica
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Filagarsa triomfa a Tàrrega 
i a Sant Feliu de Llobregat
El grup de teatre molinenc 
Filagarsa ha aconseguit dos 
nous èxits. El seu musical 
Escac Doble ha guanyat 
el 30è Concurs de Teatre 
Amateur Ciutat de Tàrrega 
i ha obtingut set premis en 
el Concurs de Teatre Ciutat 

de les Roses de Sant Feliu 
de Llobregat.
En el concurs de Tàrrega, a 
banda del primer premi de 
Grup, també va obtenir el 
primer premi de Presentació 
Escènica, el primer premi 
de Votació Popular, el 
primer premi de Direcció i 
el primer premi d’Actor de 
Repartiment (Àlex Ars).
En el concurs de la capital 
del Baix Llobregat, el grup 
molinenc va obtenir el 
primer premi d’Efectes i 
So, els segons premis en 
Actor Principal (Romà), 
Actriu Principal (Laura), 
Actriu de Repartiment 
(Montse) i Direcció, i els 
tercers premis en Actor de 
Repartiment (Àlex) i de 
Grup.

Redacció

El grup de teatre molinenc 
ha rebut diversos guardons 
amb el seu darrer muntatge, 
La gàbia buida. En con-
cret, en el 39è Concurs de 
Teatre Vila de Pineda de 
Mar, Mireia Pons va rebre 
el premi a la millor actriu 
principal, Toni Lucas va 
obtenir el segon premi com 
a actor principal i Jordi 
Riera, el segon premi com 
a millor direcció. Impuls 
Teatre es va endur el 3r 

premi com a millor com-
panyia.

En el XIII Concurs de 
Teatre de Sant Feliu de 
Guíxols, Mireia Pons va 
ser nomenada millor actriu 
principal i l’escenografia 
del muntatge també va 
rebre el primer premi, men-
tre la companyia va obtenir 
el segon premi de la votació 
popular amb una puntuació 
de 9,5 sobre 10.

J. F.

L’entitat molinenca La Casa 
Urbana es va endur una 
bona col·lecció de medalles 
del Campionat Nacional de 
Rock da House disputat el 
18 de març a Cantàbria.

L’equip Infantil va obte-
nir la tercera plaça i va rebre 

el premi a la Millor Essència 
hiphop; en Miniparella van 
obtenir la primera posició 
i també van rebre el premi 
amb més essència hiphop. 

L’Andrea, com a solis-
ta, va aconseguir el premi 
Millor Essència de la seva 

categoria, mentre que Pol 
Ribet va demostrar que 
segueix en bona forma en 
guanyar, com a minisolis-
ta, el campionat de la seva 
categoria.

Redacció

La Casa Urbana triomfa en el Campionat 
Nacional de Rock da House disputat a Cantàbria

“Les cançons seran sem-
pre nostres”, el projecte del 
líder del grup Obeses, Arnau 
Tordera, i de l’intèrpret de 
la tenora, el molinenc Magí 
Canyelles, ha guanyat la 
tercera edició del Premi 
Teresa Rebull al millor pro-
jecte de producció musical 
en cultura popular i tra-
dicional. Convocat per la 
Generalitat de Catalunya 
i Fira Mediterrània, amb 
la col·laboració de l’Espai 
Marfà, l’Ajuntament de 
Girona i la Fundació Casa 
de la Música del Gironès, 
el reconeixement ha volgut 
premiar una proposta que 

pretén connectar els mons 
de la música d’arrel i la 
música moderna amb un 
tractament atrevit i estètica-
ment trencador del repertori 
de la cançó tradicional.

El premi, dotat amb 
5.000 euros, preveu també 
fer una estada de creació 
oferta per l’Espai Marfà i la 

Fundació Casa de la Música 
del Gironès. L’espectacle 
resultant s’estrenarà durant 
la 21a edició de Fira 
Mediterrània de Manresa, 
que tindrà lloc del 4 al 7 
d’octubre.

Redacció

Magí Canyelles i Arnau Tordera
guanyen el 3r Premi Teresa Rebull

Filagarsa triomfa a Tàrrega

Impuls Teatre premiat 
per La gàbia buida
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El 15 de març d’aquest 
2018 va morir sobtadament 
Francesc Ràfols, el Ràfols, 
tal com se l’anomenava 
col·loquialment. Molts no 
en sabien el nom de pila. 
Sol, a casa seva, mentre par-
lava per telèfon. Personatge 
popular o, si voleu, singular 
o peculiar, de la vila per 
la seva idiosincràsia. Se’l 
coneixia, principalment, 
per l’activitat de megafonia 
i d’audiofonia als carrers; 
pel muntatge i desmun-
tatge d’altaveus –gairebé 
sempre mig esgavellats–, 
subjectats amb cordills o 
filferros als balcons o als 
fanals, per la Fira, pels Tres 
Tombs, per la Festa de la 
Primavera, per la campan-
ya de Nadal dels botiguers, 
per la Benedicció de Rams 
a la plaça de l’Església, 
etc. I també, al seu temps, 
als balls a les pistes del 
Foment i de la Federació, 
per les festes de les escoles 
i per les rues publicitàries 
amb falques sobre actes 
culturals i campanyes de 
la Creu Roja o dels boti-
guers, que li preparaven 
a Ràdio Molins de Rei i 
feia sentir des d’un vehi-
cle tronat –normalment un 
Renault 4L, que una vegada 
va decorar amb flors de 
colors i després no va poder 
esborrar– amb un parell 
d’altaveus sobre la coberta. 
És molt il·lustrativa de tot 
això la simpàtica caricatura 
d’en Manel Ferrer, que, en 
conèixer-se la seva mort, va 
circular per la xarxa com 
un llampec. També havia 
col·laborat amb la Ràdio 
amb el subministrament de 
discos compactes domès-
tics i en l’estesa i man-
teniment de línies des de 
l’Ajuntament a l’emissora 
per a la retransmissió de 
Plens, o en jornades elec-
torals des de les seus dels 
partits. 

