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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.

El desmuntatge de les plaques
Fotografia: Vicenç Joan Camps

Aquest darrers mesos hem vist a molts llocs de Catalunya, i a la nostra vila, grups minoritaris 
d’ideologia constitucionalista que, engrescats per les declaracions dels dirigents de Ciutadans i el 
PP, i amb l’empara de la justícia espanyola, es dediquen a despenjar els llaços grocs que reclamen 

la llibertat d’uns presos polítics engarjolats a causa de la seva ideologia. El feixisme consisteix a limitar 
la llibertat dels individus. Posar llaços grocs és llibertat; treure’ls és feixisme.

Hem d’ignorar el seu vandalisme i concentrar-nos en les nostres legítimes aspiracions de llibertat. 
Jordi Sánchez ens avisa: “Els qui arrenquen els llaços no volen tenir cura de l’espai públic, volen la 
nostra reacció contra la seva actuació per aparèixer com a víctimes”.

Mentre hi hagi presos polítics sotmesos al judici-farsa que es durà a terme aquesta tardor, a Catalunya 
hi haurà llaços grocs. Si el president Puigdemont ha estat exonerat del delicte de rebel·lió per la justí-
cia alemanya no es pot jutjar els seus consellers per aquest delicte. Però contra Catalunya tot s’hi val. 
L'Estat espanyol, per mitjà d'una justícia intervinguda, aplicarà damunt d’ells un càstig exemplar con-
tra les seves idees polítiques. 

De moment, el recent canvi de Govern només ha representat un canvi d’imatge i res més, una dulci-
ficació de les formes, una manera d’expressar-se més educada que, val a dir, és molt d’agrair, després 
de tants anys atordits per les agressives expressions dels dirigents del PP. Malauradament, les formes 
gestuals de Pedro Sánchez revelen una timidesa, una submissió a l’establishment espanyol, que deixa 
entreveure que el Govern socialista serà incapaç d’oferir una sortida política a la qüestió territorial 
d’Espanya i d’escoltar el clam dels catalans. 

La proposta federalista a què es refereixen els socialistes implica un diàleg lliure entre les parts que 
en aquests moments, amb els nostres representants empresonats amb falses acusacions de violència, 
sembla impossible. Durant les darreres dècades semblava que la comunitat nacionalment espanyola a 
Catalunya havia acceptat la immersió lingüística al percebre que ajudava a la cohesió social, garantia la 
igualtat d'oportunitats i afavoria l'ascensor social. Aquesta comunitat, que participava minoritàriament 
a les eleccions catalanes, votava majoritàriament el PSOE a les eleccions generals. Els catalans d'origen 
no podíem sospitar la força identitària espanyolista  i anticatalana que s’ha desfermat quan els indepen-
dentistes han avançat prou com per posar en risc la identitat espanyola a Catalunya. Per això, una força 
buida de contingut i obertament en contra de la cultura catalana com Ciutadans, que pocs anys abans 
no tenia cap implantació, s’ha convertit en primera força electoral. S’ha imposat la idea que allò “d’un 
sol poble” era una ficció que amagava dues realitats diferenciades. 

Ciutadans considera que amb una repetició del 155 es produiria per fi una resposta violenta per part 
de l'independentisme. Pensen que això justificaria mesures extremes, com ara la intervenció de l'exèrcit, i 
que la situació de violència els beneficiaria políticament. És exactament el que pensa també el PP. Alguns 
sectors unionistes reclamen molt més que tornar a la situació anterior a l’esclat independentista. Volen 
construir definitivament una Catalunya partida en dos, perquè la cohesió social no els interessa; només 
pretenen la seva supervivència com a grup identitàriament espanyol al marge dels catalans, als qui con-
sideren una mena de provincians incapaços d’admetre la superioritat cultural i social de l'Estat i la seva 
llengua oficial. No trobarem en ells ni un bri d'empatia per un grup culturalment diferenciat com els 
catalans i si per sobreviure els cal asfixiar una cultura sencera, no dubtaran ni un segon.

Davant de tant d’odi i provocació, la nostra resposta ha de ser: Ahimsa.
Ahimsa és un terme del sànscrit que es refereix a un concepte que defensa la no-violència i el respecte 

a la vida. És el que vam posar en pràctica, una vegada més, el passat 11 de setembre.

Reciclatge dels béns 
immobiliaris en desús

La transformació dels edificis públics i espais urbans en desús perquè han quedat obsolets a l’hora 
d’oferir els serveis als quals estaven destinats, ha de constituir un objectiu urbanístic prioritari 
per part de l’Admistració local. L’abandonament d’aquests equipaments no ha de comportar 

solament anar deixant cadàvers repartits pel nostre espai urbà, sinó que és necessari replantejar-se 
l’aprofitament d’aquests espais en benefici del desenvolupament del teixit social i la cooperació amb les 
entitats dels tercer sector. Apostar per noves formes d’interacció entre la ciutadania i l’Administració, 
seguint nous models de gestió basats en la corresponsabilitat, pot reportar noves oportunitats a moltes 
entitats i associacions que necessiten la col·laboració de l’Administració per garantir la seva viabilitat.

