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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.

Kawasaki Català a les 24 hores
Fotografia: Aleix Llovet

El 3 d’octubre passat, Felip VI  va decidir prendre part a favor dels que van exercir la violència 
contra els votants catalans amb un discurs que ha provocat  la ruptura de bona part de la societat 
catalana amb la monarquia espanyola.  Mesos després, aquesta pèrdua de confiança es fa palesa 

amb la decisió de molts municipis i institucions arreu de Catalunya de declarar el rei Felip VI persona 
non grata. A petició del grup local de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC),  l’Ajuntament de Molins de 
Rei s’ha afegit a la iniciativa i el Ple municipal va acordar per unanimitat aquesta mesura de rebuig al 
posicionament discriminatori de la monarquia.

Aquest acord total no ha existit, però, en la votació que es va dur a terme per a  posar el nom de plaça 
de l’1 d’Octubre a l’espai conegut com a plaça del Molí. L’oposició va rebutjar la proposta que, amb la 
intenció de preservar el record del que va passar aquell dia, l’ANC va presentar al Ple municipal. En 
considerar que encara no hi ha prou consens per adjudicar el nom “1 d’Octubre” a un espai públic, els 
regidors de l’oposició van objectar que caldria esperar més temps per disposar d’una  “perspectiva his-
tòrica” del que va succeir aquell dia abans d’escollir un nom que, diuen, “divideix”. L’alcalde va rebutjar 
la petició de fer una consulta a la ciutadania en considerar que era una potestat del Ple prendre aquesta 
decisió, per la qual cosa la mesura es va ratificar per majoria.

Des de les forces sobiranistes s’haurà de saber compaginar la defensa de les  llibertats amb gestos 
d’acostament cap a aquells que emocionalment no comparteixen al cent per cent el nostre tarannà 
cultural. Cal tenir en compte que l’autoafirmació continuada de l’ideari propi pot generar sentiments 
d’exclusió cultural en una part de la població que podria estar molt a prop d’entendre els beneficis que 
li reportaria la consecució de les nostres aspiracions d’autogovern. 

Malgrat les provocacions de grups espanyolistes minoritaris que es dediquen a arrencar els símbols a 
favor de la llibertat dels presos polítics i a agredir en grup joves independentistes solitaris, és necessari 
carregar-se de paciència i estar preparat per a un camí més llarg del que ens hauríem pensat ara fa uns 
mesos, i així poder ampliar una majoria independentista, ara lleugerament insuficient, amb l’objectiu 
d’assolir el dret de l’autodeterminació a través d’un escenari de negociacions amb l’Estat.

Molins de Rei, una vila sense rei 

Més protecció per a les 
víctimes de la violència masclista

Els sis nois que van agredir sexualment una noia de 21 anys a la sortida d’una discoteca del Polígon 
el Pla de Molins de Rei presumien a les xarxes socials d’aquesta acció, tal com es pot escoltar en 
unes gravacions de veu que s’han difós des de molts mitjans de comunicació que tenen per cos-

tum convertir en espectacle qualsevol notícia, utilitzant el mètode de servir-la al públic de la manera més 
morbosa possible per mitjà de la reiteració dels aspectes més sòrdids i irrellevants. La creació de debats-
espectacle al voltant d’aquestes agressions dona ales als seus protagonistes i els pot acabar convertint en 
models a seguir a ulls d’alguns ciutadans de mentalitat masclista, de manera que s’arriben a provocar 
conductes mimètiques a aquests atemptats contra la dignitat de les dones.

Alguns testimonis han assegurat que van veure la víctima pujar al cotxe lliurement, però la noia va 
insistir que la van introduir al maleter del vehicle dels acusats a la força i va declarar haver consumint 
alcohol i diferents estupefaents, per la qual cosa recordava poc del que havia ocorregut la matinada del 
19 de maig, llevat que no va consentir el que aquells homes van fer amb ella. La legislació vigent hauria 
de ser més rigorosa amb aquest tipus de conductes i mai s’hauria de considerar com un atenuant que la 
víctima vagi èbria o drogada, sobretot quan les condicions de superioritat dels agressors són tan contun-
dents davant d’una víctima indefensa. A qualsevol ciutadà se li ha d’exigir el deure d’auxili a un altre 
ciutadà desvalgut; per tant, sembla lògic deduir que més que un atenuant, aquesta circumstància hauria 
d’agreujar el delicte comès.

Fins a un mes després, l’Ajuntament no va tenir coneixement d’aquesta agressió sexual iniciada en 
un local d’oci de la vila. Després de manifestar el seu  rebuig i condemna més absoluta, el consistori ha 
començat a treballar en l’elaboració d’un “protocol d’actuació davant les violències sexuals en espais 
d’oci”, els costos dels qual aniran a càrrec de la Generalitat de Catalunya. Es vol fer comprometre tots 
els agents públics i privats implicats en aquesta problemàtica, com ara els propietaris dels locals d’oci 
nocturn de la vila, en l’establiment d’unes línies d’actuació per prevenir la violència masclista al muni-
cipi, que ens sembla que haurien de començar per garantir la seguretat a les zones urbanes dedicades 
al lleure, amb una millora de l’enllumenat públic i un increment de la presència d’agents de seguretat 
pública o privada, a més de dur a terme campanyes de conscienciació ciutadana i replantejar-se l’oferta 
actual d’oci nocturn.

Més enllà de les actuacions en l’àmbit local, caldrà establir també una nova pedagogia per protegir els 
joves davant l’accés indiscriminat a tot tipus de continguts que es troben a la xarxa a disposició de qual-
sevol consumidor, independentment de la seva edat o condició mental. Aquest fet origina un nou para-
digma educatiu al qual s’haurà de respondre amb nous mecanismes que ajudin els joves a discriminar 
continguts, a establir els límits entre realitat  i ficció, i a valorar per sobre de tot el respecte als altres.  



4
núm. 545 juny 2018

L’Assemblea per construir el 
Comú local es va celebrar a 
la Federació Obrera el dijous 
dia 21 de juny de 2018 amb la 
presència d’una cinquantena 
de veïns i veïnes de la vila. 
Des de Catalunya en Comú 
i Podem Catalunya s’han 
començat a crear els grups 
motors locals per establir una 
organització que sigui llavor 
de canvi a cada poble. Volem 
una Catalunya que posi al 
centre les persones, amb una 
economia i ecologia del bé 
comú, feminista, oberta i 
transparent.

L’Assemblea de Molins 
de Rei va conèixer i va 
aprovar  l’equip que serà el 
grup motor, que estarà for-
mat per Ana Aroca, Jordi 
Pedrol (coodinadors), 
Gerard Corredera, Ivan 
Torres (Organització), 
Miguel Ángel Pozo, Júlia 
Abós (Comunicació), Júlia 
Fernàndez i Teresa Polo 
(Feminisme).

L’Assemblea del Comú 
local té com a objectiu obrir 
un espai per bastir entre tots 
i totes un projecte de canvi 
a Molins de Rei. Un espai 
plural, divers i  democràtic, 
que construeixi un nou pro-

jecte de ciutat. Un projecte de 
ciutat que reculli l’impuls de 
canvi de la ciutadania cata-
lana i l’aposta municipalista 
de Barcelona en Comú. Un 
projecte de ciutat que faci 
d’aquesta legislatura l’última 
liderada pel PDeCAT a 
Molins de Rei. 

El canvi de Govern a mei-
tat de la legislatura no ha 
suposat un canvi en les políti-
ques municipals. Cal, doncs, 
construir un projecte que 
lideri la recuperació de ser-
veis municipals a la vila, que 
pensi i cuidi tots els barris i 
que impulsi un nou projec-
te municipal: una ciutat que 
defensi el dret a l’habitatge, 
una ciutat feminista i partici-
pativa, una ciutat que redueixi 
les desigualtats. 

L’Assemblea va comp-
tar amb l’assistència de 

Núria Buenaventura, de la 
Comissió Executiva Nacional 
dels comuns, i de les regido-
res de Molins de Rei Ana 
Aroca i Júlia Fernàndez, 
així com de la resta de mem-
bres del Grup Motor de 
Molins de Rei: Jordi Pedrol, 
Teresa Polo, Iván Torres, 
Miguel Ángel Pozo i Gerard 
Corredera. A més, vam poder 
veure companys d’EUiA, 
d’ICV i Podem, entre d’altres, 
que donaven suport al naixe-
ment d’aquest nou projecte.

Els inscrits i inscrites 
de Catalunya en Comú i de 
Podem comencen a cons-
truir un espai conjunt amb la 
il·lusió i la confiança que el 
2019 Molins de Rei sigui una 
ciutat del canvi. Serà motor 
del municipalisme i del canvi 
a Catalunya.

En Comú, Podem!

Comença a caminar el Comú de Molins de Rei Fiblades
A cadascú la seva República
“Ara que el PSOE governa i que el PP té prou feina a 
repartir ganivetades a casa seva, sembla que, de tant sen-
tir-nos parlar de República, s’han despertat els republicans 
espanyols. Diuen que comparteixen el nostre model i ens 
demanen que els ajudem a aconseguir una majoria per fer 
possible una nova Espanya tricolor. Amb nosaltres a dins, 
és clar. Una República espanyola és més atractiva que un 
regne d’Espanya, això és indubtable. Però l’experiència 
remota ens diu que els republicans espanyols ni tan sols 
no han entès el nostre sobiranisme. Per tant, que ningú 
s’exciti amb els cants de sirena del progressisme socio-
podemita. Que ens deixin fer la nostra república, que ja 
serem els primers a reconèixer la seva.” 

Enric Serra – Periodista  -@serraamat– 
30 de juny de 2018

A Molins de Rei hem tingut, i tenim, excel·lents fotò-
grafs. Malauradament, una gran part de les seves 
col·leccions no han estan cedides ni catalogades a 
l’Arxiu Municipal.  
La família Vidal-Barraquer cedeix un fons 
de 23.500 fotografies i més de 3.000 
documents a l’Ajuntament de Cambrils
“La família Vidal-Barraquer ha cedit reproduccions 
del seu fons fotogràfic i documental a l’Ajuntament de 
Cambrils perquè l’Arxiu Municipal el gestioni i el doni 
a conèixer. L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza; 
el regidor de Cultura, Lluís Abella; els nebots nets del 
cardenal, Maria Eugènia i Francesc Vidal-Barraquer; 
l’arxiver municipal, Pedro Otiña, i el comissionat de 
l’Any Cardenal Vidal i Barraquer, Josep M. Panicello, van 
presentar, el 9 de maig en roda de premsa, aquest fons 
familiar format per més de 3.000 documents textuals i les 
23.500 imatges.”

Berta Ruiz – “Cultura” – Revista Cambrils, 
número 562 – juny del 2018

Les reparacions dels nous enllosats en 
alguns carrers de la vila
L’asfalt és la miraculosa solució per a la recomposició 
dels paviments de “nou disseny” acabats de bastir. Els 
tècnics dissenyadors de paviments en alguns carrers de 
Molins de Rei comencen a ser qüestionats, perquè, a 
més de pensar en un projecte atractiu, també haurien 
de procurar supervisar que es col·loqui correctament 
el material en la mateixa obra. 

Nou camí de vianants a la Primera 
Avinguda de Can Güell de Torrelles de 
Llobregat
“El nou pas pretén reduir la velocitat dels vehicles i 
millorar la seguretat dels infants que van a peu a l’escola. 
Amb la intenció de garantir la seguretat de les persones 
que es desplacen per la Primera Avinguda de Can Güell, 
l’Ajuntament ha decidit crear-hi un camí per a vianants. 
Aquest nou pas redueix l’amplada de la calçada i obliga 
els vehicles que hi circulen a disminuir la velocitat. Així 
mateix, el camí suposa una via segura per a aquells usua-
ris que practiquen esport i per als infants que fan aquest 
recorregut de forma habitual a peu per anar a l’escola.”

Butlletí d’informació municipal – Torrelles de 
Llobregat – número 38 –Maig/juny del 2018                                                       

Llacets
Arran del tema dels llacets grocs que molts de nosaltres lluïm amb orgull reivindicant la 
llibertat dels presos polítics, m’he documentat una mica i he sabut que d’acord amb els 
testimonis històrics, es creu que els primers a exhibir aquesta mena de símbol van ser els 
familiars dels membres de la cavalleria dels Estats Units al segle XIX. Es veu que aquests 
familiars els duien en el seu cos o els penjaven a casa com a símbol de lleialtat als soldats 
combatents. Posteriorment, l’ús dels llacets s’ha estès en suport de causes socials per com-
memorar fets rellevants o per conscienciar sobre diverses malalties.

Feta aquesta breu introducció, he de dir que, fa unes setmanes, la meva benvolguda 
esposa i un servidor vam gaudir d’uns dies al Principat d’Astúries, on vam desplaçar-nos 
fent ús dels serveis de la Renfe (entre altres coses, perquè, amb la Targeta Daurada, el 
descompte en el preu del bitllet bé que s’ho val). I igual que fem a casa nostra, no ens va 
semblar que pel fet de canviar de país haguéssim de fer cap modificació pel que fa als nos-
tres llacets grocs; dit d’una altra manera, vam seguir lluint-los. I vet aquí que, ja un cop al 
tren, vam observar alguna mirada un xic estranya, tot i que sense més complicacions... fins 
que, en arribar a Saragossa, un home d’uns 30/40 anys, que baixava a la capital aragonesa, 
se’m va adreçar tot dient-me, amb un indubtable to ofensiu: “¡Que lazo más bonito! ¡Ojalá 
se pudran en la cárcel esos hijoputas!”.

Val a dir que un cop a Astúries també vam observar que algú ens mirava, però no pas 
amb ànim esquerp, sinó més aviat encuriosit (en un parell o tres d’ocasions se’ns va pre-
guntar pel significat del llacet), i tret d’un altre personatge que (discretament, això sí) va 
mostrar-nos el seu rebuig (quan vam entrar en un establiment a preguntar per un producte 
i l’home, venedor, en veure els llacets ens va dir que allà no en tenien i que potser “en 
su país es otra cosa”, tot passant a atendre el següent client), el tracte rebut va ser, en tot 
moment, excel·lent. Fins i tot (i això podria fer pensar en quelcom semblant a fer-nos la 
pilota) una noia ens va manifestar que ella estava d’acord que els catalans votéssim per la 
independència.

En fi, que ves per on, aquest viatge m’ha servit no solament per gaudir, tot i que molt 
breument, d’un país extraordinari, sinó per seguir deixant constància d’una reivindicació 
que considerem més que justa... i també, ves per on, per omplir aquest espai d’El Llaç.

Josep Lluís Revenga Santos
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Les societats corals i els orfeons ens han acompan-
yat de sempre a la nostra vila. Antigament, des de 
mitjan segle XIX i fins a la segona dècada del segle 
XX, van existir a Molins de Rei quatre agrupacions 
corals bastant reconegudes que ocupaven el seu 
temps lliure cantant amb la gent treballadora i fent 
créixer l´interès per l´activitat cultural.

La primera d´aquestes entitats de la qual tenim 
notícia va ser la Societat Coral l’Hortènsia, creada 
l’any 1863; la seguí la Societat Coral Ceciliana, 
fundada l’any 1864, i més tard, l’any 1901, apareix 
la Societat Coral la Unión; a continuació, l’any 
1906, la Coral del Centre Catalanista i l’Orfeó 
Pàtria, l’any 1911.

No hi ha gaires referències sobre l’activitat i 
actuacions d’aquestes velles agrupacions corals, si 
n’exceptuem l’Orfeó Pàtria, del qual sí que trobem 
abundant informació.

En el Museu Municipal de la vila es conserven 
diversos estendards magníficament brodats, amb 
els quals  presidien les seves actuacions aquestes 
agrupacions corals.

En el registre d´associacions també apa-
reix inscrita, l’any 1893, una coral amb el nom 
d’Associació Coral les Columnes, però no se’n sap 
res més posteriorment. El Cafè les Columnes era 
propietat de Francesc Bonsoms, home de la vella 
militància republicana.

També va existir una altra agrupació coral a la 
vila que actuava i era dirigida per en Miquel Rubí 
(el Rubí de la serra), fabricant d’eines que a més 
també tocava el violoncel. Entre alguns dels seus 
components hi havia coneguts vilatans, com en 
Carbonell, en Campderrós, en Serrat, en Vilà ebe-
nista, l’Andreu fuster i en Cisquet de la casa de la 
vila, entre d´altres.

Fent una mica d´història, el 4 d’abril de 1904 
la revista El Filtro publicava: “Ayer por la mañana 
salieron a recorrer nuestras calles cantando con 
gusto y ajuste las tradicionales “Caramelles” las dos 
agrupaciones corales de ésta villa “La Hortènsia” y 
“La Unión”, así como varios improvisados grupos 
de chiquillos, todos los cuales en pago a la alegria 
de su actuación recogieron una buena recolecta de 
variadas provisiones”.

Societat Coral l’Hortènsia
En el Llibre de Caixa de la Societat Coral 

l’Hortènsia consta que, l’any 1905, es pagava al 
mestre per cada assaig l´import de 4 pessetes. 
També diu que la recaptació en un mes per les 
quotes dels components de la societat ascendia a 
20 pessetes, més 15 pessetes dels socis protectors. 
L’any 1907 explica que el president és en Joan 

Font; el secretari, en Manuel Galcerán i el caixer, 
en Ramón Monné. Però en aquest mateix llibre, 
l´any 1909 diu que el mestre guanyava ja 4 pessetes 
amb 40 cèntims, és a dir que en quatre anys li van 
augmentar el sou 40 cèntims!