El vaig conèixer de jove, 
el Francesc, potser als seus 
dinou o vint anys, quan 
jo era actiu a la Joventut 
Catòlica i col·laborava 
amb el grup de teatre, les 
sardanes, els Pastorets i 
l’Aplec de Santa Creu els 
dilluns de Pasqua Florida. 
Era el tècnic de so dels 
actes a la pista. No n’hi 
havia un altre. Els temes de 
música, amplificació i alta-
veus sempre eren cosa del 
Ràfols. Podria fer memòria 
d’un munt de falles i 

sorolls estrepitosos a l’hora  
d’iniciar o durant els actes, 
que feien posar els nervis 
de punta als organitzadors, 
però a la festa següent el 
Ràfols hi era. Sempre por-
tava l’equip de soldadura 
a sobre per a les emergèn-
cies. Diguem que se li per-
donava tot. Era un bona fe 
acabat. Més endavant, quan 
jo exercia d’administrador 
de Llaç d’Unió, després El 
Llaç, vaig tenir-hi contacte 
mensualment, durant molts 
anys, perquè ens passava 
els cartells en cada edició i 
jo l’hi pagava.

Va néixer l’any 1937, en 
plena Guerra Civil. La seva 
mare, l’Antònia de cal Po, 
del carrer Rafel Casanova, 
82, se la coneixia per la 
Pona —la recordo molt 
bé, desdentegada i amb el 
davantal a mode de sobre-
todo, com deien els nostres 
avis, pel carrer–, però el 
seu pare, de nom Josep, 
segons les inscripcions, 
no el va reconèixer mai. 
D’aquí que se li atribuís 
un trauma infantil i també 
juvenil en ser apartat a un 
hospici o asil, com es deia 
abans –aleshores tenien 
connotacions populars 
més aviat cruels–, que va 
arrossegar tota la vida pel 
que feia, principalment, a 
una extremada introver-
sió, timidesa i una actitud 
apocada, acomplexada. Em 
diuen que, de més gran, va 
fer sessions d’hipnosi per 
vèncer la timidesa amb el 
professor Fassman –Josep 
Mir Rocafort (Sort, 1909-
1991)–, al qual li reparava 
instruments.

La mare treballava a can 
Samaranch i abans o des-
prés del seu torn feia feines 
de la llar. Va ser feinera a 
casa de la Teresina Martí 
Torra, primer al carrer 
Pintor Carbonell, 8, i des-
prés al carrer Josep Folqué, 
26, coneguda per la Teresina 
del Cafè Nou. Aquesta sen-
yora havia regentat el cafè 
de l’Ateneu abans de la gue-
rra, antic Centre Republicà 
Federal (1919), del passeig 
Pi i Margall, 22 –després 
de la guerra, a l’Ateneu 
encara hi hagué certes acti-
vitats, com teatre infan-
til dirigit pel senyor Joan 
Domènech, caramelles, la 
tómbola i ball–, i era la 
muller de Josep Gibernau, 
industrial, propietari de la 
Cordoneria Gibernau, que 

tenia la fàbrica en l’illa de 
la Fassina, amb accés pel 
passatge de cal Cotonat. 
Fabricaven cintes i cor-
dons, elàstics i cinturons. 
Doncs bé, la Teresina del 
Cafè Nou va ser padrina 
del Francesc. Quan van tan-
car la indústria, el senyor 
Gibernau li va regalar el 
rellotge de la fàbrica, que 
és a cal Po, entre mil i una 
andròmines –tenia síndro-
me d’acumulació compul-
siva, el Francesc?–, un ele-
ment del patrimoni indus-
trial local, ara perdut en 
no poder accedir a la casa 
perquè ha esdevingut un bé 
ab intestato, per manca de 
testament i de successió.

Això del renom de la 
casa em recorda un bon 
amic enciclopèdic del 
passat molinenc. Té la 
seva gràcia perquè en un 
entorn d’uns 200 metres 
s’esdevenien tres renoms 
monosíl·labs que configu-
raven la paraula PILOTA 
(cal Pi, cal Lo i cal Ta, de 
les famílies Pi-Tresserra, 
Ràfols-Campmany i Saló-
Janés), a la plaça de la 
Vila, al Rafel Casanova i 
al Pintor Fortuny, respecti-
vament.

Tornant al Francesc, 
alguns testimonis em diuen 
que es va escolaritzar al 
Col·legi Sant Miquel, 
als Padres, avui Col·legi 
Manyanet –d’això ja en 

tenia coneixement– i que 
als 9 anys va ingressar 
en qualitat de resident-
pensionista durant quatre 
cursos, del 1946 al 1950, 
al Col·legi d’Orfes Pobres-
Escola Granja de Sant Julià 
de Vilatorta, avui Col·legi 
el Roser, impulsat el 1878 
pel prohom Josep Puig i 
Cunyer (Breda, 1828-Bar-
celona, (?) 1892) per volun-
tat testamentària, inaugurat 
el 1897 i regentat per la 
mateixa congregació dels 
Fills de la Sagrada Família 
del Pare Manyanet fins 
a l’any 1991. En aquest 
col·legi, hi va exercir de 
pedagog actiu, durant 

59 anys, el pare Manuel 
Cazador i López (Torrent 
de Cinca, 1874-Sant Julià 
de V., 1956), personat-
ge rellevant en el camp 
de la física, l’astronomia 
i les matemàtiques, pioner 
a casa nostra de la radio-
fonia i radiotelegrafia. En 
el laboratori experimental 
on havia ensenyat la ràdio 
de galena va construir el 
primer aparell receptor de 
ràdio de la península. És 
molt probable, doncs, que 
el Francesc s’interessés 
en el coneixement de 
l’electricitat i la ràdio amb 
el P. Cazador, del qual en 
fou alumne.