En aquest sentit, volem aplaudir la decisió d’acollir diverses entitats esportives (els clubs locals 
de tennis taula, atletisme i tir en arc) a l’edifici de l’antic Institut Lluís de Requesens –desocupat des 
de la inauguració de les noves instal·lacions al barri del Canal– i la reconversió de l’antic ambulato-
ri en  l’Espai Sociosanitari Josep Maria Salas, que acull un centre de dia gestionat per l’Associació 
de Familiars d’Alzheimer (AFA) i dues llars residència per a persones amb discapacitat cedides a 
l’Associació Comarcal Prodiscapacitats del Baix Llobregat (ACOSU). Quedem a l’expectativa de saber 
a quina finalitat es destinarà la Biblioteca Pau Vila quan aquest equipament es traslladi al Molí.  

Tanmateix, volem fer notar que en el nostre teixit urbà es poden trobar multitud de solars sense 
edificar, edificis en runes, espais a mig urbanitzar i locals amb persianes baixades. Caldrà que des de 
l’Administració es continuïn impulsant polítiques locals d’activació per a usos temporals d’aquests 
espais buits i destinar-los a afavorir la vida associativa i els serveis socials.

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

Mireu que brut està el mar i que nets anem nosaltres! I que 
polida la roba, més que polida, perquè rentem sobre net!

Si no hem suat, també ens dutxem i després rentem la 
roba neta, perquè estigui més neta.

Que pulcres que anem mentre gastem aigua neta i la 
tornem bruta a la mar.

Sembla una falsa moral: anem netes, però embrutem el 
planeta més i més.

Gastant els recursos i obsequiant la mar amb la nostra 
merda escumosa. Escuma artificial, química, que ens fa 
pensar que renta més.

L’excés d’escuma no renta més; és un engany visual 
que coneixen les empreses. L’efecte secundari és un excés 
d’escuma química a la mar, que va aglutinant tota la merda 
que hi deixem a les canonades i no es desfà. 

Isabel Mas T.

El 19 de juliol passat es va 
celebrar el Ple ordinari de 
l’Ajuntament de Molins de 
Rei. El tercer punt de l’ordre 
del dia del Ple era la reduc-
ció del nombre de regidors 
amb dedicació exclusiva a 
l’Ajuntament, és a dir, a jor-
nada completa. Fins ara, a 
l’Ajuntament hi havia quatre 
regidors amb dedicació com-
pleta i ara, amb aquesta baixa, 
en seran tres. 

L’alcalde de Molins de 
Rei, Joan Ramon Casals, és la 
persona que passarà de dedi-
car-se exclusivament al seu 
poble a fer-ho només al 50%, 
en règim parcial. 

La Coordinadora d’Asso-
ciacions de Veïns i Veïnes de 
Molins de Rei (COAV) no 
entén com s’ha aprovat en el 
Ple municipal aquesta mesu-
ra. Això suposa que la nostra 
vila té un alcalde que treballa 
només al 50% pels seus veïns 
i veïnes. 

Si per qualsevol motiu 
no pot exercir el seu càrrec 
d’alcalde, la millor i més 
favorable solució per a Molins 
de Rei seria que deixés el seu 
càrrec a un altre regidor que 
pogués dedicar-hi el temps 
complet a la gestió del poble. 

En relació amb aquest 
tema, pensem que perquè el 
nostre poble pugui disposar 
de persones que es dediquin 
exclusivament a la política i 
a la gestió del municipi, els 
nostres polítics municipals 
haurien de cobrar sous dignes 
d’acord amb les seves respon-
sabilitats. 

La Coordinadora 
d’Associacions de Veïns i 
Veïnes de Molins de Rei 

(COAV)

Mireu

Aquests són els 
polítics que mereix 
Molins de Rei? 

No malmetem 
la natura
No ho sabem prou, però 
molts papers no es descom-
ponen perquè tenen fibres de 
plàstic en la seva composició, 
i molesten la natura, tant al 
bosc com a la mar.

No es descomponen els 
mocadors de paper, els tova-
llons de paper, les tovallole-
tes per a vàter, el paper secant 
per a cuina...

Si us plau, que tothom 
s’emporti els papers en bos-
setes i les deixi a les escom-
braries.

Si us plau, que tothom 
s’emporti el rotllo de paper, 
que sí que es descompon.

Gràcies
La fotografia que il·lustra 

aquest escrit és del salt 
d’aigua de la Rierada.

Isabel Mas T.

En el darrer número de la 
revista, el 546, ens vam 
equivocar en atribuir una 
fotografia a un article que 
no corresponia. 

En concret, a la pàgina 
6, l’article titulat “Un Toc 
d’Art aporta 2.075 euros 
a l’Associació Gueopic” 
va acompanyat d’una 
instantània que havia 
d’il·lustrar l’article de la 
mateixa pàgina, “Catec, 
una empresa amb cor”. 
Demanem disculpes per 
aquest error involuntari. 