Societat Coral Ceciliana
L’any 1864 va ser creada la Societat Coral 

Ceciliana i es va dissoldre per desavinences inter-
nes l’any 1885, després de 21 anys d´actuacions. 
Estava integrada per més de 30 components i entre 
ells hi havia teixidors, llauradors, traginers, boti-
guers i jornalers. La figura central del seu esten-
dard era la figura de santa Cecília. Va ser fundada 

per republicans i en el seu repertori alternaven les 
cançons cantades en català i també en castellà. 
Sembla ser que, els últims anys, aquesta coral esta-
va molt dividida per qüestions polítiques, motiu pel 
qual a partir del 1875 les activitats continuaren en 
dos grups diferents. Un litigi per la possessió del 
seu estendard es va resoldre amb l’acord de portar-
lo cada mes un dels dos grups alternativament i 
deixar-lo dipositat al Jutjat fins que no hi hagués 
reconciliació. Quant a les vuit principals partitures 
de la coral, un grup es va quedar les 4 cançons cata-
lanes i l´altre grup les 4 castellanes, un fet signifi-
catiu pel que fa a les diferències polítiques abans 
esmentades. Les cançons catalanes eren “Els pesca-
dors”, “L’Enriqueta”, “La Norma” i “La sardana”; i 
les castellanes, “Guárdate Dios”, “Quiéreme Mía”, 
“La Remorena” i “Los aldeanos”.

Societat Coral la Unión
L’any 1901 es crea la Societat Coral la Unión, 

que s’instal·la al Cafè Alhambra, un dels centres 

tradicionals de reunió de la gent regionalista i 
on s´havien celebrat els primers actes polítics 
i folklòrics del naixent catalanisme. Durant un 
temps, la Societat va ser dirigida pels mestres 
Carreras i Grau, i  va arribar a organitzar una troba-
da de corals aprofitant la Festa Major del 1917. La 
característica d´aquesta coral era que en les seves 
desfilades a l’hora d’anar a fer els concerts, els seus 
components portaven a l´esquena eines i estris de 
cuina de fusta com pales i pics, destrals, xerracs, 
graelles, grans culleres i forquilles i una grossa mà 
de morter, tots ells fets de fusta per l´avi Bofill (el 
Garbellador), membre d´aquesta coral i avantpassat 
del Miquel de cal Carreter.

Aquesta societat coral estava formada per gent 
d´esquerres i també gent viatgera, tal com ho 
demostren les seves actuacions a altres províncies 
de l´Estat espanyol, com Cartagena i Valladolid.

Coral del Centre Catalanista
L’any 1906 es va fundar la Coral del Centre 

Catalanista, que es reunia al Casino Recreatiu 
(l´antic Casino). Fins als anys 20, el seu director va 
ser en Sebastià Mestres, fins aleshores a la Coral la 
Hortènsia, ja que sembla ser que aquesta comença-
va a disgregar-se. La seva primera actuació va ser 
amb motiu dels primers Jocs Florals de Molins de 
Rei, l’any 1906, celebrats en un envelat muntat 
brillantment pel Baliarda a l’hort del Negre, allà 
al carrer del Pou Artesià (actualment, carrer Pintor 
Fortuny). Curiosament, Sebastià Mestres assajava 
amb el cor de senyores, d´una banda, i amb el 
d´homes, de l’altra.

L’Orfeó Pàtria
L’any 1911 neix l’Orfeó Pàtria, fundat pel mes-

tre Miquel Blanch i Roig. La seva primera actuació 
va ser a la Joventut Catòlica per a la Festa Major 
de Sant Miquel. L’any 1914 era beneïda la seva 
artística senyera i estrenat l’“Himne de la Senyera”, 
amb lletra del poeta local Baldomero Parramón. 
El 25 de juliol del 1917 assisteix al primer aplec 
d´orfeons a Barcelona, en homenatge al mestre 
Millet i a l´Orfeó Català. L´any 1929 va actuar 
a l´Estadi Olímpic de Montjuïc amb motiu de 
l´Exposició Internacional de Barcelona, juntament 
amb altres orfeons de Catalunya. Amb els tristos 
fets de la Guerra Civil, el mestre Miquel Blanch va 
ser afusellat. Després del llarg parèntesi de la post-
guerra i sense cap activitat de l´Orfeó Pàtria, l’any 
1946 se’n fa càrrec de la direcció el mestre Josep 
López Esparbé i van tornar les actuacions fins que 
va desaparèixer, l´any 1972.

Vicenç Joan Camps          

Antigues corals i orfeons

1913, actuació de l´Orfeó Pàtria 
a la plaça de la Vila    
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El divendres 1 de juny, 
el menjador del Col·legi 
Manyanet va acollir la 
novena edició del Pa amb 
Oli Solidari, organitzat per 
Càritas Interparroquial de 
Molins de Rei. Hi van par-
ticipar 130 persones, que 
van compartir un àpat aus-
ter compost de pa, oli, sal 
o sucre, olives, aigua, una 
poma i un tros de coca. Tots 
aquests productes són dona-
ció de diversos establiments 
de la vila. 

Abans de l’àpat, però, 
els assistents van poder 
escoltar la presentació del 
projecte al qual aquest any 

es dedicaven els beneficis: 
“Detengamos el abuso, 
violencia y maltrato de la 
mujer y la niñez en Azua 
y San Cristobal, República 
Dominicana”, a càrrec de 
la fundadora de l’ONG 
Rosanna Germán. De la 
venda de tiquets i altres 
donatius es van recollir 
1.135 euros, que es destina-
ran en aquest projecte. 

L’acte, molt ben orga-
nitzat pels voluntaris de 
Càritas, va comptar també 
amb la participació de 
diversos representants de 
l’Ajuntament de la vila.

Redacció

El Pa amb Oli Solidari de Caritas
recull més de 1.100 euros

El 8 de juny passat, el  grup 
local d’Amnistia Pla del 
Llobregat va organitzar el 
seu tradicional sopar soli-
dari de cada any. Enguany 
es va comptar amb la 
presència de la defensora 
dels drets humans i acti-
vista mediambiental gua-
temalenca Yolanda Oquelí, 
que ha estat defensant 
durant anys els drets de la 
comunitat de San José del 
Golfo a protegir els seus 
entorns naturals i recursos 
hídrics davant d´un projecte 
que pretenia explotar els 
recursos de mineral d’or 
d’aquesta comunitat.  

Els afectats el van rebut-
jar per dos motius: perquè 
el Govern no havia infor-

mat prèviament del projec-
te, tal com obliga la llei, i 
també perquè l´explotació 
minera requeria una gran 
despesa dels seus recursos 
hídrics. Davant la negativa 
governamental de rescindir 
el contracte amb la compa-
nyia impulsora del projecte, 
es va crear el Frente Norte 
del Área Metropolitana, 
que va coordinar i posar 
en marxa un dispositiu de 
resistència pacífica amb 
torns de vigilància de 24 
hores per evitar l’obertu-
ra de la mina. Els nivells 
de violència van anar aug-
mentant fins al punt que 
Yolanda Oquelí va patir 
un atemptat que va posar 
en perill la seva seguretat. 

Des del gener que viu a 
Badalona amb la seva famí-
lia. Actualment, el projecte 
està aturat, però els torns de 
24 hores es continuen fent. 
Les paraules de Yolanda 
van ser seguides amb molt 
d’interès pels assistents i 
al final es va fer un torn de 
preguntes.

Un ambient distès i fami-
liar va acompanyar el sopar 
i era ja mitjanit quan s’aco-
miadaven els últims assis-
tents. Des d’aquí els agraïm 
la seva fidelitat i esperem 
de retrobar-los l´any vinent. 
Moltes gràcies a tot@s!

Grup Pla del Llobregat 
Amnistia Internacional 

de Catalunya

L’empresa molinenca Catec 
ha rebut la distinció d’Entitat 
amb Cor per part de Càritas 
Barcelona. Des de 1993, 
Catec col·labora de forma 
ininterrompuda amb Càritas 
aportant-hi material divers. 
L’any 2011, l’empresa fun-
dada per Salvador Soriano 

va donar 18 fotocopiado-
res de color multifuncio-
nals per als diferents cen-
tres de Càritas Diocesana 
de Barcelona, cosa que ha 
comportat un estalvi impor-
tant per a l’entitat. 

Redacció

L’activista guatemalenca Yolanda Oquelí, 
protagonista del sopar solidari d’Amnistia

L’exposició “Ajudem 
Gueopic”, organitzada per 
la botiga-taller Un Toc 
d’Art de Molins de Rei, ha 
recaptat 2.075 euros amb 
la venda de quadres fets 
pels alumnes del taller i 
artistes de la vila. Els diners 
s’han destinat íntegrament a 
l’Associació Gueopic.

L’exposició consis-
tia en quatre temàtiques i 
tècniques: textures, flors i 
sanefes, mandales i lliure 
expressió. Les tres prime-

res van ser elaborades per 
alumnes del taller Un Toc 
d’Art i l’última, per dife-
rents personatges i artistes 
de Molins de Rei. En total 
es van posar a la venda 46 
quadres a un preu de 50€ 
cadascun. 

Un cop tancada 
l’exposició es van vendre 
42 dels 46 quadre exposats. 
Les obres no venudes han 
estat cedides a Gueopic.

Redacció

La Plataforma Afectats 
Residència Molins (PARM) 
ha editat un DVD en el qual 
s’expliquen els passos que 
ha fet l’associació des de 
la seva creació a l’hora de 
reivindicar la construcció 
d’una nova llar d’avis a la 
vila. 

Comprar el DVD, que 

es pot adquirir al preu de 5 
euros, és una forma d’aju-
dar l’entitat a seguir amb 
la seva lluita. Per 5 euros 
més també es pot comprar 
el mocador de la PARM, 
“de manera que el dia que 
s’inauguri la residència, 
tothom porti el mocador 
com a símbol de la nostra 

reivindicació”, segons es 
diu des de l’entitat.

Tant el mocador com el 
DVD es poden comprar en 
els comerços col·laboradors 
i a les parades que l’en-
titat muntarà a la vila en 
moments puntuals.

Redacció

Catec, una empresa amb cor

Un Toc d’Art aporta 2.075 euros 
a l'Associació Gueopic

Les reivindicacions i la feina feta per la Plataforma 
afectats Residència Molins, recollides en un DVD
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JOSEP FERRER (J.F.): 
Què és el que t’ha portat 
a Viena?

ISABEL JIMÉNEZ 
(I.J.): Vam venir perquè al 
meu company li van ofe-
rir una feina. En principi, 
havia de ser una estada de 
dos anys, però ell ha pogut 
anar encadenant diferents 
projectes i, de moment, 
encara hi som!

J.F.: Us va costar molt 
prendre la decisió? Tenies 
feina aquí?

I.J.: No. No ens va cos-
tar gaire. Suposo que si 
haguéssim pensat que la 
cosa s’allargaria, ens ho 
haguéssim rumiat bastant 
més. Com que al principi 
només veníem amb men-
talitat de quedar-nos-hi dos 
anys, ens ho vam prendre 
com una aventura i una 
oportunitat per a tots. Jo, 
a Viena, no hi tenia feina, 
però podia seguir fent 
coses a distància amb la 
Universitat de Vic (que és 
on treballava aleshores) 
i, com que els nens eren 
petits, vam pensar que ja 
estava bé que hi hagués algú 
que tingués més flexibilitat 
i que pogués organitzar-se 
el temps autònomament.

J.F.: Tot i que feia 
10 anys que vivies a la 
Garriga, què et va dir la 
teva família quan els vas 
plantejar que te n’anaves 
a viure a Viena?

I.J.: La família (tant la 
de part meva com la de part 
d’en Bernat) sempre ens 
ha donat molt de suport i 
sempre ha respectat molt 
les nostres decisions. Des 
d’un bon principi ho van 
veure com una oportunitat, 
no solament per al Bernat 
(que era qui tenia l’oferta 
de feina), sinó per a tots.

J.F.: En Bernat treba-
lla a l’Institute of Science 
and Technology. A què es 
dedica exactament?

I.J.: Fa d’investigador en 
un projecte sobre cèl·lules 
mare.

J.F.: Ets biòloga, mes-
tra i doctora en Innovació 
i Intervenció Educatives. 
En què consisteix la teva 
especialitat?

I.J.: La innovació i 
intervenció educatives fan 
referència a l’estudi i el 
disseny d’entorns educatius 
que miren d’assolir molts 
dels reptes que ens planteja 
el paradigma de la societat 
del coneixement actual: la 
inclusió de tots els infants, 
el desenvolupament inte-
gral de la persona, el des-
envolupament per compe-
tències... En el meu cas, 
m’he especialitzat en temes 
de didàctica de les ciències, 
sobretot, en educació pri-
mària. 

J.F.: Tot i viure a Viena, 
les noves tecnologies et 
permeten treballar a dis-
tància per a la Universitat 
de Vic i per al Govern 
andorrà. Què fas exacta-
ment?

I.J.: Actualment, en el 
cas de la Universitat de 
Vic, faig classes en un màs-
ter semipresencial (màster 
universitari en innovació 
en didàctiques específi-
ques) i també participo dels 
projectes de recerca del 
grup CoDi (coneixement i 
didàctica). En el cas del 
Govern andorrà, estic fent 
d’assessora per a la creació 
del nou currículum de pri-
mera ensenyança, concre-
tament en l’àrea de ciència 
i tecnologia.

J.F.: Has pogut trobar 
feina de la teva especia-

litat a Viena o amb el 
que tens no t’ha calgut 
cercar-ne?

I.J.: He fet alguna 
col·laboració per a algu-
na entitat d’aquí i estic en 
contacte amb l’escola de 
mestres, però mai hi he 
treballat. Mai hem tingut 
clar que la nostra estada es 
pogués allargar gaire i, per 
tant, no he trobat necessari 
buscar una feina més estàn-
dard aquí. Que jo no tingui 
una “feina fixa” (sempre 
depenc dels encàrrec que 
pugui rebre o dels projec-
tes on pugui participar) ha 
suposat tenir menys ingres-
sos, però, malgrat tot, ens 
ha compensat molt en molts 
altres aspectes, sobretot 
pel que fa a la logística 
familiar. Ara que els nens 
comencen a ser més grans, 
sí que m’agradaria anar aga-
fant progressivament més 
volum de feina. Tanmateix, 
no em preocupa massa si és 
una feina aquí o segueixen 
sent encàrrecs que puc fer 
a distància. Busco en totes 
direccions.

J.F.: La de Viena no és 
la teva primera experièn-
cia fora de Molins de Rei. 
Entre el 1999-2000 vas fer 
un Erasmus a Escòcia. 
Què recordes d’aquella 
experiència?

I.J.: En tinc molt bon 
record. Escòcia és un país 
preciós i la gent és molt 
acollidora. L’experiència 
va ser molt diferent, perquè 
allà hi vaig anar sola i vaig 
fer vida d’estudiant. Però 
també vaig aprendre mol-
tes coses que m’han servit 
per entomar aquesta nova 
aventura a Àustria. 

J.F.: Durant 10 anys has 
viscut a la Garriga. Què 
t’hi va portar a aquest 

municipi?
I.J.: Quan vam anar a 

viure junts amb en Bernat 
vam buscar un lloc que ens 
agradés als dos i el vam 
trobar a la Garriga.

J.F.: Com és la 
Garriga?

I.J.: La Garriga és un 
poble amb una gran qua-
litat de vida. És un poble 
amb aigües termals i a 
principis del segle passat 
era un poble d’estiueig 
per a la gent benestant de 
Barcelona. D’aquella època 
en conserva un gran patri-
moni de cases modernis-
tes. És un poble amb molta 
vida cultural, ja que hi ha 
un munt d’artistes que hi 
viuen. Està molt a prop del 
Montseny i dels Cingles 

del Bertí; per tant, és un 
bon punt de partida per fer 
excursions.

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

I.J.: Tinc moltíssims 
records! De l’escola i 
l’institut, dels esplais i del 
Cau, de les diferents enti-
tats on estava implicada, de 
la Festa Major, la Fira, de 
l’època en que vaig treba-
llar per al CEPA... 

J.F.: Tornant al teu 
actual lloc de residència, 
com és la vida a Viena?

I.J.: Viena és una gran 
ciutat i, per tant, és un lloc 
on hi ha una gran diversitat 
d’ambients, de gent, etc. És 
una ciutat amb un gran pes 
històric, molt propera als 

Municipi de residència: Viena 
Nombre d’habitants: 1.840.573 (2016); 2,7 milions 
comptant la seva àrea metropolitana
Superfície: 415 km²
Distància amb Molins de Rei: 1.810 km  per 
carretera (per la ruta més curta); 2 hores i mitja amb 
avió, en vol directe des de l’aeroport de Barcelona-El 
Prat

Isabel Jiménez Bargalló viu a Viena (Àustria) 

“A Àustria hi ha un respecte molt exagerat per l’espai 
vital i la privacitat, però alhora són molt confiats”

Isabel Jiménez Bargalló és una molinenca de 41 anys que des del 2012 viu a Viena. 
Ella i la seva parella, en Bernat, tenen dos fills: en Martí, d’11 anys, i en Biel de 
7.

Doctora en Innovació i Intervenció Educatives, mestra d’educació primària i lli-
cenciada en Biologia, ella i la seva família van arribar a la capital austríaca per una 
oferta laboral que va rebre en Bernat. El que havia de ser una estada de dos anys 
s’ha convertit en un viatge, de moment, sense retorn.