En memòria de Francesc Ràfols i 
Campmany, un molinenc singular

Exalumnes del col·legi de Sant Julià de Vilatorta. Any 1972. Festa del 75è aniversari 
del col·legi. El Francesc és el primer de l’esquerra de la segona fila.

Festa Major de Sant Miquel. Any 2005. Foto: C. Padilla
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Estadística parroquial 
del mes de maig del 2018

Durant el mes de maig, a la parròquia de Sant Miquel 
Arcàngel de la nostra vila es van celebrar 8 batejos i 
la cerimònia religiosa de 9 defuncions.

Batejos
Dia 12: Marc del Estal Martín, Susana Soto 
Corzo, Joan Gabriel Guspí Borrell, Ainara 
Ramírez de Montenegro Manzano, Marc 
Rodríguez Hernández
Dia 13: Adrián Ruiz Pérez, Sergi Javier Ortega 
Paredes, Júlia Garcia Camacho

Exèquies
Església de Sant Miquel

Dia 11: Agustí Nicolau Coll, de 55 anys

Capella del Tanatori
Dia 3: Maria Piedad López López, de 67 anys
Dia 12: Javier Manuel Herrada Anto, de 59 anys
Dia 17: Maria Teresa Cepa Lobato, de 94 anys
Dia 25: Antonio Manzanares Alonso, de 75 anys
Dia 28: Maria Carme Sabaté Prats, de 82 anys
Dia 29: Leandro Sanz Castellanos, de 94 anys; 
Dedicación Malpesa Collado, de 84 anys
Dia 31: Maria Rosa Ruberte Angoy, de 90 anys

Secció elaborada per Josep Artés i Martí

Acabat el període de 
formació a Sant Julià, va 
treballar de dependent a la 
Ferreteria Ustrell, sembla 
que entre 4 i 5 anys. Em 
diuen que ho va deixar 
per estudiar ràdio i elec-
trònica analògica en una 
acadèmia de Barcelona. A 
partir d’aquí, va iniciar-se 
en el món de la reparació, 
principalment, d’aparells 
de ràdio i tocadiscos –en 
llogava per a festes par-
ticulars; a vegades algun 
que tenia a mig reparar!– i, 
més endavant, antenes de 
TV i televisors. A vegades 
es comportava entre murri 
i trapella. En castellà en 
dirien diablillo. Durant un 
temps va ser representant 
de la marca Anglo. Però la 
seva popularitat li ve de les 
instal·lacions de megafonia 
pels carrers i les festes, i 
per les rues publicitàries, 
tal com he dit abans.

Sempre va subsistir molt 
modestament. De gran, la 
seva timidesa i la inca-
pacitat de demanar ajuda 
–ajudes que se li oferien 
des dels Serveis Socials, 
Creu Roja, Càritas... i solia 
rebutjar sempre a l’últim 

moment “per no amoï-
nar”– el van confinar molt 
a la solitud de casa seva i 
a una certa indigència. Es 
dolia que s’havia fet gran 
i no havia sabut fer amics. 
Havia compartit amb ell 
algunes sortides culturals 
amb els Amics del Museu, 
que va anar deixant. També 
en feia amb la Creu Roja 
per a gent gran.

Era sabut que molts 
dies pujava amb moto –jo 
li recordo una Mobylette i 
després una Guzzi– a Santa 
Creu d’Olorda a esmorzar, 
on va fer certa relació o 
amistat amb una senyora 
alemanya (?), em diuen, 
veïna de Santa Creu, que se 
l’escoltava i el convidava.  

L’últim cap d’any va 
caure a casa seva, es va 
enllitar i no va activar 
l’alarma de la Creu Roja. 
“Em sap greu molestar-los”, 
va dir-los al cap de quatre 
dies. Tampoc va acceptar, 
després d’insistir-l’hi molt, 
iniciar el tràmit de la Llei 
de dependència, fins dos 
mesos abans de morir. Era 
controvertit –volia i dolia–, 
però era molt bona perso-
na, discret, servicial, gene-

rós, de bons sentiments 
–sovint, per poca cosa no 
volia cobrar la feina–, però 
també era desconfiat i tos-
sut. I un ocell lliure. No es 
deixava agafar. I era feliç 
ajudant la gent.

Era creient i va tenir 
unes exèquies dignes el 
dia 19 de març, que van 
convocar un nombrós grup 
de molinencs que van fer 
petita la capella del tanato-
ri. Els assistents, en sortir, 
ressaltaven la seva bonho-
mia i les seves simpàtiques 
anècdotes.  

Miquel Rius

Agraïments

Haig d’agrair l’ajut de 
Mari Planas, Josep 
Martínez, Josep Artés, 
Manel Cordero, Josep 
Montano, Montserrat 
Font, Pilar Ustrell, Maria 
Guiu –de St. Julià de V.– 
i Francesc Orenes, autor 
del llibre El pare Manuel 
Cazador o la passió per 
la ciència

Caricatura de Manel Ferrer. Any 2005

L’any passat vam signar un conveni 
de col·laboració amb l’Associació de 
Venedors del Mercat Municipal per for-
malitzar aquelles iniciatives conjuntes 
que havien de servir per fomentar l’ús 
del català al Mercat, tant en les publica-
cions escrites que s’editin com entre els 
paradistes i la clientela. 