La fotografia que 
il·lustra aquesta fe 

d’errates sí que correspon 
al lliurament de diners a 
Gueopic per la venda de 
quadres fets pels alumnes 
de la botiga-taller Un Toc 
d’Art.

D’altra banda, a la 
pàgina 23, en el peu de 
fotografia que il·lustra la 
secció “Desmonarquitzem 
el llenguatge”, hi ha una 
errada gramatical que 
ens va passar per alt. On 
diu “teníem d’incloure”, 
òbviament ha de dir 
“havíem d’incloure”.

Redacció

Quan aquest escrit sigui 
publicat, els Jordis ja farà 
més d’onze mesos que estan 
empresonats. També el nostre 
govern ha patit la repressió: 
una part està empresonada i 
els altres són a l’exili.

Des del primer moment 
es va proposar l’exhibició 
d’un llaç groc com a sím-
bol de disconformitat amb 
l’empresonament i l’exili, i 
d’exigència de l’alliberament 
dels uns i del retorn dels 
altres. Els llaços van prolife-
rar: al pit, als balcons, a llocs 
emblemàtics, en pancartes, 
domassos... Onze mesos és 
molt de temps i els llaços han 
anat minvant; cada vegada hi 
ha menys gent que els llueix i 
menys balcons que els exhi-
beixen, però ells encara són 
a la presó o a l’exili. On han 
anat a parar els llaços? O dit 
d’altra manera, on ha anat a 
parar el sentiment que ens 
feia lluir-los?

Després de veure la con-
tundència amb què l’Estat 
“negocia” tot el que fa 
referència a Catalunya, és 
evident que ni dos milions de 
llaços revertiran la situació, 
però serà el senyal que ens 
mantenim fidels a aquells que 
van tirar endavant el que la 
majoria del poble demanava. 
Els llaços no obren cel·les 
ni esborren fronteres, però 
és un símbol de resistència 
que ens dona un sentiment de 
poble unit que té un objec-
tiu: la independència, o la 
República, digueu-li com vul-
gueu.

No pot ser que reculem en 

l’ostentació del llaç ara que 
arreu de l’Estat comencen a 
exhibir-lo en solidaritat amb 
Catalunya. Diuen que l’Estat 
no en fa cas. Cert, però hem 
de seguir recordant-li que 
som molts i que vetllem. Per 
altra banda, hem sentit i llegit 
que els presos saben el que 
estem fent i ho agraeixen.

La comunitat internacio-
nal sap perfectament el sig-
nificat del llaç groc, però 
hem d’entendre que –a part 
d’accions de sotamà, que des-
coneixerem sempre– no es 
pronunciarà obertament fins 
que nosaltres no fem un pas 
efectiu, que per ara no hem 
fet. Però saben de què va i 
mostres n’han donat.  

Alguns diuen que si 
seguim amb els llaços acaba-
rem prenent mal. No és cert 
si defugim l’enfrontament i 
continuem constants. Si un no 
vol, dos no es barallen.

S’han difós missatges 
de “prou llaços i més fer 
República”. Fer República no 
és incompatible amb posar 
llaços. Cert és que els que 
en posem actuem una mica 
segons les circumstàncies 
del moment. Podríem dir que 
aprofitem el temps mentre 
esperem que algú ens digui on 
i com hem de posar els totxos 
per construir la República. 
Ser actiu posant llaços és una 
opció personal que potser no 
fa avançar, però que tampoc 
fa recular. La pitjor acció és 
la que no es fa.

Ells encara són a la presó 
i a l’exili. Per què els llaços 
grocs no són al nostre pit i al 
nostre balcó? Tant costa?

Josep Raventós Rebulà

On són els 
llaços grocs? 

Fe d’errates
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A Molins de Rei, aquest estiu s’han obert les rases per 
col·locar el nou cablejat, però ho han fet amb tanta 
previsió que han inhabilitat aparcaments dues setma-
nes abans de l’inici de les obres, cosa que ha provocat 
moltes molèsties als veïns de la zona afectada que no 
han anat de vacances.
Endesa renova al Barcelonès 
100 km de xarxa i centrals

“Endesa invertirà en tres anys 25,7 milions al Barcelonès 
per renovar cent quilòmetres de cables soterrats de mitjana 
tensió i habilitar 380 centres de transformació urbans per 
tal que siguin telecomandats des del centre de control de 
Barcelona.

Pel que fa al cablejat i la configuració de noves línies 
soterrades, la companyia invertirà 17 milions en el trienni 
2018-2020.”

Redacció – El Punt Avui – 23 d’agost del 2018 

Ens volen fer creure que estem acabats!
Capital estranger: invasió útil

“CREIXEMENT. El nombre d’empreses foranes és un 
54% més alt que fa cinc anys després de créixer un 22% 
en l’últim exercici. PERFIL. El gros el formen grans com-
panyies i en conjunt suposen un 31% de la xifra de negoci 
del teixit català.