Des de Viena, la Isabel treballa de professora per a la Universitat de Vic-
Universitat Central de Catalunya, participa en diferents projectes de recerca en la 
didàctica de les ciències i col·labora amb el govern d’Andorra en temes d’educació. 
Tot i que treballa a distància, de tant en tant s’ha de desplaçar a Catalunya i a 
Andorra per atendre les seves obligacions laborals.

A la Isabel li encanta llegir, escriure, anar a la muntanya i gaudir de la família. 

Sortida d’hivern al Wienerwald



9
núm. 545 juny 2018

països de l’est d’Europa i 
tot plegat es nota en el seu 
tarannà. El dia a dia va molt 
més d’hora que a Catalunya 
i està molt condicionat per 
les estacions. A l’hivern, 
per exemple, gairebé totes 
les activitats són d’interior, 
mentre que, quan arriba el 
bon temps, tot s’acostuma 
a fer a l’aire lliure.

J.F.: Us va costar molt 
adaptar-vos al nou país?

I.J.: Crec que abans de 
venir a viure aquí, a Viena, 
vam prendre unes quantes 
decisions que van ajudar 
molt que la nostra adapta-
ció no fos tan difícil. Que 
un de nosaltres tingués més 
autonomia a l’hora de tre-
ballar i viure en el lloc que 
vam triar ens ha facilitat 
molt l’adaptació. A més, de 
seguida vam fer bons amics 
que han estat un bon puntal 
per a nosaltres. El més difí-
cil, amb diferència, ha estat 
l’idioma.

J.F.: I el clima?
I.J.: El clima cen-

treeuropeu és molt extrem. 
A l’hivern podem arri-
bar a -17ºC i hi ha molt 
poca oscil·lació tèrmica 
(si et lleves a -12ºC, al 
migdia estaràs a -10ºC). 
A l’estiu hi pot fer molta 
calor (36-39ºC) i sí que hi 
ha molta oscil·lació tèrmi-
ca (un dia estem a 33ºC i 
l’endemà a 14ºC). Al fred 
ens hi hem acostumat ràpid. 
A més, de seguida acabes 
equipant-te com la gent 
d’aquí i agafant els seus 
costums per no tenir fred. 
La calor extrema que pot 
fer a l’estiu també s’acaba 
suportant. El que costa més 
és no veure el sol durant els 
mesos de tardor i hivern. 
Durant aquests mesos, la 
nit és molt llarga i acostu-
ma a haver-hi boira baixa. 
Els dies que neva, hi ha 
més lluminositat, però si 
no, és molt fosc. A això sí 
que crec que no ens hi arri-
barem a acostumar mai!

J.F.: A Àustria es parla 
alemany. T’ha costat molt 
aprendre’l? El parles?

I.J.: Sí, aprendre 
l’alemany no és gens fàcil. 
Ara ja el parlem bé, però 
quan vam arribar, ningú 
de nosaltres en sabia gens! 
Aquí al carrer (quan et mous 
fora dels llocs turístics) no 
és parla tant l’anglès com 
podria semblar i quan vas a 
fer paperassa, tampoc t’ho 
posen fàcil. Va ser bastant 
dur i podria explica-te’n 
unes quantes anècdotes! 
De totes maneres, des del 
primer moment hem inten-
tat parlar amb tothom i 
relacionar-nos amb la gent 

d’aquí i això ens ha ajudat 
a parlar l’idioma. 

J.F.: Quan vàreu arri-
bar a Viena, en Biel era 
un nadó, però en Martí ja 
havia iniciat els seus estu-
dis a Catalunya. Va notar 
molt el canvi o de seguida 
s’hi va adaptar?

I.J.: S’hi va adap-
tar molt ràpidament. De 
seguida va fer amics i ben 
aviat ja parlava com un 
nen d’aquí (amb accent 
vienès!). Pel que fa al tipus 
d’escolarització, tampoc 
va suposar cap problema, 
perquè ell es va incorporar 
al sistema escolar austríac 
en fase preescolar i, per 
tant, tampoc hi havia tanta 
pressió pels temes de lec-
toescriptura en el moment 
en què havia d’adquirir una 
nova llengua.

J.F.: Com és el sistema 
educatiu austríac?

I.J.: Ui! És molt dife-
rent del català i seria molt 
llarg explicar-ne amb detall 
totes les diferències! Com 
que hi ha moltes ajudes de 
maternitat, la majoria de 
nens no s’escolaritzen fins 
als 3 anys (quan comen-
cen el Kindergarten) i, 
fins i tot,  n’hi ha que no 
ho fan fins un any abans 
de començar l’educació 
primària. L’educació pri-
mària (Volkschule) dura 4 
anys i comencen quan han 
de fer 7 anys en aquell 
curs escolar. Després 
comença l’educació secun-
dària, que es divideix en 
4 cursos d’Unterstuffe i 4 
d’Oberstuffe. Fins ara, els 
nens es derivaven cap al 
que seria la nostra antiga FP 
(Mittelschule) i/o l’institut 
(Gymnasium). Si no tenies 
una mitjana mínima de 
notable, no podies anar al 
Gymnasium. A més, de 
Gymnasiums/Mittelschule 
n’hi havia de diferents tipus 
(alguns més especialitzats 
en ciències, d’altres en 
idiomes...), així que, amb 
11 anys, els nens ja estaven 
bastant “encasellats” i “pre-
destinats”. Ara fa un parell 
d’anys han començat una 
reforma educativa i tots van 
cap a la Neue Mittelschule 
(el que vindria a ser la nos-
tra ESO), però fa tan poc 
que ha començat que els 
centres educatius encara 
arrosseguen la dinàmica de 
Gymnasium o Mittelschule, 
i es nota molt en el tipus 
d’alumnat que acullen, la 
forma d’ensenyament que 
tenen, etc. És un sistema 
educatiu molt classista, 
molt poc inclusiu i amb 
metodologies molt poc 
innovadores. És cert que 

volen corregir-ho, però els 
queda molt de camí per 
recórrer.

J.F.: Com funciona la 
sanitat?

I.J.: El sistema sanita-
ri austríac és prou bo. És 
un sistema complicat, amb 
una seguretat social públi-
ca entrellaçada amb mútues 
privades. Hi ha copagament 
i les taxes que has de pagar 
varien d’acord amb la teva 
renda i de l’estat austríac 
on visquis. 

J.F.: Com són els aus-
tríacs?

I.J.: Hi ha gent de tot, 
com  a tot arreu. En gene-
ral, i sense voler estereoti-
par massa, diria que aquí 
hi ha un respecte molt 
exagerat per l’espai vital 
i la privacitat que a nosal-
tres, “els mediterranis”, 
se’ns fa estrany i ens crea 
una sensació de distància. 
Contràriament, són molt 
confiats. Mai pensen que els 
pots prendre el pèl... D’altra 
banda, des del primer 
moment, també ens ha sob-
tat que les formes, sovint, 
són molt “aristocràtiques”: 
quan no coneixes a algú, 
per exemple, encara que 
sigui jove, el tractament és 
de vostè. 

J.F.: Què destacaries 
d’Àustria i de Viena en 
particular?

I.J.: Àustria és un país 
amb un passat històric molt 
turbulent que, per primer 
cop en molts anys, és esta-
ble. Té fama de ser un dels 
països de la Unió Europea 
amb l’índex d’atur més 
baix i això és cert. Hi ha, 

per exemple, moltíssimes 
facilitats per crear el teu 
propi negoci i/o treballar 
com a autònom. Tanmateix, 
també hi ha molta preca-
rització del treball (com, 
malauradament passa a 
molts països!). 

En els darrers temps hi 
ha hagut un augment molt 
significatiu de la immigra-
ció. Segons l’ONU, l’any 
2017, la immigració supo-
sava un 18,93% de la pobla-
ció (a Espanya suposava 
un 12,78%). La major part 
d’aquesta població migrant 
es concentra a les grans ciu-
tats i procedeix, principal-
ment, d’Alemanya, segui-
da per països de l’est com 
Sèrbia, Turquia, Bòsnia-
Herzegovina, Polònia, 
Romania, Hongria... També 
hi ha molta gent del cen-
tre d’Àsia: Afganistan, 
Kazakhstan, Uzbekistan, 
etc. 

El sistema de transport 
públic és excepcional. Hi 
ha una gran xarxa de trans-
port públic (tren, metro, 
autobús, tramvia...) per tot 
el país que funciona molt 
bé i que, per als residents, 
té un preu molt assequi-
ble: els adults, per exemple, 
paguem 1 euro al dia per 
poder fer tants viatges com 
vulguem amb qualsevol 
tipus de transport públic 
per al que seria equivalent 
a tota l’àrea metropolitana 
de Barcelona; fins a 6 anys, 
els nens no paguen i a partir 
d’aquesta edat, paguen 60 
euros l’any i poden viatjar 
en transport públic per tres 
dels estats d’Àustria.

La política d’habitatge 
públic i de control del preu 
del lloguer també crec que 
és una cosa a destacar. A 
Viena hi ha una política 
urbanística d’orientació 
clarament social. Des de 
1917, l’Ajuntament imposa 
preus màxims de lloguer. 
Hi ha molt d’habitatge de 
protecció oficial i molt 
suport econòmic públic al 
lloguer. Evidentment, hi ha 
controvèrsies en el sistema 
urbanístic/d’habitatge, però 
crec que és un model enve-
jable en molts aspectes.

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

I.J.: Tal com ja he dit, 
tot va més d’hora. Els nens, 
per exemple, comencen 
l’escola a les 8 h del matí. 
La majoria d’escoles de 
primària acaben a les 12 o 
les 13 h, segons el dia de la 
setmana. Les extraescolars 
comencen a les 14 h i a les 
18 h ja tanquen les botigues 
(els grans supermercats una 
mica més tard). A la feina, 
la gent també acostuma a 
plegar més d’hora que a 
Catalunya. Els dissabtes al 
migdia, a partir de les 14 h 
gairebé tots els comerços ja 
estan tancats.

J.F.: És car viure a 
Viena?

I.J.: El dia a dia no té 
perquè ser més car que a 
Catalunya. Tal com ja he dit, 
coses com el lloguer dels 
pisos o el transport públic 
són molt més econòmiques. 
El menjar, si consumeixes 
els productes locals, no és 
més car que a Catalunya. 
Tot el que podrien consi-
derar-se “luxes” (com anar 
a fer un cafè al bar o com-
prar productes que venen 
de l’exterior, com l’oli), sí 
que és més car.

J.F.: A on vius de 
Viena? 

I.J.: Viena té el centre 
i, al seu voltant, té com 
dues corones de districtes  
o barris (Bezirk). Nosaltres 
vivim en aquesta segona 
corona, en un d’aquests 
barris més perifèrics, molt a 
prop dels boscos de Viena. 
És un barri tranquil, amb 
blocs d’habitatges antics, 
amb molts serveis i molts 
espais verds i a només 
15 minuts del centre amb 
transport públic.

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

I.J.: Em llevo a les sis 
del matí. A quarts de vuit, 
quan en Bernat marxa a 
portar els nens a l’escola, 
començo a treballar. Plego 
una mica abans de les  

L'Isabel amb en Bernat, a les muntanyes del Rax
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dotze per anar a buscar en 
Biel a l’escola. Dinem cap 
a quarts d’una. Una o dues 
tardes (segons el volum 
de feina que tingui) treba-
llo. La resta estic amb els 
nens (deures, extraescolars, 
anar al parc, quedar amb 
amics...). Sopem cap a les 
set, quarts de vuit. 

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

I.J.: Si tinc moooolta 
feina, em toca treballar. 
Si no, dissabte al matí 
l’aprofitem per anar a com-
prar i fer neteja general. 
Després podem quedar 
amb els amics, sortir a la 
muntanya, a l’hivern anar a 
patinar sobre gel, a l’estiu a 
la piscina...

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

I.J.: Sí. Ho anem seguint 
a través dels mitjans de 
comunicació tant catalans 
com internacionals i a tra-
vés del que ens expliquen 
les famílies. La veritat és 
que, fins no fa gaire, als 
austríacs no els importava 
gaire el tema (per no dir 
gens). En aquest sentit, l’1 
d’octubre va ser un punt 
d’inflexió. Potser la paraula 
que definiria millor què en 
pensen és “perplexitat”. No 
acaben d’entendre massa ni 
una postura ni l’altra. 

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

I.J.: Hi ha les coses típi-
ques del centre de la ciutat: 
la catedral (Stephans Dom), 
l’Ajuntament (Rathaus), 
el Hofburg, el teatre, 

l’òpera, la KarlsKirche... 
Al centre també hi ha el 
Museu d’Història Natural 
i el Museu d’Història de 
l’Art, un dels museus més 
antics d’Europa, situats un 
davant de l’altre i allotjats 
en uns palaus que, només 
per la seva bellesa arqui-
tectònica, ja valen la pena 
de visitar. També hi ha el 
MuseumsQuartier, un com-
plex cultural on sempre fan 
algun tipus d’acte i on hi 
ha diferents museus (entre 
ells el ZOOM, un museu 
per a nens amb exposicions 
interactives i tallers, molt 
recomanable!) o el Palau de 
Belvedere, on hi ha moltes 
de les obres de Klimt. Una 
mica més allunyat hi ha el 
palau de Schönbrunn.

També recomanaria 
anar a algun dels molts 
parcs que hi ha a la ciutat 
(el Prater, Pötzleinsdorf, 
Steinhofgründe, Lainzer 
Tiergarten...) o fer un tomb 
pel Wienerwald. Per anar 
amb nens també recomana-
ria el Wasserspielplatz de la 
Donau Insel (un parc on tot 
són jocs d’aigua). 

J.F.: I d’Àustria, què és 
el que no ens hauríem de 
perdre?

I.J.: Àustria té un patri-
moni tant cultural com natu-
ral molt ric i ben conservat. 
Fer el turista per Àustria no 
és del tot econòmic, però a 
tot arreu hi ha moltes faci-
litats de tota mena i sem-
pre està ben pensat per al 
públic familiar. Com a ciu-
tats/pobles per visitar hi ha 
Salzburg, Innsbruck, Graz, 
Melk, Hallstadt... Però 
també hi ha altres monu-
ments arquitectònics com 
les abadies d’Attenburg, 
Zwettel o Admont; castells 
com el de Rosenburg... Pel 

que fa a la natura, cada 
zona és diferent i té els 
seus encants: la zona del 
Tirol amb els grans cims 
i llocs com el parc nacio-
nal Zedlaher Paradies (que 
fa honor al seu nom); la 
zona de Caríntia, amb més 
de 200 llacs; la zona del 
Waldviertel, menys cone-
guda, però també de gran 
bellesa; la vall del Wachau 
(ideal per fer-hi una ruta en 
bici seguint el Danubi)...

J.F.: Quins són els 
plats típics de Viena i 
d’Àustria?

I.J.: Es podria dir que 
la cuina vienesa/austríaca 
és la cuina de l’imperi dels 
Habsburg, ja que molts dels 
plats típics es van idear 
en aquella època. A Viena, 
el que té més fama és el 
wiener schnitzel (un tall 
arrebossat gran com tot el 
plat que s’acostuma a servir 
amb amanida de patates) i 
la sacher torte. Uns altres 
plats típics poden ser la 
frittatensuppe (una sopa de 
vedella amb creps tallades 
a tires), la grießnockerlsu-

ppe (sopa amb una mena de 
nyoquis de sèmola i mante-
ga) i, com a postres, hi ha 
els Marillenknödel (boles 
de massa de patata farcides 
amb melmelada d’albercoc 
cobertes amb sucre en 
pols), els salzburger 
nockerl (un pastís 
amb forma de tres 
boles), la linzer torte, 
l’apfelstrudel…

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

I.J.: Sempre he pensat 
que, si tornem, trobaré a 
faltar molt els parcs i sentir 
el pas de les estacions, que 
aquí són molt marcades. 

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

I.J.: La família i els 
amics, sens dubte. De 
Catalunya, en general, 
també trobo a faltar el 
“poder improvisar”. Aquí, 
per veure’t amb algú o fer 
alguna cosa sempre s’ha de 
planificar... i això m’atabala 
força. També trobo a faltar 
el contacte amb la cultu-

ra popular (festes majors, 
Sant Jordi...) en general.

J.F.: Cada quant veniu 
a la vila? Quan sou entre 
nosaltres, què acostumeu 
a fer?

I.J.: Sempre venim per 
Nadal i a l’estiu. A part, 
cada any acabem/acabo 
fent alguna altra escapade-
ta per qüestions de feina 
i sempre ho aprofito per 
venir a veure la família i 
els amics.

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

I.J.: Sí, molt! Sobretot 
entre maig i octubre... 
Sembla que el fred, la boira 
i la neu espanta la gent!!

J.F.: Teniu previst tor-
nar algun dia a Catalunya 
o ja us veieu tota la vida a 
Viena?

I.J.: No ho sé. La veritat 
és que no ens ho plantegem 
d’aquesta manera. Sempre 
que ha calgut, hem sospe-
sat els pros i els contres 
d’estar-nos a Viena i així ho 
seguirem fent. De moment, 
gaudim del que tenim ara.

El dissabte 5 de maig vaig assistir a una exposició unilateral de la visió 
de  l’entorn rural  i mediambiental de Molins de Rei i de Collserola. Una 
visió molt particular de persones, algunes de les quals molt implicades en 
l’ecologia i d’altres que, portades per una inèrcia i un sentiment vist des 
d’uns punts de vista molt febles, encara que de bona fe, sense coneixement 
de la complexa realitat de Collserola s’esgarrifen si veuen fer treballs 
forestals, que sempre estan emparats per plans tècnics i compten amb el 
vistiplau de l’Administració i, en aquest cas, de Collserola.