Fruit d’aquest acord, darrerament hem 
aconseguit la implicació de gairebé totes 
les parades del Mercat en el programa 
del Voluntariat per la llengua per tal que 
intentin de mantenir-se parlant en català 
si detecten que un client o una clienta 
està fent un esforç per parlar en aquesta 
llengua, ja que es pot tractar d’una perso-
na alumna dels cursos que vol practicar 
el que li hem estat ensenyant o, senzilla-
ment, algú que vol integrar-se utilitzant 
la llengua que reconeix com la del lloc 
on ha anat a viure. Ja hem dit moltes 
vegades que una llengua s’aprèn si es 
pot practicar i això és el que recomanem 
als nostres alumnes que facin en tantes 
situacions quotidianes com puguin, i és 
el mateix que farà qualsevol nou parlant 
de català. Per sort, Molins de Rei és una 
població on aquesta pràctica és fàcil de 
dur a terme. Ajudem, doncs, aquelles 
persones que estiguin fent aquest esforç, 
ja que, alhora, és la seva demostració de 
respecte cap a un tret que ens identifica 

com a poble.
Una altra manera d’aprendre una llen-

gua és llegint: s’adquireix vocabula-
ri, es reforcen les estructures pròpies i 
es memoritza l’ortografia pròpia de les 
paraules. Per aquest motiu vam voler 
aprofitar l’ocasió del Mercat de Tapes 
d’aquesta passada Nit de Compres 
(Shopping Night) per proposar que edi-
tessin un material que, a part de ser 
pràctic, tingués presència de català. Les 
estovalles individuals que es van poder 
fer servir la nit del dissabte 9 de juny en 
les taules del Mercat de Tapes pretenien, 
a banda de mantenir netes les taules, 
engrescar a llegir el que hi havia imprès 
i, per tant, potser aprendre també alguna 
paraula nova, com els montaditos. La 
vau trobar?

Amb aquestes línies volem agrair 
la col·laboració de l’Associació de 
Venedors del Mercat Municipal. Són 
moltes les persones que al llarg dels 
anys ens han fet arribar el seu “malestar” 
per no poder practicar el català men-
tre l’estan aprenent. Petits gestos com 
aquests són d’una gran ajuda i si volem 
que el català pervisqui, entre tots ho hem 
de fer possible.

Servei Local de Català de 
Molins de Rei 

El català, també al Mercat
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La producció literària 
d’autors molinencs, o vin-
culats molt estretament a la 
vila, ha estat especialment 
rica els darrers mesos, tant 
pel que fa a la diversitat de 
gèneres i enfocaments (fic-
ció,  lectura fàcil, assaig...) 
com a la qualitat dels tex-
tos. 

La visita i altres narra-
cions, XXII Concurs 

Mercè Rodoreda

La visita i altres narra-
cions és el títol del com-
pendi d’obres premiades 
i significades en el XXII 
Concurs Mercè Rodoreda, 
editat per Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat. 
La narració “La visita”, de 
Susagna Tubau, va obte-
nir el primer premi. També 
es publiquen el segon i 
tercer premis –“Cants de 
foc i anhel” (Rosa Pons) i 
“L’argumentador” (Mont-
serrat Alay), respectiva-
ment– i les set narracions 
finalistes. Els lectors tro-
baran en aquest volum de 
113 pàgines una diversitat 
de temàtiques aportades per 
les deu autores, amb alguns 
elements que comparteixen 
bona part de les narracions, 
com ara la reflexió crítica 
sobre idees preconcebudes 
i l’aparició d’una sorpresa 
final en el desenllaç de la 
narració, que fa pensar més 
enllà de la lectura pròpia-
ment dita.

La casa de la encina, de 
Maria Jesús Fuentes

El gènere novel·lístic 
també té la seva represen-
tació en la producció recent 
més destacable. Ens refe-
rim a La casa de la enci-
na, de Maria Jesús Fuentes, 
obra publicada en llengua 
castellana per Ònix editor, 
a través del segell Thot nar-
rativa. Al llarg de les 312 
pàgines, els lectors troba-
ran una elaborada narració 
estructurada en tres parts, 
que entrellaça hàbilment 
dues històries diferents 
separades en el temps que 
tenen com a protagonistes, 
especialment, dones que 
assumeixen els contextos 
respectius, lluiten per supe-
rar les adversitats i afron-
ten l’èxit i la fatalitat, tot 
alternant el dubte i la fer-
mesa. Fuentes ho combina 
tot amb una escriptura flu-
ïda i una alternança de girs 
literaris, on es juga amb 
entorns contraposats (pas-
sat-present, món rural-ciu-
tat) i registres de realisme 
màgic i novel·la “urbana”, 
amb conflicte generacional 
inclòs.

Míriam Cano fa la seva 
aportació a Cremen cels 

També aporta al panora-
ma de la narrativa d’autoria 
vinculada a Molins de Rei 
la participació de Míriam 
Cano en un engrescador 
procés de formulació literà-
ria, plantejat com a “labora-
tori perifèric”, que consis-
teix a reunir tres escriptors 
al mas de Bernis (l’Aldea) 
durant una setmana per-
què cadascú d’ells elabori 
una creació. Tot plegat està 
impulsat pel propietari del 
mas i pels responsables de 
l’editorial (LaBreu), que 
finalment és qui publica 
les tres obres en un únic 
volum. Aquest llibre porta 
per títol Cremen cels i 
conté la narració de Cano 
(“La Comuna de París”) i 
també les dels altres dos 
escriptors participants en 
l’experiència: Martí Sales 

(“Pelophylax shqipericus”) 
i Antònia Vicens (“Rates”). 

El fruit de la inspiració de 
Cano durant aquella setma-
na de concentració literària 
és un conte de 32 pàgines, 
en què es combinen dues 
veus i dos temps: d’una 
banda, la d’una escriptora 
que s’està en l’actualitat en 
el mateix mas de Bernis, 
precisament  preparant una 
recerca sobre la Batalla de 
l’Ebre, i, de l’altra, la d’un 
milicià estranger que narra, 
des de 1938, en tercera per-
sona, els prolegòmens de 
l’inici de la batalla i fa un 
repàs del periple que el va 
conduir fins allà. Les pàgi-
nes del conte de Míriam 
Cano viatgen amb emoció 
d’una època a una altra.