Segons el directori d’empreses estrangeres elaborat 
per Acció, de les 8.642 empreses foranes (amb almenys 
un 50% del capital estranger) censades el 2018, més de 
3.000 han desembarcat a Catalunya des del 2013, amb un 
augment del 22% tan sols en l’últim any. Si comptabilit-
zem les que tenen participacions més petites, a partir d’un 
10% a les seves filials o delegacions, la xifra total s’eleva 
a 9.057.”

M. Moreno – “Economia” – El Punt Avui – 
Diumenge 26 d’agost del 2018

Ens volen enfonsats
“El comte duc d’Olivares ho tenia molt clar: “Ara que 

us hem assimilat i no haureu de gastar-vos diners a lluitar 
contra  nosaltres, sembla raonable que ens pagueu amb 
impostos”. Tot i que ha plogut molt des d’aquesta sentèn-
cia pronunciada l’any 1625, els castellans –aquesta gran 
Castella que han reinventat amb el nom d’Espanya– ens 
segueixen veient com una mamella que s’ha de continuar 
esprement fins que no hi quedi ni una gota de llet. (...) Es 
tracta d’ofegar-nos, encara que acabin per matar la gallina 
dels ous d’or. (...)

I ja veieu que no parlo de llengua, de cultura ni tampoc 
d’identitat. Parlo d’economia pura i dura. I tornem a l’inici 
de tot plegat. Es tracta de convèncer els feixistes que 
arrenquen el groc dels nostres carrers que, pel fet de viure 
a Catalunya, els seus fills i ells mateixos sempre seran 
considerats espanyols de segona i que, per aquest motiu, 
els diners de les seves butxaques són centrifugats cap a la 
seva estimada Espanya del jou i les fletxes falangistes.” 
“Opinions”, Marta Alòs – La República – Any I, número 

14, del 25 al 31 d’agost del 2018

Impulsen una campanya perquè 
no es retirin les denúncies de l’1-O

“L’Associació d’Afectats 1-O i la Comissió Internacional 
de Ciutadans Europeus (ICEC) impulsaran una campanya 
a les xarxes socials amb el lema #araparlatu a partir de la 
Diada i fins a l’1 d’octubre. Rere aquesta etiqueta, dema-
nen que pengin vídeos i testimonis de gent que l’1-O es va 
sentir agredida, a més d’estrangers que hi donin suport, a 
fi de “destacar la solidaritat” amb els afectats, segons una 
de les impulsores, Anna Arqué.” 

Ò. Palau – El Punt Avui – 
Diumenge 26 d’agost del 2018

Dates
M’indica el senyor director que aquest número d’El Llaç sortirà per la Festa Major de Sant 
Miquel i deixo clar, ja des d’ara, que aquesta indicació ha tingut lloc després de demanar-
me que li faci a mans el text del present article, el dia 27 d’agost, és a dir, amb un mes 
d’antelació.

Els qui seguiu els meus escrits a la revista sabeu que, generalment, acostumen a tractar 
temes no necessàriament lligats a l’actualitat, raó per la qual en aquesta ocasió obvio dedi-
car una sola línia al tema del “pregó”, ja a bastament tractat per mi justament en aquesta 
publicació.

En tot cas, en rumiar sobre tot plegat, m’ha vingut al cap que, quan l’estiu de l’any 
1991, l’alcalde de la vila (el senyor Casimir Boy, lamentablement traspassat el 30 de març 
de 2016, als 63 anys) em va fer l’honor de proposar-me com a pregoner de la Festa Major 
(proposta que encara avui agraeixo ben sincerament), vaig haver de documentar-me per 
intentar de no fer massa el ridícul davant l’audiència. I aquest fet va comportar, òbviament, 
la consulta de divers material imprès, concretament referent a l’any en què un servidor (amb 
la resta de la família, és clar) va trepitjar per primer cop aquest poble, és a dir, el 1955.

Doncs bé, resulta que una bona part de la documentació examinada, particularment 
programes i similars, indicava clarament el dia i el mes de l’acte de què es tractava, però 
n’ometia l’any, cosa que va suposar haver de fer altres comprovacions addicionals per tal 
de no cometre cap errada “efemeridística”, si se’m permet aquest mot que no consta al 
diccionari. 

Es veu, però, que aquest “oblit” es va mantenint, d’una manera prou estranya per a mi, 
tot i que certament puc arribar a entendre que si, per exemple, s’anuncia una obra de teatre, 
posem per cas a La Peni o al Foment, per al dia 12 d’octubre d’enguany i els programes 
surten una o dues setmanes abans, tothom entén que es tracta del 12 d’octubre de 2018... 
però passats uns anys, si hom veu aquell programa, està orfe d’una part important de la 
informació. Sense anar més lluny, ara mateix duc una bonica samarreta groga de la “Consulta 
popular sobre la independència” que, amb un senzill però bonic logotip, diu “Molins deci-
deix! – 28 de febrer”. I, és clar, tot i que no ha passat gaire temps d’aquella consulta, ¿quan 
va ser aquell 28 de febrer? Probablement molts podríeu dir que fa més de 5 anys; potser fins 
i tot uns 8 o 10, però la xifra exacta només l’he pogut saber mercès la consulta de les meves 
agendes ja arxivades: va ser el 2010!