Tot i que seria llarg d’explicar, en posarem un exemple. Aquestes 
feines es fan per evitar que la natura actuï i provoqui desastres, com les 
ventades del 24 de gener del 2009, nevades o  incendis, la proliferació de 
plantes invasores i el foment de boscos ordenats amb les espècies corres-
ponents i autòctones, entre un llarg etcètera. 

Tallar uns arbres no significa que hom hagi de morir asfixiat, ni que la 
qualitat de l’aire es deteriori. Hi ha moltes més plantes i substituts al bosc  

i més a Collserola, que tenim el mar a pocs quilòmetres, la font d’oxigen 
més important. Fa menys de cent anys que Collserola era un seguit de 
vinyes i conreus, tal com es pot comprovar en les imatges de fotos anti-
gues o en la memòria de les poques persones que queden i com demostren 
els centenars de rases amb murs de pedra que aguantaven les passades de 
ceps. Un altre error és que hi ha cases al mig de Collserola. No, perdoneu: 
es va crear un Parc al voltant de l’antic nucli de població de la Rierada i 
Sant Bartomeu de la Quadra, únics barris amb nucli antic de població del 
terme de Santa Creu d’Olorda; les cases ja hi eren. 

Preservar la natura a Collserola és correcte? És clar, és indispensable, 
però d’una forma ordenada i adequada. Penso que fer un parc natural a la 
serra de Collserola va ser un error, perquè es tracta d’una zona pressio-
nada per més de tres milions de persones al seu voltant, des de la matei-
xa Barcelona fins a Terrassa, Sabadell, Sant Cugat, Sant Quirze, Rubí, 
Montcada i Reixac, Sant Vicenç dels Horts, Sant Feliu de Llobregat i 

Vistes al Kunsthistorisches Museum des del Leopold Museum 

La caminada per la Rierada i la Sibèria s’ha 
fet des d’un punt de vista egoista i errat
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Ja fa molts anys que tenim diverses assignatures pendents a Molins de Rei 
en matèria de mobilitat sostenible: el pas constant de vehicles per carrers 
teòricament reservats a vianants, la manca d’una revisió de l’obsolet i 
caduc Pla d’Accessibilitat, elaborat l’any 2001, per permetre que les per-
sones amb mobilitat reduïda poguessin caminar per tots els carrers de la 
vila i també la qüestió possiblement més oblidada fins ara: la necessitat de 
garantir itineraris segurs per a les bicicletes que permetin convertir aquest 
vehicle en un instrument de mobilitat quotidiana a la nostra vila. 

Molins de Rei té les característiques necessàries i suficients per poder 
fer ús de la bicicleta de manera quotidiana, perquè la majoria de la pobla-
ció de la vila viu en terrenys fàcilment accessibles amb aquest mitjà. 
Però la manca d’itineraris segurs i segregats impedeix aquesta utilització, 
que s’està imposant a moltes ciutats i pobles catalans i que fa molts anys 
funciona de manera exitosa a pobles i ciutats europees, ja que millora la 
qualitat de l’aire i la salut de les persones.

Un dels arguments fonamentals per garantir aquests itineraris segurs és 
planificar-los per l’interior de la vila per connectar serveis, centres esco-
lars  i instituts, polígons industrials, etc. i enllaçar-los amb els itineraris de 
caràcter comarcal o metropolità que s’estan començant a construir ja.

L’últim bolet que demostra la manca de planificació i improvisació 
constant que patim per part dels governs municipals dels darrers anys i la 
necessitat urgent de posar-se a dissenyar el futur de la bicicleta a Molins 
de Rei és el carril bici interruptus dissenyat en el moment de la urba-
nització del nou Institut Lluís de Requesens: un carril bici correctament 
dissenyat, però que no connecta amb cap altre itinerari de bicicleta. Una 
pregunta m’assalta el pensament: ningú no va pensar almenys a connectar 
aquest carril amb els camins del riu i el barri del Canal? 

L’assumpte és més greu del que pot semblar, perquè aquesta manca 
d’acció i planificació està impedint que la bicicleta sigui un mitjà quotidià 
per fer els desplaçaments a Molins de Rei.

Des que es va marcar, ja fa uns quants anys, conjuntament amb Sant 
Feliu, el carril bici per la calçada central del polígon el Pla, pràcticament 
no s’ha fet cap actuació important en itineraris i aparcaments de bicicletes 
a la nostra vila. 

De fet, el tema es va abordar en el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de la 
vila, que va començar a desenvolupar-se el 2008 i finalment es va aprovar 

el 2014. Malgrat que, al seu moment, la gent d’Iniciativa vàrem conside-
rar-lo completament insuficient i maltractador dels vianants, especialment 
al centre de la vila (tal com podem comprovar diàriament), evidentment 
en aquest PMU hi havia aspectes positius: entre d’altres, el compromís 
d’elaborar un Pla Director de la Bicicleta, pla que, amb la participació de 
ciclistes i usuaris i usuàries de la bici, hauria de permetre encaixar correc-
tament la bici en els carrers de la vila i la creació d’itineraris segurs.  

El problema és que, seguint la marca de la improvisació a què ens té 
acostumats el Govern municipal, aquest Pla Director que s’havia d’haver 
elaborat de manera participativa, finançat per la Diputació de Barcelona 
i acabat com a màxim a finals del 2017, a hores d’ara no s’ha redactat 
i, evidentment, difícilment es podrà complir l’objectiu previst d’iniciar 
l’any 2018 el desplegament d’un pla que no s’ha fet.

Sense planificació, ens trobem amb la crua realitat que la bici és el 
mitjà ecològic més absent dels nostres carrers i que les actuacions urbanís-
tiques que tenen com a obligació, d’acord amb la Llei catalana de mobi-
litat, preveure infraestructures per a les bicicletes, queden completament 
desconnectades en no existir cap xarxa d’itineraris planificada i menys 
encara executada... Aquest és el trist cas del carril bici solitari del nou 
Institut Lluís de Requesens.

La gent dels Comuns de Molins de Rei exigim al nou Govern munici-
pal que faci ja els deures pendents respecte de la bicicleta i que demani 
d’una vegada a la Diputació de Barcelona i a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona el finançament i la redacció immediata i consensuada del Pla 
Director de la Bicicleta de Molins de Rei, amb la participació dels ciclis-
tes i entitats de mobilitat sostenible, amb l’objectiu que almenys puguem 
tenir feta i aprovada aquesta important eina de planificació abans de les 
eleccions municipals del 2019.

Hem d’evitar de totes totes nous nyaps futurs respecte a la bicicleta 
en la nova urbanització de les Guardioles o en altres actuacions urbanís-
tiques i, evidentment, l’aparició de nous carrils bici interruptus a Molins 
de Rei.

Crec que en aquest cas encaixa perfectament aquesta frase d’Alan 
Lakein: “No planejar és planificar el fracàs”. 

Lluís Carrasco Martínez, exregidor d’Iniciativa per Molins de Rei, 
membre de  Catalunya en Comú

Els itineraris segurs per a la  bicicleta, 
una assignatura pendent a Molins de Rei

Molins de Rei. Els habitants creen una pressió i unes necessitats d’esbarjo 
que haurien de ser ordenades racionalment amb la finalitat que, preservant 
el medi natural,  tothom pogués gaudir-ne. No s’hi val voler tenir un parc 
per conservar i fomentar animals i plantes on no és factible com a parc 
natural, o de voler fer fora persones i famílies que estan aquí des de sem-
pre, o de comparar-ho amb el Cadí-Moixeró, les Gavarres o els aiguamolls 
de l’Empordà, entre d’altres... Les persones que són aquí tenen drets i 
necessiten serveis, i no tan sols per viure dignament, sinó per preservar 
el medi natural. Està bé d’ordenar i controlar el creixement de les zones 
habitades, però no a costa dels drets dels altres. La gent ha pensat què faria 
si es trobés en aquestes condicions? Tota una vida pagant ibis, plusvàlues, 
escombraries, taxes i  despeses, per acabar amb un grup que vulgui crear o 
hagi creat una plataforma per malmetre, sense cap escrúpol ni sentit comú, 
sense respecte pels altres, que segur que tenen tant de dret com tothom a 
viure, i viure dignament allí on han escollit i amb il·lusió i esforços tenen 
previst construir el seu habitatge o l’habitatge dels seus pares o comprar-
lo. A més, aquest indret, des de l’elaboració del Pla General Metropolità 
(PGM), sempre ha estat considerat com a zona urbana. Ningú ha pecat 
d’especular ni de fer cap mena d’il·legalitat. Era una zona urbana i així 
ho demostren els cobraments de l’IBI i abans altres impostos urbans. La 
urbanització d’aquestes parcel·les no és més que l’ordenació que segueix 
l’antic procés d’adequació, sanejament i serveis de qualsevol zona urbana. 
O és que el barri de la Granja, la Riera Nova, la Riera Bonet o el barri del 
Canal, no han estat zones urbanitzades?

Ja sé que hi ha alguns fanàtics, de la mal entesa ecologia, que a voltes 
es comporten personalment bastant incorrectament envers el medi natural   
(vehicles abandonats, sobreeixidors d’aigües fecals  al carrer o a parcel-
les veïnes, escombraries escampades, brossar d’esporga...) i si els ho 
preguntes, es justificaran donant excuses. Però també en trobaràs algun, 
d’aquells que en surten un de cada 100.000, que ja li està bé, que tant li 
fan els altres. Són individus de comportament troglodita (amb perdó pels 
troglodites), individus que no tenen amics ni família, ja que ningú pot 
viure al seu costat, que sols pensen a fer la guitza a tothom i aquesta és la 
seva satisfacció; individus que han estat tota la seva vida uns fracassats 
i que  intenten engalipar els altres amb la finalitat d’aconseguir el seu 

propòsit. Les persones que els segueixen i el creuen han d’analitzar els 
arguments que proposen i adonar-se que sota la pell de xai hi ha un llop 
que, per motius inconfessables els portarà cap a la ruïna. I els qui van de 
bona fe, es trobaran en una teranyina teixida amb la fi d’enredar a tothom 
per aconseguir els seus objectius.

Sempre hem de respectar el medi natural. Per aquest mateix motiu hem 
d’ordenar, condicionar i facilitar els serveis. És clar que els costos són ele-
vats i s’ha d’intentar per tots els mitjans d’ajustar-los i facilitar a tothom 
poder accedir a les millores.

He començat aclarint que no hi ha un paratge amenaçat per res, sinó 
una realitat antiquíssima que ha estat contemplada pel mateix PGM. I que 
en perjudici d’algunes persones ha estat molt i molt modificat. Però ¿seria 
just fer fora tota aquesta gent, indemnitzar els ibis dels 4 últims anys i 
perdre les plusvàlues, i els qui han adquirit cases o solars perdre la hipo-
teca i les millores? Potser que hom analitzi els pros i contres i vegi que 
urbanitzar (adequar l’entorn) no solament és bo per als qui hi viuen, sinó 
per al medi ambient; que els boscos i les zones humides són un esbarjo 
i que es pot fruir per moltes persones i aquestes persones quan vinguin, 
no pensin que són ells qui valoren la natura que els envolta, sinó que els 
qui hi viuen sempre també ho valoren i ho estimen, de segur que més que 
molts dels qui creuen que són els posseïdors de la veritat.

Els que vivim en aquest indret no som una tribu que cal venir a veure 
per recordar com vivien els pobles fa 100 anys. La gran majoria no volem 
viure com una tribu. Qui vulgui viure sense serveis i sense garanties, hi 
ha moltes zones on fer-ho en tot el territori català, que, sigui dit de pas, no 
mereixen ser habitades per aquests individus. I els qui creuen en un punt 
de naturalesa “integral” al voltant de l’àrea metropolitana de Barcelona, 
que em perdonin, però van molt errats. 

Joan Castellví i Mercier
Exmembre del Consell Territorial del Medi Natural de la Generalitat; 

fundador i expresident de l’ADF Puig Madrona Olorda, actual president 
de la Fundació Agrària de Molins de Rei, tècnic en avicultures alterna-

tives, gestor forestal, ponent i col·laborador en diferents publicacions 
tècniques, catalanes, espanyoles i estrangeres sobre temes d’avicultura, 

repoblacions i mediambientals; veí de la Rierada
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El 14 de juny, els Mossos 
d’Esquadra van trobar mort 
per sobredosi, a casa seva, 
al presumpte atracador d’un 
comerç de queviures situat 
a l’avinguda de Barcelona. 

L’atracament es va pro-
duir un dia abans, cap a 
les 22.30 h. En el robato-
ri, el lladre va ferir amb 
un ganivet el propietari 
de l’establiment, amb el 
mateix ganivet va agafar pel 
coll una clienta, que li va 
donar tot el que portava al 
damunt, i va atemorir altres 
clients de l’establiment. La 
persona ferida, que va rebre 
una ganivetada poc pro-
funda sota les costelles, va 
ser traslladada a un centre 

sanitari i no es temia per la 
seva vida. 

La gravació de la càme-
ra que hi havia a la boti-
ga va permetre identificar 

l’atracador, però quan van 
anar a casa seva, situada 
molt a prop de l’establiment, 
se’l van trobar mort. 

Redacció

Un molinenc va ser agredit 
el 19 de juny passat per un 
grup de 15 membres dels 
anomenats GDR (Grupos 
de Defensa y Resistencia). 
Segons denuncia la CUP 
en un comunicat, el jove, 
a qui li van robar el mòbil, 
“va rebre cops, insults i 
amenaces, però va poder 
escapar corrent. Aquella 
mateixa nit un altre jove va 
haver de fugir davant de les 
amenaces”.

La CUP també denuncia 
“la incursió de grups espa-
nyolistes que aprofiten les 
hores nocturnes per fer pin-
tades espanyolistes i arren-
car simbologia a favor de 
les preses i presos polítics. 
Aquestes incursions han 
inclòs el robatori en propi-
etats privades i en el mateix 

Ajuntament van robar una 
pancarta i un llaç groc. 
També han provocat des-
trosses al mobiliari urbà, 
com el trencament d’un pal 
de bandera a la plaça de la 
Llibertat”.

L’acció dels GDR no 
acaba aquí, ja que des d’al-
guns perfils de les xarxes 
socials s’ha fet campanya 
contra un molinenc “acu-
sant-lo d’una inexistent 
agressió sense cap mena de 
prova durant una incursió 
dels GDR el dijous 14 de 
juny”.

Per a la CUP, les accions 
dels GDR tant a Molins 
de Rei com arreu del país 
“només busquen la provo-
cació i la defensa d’un estat 
feixista i reaccionari.”

Redacció

L’Ajuntament de Molins de 
Rei ha fet un pas més en les 
males relacions que hi ha 
entre la corona espanyola 
i Catalunya, sobretot arran 
del discurs del monarca del 
3 d’octubre passat. El Ple de 
l’Ajuntament del 28 de juny 
passat va acordar, sense 
cap vot en contra, decla-
rar Felip VI “persona non 
grata”. Així, el rei espan-
yol se suma a l’exministre 
del PP José Ignacio Wert, 
que a finals del 2012 també 
va ser considerat “persona 
non grata” per la polèmi-
ca amb la LOMCE, la llei 
d’educació.

La proposta va ser impul-
sada per l’ANC (Assemblea 
Nacional Catalana) i va 
comptar amb els vots a 
favor de PDeCAT, CUP, 
ERC, ICV-Mes i Molins 
Camina, i l’abstenció del 
PSC i el regidor no adscrit, 
Francisco Garcia.

Els arguments esgrimits 
per l’ANC a la moció són:

“Perquè pensem que la 
monarquia ha anat perdent 
prestigi amb el pas dels 
anys a Catalunya, on des 
de fa temps s’ha generat un 
important sentiment ciuta-
dà de discrepància envers 
els valors que represen-
ta. Entre les raons histò-
riques de fons, la figura 
del rei d’Espanya entron-
ca directament amb la del 
seu avantpassat Felip V de 
Borbó, responsable de la 
pèrdua de llibertats  naci-
onals de les quals encara, 
a hores d’ara, els Països 
Catalans no se n’han recu-
perat.

Perquè Felip VI no és rei 
com a resultat d’un procés 
democràtic, sinó que és la 
figura màxima de la insti-
tució reial que va ser impo-
sada pel dictador Franco, 
una institució obertament 

contrària als anhels de 
canvi que van manifestar 
els ciutadans de la vila en 
les darreres eleccions al 
Parlament de Catalunya i a 
les municipals.

Perquè la monarquia 
restaurada després de la 
dictadura del general 
Franco va optar per l’abo-
lició de la política penal 
dels criminals franquistes.

Perquè el desprestigi de 
la monarquia s’ha reforçat 
recentment pel discurs del 
rei del 3 d’octubre del 2017, 
quan, en lloc d’exercir 
d’àrbitre, va prendre part 
en contra de la voluntat 
de la majoria dels catalans 
en demostrar una insensi-
bilitat total a la violència 
de la policia de l’Estat en 
les actuacions del passat 1 
d’octubre”.

Redacció

La plaça on hi ha l’edifici 
de l’antiga fàbrica de 
Ferrer i Mora i la futura 
nova Biblioteca Municipal 
s’anomenarà plaça de l’1 
d’Octubre, segons va deci-
dir el Ple de l’Ajuntament 
de Molins de Rei. D’aquesta 
manera es ret homenat-
ge a les persones que van 
participar activament en el 
referèndum, que va com-
portar l’actuació desmesu-
rada de les forces policials 

espanyoles. El nou nom es 
va aprovar amb els vots 
favorables dels regidors de 
l’equip de govern –PDeCat, 
CUP i ERC–, a més del 
regidor socialista Pep 
Puiggarí, el vot contrari de 
la resta de regidors socia-
listes i de Molins Camina, i 
l’abstenció d’Iniciativa i el 
regidor no adscrit. 