Avui per tu, demà per mi, 
de Gemma Tribó

La Guerra Civil és 
també la temàtica princi-
pal de la darrera obra de 
Gemma Tribó, Avui per tu, 
demà per mi, de 139  pàgi-
nes, publicada per La Mar 
de Fàcil. Es tracta d’una 
breu novel·la històrica que 
es presenta en forma de 
lectura fàcil i narra, tal com 
diu el subtítol, “El pacte a 
la recíproca de dues famí-
lies durant la Guerra Civil 
(1936-39)”. 

L’obra consta de dues 
parts principals. En la pri-
mera, es traça una part 
de la biografia de Miquel 
Tribó, entre el seu naixe-
ment (1915) i el de la seva 
segona filla, que és Gemma 
Tribó Traveria, l’autora de 
l’obra. El contingut se cen-
tra sobretot en la incorpo-
ració a les files republica-
nes del jove Miquel, com 
passa després a ser preso-
ner de l’exèrcit franquista 
i l’odissea posterior, plena 
de penúries i dificultats. 
Mentrestant, la seva família 
donà socors a la d’un altre 
jove de Salou, soldat fran-
quista ferit, i així s’originà 

un pacte a la recíproca que, 
després, la família d’en 
Miquel va utilitzar, també 
per necessitat. A la segona 
part, Tribó es basa en fets 
reals per narrar l’evolució 
del jove de Salou, a qui 
se li posa el nom fictici de 
Joaquim Vidal.

Com a qualitats d’aques-
ta obra cal afegir, a la lògi-
ca senzillesa del format de 
lectura fàcil, el reflex de la 
fortalesa dels seus perso-
natges, la capacitat infor-
mativa de les trenta-nou 
il·lustracions introduïdes i 
el valor intrínsec que té el 
conjunt com a aportació a 
la memòria històrica.

¿Por qué Damasco? 
Estampas de un mundo 
árabe que se desvanece, 

de Tomàs Alcoverro

El conflicte humà, en un 
altre lloc i un altre temps, 
però conflicte al cap i a 
la fi, és també present en 
la penúltima aportació que 
fa a les llibreries i bibli-
oteques Tomás Alcoverro. 
A ¿Por qué Damasco? 
Estampas de un mundo 
árabe que se desvanece, 
el prestigiós corresponsal 
ens presenta un recull d’es-
crits periodístics en castellà 
–datats entre el 15 d’abril 
de 2011 i el 24 de febrer de 
2017–, estructurats segons 
l’àmbit geogràfic (“Siria, la 
guerra interminable”, “El 
Líbano o la superviven-
cia”, “Egipto, la madre del 
mundo” i “Tiempo efímero 
en Oriente Medio”).

La compilació d’articles 
ja publicats té sempre el 
risc de la pèrdua de fres-
cor del contingut tractat, 
però Alcoverro converteix 
el risc en virtut: les 319 
pàgines d’aquest llibre, que 
publica l’Editorial Diéresis, 
són l’exhibició d’un mes-
tratge divulgador que apos-
ta per la veracitat en les 
descripcions d’indrets, la 
preeminència de la toleràn-

cia cultural i l’encert en 
els diagnòstics. A més, la 
qualitat de la prosa d’Al-
coverro fa que, en les mans 
dels lectors, el compendi 
periodístic es converteixi 
en un llibre de memòries 
i, alhora, en una taula de 
laboratori on analitzar un 
dels llocs clau del món.

Jean-Pierre Melville. 
Sombras y silencios, 

d’Albert Galera

Un canvi de registre 
completa el panorama de 
la darrera producció literà-
ria vinculada a la vila. El 
director artístic del Festival 
de Cinema de Terror de 
Molins de Rei, Albert 
Galera, compareix davant 
del públic lector i cinèfil 
amb l’obra Jean-Pierre 
Melville. Sombras y silen-
cios (Editorial Rosetta).

El llibre és tot un treball 
d’investigació al voltant 
de la figura del cineasta 
francès conegut com Jean-
Pierre Melville, director de 
pel·lícules com Le samou-
raï (1967) o L’armée des 
ombres (1969). A diferèn-
cia, però, de moltes de les 
recerques que s’han publi-
cat i es publiquen arreu, 
el llibre –de 223 pàgines– 
transmet el plaer del desco-
briment de la feina de reco-
llir, organitzar i identificar 
fragments dispersos d’una 
passió compartida.

Els vuit apartats temà-
tics del volum, enriquits 
amb més de cinquanta il-
lustracions en blanc i negre, 
es veuen ampliats amb unes 
ortodoxes conclusions i una 
profusa informació com-
plementària: entre d’altres, 
biografies d’actors “melvi-
llians”, extractes de críti-
ques i cites, i fitxes de fil-
mografia i bibliografia. Tot 
plegat, un bocí de la histò-
ria del cinema que Galera 
transforma en una manera 
d’enfocar l’esperit humà, 
enmig dels temps grisos 
que Melville narrà.

Francesc Santolaria

Sis noves propostes literàries d’autors vinculats a la vila
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“Terra de contrastos i incongruèn-
cies moltes vegades considerada el 
pati de darrere de Barcelona, però 
que dins seu oculta un territori 
amb un segell humà i natural molt 
particular”. Amb aquesta defini-
ció del Baix Llobregat, l’escriptor 
i historiador hospitalenc Ireneu 
Castillo introdueix el seu últim 
llibre, anomenat 1001 curiositats 
del Baix Llobregat i l’Hospitalet, 
que, editat per L’Arca, des de 
Sant Jordi es pot trobar a les lli-
breries. 