Josep Lluís Revenga

Aquest títol sembla un joc de paraules, però amaga dues finalitats diferents, tot i que no 
excloents: “de català” implica tots aquells cursos i activitats que tenen com a objectiu princi-
pal l’aprenentatge del català. En aquest sentit, quan llegiu aquestes línies, ja haurà començat 
un nou curs amb els diferents nivells de català que, si tenim prou inscrits, sempre mirem 
d’oferir: des del més inicial fins al C1 de gramàtica escrita. Si estàveu interessats a apuntar-
vos a algun dels nivells i no heu vingut a fer la matrícula, poseu-vos en contacte amb nosal-
tres, ja que pot ser que hi hagi places lliures i encara som a temps de matricular algú més. 
Recordeu que tenim horaris de matí i de tarda per facilitar al màxim que pugueu venir.

La formació “en català” és molt més àmplia, però implica sobretot que es faci mitjançant 
aquesta llengua. Aquí hi podríem incloure diversitat d’activitats que, fetes en català, també 
ajuden indirectament a aprendre aquesta llengua. Entendre una llengua és el primer pas 
cap a llançar-se a aprendre-la i a parlar-la, i per això al llarg de l’any convidem els nostres 
alumnes i la població en general a actes diversos fets en català. En aquesta línia, el proper 
10 d’octubre, dimecres, a les 7 h de la tarda celebrarem l’inici del curs amb una conferèn-
cia sobre Pompeu Fabra a càrrec de David Paloma, professor de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, membre del Grup d’Estàndard Oral, gran divulgador de la figura de Pompeu 
Fabra, promotor de les rutes Pompeu Fabra i autor, amb Mònica Montserrat, de “Seguint la 
ruta Pompeu Fabra” i Fabra, de la A a la Z, el qual ens farà una aproximació “apta per a 
tots els públics” a la figura d’aquest lingüista i les seves principals aportacions. La xerrada 
tindrà lloc a la sala d’actes de la Federació Obrera i, tot i que està especialment pensada per 
als alumnes dels cursos de català, està oberta a qualsevol persona que estigui interessada a 
conèixer una mica aquest lingüista, ara que precisament es compleixen els 150 anys del seu 
naixement i el centenari de la seva proposta de gramàtica catalana.

Per a més endavant, el dimarts 6 de novembre, tenim previst un acte, organitzat con-
juntament amb la Biblioteca Pau Vila, de lectures de textos de Manuel de Pedrolo, ja que 
aquest any 2018 també es compleixen els cent anys del seu naixement. Llegir és bo per molts 
motius, un dels quals és també aprendre una llengua o millorar-ne els coneixements que se’n 
tinguin; per tant, res millor que una trobada en què es puguin sentir i llegir textos en català 
per incentivar la lectura i, si pot ser, en català. A mesura que s’acosti el dia ja concretarem 
els detalls d’aquesta iniciativa.

Mentrestant, continuem oferint la possibilitat de conversar amb una persona que parla en 
català per millorar l’expressió oral en aquesta llengua gràcies al Voluntariat per la llengua. 
En aquest cas, tenir una mica de temps lliure és l’únic requisit per seguir aquesta activitat, 
ja que es pot fer en persona o a través d’Internet. Aquest i tenir ganes de parlar amb algú, 
és clar!

Qualsevol moment és bo per aprendre una llengua. Només cal predisposició a fer-ho, 
buscar el sistema que s’adequa millor a les circumstàncies de cadascú  i llençar-s’hi.

Servei Local de Català de Molins de Rei

La formació de i en català
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ÀNGEL BEUMALA 
(A.B.):  No es pot dir que 
hagis començat la casa per 
la teulada. Primer et vas 
formar i després vas fun-
dar Melico, oi? 

NÚRIA CERA (N.C.):  
També, mentre estudia-
va la carrera vaig treballar 
en el sector. Quan acabava 
cada curs, els mesos d’estiu 
buscava feina i així durant 
l’etapa universitària vaig 
treballar de dependenta 
a Mango i a la botiga de 
moda francesa Comptoir des 
Cotonniers, que és al pas-
seig de Gràcia de Barcelona. 
A part, també vaig fer pràc-
tiques amb el dissenyador 
de moda Antonio Miró i en 
acabar el Grau i el Màster, 
abans de posar-me a treba-
llar pel meu compte, vaig 
estar en una multinacional 
durant tres anys. Feia de 
compradora internacional de 
col·leccions de moda infantil 
per vendre-les per Espanya 
i Europa en una platafor-
ma on-line molt important. 
Aquesta feina es va acabar 
quan hi va haver un canvi 
de direcció i van reduir la 
plantilla. De fet, em va anar 
molt bé que fos així, perquè, 
amb la indemnització i els 
meus estalvis, vaig poder 
crear Melico l’any 2013, 
amb 26 anys.

A.B.: Si no hi hagués 
hagut canvis en la direcció 
d’aquesta empresa multi-
nacional, encara hi esta-
ries treballant ara?