El Ple també va aprovar 
el nomenclàtor dels carrers, 
places i passatges del nou 

barri de les Guardioles. Els 
nous espais es diran: carrer 
del Turó del Mulei, carrer del 
Torrent d’en Benet, carrer 
del Torrent de Can Miano, 
carrer del Puig d’Olorda, 
passatge de Mossèn Ignasi 
Mora Terrats, passatge de 
Lluís Maria Xirinacs, plaça 
de Maria-Mercè Marçal i 
plaça de Montserrat Roig.

Redacció

El rei espanyol no és 
benvingut a Molins de Rei 

Un molinenc és agredit 
per un grup d’ultres espanyols

El Llaç també s’ha vist per-
judicat de forma indirecta 
per l’aplicació de l’article 
155 per part del govern del 
PP, amb el beneplàcit de 
PSOE i Ciutadans. 

Les arbitràries destituci-
ons produïdes en aquests 

darrers mesos han fet que 
algunes trameses de la nos-
tra revista hagin estat retor-
nades amb una nota en la 
qual es diu “Devolver por 
cese en el cargo”.   

Redacció

De retruc, el 155 ha afectat a el Llaç 

Molins de Rei dedica una plaça a l’1 d’Octubre

Troben mort per sobredosi la persona 
que va atracar una botiga de la carretera

Jordi de Pablo
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L’Ajuntament de Molins 
de Rei es presentarà com 
a acusació particular con-
tra els presumptes autors 
d’una violació múltiple 
comesa a una jove de 21 
anys quan sortia de la dis-
coteca Bedisco, l’antiga Ei 
Two. Quan es va conèixer 
la notícia, desenes de moli-
nencs van sortir al carrer 
en dues convocatòries dife-
rents per rebutjar la viola-
ció, igual que es va fer a 
molts indrets de Catalunya 
i l’Estat espanyol. 

Pràcticament durant una 
setmana, la vila va ser pro-
tagonista, de forma indi-
recta, a tots els mitjans de 
comunicació del Principat 
i d’Espanya, i fins i tot 
alguns programes de tele-
visió de la premsa rosa o 
groga van enviar els seus 
periodistes a furgar en la 
notícia. 

La violació s’hauria pro-

duït el dissabte 19 de maig 
al voltant de les 6 de la 
matinada a la sortida de 
la discoteca, situada en el 
Polígon Industrial el Pla. 
Sis nois que devien tenir 
entre 20 i 23 anys, i que 
suposadament coneixien la 
víctima, se la van endur, la 
van introduir en el maleter 
d’un cotxe i l’haurien agre-
dit sexualment en algun 
indret del Parc Agrari entre 
Molins de Rei i Sant Boi de 
Llobregat. La noia va ser 
abandonada a l’aparcament 
que hi ha al costat de 
l’estació de Ferrocarrils de 
la Generalitat de Sant Boi. 
L’Hospital d’aquest muni-
cipi del Baix Llobregat, on 
va ser atesa la víctima, va 
determinar que havia estat 
víctima d’una agressió 
sexual.

Amb la descripció dona-
da per la noia, a mitjan juny, 
els Mossos d’Esquadra van 

detenir els sis presumptes 
violadors, tot i que van que-
dar en llibertat amb càrrecs 
i amb mesures cautelars a 
l’espera del judici.

Durant els dies que la 
notícia va estar en el punt 
de mira dels mitjans de 
comunicació van aparèixer 
nombroses informacions 
de com s’hauria produït 
l’agressió sexual, l’origen 
dels agressors, testimo-
nis i detalls privats més o 
menys importants dels fets. 
La justícia haurà d’establir 
la veracitat de tot plegat, 
què va succeir realment 
aquell dia i la condemna 
que s’aplica als presumptes 
agressors. 

Segons informació faci-
litada per fonts municipals, 
ni la víctima ni els agres-
sors són veïns de Molins 
de Rei.

Josep Ferrer

El dissabte 30 de juny, a 
plena llum del dia, dues 
persones que portaven 
casc de moto per evitar ser 
identificades van robar a la 
botiga de telèfons mòbils 
Orange situada a la plaça de 
la Creu de la vila.

Els lladres, que es van 
endur una bossa plena 
de telèfons mòbils, molts 

d’ells de darrera generació, 
van fugir en una moto que 
abans havia estat robada a 
l’Hospitalet de Llobregat, 
segons informació difosa 
per Ràdio Molins de Rei.

La dependenta de la 
botiga, a qui els lladres van 
amenaçar amb un gani-
vet, va haver de ser atesa 
pel Servei d’Emergències 

Mèdiques (SEM), ja que 
va patir un atac d’angoixa.

Segons declaracions 
de l’alcalde, Joan Ramon 
Casals, a Ràdio Molins de 
Rei, a la vila es registren 
una mitjana de cinc roba-
toris al mes.

Redacció

Un infant de 14 anys està 
ingressat en coma mèdic 
a l’Hospital de la Vall 
d’Hebron de Barcelona 
després de caure al buit des 
de la teulada d’una fàbri-
ca abandonada del carrer 
Narcís Monturiol de Molins 
de Rei, prop del cementiri 
de la vila.

Els fets van ocórrer el 
23 de juny passat quan el 
menor estava jugant amb 
altres companys enfilats 
en els sostres d’uralita de 
les fàbriques que hi ha en 
aquesta zona de la vila. Una 
llosa del sostre es va trencar 
i el nen va caure al buit. 

L’Ajuntament ha obert 
una investigació per deter-
minar les causes de l’esfon-
drament. 

Redacció

Atraquen la botiga Orange de la plaça de la Creu

L’Ajuntament es personarà 
com a acusació particular 
contra els presumptes autors 
d’una violació múltiple

Un menor en coma, en caure d’una teulada
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Lluis de Requesens 2on batx. A Lluis de Requesens 2on batx. B

Lluis de Requesens 4t. ESO A Lluis de Requesens 4t. ESO B

Lluis de Requesens 4t. ESO C

Alumnes que deixen l'escola aquest curs

Escola Estel 6è
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6è Castell Ciuró

6è Finestrelles La Sínia

6è Torreneules La Sínia

6è Noucreus La Sínia

6èB Josep Maria Madorell

6èA Josep Maria Madorell
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Foto Conill
Foto Peix

La Traca 1 La Traca 2
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Molins de Rei és un dels munici-
pis que formen part de la Xarxa 
d’Escoles Bressol Municipals 
(EBM) creada per la Diputació 
de Barcelona amb l’objectiu de 
“posar en relleu la contribució del 
món local a l’educació de la pri-
mera infància”, segons es diu en 
un comunicat de premsa de la 
Diputació.

La Xarxa d’Escoles Bressol 
Municipals vol ser un espai de 
recerca, d’intercanvi i de coneixe-
ment horitzontal entre les escoles 
bressol municipals per contribuir 
a integrar actuacions de suport 
tècnic, material i econòmic, i pos-
sibilitar  l’aprenentatge compartit 
per tal de consolidar les escoles 
bressol municipals com a centres 
educatius de referència que refor-
cen les oportunitats educatives de 

la ciutadania.
La Diputació de Barcelona ofe-

reix suport econòmic, tècnic i for-
matiu a les EBM.  Pel que fa al 
suport econòmic, durant el bienni 
2016-2018 ha aportat més de 24 
milions d’euros, cosa que suposa 
prop de 1.050 € per plaça d’escola 
bressol municipal i un 23% de la 
despesa corrent per alumne.

Pel que fa al suport tècnic, 
s’ofereixen eines per a la gestió i 
sostenibilitat de les EBM elaborant 
projectes educatius de centre i de 
disseny de currículums, així com 
estudis de costos i de gestió econò-
mica. I pel que fa a la formació 
dels docents, durant el 2017 es van 
organitzar 25 cursos en 57 ajunta-
ments, amb un total de 356 hores i 
434 persones acreditades.

Redacció

Molins de Rei s’integra a la Xarxa 
d’Escoles Bressol Municipals

El molinenc Francesc Ballester 
és el nou director dels Serveis 
Territorials d’Ensenyament del Baix 
Llobregat. Ballester ha estat nome-
nat pel conseller d’Ensenyament, 
Josep Bargalló.

Nascut a Molins de Rei el 1960, 
Francesc Ballester és diplomat 
d’EGB i llicenciat en Geografia 

i Història per la Universitat de 
Barcelona. Ha estat mestre a l’esco-
la pública i a la concertada, director 
de centre, coordinador territorial 
d’Inspecció i fins al passat mes de 
maig era el cap adjunt d’Inspecció 
al Servei Territorial.

Redacció

Les tres escoles bressol municipals 
–La Traca, El Rodó i El Molí– 
comptaran amb dues persones 
de suport el curs 2018-2019 per 
millorar l’atenció als 214 infants 
matriculats en aquests centres edu-
catius. 

D’altra banda, segons informa 
l’Ajuntament en un comunicat de 

premsa, totes les demandes de pla-
ces públiques d’escola bressol per 
a infants de menys d’un any han 
pogut ser ateses; a P1 hi ha dues 
places vacants a La Traca i per 
a P2, hi ha vuit famílies en llista 
d’espera entre els tres centres.

Redacció

Francesc Ballester és nomenat director 
dels Serveis Territorials d’Ensenyament 
del Baix Llobregat

Les escoles bressol tindran 
més docents el proper curs

6è Pont dela Cadena
6è Alzina

Llar d'infants El Molí
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L’Ajuntament controla 
quinzenalment el clavegue-
ram dels principals carrers 
del municipi per evitar la 
proliferació de paneroles a 
la via pública. La desinsec-
tació pot provocar l’aparició 
puntual d’insectes morts en 
els carrers, ja que davant 
del tractament, les panero-
les intenten fugir i es fan 
més visibles al carrer, tot 
i que moren al cap de poc 
temps.

Tot i l’actuació que fa 

l’Ajuntament, es recoma-
na als propietaris i a les 
comunitats de propietaris 
que facin una neteja anual 
per mantenir en bones con-
dicions els baixants que hi 
hagi dins les seves propie-
tats i evitar així que les 
paneroles puguin accedir-
hi. També és molt efectiu 
deixar posats els taps de les 
aigüeres de dutxes, banye-
res i piques.

Redacció

L’Ajuntament actua 
contra les paneroles

Des del mes d’agost, la 
majoria de molinencs paga-
ran menys en el rebut de 
l’aigua gràcies a les noves 
tarifes aprovades per l’equip 
de govern. Segons l’acord, 
“les famílies que menys 
aigua consumeixin, i que 
són la majoria, pagaran fins 
a un 5% menys en el seu 
rebut. Per contra, les llars 
que estiguin en els trams 
més alts i que consumeixin 
més aigua cada trimestre 

veuran una pujada que mai 
superarà el 10%”, s’afirma 
en un comunicat de premsa 
de l’Ajuntament.

El consistori també ha 
creat una tarifa específica 
per als instituts, perquè no 
hagin de pagar el mateix 
que qualsevol empresa, i 
una tarifa social domèstica 
en què es bonificarà molt 
bona part de l’import de la 
factura.

Redacció

L’any 2017, l’Ajuntament 
de Molins de Rei va rebre 
un total de 895 queixes, 
suggeriments i peticions 
d’informació, 42 més que 
el 2016. D’aquestes, a 
finals d’abril, que es quan 
es van fer públiques les 
dades, un 98,75% s’havien 
respost. Això no obstant, 
s’ha incrementat conside-
rablement el temps de res-
posta. Si el 2016 era de 
només 7 dies, l’any 2017 el 
termini es va allargar fins 
als 37 dies. Segons fonts 
municipals, aquesta demora 
a respondre els ciutadans ha 
estat motivada pel fet que 
la persona que feia aquesta 
tasca s’ha jubilat i no ha 
estat substituïda.

En un comunicat de 
premsa, l’Ajuntament ha 
expressat el seu compromís 
de poder donar resposta als 
ciutadans “per sota dels 15 
dies i de tenir un índex de 
resposta superior al 95%”. 
També ha anunciat la posa-
da en funcionament d’un 
nou programari per agilitar 
la gestió de les incidències 
i facilitar-ne l’anàlisi com-
parativa.

Via pública i mobilitat, 
les principals queixes
L’Àrea de Sostenibilitat 

i Territori és la que rep 
més queixes, suggeriments 
o peticions: el 63,46%; en 
total, 568. En segon lloc 
hi ha l’Àrea d’Economia i 

Serveis Generals, amb 124 
entrades. Aquestes dues 
àrees i la d’Alcaldia i l’Àrea 
de Serveis a les Persones 
incrementen el total d’en-
trades respecte del 2016.

Els barris on hi ha més 
queixes són el Centre Vila 
(222), seguit del Canal 
(78), les Conserves (41) i la 
Granja (38). Els barris on hi 
ha hagut una davallada de 
queixes són la Riera Bonet 
(44 menys), Riera Nova 
(17 menys) i la Granja (16 
menys). Els barris on han 
augmentat són el Centre 
Vila i a l’Àngel. Un total de 
243 queixes no fan referèn-
cia a cap barri en concret, 
sinó a temes que afecten 
tota la vila; en aquest cas, 
també s’han incrementat en 
57 queixes més.

Més queixes a l’App 
“Cuidem Molins”

El 2015, l’Ajuntament 
va posar en marxa l’aplica-
ció “Cuidem Molins” per 
recollir propostes i queixes 
en temes com via públi-
ca, neteja, parcs i jardins i 
enllumenat. El 2017 es van 
registrar 578 incidències. 
La majoria, un 53%, eren 
per temes de via pública, 
sobre neteja un 26% i parcs 
i jardins, un 10%.

Augmenten les queixes 
rebudes pel Síndic de 

Greuges
L’any passat, la Sindica-

tura de Greuges va rebre 98 
peticions de persones resi-
dents a la vila (30 més que 
l’any passat): 57 queixes i 
41 consultes. Del total, 24 
feien referència a l’Ajun-
tament. Les queixes cap al 
consistori s’han centrat en 
l’àmbit de Medi Ambient i 
Urbanisme (molèsties per 
sorolls o estat en què es tro-
ben algunes vies públiques) 
i Administració pública i 
tributs (manca de resposta 
a instàncies o tractament de 
la plusvàlua). La vila té més 
del doble de queixes que 
altres municipis amb nom-
bre de població similar.

El global de queixes i 
consultes que els molinencs 
han adreçat al Síndic són 
principalment per temes 
de polítiques socials, con-
sum, Administració pública 
i tributs o polítiques ter-
ritorials, especialment en 
medi ambient. L’informe 
del Síndic destaca que “la 
majoria de queixes i consul-
tes se centren en polítiques 
socials (34,7%) i de con-
sum (21,4%)” i afegeix que 
“convé destacar la queixa 
en què s’expressen possi-
bles actes d’incitació a l’odi 
i discriminació cap a les 
persones de religió musul-
mana residents a Molins 
de Rei”.

Ràdio Molins de Rei / 
Redacció

Un total de 150 establi-
ments es van sumar, el 9 
de juny passat, a la quarta 
edició de la Shopping Night 
i la Nit de Tapes del Mercat 
Municipal, cosa que supo-
sa un rècord d’establiments 
participants. Els ciutadans 
també van respondre sortint 

massivament al carrer per 
poder gaudir de descomp-
tes, activitats culturals i 
lúdiques, i, sobretot, degus-
tar les tapes ofertes.

Els actes, organitzats 
conjuntament pel Botmol, 
l’Associació de Venedors 
del Mercat Municipal i 

l’Ajuntament, van comp-
tar, com a novetat, amb el 
concert del bateria del grup 
Els Pets, Joan Reig, que va 
presentar el seu primer disc 
en solitari.

Redacció 

L’empresa Luesma & Vega, 
que té la seva seu a Molins 
de Rei, exporta la vaixella 
que dissenya i fabrica a 32 
països del món. L’any 2017 
van assolir unes vendes de 
500.000 euros i té com a 
clients importants restau-
rants d’alta cuina.

L’empresa va ser fun-
dada l’any 1991 pels mes-
tres artesans Ester Luesma, 
especialista en ceràmica, 
i Xavier Vega, expert en 
vidre. Va ser a partir del 
2010, i després d’haver 
treballat amb El Bulli de 
Ferran Adrià, que la com-
panyia va decidir especia-
litzar-se en la fabricació de 
vaixella feta a mida per a la 

gastronomia d’avantguarda. 
Des de llavors, xefs de 
reconegut prestigi interna-
cional els han encarregat 
col·leccions i peces úniques 
per als seus plats.

Luesma & Vega ven a 32 
països de tot el món, com 
França, Itàlia, Alemanya, 
Suïssa, Noruega, Estats 
Units, Canadà, Mèxic, 
Brasil, Xina, Nova Zelanda 
o Japó.

El taller on s’elaboren 
les peces de forma artesanal 
està situat a l’antiga fàbri-
ca de Can Samaranch, en 
una nau industrial de 1.500 
metres quadrats. L’empresa 
compta amb 7 treballadors.

Redacció

L’Ajuntament triga 37 dies de mitjana 
a respondre les queixes dels ciutadans

Compres i tapes a la nit, un binomi 
amb molt bona acollida

Cedida per l'ajuntament - Dan Costa

El rebut de l’aigua serà més barat 
per a la majoria de molinencs

Vaixella de Molins de Rei al món
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Molins de Rei compta amb 
una Comissió de Seguiment 
del Pla d’Igualat de Molins 
de Rei, que té per objectiu 
avaluar els serveis, els pro-
grames i les accions exe-
cutades en el marc del Pla 
d’Igualtat i, també, debatre, 
valorar, proposar i priorit-
zar estratègies en matèria 
d’igualtat entre dones i 
homes. 