En aquesta obra en forma de 
guia, Castillo ens vol donar una 
visió general de la comarca a 
través de les curiositats i particu-
laritats de cadascun dels pobles 
que l’integren. Pobles als quals 
l’autor suma l’Hospitalet com 
a forma de reclamar les seves 
arrels baixllobregatines, tot i que 
a hores d’ara no hi pertanyi admi-

nistrativament.
D’aquesta forma, Ireneu 

Castillo, habitual dels mitjans de 
comunicació del Baix Llobregat 
i conegut per la seva defensa 
del Patrimoni, sobretot el que 
està relacionat amb el canal de 
la Infanta, a 1001 curiositats del 
Baix Llobregat i l’Hospitalet ens 
ofereix una visió alternativa i 
oberta de la comarca. Començant 
des de l’entorn geogràfic –domi-
nat pel sempitern riu Llobregat–, 
passant per la seva convulsa his-
tòria, per acabar amb els seus 
personatges i les seves tradicions, 
l’autor, a cop de tastets en forma 
de petits articles que es devoren 
a gran velocitat, ens fa fer un 
cop d’ull a una realitat comarcal 
que sovint els mateixos vilatans 
desconeixem.

Pel que fa a Molins de Rei, 
dedica una bona estona a Ca 

n’Ametller, a l’estació de Renfe, 
a la fàbrica Ferrer y Mora, a 
la Casa de les Comportes, a 
la història dels Requesens, a 
l’actriu Margarida Xirgu, a la 
Candelera... entre molts d’altres 
que, en tota l’obra i amb gaire-
bé 400 entrades, abasten tots 
els pobles del Baix Llobregat. 

1001 curiositats del Baix 
Llobregat i l’Hospitalet, prolo-
gat per Roger Lloret i inclòs dins 
de la col·lecció “Comarques i 
paratges de Catalunya”, és un 
compendi d’anècdotes i histò-
ries tan properes com desco-
negudes que, d’una forma molt 
amena, ens portarà a conèixer 
la realitat d’una comarca viva 
i amb forta personalitat que 
massa cops resta amagada a 
l’ombra del gegant barceloní.

Redacció

Els nens i les nenes de primer de 
l’Escola l’Alzina de Molins de Rei 
estem treballant el tema dels perio-
distes. Per grups ens hem inventat 
una revista i l’hem feta a mà. 

Per aprendre més coses, hem 
anat a visitar la revista el Llaç. Ens 

han explicat moltes coses sobre la 
revista, els periodistes i els disse-
nyadors gràfics. Hem après moltes 
coses i ens ha agradat moltíssim. 

Moltíssimes gràcies per tot!
Alumnes de primer de l’Escola 

l’Alzina

El 14 de maig, alumnes de l’Institut 
Lluís de Requesens van visitar la 
redacció d’el Llaç per conèixer el 
procés d’elaboració de la revista i la 
història de la nostra publicació.

La visita els va servir per poder 
elaborar la revista del seu centre 
educatiu, Adesiara, procés en el 
qual estaven plenament immersos.

Redacció

1001 curiositats del Baix Llobregat i l’Hospitalet

Hem anat a el Llaç Alumnes de l'instiutt Lluís de Requesens 
visiten El Llaç
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Després de tres intents 
per pujar de categoria, el 
Sènior B de l’Handbol 
Molins ha aconseguit 
l’ascens a Segona Catalana 
en haver superat dues eli-
minatòries molt treballades 
contra l’Handbol Esplugues 
i l’Handbol Cardedeu. 
L’afició molinenca que es 
va desplaçar a Cardedeu va 
poder disfrutar d’un par-
tit no apte per a cardíacs 
que es va resoldre gràcies 

a haver marcat més gols en 
camp contrari. 

Des del Club Handbol 
Molins volem felicitar tots 
els esportistes per les fites 
aconseguides aquesta tem-
porada, els tècnics per la 
dedicació i, per sobre de tot, 
cadascuna de les famílies 
que cada cap de setmana fan 
costat a la pràctica d’aquest 
esport a Molins de Rei.

Club Handbol Molins

Nou èxit dels joves judokes 
del Club Judo Molins de 
Rei. En el Campionat de 
Catalunya Benjamí i Aleví 
disputat el 12 de maig a 
la Llagosta van aconseguir 
tres medalles d’or, dues de 
plata i tres de bronze, a més 
de tres cinquens llocs.

La competició, organit-

zada conjuntament pel Club 
Judo de la Llagosta i la 
Federació Catalana de Judo, 
es va disputar pels sistema 
d’eliminatòria. Els judokes 
molinencs van demostrar 
un gran nivell i sobretot el 
bon treball que s’està fent 
amb la base.

J. F.

Després d’aconseguir el títol 
de campiones de Primera 
Catalana en la final a qua-
tre disputada al Poliesportiu 
la Sínia, el CV Molins ha 
quedat en tercera posició 
en les Fases d’Ascens a 
Primera Nacional, orga-
nitzades durant el mes de 
maig al Poliesportiu d’Altea 
(Alacant).

L’objectiu d’arribar a 
disputar la final es va veure 
estroncat amb la derrota 
davant el CV Sant Boi, pre-
cisament el mateix equip al 
qual es van imposar en la 
final de Primera Catalana 
celebrada a Molins de Rei. 
Es dona el cas que ambdós 
equips s’han vist les cares 
en cinc ocasions enguany, 
amb un balanç de tres vic-
tòries per al CV Molins i 
dues per al CV Sant Boi. 
La més important, però, va 
caure a favor de les de Sant 
Boi.

La final la van disputar 
l’equip local, l’Altealife, 
contra les santboianes, amb 
un resultat final de 3 sets a 
2 favorables a les catalanes, 
que van haver de lluitar 
fins al darrer moment per 
situar el definitiu 12-15 del 
cinquè set. 

Tot i així, encara hi ha 
alguna possibilitat d’acon-
seguir l’ascens, ja que 
l’equip de l’Illa Grau de 
Castelló ha aconseguit el 
bitllet per pujar a Superlliga 
2 després de quedar en 2a 
posició en la fase d’ascens, 
darrere del CV Sestao. Si 

les exigències econòmiques 
permeten que l’equip de 
Castelló assoleixi aques-
ta nova categoria, queda-
ria una vacant que podria 
repercutir en l’equip clas-
sificat en la tercera posició 
en la Fase d’Ascens d’Al-
tea, que seria el nostre CV 
Molins.