N.C.:  No ho crec, per-
què jo des de sempre havia 
volgut tenir la meva pròpia 
marca de roba infantil. Val 
a dir que en els estudis de 
disseny de moda el que és 
més normal és orientar-se 
cap a la moda masculina 
o la femenina, i la majoria 

d’estudiants es decanten per 
la segona. En canvi, pel que 
fa a moda infantil, vaig ser 
l’única en la meva promoció 
que va triar aquesta especia-
lització i tinc entès que ara 
ja ni l’ofereixen. 

A.B.:  Per què hi ha 
poca demanda de formar-
se en disseny de moda 
infantil?

N.C.:  Avui, la moda com 
a tal es mou en dona i en 
home, però en infants sem-
bla que no acaba de reeixir. 
La roba per a nen o per 
a nena rep un enfocament 
tècnic i no tan creatiu pel 
que fa al disseny. Un infant 
necessita vestir un body i 
els bodys només poden ser 
d’una manera. A una nena 
no li pots oferir una faldilla 
amb uns volums impossi-
bles, amb grans caigudes, 
etc. Els infants necessiten 
vestir un tipus de roba en la 
qual dos més dos fan quatre. 
En canvi, en la moda per a 
dona, per exemple, dos més 
dos poden fer tres o poden 
fer cinc.

A.B.: A qui vas acudir 
per crear la teva pròpia 
empresa un cop vas haver 
decidit fer el pas?

N.C.:  He de dir que 
l’empresa la vaig iniciar 
amb una altra persona que 
ja no forma part del projecte 
des de fa temps. Així, per 
crear l’empresa, vam acudir 
a l’Ajuntament de Molins de 
Rei des d’un primer moment, 
concretament al Centre 
d’Ocupació i Serveis a les 
Empreses Joan N. García-
Nieto. Teníem un business 
plan i hi vam anar perquè 
algú ens el revisés, i també 
perquè hi havia la possibilitat 
que l’Ajuntament ens donés 
una subvenció que t’ajudava 
bastant a l’inici a pagar els 

impostos d’empresari autò-
nom. Aquests impostos es 
comencen a pagar sense 
haver tingut temps de fer 
vendes i això és un proble-
ma molt gran quan comen-
ces. A part de l’Ajuntament, 
també vam demanar ajut a 
tot arreu.

A.B.:  Has dit “a tot 
arreu”. Què has volgut 
dir?

N.C.: Doncs que li 
ensenyava a tothom el busi-
ness plan i li’n demanava 
l’opinió: a la persona del 
banc que m’havia de con-
cedir el préstec, a totes les 
coneixences que vaig fer 
durant els tres anys que vaig 
estar treballant a l’empresa 
com a compradora de roba 
infantil, etc. Era molt jove 
quan vaig muntar Melico i 
em sentia molt sola. Quan 
treballes en una empresa 
vas agafat de la mà de la 
gent, però quan comences 
a anar pel teu compte, de 
sobte dius «Òndia! Soc en 
una taula, amb un ordinador, 
envoltada de teixits, però 
no tinc ningú al meu costat 
a qui li pugui preguntar “I 
això com es fa?”», i al final 
acabes “tirant d’agenda”.

A.B.:  Llavors aquest va 
ser el moment més difícil?

N.C.: Sí, l’inici de 
l’empresa va ser molt com-
plicat. Anava amb tota la 
il·lusió del món, però 
m’enfrontava a una cosa 
que, per molt que m’hagués 

format abans, m’era un món 
totalment desconegut. El fet 
d’haver-ho d’afrontar tota 
sola era com estar davant un 
monstre. Ho passava molt 
malament quan havia d’anar 
a Hisenda a fer tràmits o 
quan vaig haver d’anar 
al notari a donar d’alta la 
societat... Se’m va fer una 
muntanya tot el que va ser 
la burocràcia per iniciar 
l’activitat econòmica.    

A.B.: De fet, sempre 
s’ha dit que a Espanya hi 
ha massa traves per crear 
una nova empresa...

N.C.: No hi ha un proce-
diment abreujat per a la gent 
jove que comença i la buro-
cràcia que s’ha de fer és la 
mateixa independentment de 
la mida de l’empresa i dels 
beneficis que tindrà. Una 
persona de 26 anys, sense 
cap mena d’experiència en 
el món empresarial com a 
autònoma, té les mateixes 
dificultats per donar d’alta 
un projecte econòmic que 
una persona de 58 anys que 
tingui 20 empreses i porti 
tota la vida fent el mateix. 
Ens ho posen molt difícil als 
joves que volem començar! 

A.B.: I el que has 
comentat abans sobre que 
has de pagar encara que 
no hagis tingut beneficis...