La regidora de 
Feminismes i Alliberament 
LGTBI, Laura Munt, con-
sidera que la Comissió és 
“necessària” i va felicitar i 
encoratjar-ne totes les per-
sones que en són membres 
“per estar ben atentes en 
la detecció, actuació i pro-
postes  que  des dels seus 
àmbits es puguin desenvo-
lupar per treballar i  aconse-

guir entre totes una vila més 
igualitària”, segons es diu 
en un comunicat de premsa 
de l’Ajuntament.

La Comissió de 
Seguiment del Pla Local 
d’Igualtat està formada per 
més d’una vintena de perso-
nes que representen el teixit 
associatiu, social, econòmic 
i polític de la vila, així com 
diferents tècnics munici-
pals. La Comissió es reunirà 
amb caràcter ordinari una 
vegada cada semestre i amb 
caràcter extraordinari quan 
designi la coordinadora, 
la Regidoria Feminismes i 
Alliberament LGTBI o a 
petició del 40% dels seus 
membres. La propera troba-
da està prevista per al mes 
de gener de 2019.

Redacció

Reempresa és un progra-
ma de la Diputació de 
Barcelona mitjançant el qual 
les persones emprenedores 
accedeixen a la propietat 
d’una empresa en funcio-
nament per fer-la créixer 
sense haver de passar per la 
fase de creació. Amb aquest 
procés es mantenen tots els 
actius de l’empresa, que 
continua en funcionament 

i manté els llocs de treball, 
les instal·lacions, els clients 
i els proveïdors.  

Entre el desembre de 
2016 i el desembre de 2017, 
el servei Reempresa de la 
vila ha ajudat a traspassar 
29 empreses a nous empre-
nedors. És el tercer dels 35 
punts que hi ha a la provín-
cia amb millors resultats, 
només superat per Sabadell 

i Mataró, segons un comu-
nicat de l’Ajuntament de 
la vila.

Des de la creació del 
punt Reempresa a la vila 
s’han atès 77 persones que 
volien cedir o traspassar el 
seu negoci i 141 que esta-
ven interessades a recupe-
rar-los. 

Redacció

El servei Reempresa ha ajudat a 
traspassar 29 empreses a nous emprenedors

La Comissió de Seguiment del Pla 
d’Igualtat es posa en marxa

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

Cedida per l'ajuntament
Dan Costa
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L’Ajuntament ha donat llum 
verda a la construcció del 
primer edifici d’habitatges 
de protecció oficial en el 
nou barri de les Guardioles. 
En aquest primer immoble 
es reallotjaran les famílies 
afectades del carrer Sant 
Pere de Romaní, del barri 
de Riera Bonet, que por-
ten molts anys esperant una 
solució definitiva al seu 
problema. 

El vistiplau definitiu ha 
estat possible gràcies a la 
constitució del Patrimoni de 
Sòl i Habitatge, “un nou 
instrument d’intervenció 
per generar habitatge de 
protecció oficial, que 
s’oferirà, preferentment, en 
fórmules de lloguer o en 
cessió d’ús”, segons es diu 
en un comunicat de premsa 
de l’Ajuntament.

Redacció

El dimarts 12 de juny, 
després de dos anys 
d’inactivitat, es va tornar 
a reunir la Taula Local de 
l’Habitatge. Hi van parti-
cipar tècnics municipals i 
representants del Govern, 
entitats com l’Associació 
de Paraguaians, la 
Comunitat Islàmica, Creu 
Roja, el Patronat Local de 
l’Habitatge, la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH) i un representant de 
les associacions de veïns 
de la vila. Com a novetat, 
també es va convidar les 
immobiliàries de Molins de 
Rei, però no hi van assis-
tir ni van excusar la seva 
absència, segons s’afirma 
en un comunicat de premsa 
de l’Ajuntament.

Després de la primera 
reunió, la segona es va fer 
el 3 de juliol i el regidor 
d’habitatge, Asier Baiona, 
va explicar que tots havien 
coincidit que “el problema 
de l’accés a l’habitatge no 
solament perdura, sinó 
que augmenta i el princi-
pal motiu és que no s’han 
posat al mercat habitat-
ges de protecció oficial 
en règim de lloguer”. Per 
a Baiona, “això provoca 

que calgui prioritzar totes 
les mesures que permetin 
augmentar l’habitatge de 
lloguer, ja sigui mitjançant 
la construcció d’habitatge 
públic, l’expropiació de 
pisos buits o augmentant 
els incentius per a propie-
taris”. 

Els participants de la 
Taula Local de l’Habitatge 
també van constatar que 
la legislació de la Llei 
d’arrendaments urbans és 
injusta perquè desprotegeix 
els llogaters i comporta una 
manca de limitació de preus 
de lloguer, cosa que provo-
ca un augment dels preus 
any rere any.

A mitjan juny, a Molins 
de Rei només hi havia 75 
habitatges en règim de pro-

tecció oficial de lloguer, 
gestionats per l’Agència 
d’Habitatge de Catalunya, i 
cap més de propietat públi-
ca municipal fins que no 
es construeixin els primers 
edificis al nou barri de les 
Guardioles. Paral·lelament, 
també hi ha una gran deman-
da en habitatge de lloguer 
assequible per a llars uni-
personals, ja que de les 722 
sol·licituds de l’any 2016 
d’inscripció al Registre de 
Sol·licitants d’Habitatge de 
Protecció Oficial, el 58% 
corresponen a sol·licituds 
d’una sola persona i el 78% 
de les sol·licituds se situa 
dues vegades per sota de 
l’indicador de renda de 
suficiència de Catalunya 
(IRSC).               Redacció

Via lliure per construir 
el primer bloc de pisos de 
protecció oficial a les Guardioles

L’Ajuntament de Molins 
de Rei disposa d’un patri-
moni net en béns, tant 
immobles com mobles, de 
94.136.498,85 euros, xifra 
que s’obté de restar del 
valor total, les obligacions i 
préstecs superiors a un any, 
segons es diu en una nota 
de premsa del consistori.

A 31 de desembre de 
2016, l’Ajuntament comp-
tava amb un total de 234 
béns immobles (com 
solars, edificis, zones ver-

des, parcs, etc.) i 231 pla-
ces i vies públiques, valo-
rats en 109.457.911,09 
euros, 3.170.540,34 euros 
dels quals corresponen al 
Patronat Municipal del Sòl i 
l’Habitatge. També hi havia 
registrats 2.588 béns mobles 
valorats en 1.240.980,93 
euros. 

La darrera actualització 
del patrimoni de la vila es 
va fer l’any 1991.

Redacció

El patrimoni de l’Ajuntament en béns 
és de més de 94 milions d’euros

A Molins de Rei manquen pisos de Protecció Oficial
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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

Las coses ja no són el 
que eren...o potser sí i no 
n’érem del tot conscients. 
La veritat és que a la velo-
citat a què es mou la car-
tellera, les noves maneres 
de consumir cultura audio-
visual, l’edat d’or de les 
sèries i l’aparició de pla-
taformes que directament 
produeixen continguts, cas 
de Netflix o HBO, es fa 
difícil elaborar un menú per 
a aquests mesos d’estiu que 
no sigui parcial i neces-
sàriament incomplet. De 
fet, les estrenes de cine-
ma en alguns casos són 
tota una incògnita i a 
hores d’ara ja no són la 
part substancial del pas-
tís, per bé que sempre 
acostar-se a una sala de 
cinema és tot un regal i 
una experiència difícil-
ment superable: pantalla 
gran i, encara més, so 
Dolby Atmos. Per altra 
banda, la possibilitat de 
l’alta definició en pan-
talla (ja no tan) petita, 
tauleta o PC, i fins i 
tot en el mòbil, confor-
ma mides i formats més 
naturals per a les sèries 
que obren unes possibi-
litats extraordinàries.

És per això que aquest 
recull personal, volguda-
ment eclèctic, contindrà 
propostes indistintament 
de pel·lícules, documen-
tals, sèries i, per acabar-
ho d’adobar,  tan  actuals 
com per recuperar o sim-
plement tornar a veure.  
L’estiu es preveu calorós, 
però m’agradaria que fos 
tan variat i per a tots els 
gustos com fos possible: 
de Happy End a Ocean’s 8; 
de Westworld a Cormoran 
Strike. Comencem.

"78/52: La escena que 
cambió el cine" és un docu-
mental recreació (hi par-
ticipen noms com Jamie 
Lee Curtis, Guillermo del 
Toro o Elijah Wood) de 
91 minuts, una mirada 
sense precedents sobre la 
mítica escena de la dutxa 
de Psicosis (1960), del 
mestre Alfred Hitchcock 
(l’home rere la cortina), i 
l’assassinat en pantalla que 
va canviar profundament el 
curs del cinema mundial. 
Per a cinèfils i públic en 
general que vulguin saber 
de què va tot  això i per què 
ens agrada tant el cinema. 

L’altre plat fort cinèfil, 
i com a cirereta del nos-
tre any Haneke, ens arriba 
la nova proposta del geni 
austríac al voltant d’una 

família burgesa que pos-
seeix una empresa a Calais, 
al costat dels campaments 
de refugiats. Un happy end 
(aquest és el títol) tan gèlid 
i abstracte que et gela la 
sang sense immutar-se.

Per als amants de 
l’acció arriben les seqüe-
les de Misión imposible: 
Fallout, amb Tom Cruise i 
la seva colla més o menys 
fixa, fent el que millor 
saben fer, és a dir, salvar 
el món, i, The Equalizer II, 
d’Antoine Fuqua, la segona 

entrega d’una reivindicable 
cinta del 2014 amb Denzel 
Washington, protector urbà. 
Originalment era una sèrie 
dels anys 80 que va pas-
sar una mica desapercebu-
da per l’èxit que va asso-
lir aleshores John Wick. 
Finalment, més thriller 
amb tocs d’humor que una 
pel·lícula d’acció, la ver-
sió exclusivament femeni-
na d’Ocean’s 8: vuit dones 
(emprenyades), vuit.

Tully, de Jason Reitman, 
és una altra cosa. Aquesta 
comèdia dramàtica, inter-
pretada per la cada cop 
més versàtil, guapa i millor 
actriu Charlize Theron, 
en un paper que agradarà 
a totes les dones que són 
mares, posarà en estat 
d’alerta els homes sobre 
un tema tan delicat com 
el de la maternitat i els 
grans canvis que se’n deri-
ven dins l’univers femení. 
La seqüència –surt al trài-
ler, així que no faig cap 
spoiler– en la qual es treu 
la samarreta i, en veure-la, 
la seva filla li pregunta: 
“What’s wrong with your 
body?”, mirant-la amb cara 
de fàstic, és demolidora. 
Una pel·lícula necessària.

De vegades hi ha cin-
tes que transcendeixen, que 
són com la tempesta perfec-

ta, tot i que tinguin vocació 
de blockbuster (literalment, 
referida al cinema, una 
cosa de gran poder o mida). 
Poques vegades es donen  
els dos conceptes alhora. 
La nova entrega de The 
Avengers: infinity war, ho 
ha aconseguit de manera 
tan unànime com espata-
rrant. Jo ja l’he vista dues 
vegades i potser repetiré 
abans no arribi la segona 
part, que estrenaran, si tot 
va bé, l’any vinent. Tampoc 
deixaria de veure la nova 

entrega de Jurassic 
World, signada pel nos-
tre J. Bayona. Els ame-
ricans el consideren un 
Film Maker i no un 
simple director, poca 
broma. Digníssim i 
molt entretingut home-
natge al gran Spielberg, 
però que no amaga el 
seu talent.

Per als més menuts 
(i no tant), no hi ha 
color: la meva aposta 
és la segona entrega 
d’Els increïbles, escrita 
i dirigida per Brad Bird 
(autor de la primera 
entrega i d’El gegant 
de ferro, dues joies 
incontestables), anima-

ció en 3D de la mà de Pixar. 
Ja esteu tardant a anar al 
cinema! 

Per acabar, dos films ado-
lescents (aquella pel·lícula 
que vas a veure pel plaer 
de plorar) de la temporada 
que encara podeu recupe-
rar als cinemes o fins i tot 
on-line i una d’espanyola 
recent estrenada: Midnigth 
sun, de Scott Speer, amb el 
primer paper protagonista 
del fill d’en Terminator, i 
un guió a l’estil de Nicholas 
Sparks, gairebé un gènere 
en si mateix; d’altra banda, 
la interessant Every day, de 
Michael Sucsy, de temàtica 
romàntica amb tocs sobre-
naturals. El guió si més no 
elimina obvietats i tracta 
amb respecte l’adolescent 
que la vol veure. 

I per tancar la secció, 
Formentera lady, opera 
prima de Pau Durà que 
recupera el talent de José 
Sacristán. En certa manera, 
també aborda el tema de la 
responsabilitat i el fet de 
ser pares, però ens l’exposa 
amb una mirada i temps 
vitals diferents als de Tully, 
per exemple.

Volem ara al planeta 
“sèries”. Les segones entre-
gues de Jessica Jones i de 
Luke Cage estan servides, 
sorgides de l’acord comer-

cial que van signar l’any 
2013 Netflix i Marvel, que 
continua amb pas ferm, jun-
tament amb aquesta mirada 
adulta al món dels superhe-
rois tan estimulant. És clar 
que “The Avengers, infinity 
war” ha trencat la baralla 
i tots els clixés, tal com ja 
hem comentat.

La meva sèrie preferida 
en el portem d’any, amb 
permís de “Counterpart”, 
és la segona temporada de 
“Westworld”. Bon moment 
l’estiu per veure-la d’una 
tacada i, fins i tot, recupe-
rar-ne la primera tempo-
rada.

Per als amants de les 
minisèries, “Cormoran 
Strike: The cucoo’s calling”  
(només 3 episodis) ens 
presenta de manera molt 
clàssica l’univers canò-
nic del detectiu privat. Us 
sona una tal J.K. Rowling? 
L’autora de Harry Potter 
signa el guió basat en les 
seves pròpies novel·les del 
detectiu Muggle. Una altra 
minisèrie molt més addic-
tiva és “Killing Eve” (BBC 
America), duel entre una 
policia (la coneguda Sandra 
Oh, d’“Anatomia de Grey”) 
i una assassina psicòpata 
(Jodie Comer). No sé per 
què, però em recorda la 
dolenta de “Luther”, una 
altra sèrie a treure-li la pols 
amb l’Idris Elba de prota-
gonista.

I per acabar, si malgrat 
tot encara tens temps i 
vols més sèries per recu-
perar aquest estiu, aquí te’n 
deixo tres més: “The Good 
Figth”, l’spin off de “TG 
Wife”, fresc i molt inte-
ressant; “The Handmaid’s 
Tale” –temp. 2– continua 
angoixant-me i, entre les 
millors de l’any, “Mira lo 
que has hecho”, la sèrie 
de Berto Romero per a 
Movistar.

Salut i bon cinema (a la 
fresca o no) i moltes, mol-
tes sèries!

Pere Jordi Munar

Propostes cinèfiles i televisives per a aquest estiu
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Un any més, i ja en són 
23, hem celebrat la Paella 
Popular del Barri del Canal. 
Com sempre, ha estat un 
moment de trobada i de 
germanor entre els veïns 
i les veïnes del barri i del 
poble. 

L’èxit de la paella, amb 
més de 250 comensals, ens 
anima a treballar per acon-
seguir la vint-i-quatrena, 
sempre amb l’ajut de nom-
brosos veïns i la inestima-
ble col·laboració del grup 
de cuiners, encapçalats per 
l’amic Luis Carrasco, que 

ha estat fonamental a cadas-
cuna de les edicions. 

Aquest any, hem gau-
dit, a més a més, de la 
col·laboració de Fernando 
“Javi Jambito”, de l’Escola 

Alba, que ha amenitzat la 
festa amb la seva música. 

Moltes gràcies a tothom. 
Fins l’any vinent! 

A.V. El Canal 

Més de 250 veïns mengen la 
tradicional paella del barri del Canal

Els Matossers van celebrar el 
seu setzè aniversari amb una 
actuació a la plaça de la Creu, 
on feia molts anys que no 
actuaven. Acompanyats pels 
Castellers de Cornellà, els 
marró argila van fer la millor 
actuació de la temporada fins 
aquell moment i van descarre-
gar un 3 de 7, un 4 de 7 i un 
5 de 6. Tant en els dos pilars 
de 4 d’inici com en els dos de 
comiat (també de 4 pisos), les 
enxanetes matosseres van des-
plegar una pancarta en contra 
la violència masclista per tal 

Els Matossers fan la millor 
actuació de l’any en la 
celebració del seu 16è aniversari

de tenir un record per a totes 
les víctimes d’aquesta xacra.

Descarreguen el primer 
castell de 7 de la temporada

La Fira de la Cirera del 
Papiol va ser l’escenari triat 
pels Matossers de Molins de 
Rei per descarregar el primer 
castell de 7 de la temporada, 
un 3 de 7. Ho van fer sota 
una intensa pluja i amb nove-
tats en el tronc i els pisos de 
segons, terços i dosos. 

Ja sota aixopluc, en el 
Poliesportiu del municipi, 
els marró argila van comple-
tar l’actuació amb el 4 de 
6, la torre de 6 i un pilar de 
comiat.