Per tant, veurem un 
voleibol de més nivell 
encara a Molins de Rei la 
propera temporada? Tot fa 
pensar que és possible. No 
perdem la fe!

El Sènior de Primera del 
Club de Vòlei Molins 

guanya un partit amis-
tós contra la Selecció 

Nacional de Malta 
El 24 de maig es va dispu-

tar en el Pavelló Municipal 
de Molins de Rei un partit 
amistós entre el Sènior CV 
Molins i Malta Volleyball 
Association. En el primer 
set, el Molins va començar 

amb nervis i va perdre el 
primer set per 23-25. En 
el segon, el Molins es va 
treure els nervis de sobre i 
amb tota la grada animant-
les van dominar-lo, sempre 
amb cinc punts per sobre, 
per acabar en un còmo-
de 25-18. El tercer set, els 
equips es van igualar i es 
va veure un vòlei de molta 
qualitat per part dels dos 
equips amb punts molt dis-
putats i emocionants, per 
acabar 25-22. El set defi-
nitiu va ser el més emo-
cionant, ja que cada cop 
que el Molins a priori era 
inferior a les malteses, veia 
la victòria més a prop. Les 
jugadores molinenques van 
fer un set impecable amb 
molta estratègia i qualitat 
esportiva, i van acabar el 
quart set 25-21, de manera 
que van guanyar el partit 
per 3 sets a 1.  

Club Vòlei Molins de Rei

L’equip Infantil de water-
polo del Club Natació 
Molins de Rei disputarà el 
Campionat d’Espanya de la 
seva categoria que es dis-
putarà a la ciutat alacantina 
d’Elx entre el 28 de juny i 
l’1 de juliol.

L’equip Cadet mascu-
lí, per la seva banda, s’ha 
classificat per disputar la 
fase final del Campionat 
de Catalunya de la seva 
categoria.

Redacció

El Club de Vòlei Molins de Rei assoleix la 
medalla de bronze en les Fases d’Ascens 
a Primera Nacional

El Sènior B de l’Handbol Molins 
puja a Segona Catalana

Els judokes molinencs obtenen 
set medalles en el Campionat de 
Catalunya Benjamí i Aleví

L’Infantil de waterpolo del 
C.N. Molins disputarà el 
Campionat d’Espanya 
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L’equip Aleví del Club 
Natació Molins de Rei ha 
guanyat la classificació per 
clubs del II Trofeu Ciutat de 
Manresa gràcies als punts 
sumats pels 13 nedadors 
que hi van participar. 

Els joves nedadors moli-

nencs van obtenir 12 meda-
lles i 5 mínimes per poder 
participar en el Campionat 
d’Espanya d’estiu de la 
categoria. Gerard Gil va ser 
escollit el millor nedador 
masculí del campionat.

Redacció

El 12 i 13 de maig, Alhama 
de Múrcia va acollir la pri-
mera prova del Campionat 
d’Espanya de Motocròs 
MX Sub 18. Aleix Canals, 
pilot de l’equip molinenc 
Prodecom Racing, va obte-
nir la tercera posició final 
després de la disputa de 
les dues mànegues de què 
consta la competició.

Un altre pilot de l’equip 
Hugo Arriazu, que s’està 
recuperant d’una lesió al 
canell, va acabar en quarta 
posició. Per la seva part, 
Enric Vendrell, en el seu 
retorn a aquest campionat, 
va finalitzar en 13a posi-
ció.

Redacció

L’arquer del Centre 
Excursionista Molins de 
Rei (CEM) Miquel Àngel 
Cabedo Capdevila és el 
nou campió de Catalunya 
de tir de camp. El torneig 
es va disputar a Caldes de 
Montbui els dies 28 i 29 
d’abril.

En aquest campionat, el 
primer dia hi ha una tirada 
classificatòria on es deci-
deixen els encreuaments 
per a la tirada del segon 
dia. El Miquel, el diumenge 
va superar en un punt el 
seu contrincant en la fase 
eliminatòria i va aconse-
guir el títol en una final 
molt disputada fins a l’úl-

tima fletxa. La victòria té 
encara més mèrit a causa de 
les condicions climatològi-
ques, que van ser de pluja 
i vent tot el cap de setma-
na, les quals van dificultar 
encara més les tirades.

Pol Moyés, campió de 
Catalunya de tir amb arc 

3D
Pol Moyés, jove arquer 

del CEM, s’ha proclamat 
campió de Catalunya de tir 
amb arc 3D en la categoria 
Cadet masculí.

En Pol també ha guanyat 
la Lliga Catalana de Bosc 
de Tir amb Arc de la seva 
categoria en haver obtingut 

la millor puntuació en les 
cinc proves disputades la 
temporada 2017-2018.

Redacció

Bons resultats dels pilots de 
l’equip molinenc Prodecom 
Racing

Els alevins del Club Natació 
guanyen el II Trofeu Ciutat de 
Manresa

A dalt Enric Vendrell, a sota Hugo Arriazu

Miquel Àngel Cabedo Capdevila guanya el 
Campionat de Catalunya de Tir de Camp

Durant el mes de maig 
s’han disputat les finals 
de la Copa Catalana de 
Gimnàstica Artística, amb 
la participació de les gim-
nastes del Club Gimnàs 
Molins de Rei. Dissabte 
5 de maig va competir 
l’Elena Itxell Domínguez, 
a la categoria A4G, i va 
aconseguir la medalla d’or 
en salt, la quarta posició en 
paral·leles i la sisena en la 
classificació general, quarta 
a paral·leles i es va endur 
l’or a salt. 

El cap de setmana del 12 
i 13 de maig va tenir lloc 
la final de les categories 
de Base i Via Olímpica. 
A VO5 hi van participar 
Paula Gay, Maria Montero 
i Eva Villanova. L’Eva va 
ser tercera en la classifi-
cació generali va aconse-
guir la plata a terra i l’or a 
paral·leles asimètriques. La 
Sílvia Chacón, la Georgina 
Guzmán i l’Olga Romero 
van competir a VO6. L’Olga 
va quedar subcampiona en 
la classificació general i la 
Sílvia, tercera a terra i quar-
ta a salt. 