N.C.: Pel fet de ser un 
treballador autònom, pagues 
una barbaritat d’impostos. 
En altres països, tinc entès 
que la quota per treballar per 

compte propi és molt baixa i 
després es paga segons els 
beneficis que es tenen. A 
Espanya, no: sempre s’ha 
de pagar, tinguis beneficis 
o no. D’altra banda, si jo 
quan acabo l’any, Hisenda 
m’ha de tornar diners, té 
un marge de mesos molt 
gran per fer-ho. En canvi, 
si la meva empresa passa 
uns mesos complicats i 
no em va bé pagar, només 
que m’endarrereixi un dia, 
Hisenda ja em fa un 20% de 
recàrrec! Tots aquests ajuts 
que es diu que hi ha per als 
emprenedors, no ja solament 
econòmics, sinó per tenir 
una idea empresarial i por-
tar-la a la pràctica, jo crec 
que no són veritat, perquè jo 
no n’he trobat cap, a part del 
de l’Ajuntament.     

A.B.: En general, crec 
que s’ha de ser molt valent 
per demanar un crèdit a un 
banc per posar un negoci, 
perquè si no va bé i l’has 
de tancar, a sobre quedes 
endeutat amb el banc!

N.C.: Bé, per aquest fet 
es va aprovar l’any 2015 la 
Llei de segona oportunitat, 
segons la qual si l’empresa 
d’un autònom ha de tancar, 
els diners que es deuen els 
deu l’empresa i no el propie-
tari de l’empresa. D’aquesta 
manera, el tancament no 
condiciona tant la vida per-
sonal de l’autònom i de la 
seva família. De fet, jo per 
això em vaig donar d’alta 

Núria Cera Castillo, propietària de la marca de roba infantil Melico

“En aquest país, fa molts anys 
que es diu que tot són ajuts per 
als joves emprenedors i no és cert”

Després d’obtenir el Grau Universitari en Disseny 
de Moda a l’Escola Superior de Disseny de 
Sabadell, i d’estudiar un Màster a ESADE sobre 

direcció i gestió d’empreses de moda, la molinenca Núria 
Cera Castillo va fundar Melico amb només 26 anys. Avui, 
la seva empresa ja té cinc anys de vida i recentment ha 
estat posada d’exemple com a cas d’èxit pel Centre de 
Serveis a les Empreses de Molins de Rei. Per determinar 
si un projecte empresarial ha superat les dificultats de 
la seva creació i té viabilitat a mig i llarg termini, els 
experts consideren que han d’haver passat com a mínim 
tres anys.

Àngel Beumala
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com a societat limitada, 
perquè si mai he de tancar 
Melico, que això no m’afecti 
personalment, ni a la meva 
família, a part de les assegu-
rances que tinc subscrites i 
que pago cada mes.   

A.B.: Quants treballa-
dors tens?

N.C.: No en tinc. Excepte 
el disseny i la creació, que 
són 100% meus, tota la resta 
ho subcontracto. Per tant, 
no tinc treballadors directes, 
però sí que tinc treballadors 
indirectes.    

A.B.: Com es poden 
adquirir els productes de 
la marca de roba infantil 
Melico?

N.C.: Melico es ven de 
diferents maneres: a través 
d’una botiga a Barcelona, 
al carrer Manuel de Falla, 
número 22; a través 
d’Internet mitjançant una 
botiga on-line que es pot 
trobar a l’adreça www.
melico.es; i després també 
faig molts markets, que és 
el nou concepte de mercats 
de dissenyadors. Per exem-
ple, a Barcelona participo 
en el mercat mensual Palo 
Alto Market. La Fundació 
Palo Alto va ser creada, 
entre d’altres, pel dissen-
yador Xavier Mariscal i es 
troba en una antiga fàbrica 
del Poble Nou. És un lloc 
preciós i un atractiu turístic 
de primer ordre de la ciu-
tat de Barcelona. Cada mes 
s’omple de gom a gom, prin-
cipalment de turistes inte-
ressats en moda i disseny. 
A part de parades de moda 
de dissenyadors d’aquí que 
oferim els nostres productes, 
hi ha concerts de música 
en directe amb grups del 
moment, caravanes de men-
jar del tipus food truck... El 
lloc és súper “xulo”, espec-
tacular, molt ben enjardinat. 
Convido tothom a anar-hi! 
A part d’aquest també faig 

d’altres markets: El Mercado 
de las Armas, a Saragossa; 
el mercat La Llotja del 
Disseny, a Granollers; el 
Mercantic, a Sant Cugat del 
Vallès; el mercat del Festival 
White Summer, a Serres de 
Pals, a Girona... I la nostra 
Fira de la Candelera també 
la faig, eh! A hores d’ara ja 
tinc tots els caps de setmana 
dels propers mesos ocupats. 
Això vol dir treballar a la 
botiga durant la setmana, 
treballar el cap de setmana 
viatjant i muntant parada en 
aquests mercats especialit-
zats i el dilluns, tornar a 
obrir la botiga com si no 
hagués passat res...

A.B.: També tens repre-
sentants comercials a l’es-
tranger, oi?

N.C.: Sí, des de fa tres 
anys estic venent en un 
showroom de Nova York, als 
Estats Units, i des de fa poc 
en un de Quito, a l’Equador. 
I ara estic esperant que em 
concedeixin el programa 
Expande, de la Cambra de 
Comerç, per poder tenir 
representació comercial 
també a uns altres països.