David Martínez i Javi 
Dueñas, nous caps de 
colla dels Matossers 
La Colla Castellera de 

Molins de Rei, els Matossers, 
han fet canvis en el seu equip 
tècnic. David Martínez i Javi 
Dueñas són els nous caps de 
colla i Juan Luis Cobos és el 
sotscap de colla. 

Aquest nou equip subs-
titueix els veterans Albert 
Rovira, Antonio Palomo i 
Oriol Català, que havien aga-
fat les regnes de la gestió tèc-
nica perquè no havia compa-
regut cap candidatura en ferm 
a fer-ho. Aquest equip estava 
condicionat a seguir conduint 
els assajos i actuacions de 
Matossers mentre no es pre-
sentés una altra Tècnica.

Els nous caps de colla i 
sotscap van agrair la feina feta 
per l’equip sortint i s’han fixat 
com a objectius recuperar al 
més aviat possible els castells 
de 7 pisos i estrenar algun 
castell inèdit, com el 3 de 6 
aixecat per sota.

Redacció

 Nota de la redacció: En l’entrevista de l’Alfred Bofill del número anterior teniem d’incloure vuit acudits relacionats amb la monarquia, i per 
falta d’espai no varen ser donats a conèixer. Ara en aquest número començarem la publicació de dits acudits, de dos en dos, i amb una capçalera 

anomenada “Desmonarquitzem el llenguatge” per Alfred Bofill.   
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Els joves de la vila ja han 
decidit a què destinaran els 
diners que tenen en el pres-
supost de Joventut. Després 
d’un procés participatiu, 
validat per la Comissió de 
Seguiment del Pla Local de 
Joventut, s’han aprovat un 
total de 10 propostes.

Les activitats presenta-
des i aprovades en la cate-
goria de 14 a 17 anys han 
estat:

Vestuari de Diables: es 
renovarà el vestuari de la 
Colla de Diables l’Agrupa i 
es compraran walkie-talkies 
per a seguretat.

“Al batec del desert”: 
projecte de llibre de poesia, 
presentat per tres joves, que 
gira a l’entorn del Sàhara 
Occidental i els drets i 
necessitats d’un infant. Els 
temes que tractarà seran 
l’amor, la lluita, la cultura i 
la família, entre d’altres. El 
llibre inclourà informació 
sobre el conflicte i la his-
tòria de la nació, així como 
poemes sahrauís traduïts al 
català. Els beneficis del lli-
bre es destinaran a un pro-
jecte educatiu per a infants 
al Sàhara.

Les activitats presenta-
des i aprovades en la cate-
goria de 18 a 30 anys han 
estat: 

Taller i exposició de 
pessebres de diorama: 
l’Associació d’Amics dels 
Pessebres de l’Agrupa 
volen fomentar la cultu-
ra del pessebre i organit-
zar un taller, així com una 
exposició oberta al públic. 
Aquesta activitat es portarà 
terme de setembre a desem-
bre de 2018.

“Build it up”: disseny 
d’un joc d’estructures per 

a les escoles i espais lúdics 
d’aprenentatge. Vol ser un 
recurs per crear diferents 
escenes de la vida quoti-
diana a partir de peces amb 
les quals els infants poden 
representar situacions quo-
tidianes que els envolten. 
Amb peces de fusta tallades 
a partir de la tecnologia del 
tall làser, vol ser un joc 
cooperatiu per crear estruc-
tures i treballar el càlcul 
matemàtic, intentar enten-
dre la física, aprenentatge 
d’idiomes, de vocabulari, 
etc.

Carpes per a les enti-
tats de joventut de la vila: 
l’entitat Metal Defenders 
ha presentat un projecte per 
disposar de carpes mecà-
niques de mig-gran format 
per al desenvolupament 
d’activitats a l’aire lliure a 
la vila.

Concert Crash Dummies 
Metal Fest: Metal Defenders 
organitzarà un concert amb 
bandes de heavy metal i 
rock amb bandes emergents 
del municipi i poblacions 
veïnes.

“Vestim-nos d’espurnes 
i foc”: es compraran panta-
lons per als Timbalers del 
Camell  de manera que hi 
hagi una coherència estèti-
ca dins l’entitat. 

Tallers Spray 4 Colours: 
l’Associació Artística 
Interactua-Art va fer, el 2 
de juny, tres tallers de gra-
ffiti per a joves i un taller 

de gorres. 
Spray 4 Colours ska-

tepark edition: el 22 de 
setembre, l’Associació 
Artística Interactua-Art i 
l’Associació de Skate de 
Molins de Rei pintaran 
l’skatepark de la vida i pos-
teriorment es farà una com-
petició de skateboard. 

“Molins Neta”: 
l’Assemblea de Joves pro-
posa fer una diada popular 
per fer una caminada amb 
una brigada de neteja per 
una zona de la vila.

Totes les accions van ser 
explicades, consensuades i 
aprovades per l’Assemblea 
amb un import total de 
7.650 €.

El projecte de 
Pressupostos Participatius 
MOU! EL CUL! es fa des 
de l’any 2010, de manera 
que aquesta n’és la nove-
na edició. En aquests anys 
s’hi han presentat un total 
de 62 projectes i se n’han 
aprovat 52. Aquesta edició 
és la primera vegada que 
s’aproven 10 projectes. Les 
accions s’han de fer entre 
els mesos de maig i desem-
bre de 2018.

Redacció

Els pressupostos participatius per als joves 
executaran 10 projectes per valor  de 7.650 eurosPunt Jove

Laguna, Rebird, Flames at Sunrise, Ushanka  i 
Cleanstring, finalistes de la 14a edició de l’Empalma 
2018

Un cop passat el període d’inscripció, la decisió del 
jurat ha estat seleccionar els cinc grups que tocaran a 
la Festa Major el proper 28 de setembre, a partir de 
les 22 h, a la plaça de la Llibertat. 

Aquest concurs, organitzat per les regidories de 
Cultura i Joventut de l’Ajuntament de Molins de Rei, 
té com a objectiu principal promocionar grups de músi-
ca i/o solistes de tot Catalunya amb 4 anys o menys 
d’experiència.

Els premis de la 14a edició són 1.000 € per als 
guanyadors i 250 € per als finalistes. A més, enguany 
hi ha un premi local de 100 €, una actuació en una sala 
de Molins de Rei i un abonament mensual per als bucs 
d’assaig de la Federació Obrera. 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

Esmenes sobre l’article dedicat 
a Francesc Ràfols

Com que em vaig fent gran, sovint se m’alteren noms 
i dades que, tot i revisar-me el text tres vegades, arribo 
a assumir-los com a correctes, sense adonar-me de les 
pífies. En demano disculpes.

És el cas de quan vaig escriure [sobre la mare del 
Francesc], en el tercer paràgraf, “l’Antònia de cal Po”, 
i quan deia que “se la coneixia per la Pona”. Doncs no,  
havia de dir l’Antònia de cal Lo i que se la coneixia 
per la Lona.

També en el quart paràgraf, quan vaig referir-me 
al rellotge de la fàbrica del senyor Gibernau,  no és 
veritat que “es troba a cal Po”, si no a cal Lo.

I encara, en el cinquè paràgraf, quan dissecciono la 
paraula PILOTA, atribueixo la família “Pi-Tresserra” a 
cal Pi, quan correspon a la família Amigó-Tresserra.

Gràcies als que m’han advertit.
Aprofito l’avinentesa per lamentar-me de la correc-

ció sintàctica que se m’ha fet de la frase del cinquè 
paràgraf, eliminant una coma després de casa i intro-
duint un punt i seguit després de molinenc. La primera 
de les dues frases, no té sentit. El redactat correcte és 
“Això del renom de la casa, em recorda un bon amic 
enciclopèdic del passat molinenc, té la seva gràcia 
perquè...”.

Què hi farem...  Cordialment,
Miquel Rius
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Reprenem el curs amb forces renovades 
i amb ganes de poder donar resposta a 
totes les necessitats d’aprenentatge del 
català que ens arribin. Per aquest motiu, 
incorporem el nivell Inicial, amb les 
primeres nocions de català per a perso-
nes amb qui ens comuniquem amb difi-
cultat; desdoblem els 
grups del nivell Bàsic 
perquè tothom hi tingui 
cabuda; reforcem l’ex-
pressió oral en el nivell 
Elemental; ensenyem 
gramàtica escrita amb 
dos nivells (Intermedi i 
Suficiència) i aprofun-
dim en el que ja s’ha 
après amb sessions pràc-
tiques per eliminar defi-
nitivament aquelles fal-
tes que no hi ha manera 
de deixar de fer. Així, 
des de l’Inicial fins al 
Suficiència, cobrim tot 
el ventall de nivells que 
podem oferir.

A aquells que desitgin dominar més 
la llengua, encara els queda un darrer 
nivell, el C2 (abans conegut com el 
nivell D), però no l’impartim presen-
cialment, sinó en línia, amb una tutora 
que fa el seguiment de qui s’ha apuntat, 
li explica com funciona aquest sistema 
d’aprenentatge i li practica la prova 
final.

Tradicionalment, i sobretot pel fet 
que a Molins de Rei tenim la Festa 
Major a final de setembre, les classes 
no començaven fins al mes d’octubre. 
Aquest curs, però, l’inici s’avança al 25 
o 26 de setembre, segons si el nivell es 
fa els dilluns i dimecres o els dimarts i 
dijous. El que no varia és la freqüència 
de les classes: sempre són dos dies a la 
setmana, dues hores per sessió; és a dir, 
quatre hores setmanals.

Tots els nivells estan formats per tres 
mòduls –de setembre a desembre, de 

gener a març i d’abril a juny– i és en 
el darrer quan es fa la prova que atorga 
el títol oficial: A1 (Inicial), A2 (Bàsic), 
B1 (Elemental), B2 (Intermedi), C1 
(Suficiència) i C2 (antic D), en línia. 

La modalitat en línia, que combi-
na el suport del tutor o tutora amb 

la sistematització de 
l’entorn parla.cat, ens 
permet incorporar les 
noves tecnologies per 
ensenyar una llengua a 
aquelles persones que, 
per les circumstànci-
es que sigui, no poden 
assistir als horaris que 
tenim estipulats per 
als diferents nivells. 
En general, cada cop 
es domina més Internet 
i totes les possibilitats 
que ofereix també per 
a l’aprenentatge d’una 
llengua, i no paren de 
créixer els alumnes 
d’aquesta modalitat.

Les classes es faran sempre a la 
Federació Obrera en horari de matí 
(Inicial, Bàsic i Elemental) i tarda 
(Bàsic, Intermedi, Suficiència i reforç 
d’ortografia). Per saber els horaris con-
crets, millor trucar al 93 680 52 63 o 
enviar-nos un correu a l’adreça slcmo-
lins@cpnl.cat, com també per fer una 
prova de col·locació que detectarà el 
nivell que es necessita.

Per matricular-se als cursos: a partir 
del 12 de setembre, cada matí de 10 
a 13 h i també les tardes de dimarts i 
dimecres, de 5 a 7.30 h

Inici dels cursos: 25 de setembre 
(classes en dimarts i dijous) o 26 de 
setembre (classes en dilluns i dime-
cres)

Matrícula i cursos: Federació Obrera, 
c. de Jacint Verdaguer, 48, primer pis

Servei Local de Català 

Estadística parroquial 
del mes de juny del 2018

Durant el mes de juny, a la parròquia de Sant Miquel 
Arcàngel de la nostra vila es van celebrar 7 batejos, 1 
matrimoni i la cerimònia religiosa de  9 defuncions.

Batejos
Dia 10: Zil Vera López, Candela Zarcero Meneses, 
Jordi Cuadras Fernández, Amelia Domínguez Kira 
Kosyan
Dia 16: Maria i Manel Molero Serrano, Saúl Clerich 
Barredo

Matrimonis
Dia 29: Carlos Ortega Expósito amb Raquel Hernández 
Ros

Exèquies
Parròquia

Dia 4: Paquita Ollé Bordas, de 85 anys
Dia 24: Montserrat Canals Casaoliva, de 57 anys

Capella del Tanatori
Dia 7: Montserrat Pujals Ferrer, de 82 anys
Dia 14: Gabriela Miralles Schapdrijver, de 88 anys
Dia 18: Miquel Prats Banet, de 82 anys
Dia 20: Montserrat Canals Pujol, de 94 anys
Dia 26: Antonio Calasanz Bandrés, de 83 anys
Dia 27: Concepción Núñez Martín, de 72 anys
Dia 28: Josep Valero Armengol, de 72 anys

Secció elaborada per Josep Artés i Martí

12 de setembre, comencen les escoles i la 
matrícula per als cursos de català

El dissabte 7 de juliol, el 
pianista de Molins de Rei 
Bernat Català va participar 
a la 48a edició del Concurs 
de Joves Intèrprets que 
cada any convoca l’entitat 
Joventuts Musicals de 
Vilafranca del Penedès, 
en el qual poden partici-

par joves de fins a 
27 anys de qualse-
vol indret. El jurat 
va considerar que la 
brillant interpretació 
d’obres de Beethoven, 
Rakhmaninov i Falla 
que va fer en Bernat 
era mereixedora del 
primer premi de la 
categoria Sènior, la 
més prestigiosa.   

Per altra banda, el músic 
molinenc també ha actu-
at a Barcelona amb el 
Caravaggio Piano Quartet 
durant el cicle Primavera-
Estiu 2018 de la Reial 
Acadèmia Catalana de 
Belles de Sant Jordi. 

Redacció

Bernat Català guanya el primer 
premi del 48è Concurs de Joves 
Intèrprets de Piano de Catalunya

Quòdlibet a Tortosa
Quòdlibet Grup Coral va 
anar fins a Tortosa a fer 
un concert. Concretament 
era el Concert d’estiu que 
es feia al Temple del Reial 
Monestir de la Puríssima 
Concepció Victòria, un 
antic convent datat el segle 
XVII, al cor del centre his-
tòric de Tortosa.

El concert constava 
de dues parts: la primera 
a càrrec de Quòdlibet, la 
segona a càrrec del Cor 
de cambra Tyrichae i, per 
acabar, dues peces de cant 
comú.

Els directors eren Xavier 
García Gardona i Andreu 
Ferré, respectivament.

Ara, Quòdlibet està aca-

bant de preparar el Concert 
de Festa Major que tindrà 
Tyrichae, de Tortosa, com 
a cor convidat.  El concert 
se celebrarà el diumenge 
dia 23 de setembre a les 
6 de la tarda, a la Gòtica. 

Comptarà amb acompan-
yament de piano i una pin-
zellada artística molt inte-
ressant, encara pendent de 
concretar en el moment de 
tancar aquesta edició.

Quòdlibet Grup Coral
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El diumenge 3 de juny es 
va disputar l’última jornada 
de la Lliga Catalana de 4 
Modalitats per Equips en 
les seves diferents catego-
ries.

A Divisió Honor, la 
màxima categoria en la qual 
participen els sis millors 
equips del territori català, 
l’equip A de la S.B. Foment 
es va proclamar campió de 
Catalunya en fer un cam-
pionat gairebé perfecte amb 
6 victòries, 4 empats i cap 
derrota. D’aquesta manera 
es va millorar el subcam-
pionat obtingut la tempora-
da anterior

Els components de 
l’equip que han assolit 

aquesta fita han estat C. 
Tuset, A. Martínez, M. 
Martín i A. Martínez. Amb 
ells, el Foment s’ha conver-
tit en el millor i més com-
plet equip de Catalunya.

A Primera Divisió, 
l’equip B ha tingut una 
trajectòria molt irregular 
al llarg de la temporada, 
cosa que s’ha reflectit en la 
posició obtinguda, ja que 
ha quedat a la meitat de 
la classificació, sense optar 
als primers llocs i també 
sense patir pel descens.

Els jugadors participants 
de l’equip B han estat P. 
Quiñonero, J. Herrera, J. 
Andreu, J. García, D. 
Santigosa i A. Márquez. 

A Segona Divisió, 
l’equip C ha estat la sorpre-
sa agradable del campionat, 
ja que ha obtingut la pri-
mera plaça del seu grup, 
amb 5 victòries, 5 empats 
i cap derrota. Això els ha 
permès disputar el play-off 
d’ascens i han obtingut el 
tercer lloc del Campionat 
de Catalunya d’aquesta 
categoria.

L’equip C ha comp-
tat amb la participació 
dels següents jugadors: 
P. Sarrate, C. Bonet, A. 
Ortega, R. Moya, G. Oller, 
A. Cañellas, D. Boix, I. 
Gómez i M. Mérida.

Redacció

El Club Halterofília Molins 
de Rei és un dels millors 
clubs de l’Estat espanyol en 
aquest esport. I sembla que 
el futur està assegurat, ja 
que en el darrer campionat 
d’Espanya sub-15, dispu-
tat a Madrid, els esportistes 
locals han aconseguit un 
total de 21 medalles i dues 
millors marques.

En concret en el campio-
nat femení, Karla Sánchez, 
en la categoria de 58 kg, va 
obtenir la millor marca del 
campionat i tres medalles 
d’or; també va aconseguir 
3 medalles d’or, però en 69 
kg, Mercè Mendoza; Xènia 
Caballero va obtenir tres 
plates en la categoria de 53 
kg; Berta Pratdesaba, en 69 
kg, va aconseguir 1 plata 

i 2 bronzes, mentre que 
Irene Jiménez va obtenir la 
4a posició en la categoria 
de 44 kg.

En el campionat mas-
culí, Kilian Gallart, en la 
categoria de 62 kg, va obte-
nir la millor marca del cam-

pionat i 3 medalles d’or; 
Iker Moral, en 69 kg, es 
va endur 1 or i 2 plates, i 
Carlos Baena, en la catego-
ria de 77 kg, va obtenir tres 
medalles de bronze.