A VO3 hi va participar la 
Carlota Tomás. Petites erra-
des durant la competició la 

van allunyar del podi.
A Base 7 Grans, les fina-

listes van ser Sara Chacón 
i Mireia Rodríguez. En la 
classificació general, la 
Sara va acabar tercera i la 
Mireia, subcampiona. En la 
classificació per aparells, a 
salt, la Mireia va acabar 
tercera i la Sara, segona; a 
paral·leles asimètriques, la 
Mireia va ser tercera. La 
Xènia Coronas i la Sara 
Martínez van participar a 
Base 6 Petites. La Xènia 
va aconseguir la victòria 
en la classificació general 
de la seva categoria i en la 
classificació per aparells va 
ser primera a salt, segona a 
barra d’equilibris i quarta a 
terra. La Sara va finalitzar 
cinquena a paral·leles asi-
mètriques.

L’Ariadna Garcia va 
competir en l’aparell de 
terra a Base 4 i va obtenir 
la vuitena posició. Per la 
seva banda, l’Aitana Mesa 
i la Valentina Molina van 
competir a paral·leles asi-
mètriques a Base 2 Petites. 
L’Aitana va acabar tercera 
de la general. 

El Club Gimnàs 
organitza el I Trofeu 

Vila del Papiol

El 26 de maig es va dur a 
terme el Trofeu Vila del 
Papiol, organitzat pel Club 
Gimnàs Molins de Rei amb 
la col·laboració dels fami-
liars de les gimnastes del 
club. Aquesta competició es 
va dividir en dues parts. Al 
matí van competir gimnas-
tes d’entre 4 i 14 anys del 
Club de nivells d’iniciació 
i gimnastes que entrenen en 
escoles de Molins de Rei i 
de Corbera de Llobregat. A 
la tarda van competir gim-
nastes federades de nivell 
escolar del Club Gimnàs 
Molins de Rei, del Club 
Esportiu Tagym Vallirana 
i del Club Gimnàstica 
Artística Esplugues les 
Moreres. 

Durant la jornada vam 
poder veure les gimnastes 
de Base i Via Olímpica del 
Club fent exhibició en els 
diferents aparells. Aquesta 
competició amistosa va ser 
una gran oportunitat per 
promocionar la gimnàsti-
ca i per veure les nostres 
gimnastes competint a prop 
de casa.

Anna Kurubally

EL Club Gimnàs aconsegueix 15 medalles a la final 
de la Copa Catalana

Georgina Guzman Paula Gay, Olga Romero, Eva Villanova, Maria Montero, 
Silvia Chacón
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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 realitzarà un sorteig. S’admeten 
també fotocòpies de l’original. No cal que retalleu la revista. El guanyador 
rebrà un obsequi que regala BEEP que s’ha de recollir a Verge del Pilar, 6 

Molins de Rei

Solució al número 544 De totes les respostes 

rebudes a la redacció ha 

estat escollida a l’atzar la 

de Toni Torrent Planas. 

El guanyador del con-

curs pot passar a recollir 

el premi directament per 

BEEP, presentant el DNI 

o qualsevol document 

acreditatiu.
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(*) PVP recomanat a la Península i les Balears del Nou C3 PureTech Gasolina 68 LIVE 9.450€ (amb IVA, transport i Operació Promocional 
inclosos) per a clients particulars a la Península i les Balears que entreguin un vehicle Citroën propietat del comprador almenys durant els últims tres mesos i que financin un 
capital mínim de 6.000€ amb una permanència mínima de 48 mesos, a través de PSA Financial Services Spain EFC, SA. No inclou les despeses associades al finançament 
(despeses d’obertura i interessos). Oferta vàlida per a vehicles matriculats fins al 30/06/2018. PVP recomanat per als clients que no el financin: 10.450€. Model visualitzat 
Citroën C3 SHINE amb opcions. (1) Oferta vàlida a la Península i les Balears per a comandes fetes de l’1 al 30 de juny de 2018 i cotxes matriculats durant el mes per la 
compra d’un C4 SpaceTourer SHINE dièsel. 2.100€ quan el vehicle adquirit tingui Fars de Xenó, Sostre Panoràmic i Park Assist (aquest regal no és bescanviable per diners, 
un descompte equivalent o un altre equipament) i 1.500€ addicionals de regal per a altres equipaments bescanviables per un descompte equivalent, però no per diners. 
Automóviles Citroën España, S.A. c/ Dr. Esquerdo, 62 - 28007 Madrid. CIF: A-82844473.

CONSUM MIXT (L/100 KM) / EMISSIÓ CO2 (G/KM): CITROËN C3: 3,5 - 4,9/92 - 113, CITROËN C4 CACTUS: 3,6 - 5,3/94 - 119, 
CITROËN C3 AIRCROSS: 4,0 - 5,6/104 - 126, CITROËN C4 SPACETOURER: 3,8 - 5,8/100 - 134

El viatge ha de ser l’experiència. Un espai de temps on els quilòmetres s’embolcallen en un núvol de confort, relax i sensa-
cions. Gràcies a les suspensions úniques, a un ambient insonoritzat i lluminós, a tecnologies intuïtives i a la seguretat com a 
constant, cada desplaçament és el resultat d’una Experiència Advanced Comfort. Sent la Conforteràpia i entra en una nova 
forma de conducció.

SEGURETAT, BENESTAR I CONNECTIVITAT.

BY CITROËN

EXPERIÈNCIES CITROËN ADVANCED COMFORT INSPIRADES EN TU:

CONF RTERÀPIA

DES DE

9.450 €(*) EN
EQUIPAMENT3.600 €(1)

FINS A

XXXXXXXXX XXXXXXX, XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX XX XX