Redacció

Els nedadors molinencs 
Joan Xambó i Andreu 
Calafell han completat amb 
èxit la setena edició de la 
Batalla de Rande, una prova 
de llarga distància que es fa 
entre les illes Cies i l’illa de 
San Simón de Redondela, 
a la costa gallega. Xambó, 
amb un temps de 7 hores i 4 
minuts, va acabar en la 17a 
posició d’un total de 100 
participants, mentre que 
Calafell va acabar el 42è 
amb un temps de 7 hores 53 
minuts.

La Batalla de Rande, 
en la qual només partici-
pen 100 nedadors convidats 
per l’Organització segons 
els seus mèrits esportius en 
l’especialitat de llarga dis-
tància, té un recorregut de 
27 quilòmetres. Enguany, 
però, els participants van 
ser neutralitzats fins al qui-
lòmetre 14 per motius de 
seguretat, ja que hi havia 
forts corrents, el vent bufa-
va de costat i l’aigua estava 
molt freda, cosa que dificul-
tava encara més la prova. 
De fet, i a causa de la baixa 
temperatura de l’aigua, hi 

va haver diversos nedadors 
que es van veure obligats a 
abandonar. 

La Batalla de Rande, la 
travessa més dura de l’Estat 
espanyol i una de les que té 
més dificultats de les que es 
disputen arreu d’Europa, va 
ser guanyada pel nedador 
Juan Carlos Vallejó. Els dos 
nedadors molinencs, que 
hi participaven per segona 
vegada consecutiva, van fer 
una cursa molt intel·ligent 
durant la qual van anar de 
menys a més i van aconse-
guir uns meritoris resultats. 

Redacció

La jove waterpolista moli-
nenca Ariadna Temprano 
Xambó, que defensa els 
colors del Club Natació 
Mediterrani, s’ha proclamat 
campiona de Catalunya de 
waterpolo femení en catego-
ria aleví després d’imposar-
se durant la final al Club 
Natació Mataró per un ajus-
tat 7 a 5. L’Ariadna va tenir 
una actuació destacada a 
la final, ja que va marcar 

tres gols. El campionat es 
va disputar el 23 i 24 de 
juny a les piscines del Club 
Natació Montjuïc.

Aquesta temporada, 
l’Ariadna i el seu equip 
també s’han proclamat 
campiones de la lliga de la 
seva categoria, títol que han 
aconseguit sense perdre cap 
partit.

Josep Ferrer

La Secció de Billar del Foment guanya 
la Lliga Catalana de Divisió d’Honor i es 
converteix en el millor equip de Catalunya

Equip A del Foment, que s’ha proclamant campió de Catalunya de la Lliga 4 
Modalitats Divisió Honor. D’esquerra a dreta: A. Martínez, M. Martín, A. Martínez i 

C. Tuset

El planter del Club Halterofília Molins de Rei obté 
21 medalles en el Campionat d’Espanya sub-15

Joan Xambó i Andreu 
Calafell completen la 
dura Batalla de Rande

Ariadna Temprano 
guanya el Campionat de 
Catalunya de Waterpolo 
Aleví amb el Mediterrani
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El circuit de 
Malpartida, a 
Càceres, va acollir, 
el darrer cap de 
setmana de juny, la 
sisena i última prova 
del Campionat 
d’Espanya de 
Motocròs, catego-
ries MX2 i MX1. Hi 
participaven cinc pilots de 
l’equip  molinenc Prodecom 
Racing.

Francesc Mataró va aca-
bar en la cinquena posició 
final i va assolir l’objectiu 
que s’havia marcat a l’inici 
de la temporada. Joan Altes 
va aconseguir acabar la 
seva primera temporada en 
la categoria reina del moto-
cròs. Roger Oliver va acabar 

en la vuitena posició final 
en el Campionat de MX2 i 
Hugo va acabar setzè en la 
competició, tot i que en la 
darrera cursa va aconseguir 
la vuitena plaça. Finalment, 
Marc Fontanals va fer un 
campionat de menys a més 
i millorà en cada cursa que 
disputava.

Redacció

En Miquel González va 
començar a practicar el fut-
bol sala l’any 2011. Tot 
i que viu a Castellbisbal, 
allà, amb 5 anys, no podia 
practicar aquest esport. 
Així que els seus inicis van 
ser en el club del poble dels 
seus pares, el CFS Molins 
99, entitat de la qual el seu 
pare, Pedro González, és un 
dels fundadors. En el club 
de la vila hi ha jugat cinc 
temporades, algunes de les 
quals competint amb nois 
d’edats superiors.

La temporada 2015/16 va 
participar en el Campionat 
de Catalunya de Seleccions 
Comarcals amb la Selecció 
del Baix Llobregat. Això li 
va permetre ser convocat 
per entrenar amb la Selecció 
Catalana benjamí. Malgrat 
participar en unes cinc 
sessions d’entrenament, 
finalment no va participar 
amb aquesta selecció en el 
Campionat d’Espanya.

La temporada 2016/17 
va jugar a l’AEM Martorell 
i va competir a Divisió 
d’Honor Aleví, la màxima 
categoria de la seva edat. 
Allà va tenir com a entrena-
dor Sergi Areny, exjugador 
del Sènior del Molins 99, i 
va coincidir en la catego-
ria amb Pol Salas, un altre 

exjugador del Molins 
99 que des de fa tres 
temporades juga al FC 
Barcelona.

La temporada 
2017/18 ha jugat en el 
CFS Sant Andreu de la 
Barca, també a Divisió 
d’Honor Aleví, on ha 
finalitzat el campionat 
de lliga com a pichi-
chi, amb 48 gols en 26 
partits.

Aquesta tempora-
da també ha partici-
pat en el Campionat 
de Catalunya de 
Seleccions Comarcals 
amb la Selecció del 
Baix Llobregat i hi va 
aconseguir el subcampio-
nat.

I a finals d’abril va 
guanyar el Campionat 
d’Espanya de Seleccions 
Alevins Mixtes, represen-
tant la Selecció Catalana. 
En Miquel va marcar 11 
dels 44 gols que va fer la 
Selecció en aquest campio-
nat. 

En Miquel es pren molt 
seriosament el seu esport i 
també els estudis. Aquesta 
temporada ha entrenat tres 
hores, dos dies a la set-
mana, amb el seu club; 6 
diumenges, amb la Selecció 
Comarcal i uns 4 mesos, 

tots els diumenges, amb la 
Selecció Catalana. Malgrat 
les hores dedicades al fut-
bol sala, el seu expedient 
acadèmic és força bo.

Al llarg de la seva curta 
carrera com a jugador de 
futbol sala, en Miquel ha 
estat entrenat per Jesús 
González, Josep Ramírez, 
Pol Pérez, Santi Rodríguez, 
Sergi Areny, Nayim Boix, 
Albert Lobo i Gerard Pusó. 
Tots han aportat el seu 
granet de sorra perquè en 
Miquel s’hagi convertit en 
una seriosa promesa del 
futbol sala català.
Redacció

L'equip infantil de water-
polo del Club Natació 
Molins de Rei ha fet his-
tòria en aconseguir el 
Subcampionat d’Espanya. 
Els nois, dirigits per David 
Alled, afegeixen a aques-
ta fita el Subcampionat de 
Catalunya aconseguit una 
setmana abans.

En el campionat, dispu-
tat a la ciutat alacantina 
d’Elx entre el 29 de juny i 
l’1 de juliol, els waterpo-
listes molinencs van fer un 
campionat gairebé perfecte, 
ja que només van perdre 
un partit, el de la final, 
davant el C.N. Terrassa, per 
un ajustat 8 a 7. El partit 
de quarts de final davant 
el Canoe, el van guanyar 
en una emocionant tanda 
de penals, mentre que a les 
semifinals es van imposar 
al Colegio Brains per la 
mínima, 4 a 3.

D’entre els jugadors 
locals va destacar Sergi 

Ramon, que va ser guardo-
nat com el millor porter de 
la competició.

Subcampions de 
Catalunya

Una setmana abans, 
aquesta excel·lent fornada 
de waterpolistes ja van aca-
ronar l'èxit en aconseguir el 
Subcampionat de Catalunya 
després de perdre la final 
contra el C.N. Barcelona 
per 8 a 5. Durant la compe-
tició, disputada a la Piscina 
Municipal de Montjuïc, 
l’equip molinenc es va 
imposar al C.N. Mataró 
(14-8), al C.N. Montjuïc 
(5-0), al C.N. Sant Feliu 
(12-4) i el C.E. Mediterrani 
(8-4). A més, Gerard Gil va 
ser nomenat millor jugador 
del Campionat i la Federació 
Catalana de Natació va 
premiar tot l’equip amb el 
Premi Anuari al Fair Play.

RedaccióEl veterà nedador moli-
nenc Josep Maria Pardo 
Brucart continua acumu-
lant èxits en la seva dila-
tada carrera esportiva. En 
els 34ens Campionats de 
Catalunya Open Màster de 
Natació “Memorial Manel 
Domènech”, disputats el 2 i 
3 de juny a les instal·lacions 
del C.E. Mediterrani, Pardo 
va obtenir els títols de cam-
pió de Catalunya de 50, 
100 i 200 metres esquena 
en la categoria de més de 
60 anys.

En Josep Maria no va 

tenir gaires problemes per 
imposar-se en la prova de 
50 metres, amb un temps 
de 37”12, i 100 metres, 
amb 1’22”60. En canvi, en 
la prova dels 200 metres, 
en què va fer un temps 
de 3’01”90, va tenir més 
dificultats per aconseguir 
el títol. “Vaig patir molt. 
Semblava que la piscina 
fes pujada. Va ser una 
prova realment forta”, ens 
deia el nedador molinenc, 
satisfet per aquest nou èxit.

En els campionats de 
Catalunya hi han participat 

500 nedadors de 58 clubs 
del Principat. 

Redacció

L’equip sènior femení del 
Club de Vòlei Molins de 
Rei jugarà la propera tem-
porada a Primera Nacional. 
L’ascens s’ha aconseguit 
gràcies al fet que l’equip 
de l’Illa Grau de Castelló 
ha pujat a la Superlliga 2 i 
ha deixat una plaça vacant 

a Primera Nacional, plaça 
que ocuparà el conjunt 
molinenc perquè havia que-
dat en tercera posició a les 
fases d’ascens a Primera 
Nacional, que es van dis-
putar durant el mes de maig 
a la localitat alacantina 
d’Altea.

Segons indiquen des del 
Club, “serà una temporada 
molt potent, esportivament 
parlant, perquè els equips 
de Primera ja tenen expe-
riència en aquesta lliga i 
per al Molins de Rei serà 
el seu debut a la categoria, 
però a les nostres noies els 
encanten els reptes”. 

Redacció

L’infantil de waterpolo del C.N. 
Molins de Rei es proclama 
subcampió d'Espanya

Miquel González, una jova 
promesa del futbol sala

Els pilots del Prodecom 
Racing acaben amb bones 
sensacions el Campionat 
d’Espanya de Motocròs 

El Club de Vòlei Molins de Rei 
puja a Primera Nacional

Josep Maria Pardo es proclama campió de 
Catalunya de les proves d’esquena de natació
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L’acte central de 
l’Esportíssim va servir per 
reconèixer la tasca feta 
durant la temporada per 
prop de 350 esportistes de 
15 clubs de la vila.

Els clubs que enguany 
hi han participat han 
estat: Associació Futbol 
Sala Molins de Rei, Club 
Atletisme Molins de Rei, 
Club Basquetbol Molins 
de Rei 2015, Club Esportiu 
Molins de Rei 2015 (sec-
cions d’handbol femení, 

handbol masculí i hoquei), 
Club Futbol Incresa Molins, 
Club Futbol Sala Molins 
99, Club Halterofília 
Molins de Rei, Club de 
Judo Molins de Rei, Club 
Natació Molins de Rei (sec-
cions de natació i waterpo-
lo), Club Patinatge Artístic 
Molins de Rei, Club Tennis 
Taula Atlètic Molins, Club 
Voleibol Molins, Molins 
de Rei CF i Secció Escacs 
Foment CiA.

Redacció

Després de 21 hores lide-
rant la carrera, l’equip 
dirigit per Eduard Català 
va pujar per setena vega-
da a l’esglaó més alt del 
podi de la cursa de resis-
tència motociclista, tal com 
ja havia fet en les edicions 
dels anys 2003, 2005, 2006, 
2008, 2009 i 2012.

Des de aleshores, l’equip 
buscava repetir aquesta vic-
tòria sense sort. Sis anys 

després, i coincidint amb 
el canvi de moto (abans 
corrien amb la marca 
Suzuki), han pogut assolir 
el seu setè triomf gràcies 
a la regularitat dels seus 
quatre pilots –Kike Ferrer, 
Julien Pilot, Kevin Denis i 
Ricardo Saseta–  i a la bona 
feina de tot l’equip, que 
va estar treballant durant 
molts mesos per preparar 
minuciosament la prova.

Aquest any, des del pri-
mer moment les coses es 
van posar de cara per al 
Kawasaki Català Aclam 
Team, ja que els temps 
enregistrats en els entre-
naments classificatoris del 
divendres els van perme-
tre obtenir la pole posi-
tion a la graella de sorti-
da. Els rivals directes del 
Kawasaki Català Aclam, el 
Yamalube Folch i el Proelit 

Racing, es van haver de 
retirar a la tercera hora de la 
cursa després d’una renyida 
lluita pel lideratge en la 
qual es va acabar imposant 
l’equip Kawasaki. A partir 
d’aquest moment, els de 
Molins de Rei van anar 
refermant l’avantatge sobre 
els seus perseguidors  més 
immediats fins a assolir la 
victòria. Per altra banda, el 
pilot francès Julien Pilot va 

ser el més ràpid d’aquesta 
24a edició de les 24 
Hores de Motociclisme de 
Catalunya.

Esperem que la 
col·laboració dels de 
Molins de Rei amb la marca 
Kawasaki i amb Aclam 
continuï garantint l’èxit per 
a futures edicions de les 24 
Hores. 

Redacció

L’equip Català Aclam Racing guanya les 24 Hores de Motociclisme del Circuit de Catalunya

L’Esportíssim reconeix la feina 
feta pels esportistes locals

El cap de setmana del 30 de 
juny i 1 de juliol es va dis-
putar al pavelló Castell d’en 
Planes de Vic el Campionat 
de Catalunya de Gimnàstica 
Artística de les categories 
Base i Via Olímpica. En 
aquesta competició hi van 
participar 5 gimnastes del 
club. 

Per accedir en aquesta 
competició, les gimnastes 
de Base havien de quedar 
entre les 10 primeres en 
la tercera fase de la Copa 
Catalana i les gimnastes de 
Via Olímpica s’havien de 
classificar per a la final de 
la Copa Catalana i quedar 
entre les deu primeres de 
la final. 

Mireia Rodríguez i 
Sara Chacón van compe-
tir en la categoria Base 7 
Grans. Totes dues havien 
fet una molt bona tempora-
da i havien obtingut grans 

resultats, però en aquesta 
competició, petites erra-
des les van allunyar del 
podi. Tot i així, Chacón va 
aconseguir la segona millor 
nota de barra d’equilibris i 
Rodríguez, la tercera.

A Base 6 Petites, Xènia 
Coronas es va proclamar 
subcampiona de Catalunya 
gràcies a la seva regularitat 
en tots els aparells durant 
la competició. A més, va 
obtenir la millor nota en 
l’aparell de terra. 

En la competició de Via 
Olímpica, en el 
nivell 5 hi va 
competir Eva 
Villanova, però 
la joventut i la 
inexperiència 
en aquest nivell 
li van jugar una 
mala passada 
i no va poder 
pujar al podi.  I 

en el  nivell 6, Olga Romero 
va ser tercera en la classifi-
cació general i va obtenir 
la tercera millor nota de 
l’aparell de terra. 

Anna Kurubally

Xènia Coronas, subcampiona de Catalunya 
i Olga Romero obté la tercera plaça
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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 543 De totes les respostes 
rebudes a la redacció ha 
estat escollida a l’atzar 
la de Arnau Català 
Rams El guanyador 
del concurs pot passar a 
recollir el premi directa-
ment per BEEP, presen-
tant el DNI o qualsevol 
document acreditatiu.
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BY CITROËN

ELS 
DIESCOLORTERÀPIADE LA

NOMÉS 
FINS AL

DE JULIOL
20

Ja són aquí els dies de la Colorteràpia Citroën perquè continuïs marcant tendència amb el teu nou Citroën. Amb 203 combinacions, diferents ambients 
exteriors i interiors i múltiples packs de colors, la gamma més top en possibilitats es única. Aquest és el moment de mostrar la teva personalitat.

PERSONALITZA’T:
203 COMBINACIONS PER CONVERTIR EL TEU CITROËN EN UNA COSA TAN ÚNICA COM TU.

2.600€(2)8.990€(1)

DES DE FINS A PRIMER FINS A
EN EQUIPAMENT
DE PERSONALITZACIÓ DE REGAL

ADDICIONALS
EN UNITATS EN ESTOC

MANTENIMENT (3) 1.000 €(4)

 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. (1) PVP recomanat a la Península i les Balears del Nou C3 PureTech Gasolina 68 LIVE 8.990€ (amb IVA, transport i Operació Promocional inclosos) per a clients particulars 

Sostre Panoràmic i Park Assist (aquest regal no és bescanviable per diners, un descompte equivalent o un altre equipament) i 500€ addicionals de regal per a altres equipaments bescanviables 