A.B.: Què és un show-
room?

N.C.: Un showroom és un 
lloc on un agent comercial té 
diferents marques de moda 
i el que fa és ensenyar les 
col·leccions i els mostraris, 
i vendre al major a les boti-
gues del territori.

A.B.:  I per què Nova 
York i Quito?

N.C.: Doncs, a Quito va 
ser gràcies a uns equato-
rians que estaven de viat-
ge a Barcelona i em van 
conèixer al Palo Alto Market 
que he esmentat abans. Els 
va encantar la marca i vam 
signar l’acord comercial. I 
al representant que tinc a 
Nova York el vaig conèi-
xer a París, a la fira inter-
nacional de moda infantil 

Playtime Paris. Quan vaig 
començar la marca presen-
tava les meves col·leccions 
en aquesta fira i també a 
la FIMI de Madrid (Feria 
Internacional de la Moda 
Infantil). 

A.B.: Vol dir alguna 
cosa la paraula Melico?

N.C.: Melico significa 
‘melic’ en llengua aragone-
sa. Tota la meva família per 
part de mare i de pare prové 
de l’Alt Aragó, la meva 
parella també és aragonesa 
i jo també me’n sento molt, 
tot i haver nascut a Molins 
de Rei. 

A.B.: Per la propa-
ganda oficial, sembla 
com si s’estigués venent 
l’emprenedoria com una 
solució màgica per a l’atur 
estructural que patim. Què 
en penses? 

N.C.: Es diu que si 
el mercat de treball no 
t’ofereix feina, crea-te-la tu, 
però com heu vist no és tan 
fàcil. L’emprenedoria no es 
pot oferir com a alternati-
va a tothom qui no tingui 
feina, perquè és una cursa 
d’obstacles. Per obrir qualse-
vol empresa has de tenir una 
formació en aquell sector, 
una experiència laboral prè-
via i contactes i coneixences 
de gent que et pugui ajudar. 
A això se li ha de sumar, 
sobretot a l’inici, tenir molta 
paciència, tenir moltíssima 
il·lusió i no comptar mai les 
hores que treballes. Quan 
comences un projecte, les 
jornades laborals no exis-
teixen, treballar vuit hores 
diàries no existeix... Jo, fins i 
tot avui, que porto cinc anys 
amb l’empresa, continuo tre-
ballant de dilluns a diumen-
ge, i moltes nits són les tres 
de la matinada que la meva 
màquina de cosir continua 
provant coses i em faig cre-
mades amb la planxa... Quan 
sento algú que es queixa 

perquè porta nou hores tre-
ballant, penso “Tant de bo 
jo només hagués de treballar 
nou hores al dia!”. A part, 
l’emprenedor també haurà 
d’assumir que tindrà males 
experiències i desenganys. 
A mi m’ha passat de con-
tractar els serveis d’un taller 
de confecció per tenir a punt 
un mostrari per a una fira i 
arribar a la fira i trobar-me 
que la col·lecció que havia 
dissenyat feia mesos, i que 
havia encarregat, no estava 
acabada i la part que estava 
feta estava malament. És a 
dir, els diners que tant t’han 
costat d’estalviar i demanar 
al banc, llençats per no res. I 
com aquestes me n’han pas-
sat un munt durant aquests 
anys. Quan t’hi trobes, ho 
llençaries tot per la borda, 
però t’ho has d’agafar com 
un aprenentatge i buscar-hi 
la part positiva. Si jo només 
hagués mirat la part nega-
tiva, a dia d’avui la meva 
empresa ja no existiria! I de 
por en tens, i en tens molta, 
però jo sempre dic que la 
il·lusió encara ha de ser més 
forta. Per tant, tornant a la 
pregunta, és clar que no es 
pot oferir l’emprenedoria a 
tothom que no té feina. No 
tothom està disposat a passar 
per tot això.     

A.B.: Sovint es critica 
la Universitat perquè està 
massa allunyada de la rea-
litat del món laboral. Hi ha 
qui defensa que, a part dels 
continguts teòrics de cada 
titulació, la Universitat 
també hauria de despertar 
i formar els estudiants en 
capacitats i coneixements 
emprenedors des del pri-
mer minut de classe: saber 
fer un pla de negoci, saber 
vendre i presentar un pro-
ducte, saber fer estudis de 
mercat. Si això no es fa, 
els estudiants comencen la 
carrera amb moltes idees 

emprenedores, però les 
acaben oblidant al llarg 
dels anys que passen a les 
aules. Què en penses?   

N.C.: Sí, estic completa-
ment d’acord amb això. A 
mi em va passar. La idea i 
la il·lusió de tenir la meva 
pròpia marca de roba per a 
infants em va sorgir durant 
la carrera. La Universitat 
t’ensenya unes coses i el 
món laboral, unes altres, i 
l’ideal seria unir aquests dos 
aprenentatges. Dit això, per 
a mi, és tan vàlid crear un 
projecte propi com formar 
part del projecte d’un altre. 

A.B.:  Què és el que més 
t’agrada de la teva feina?

N.C.: La part del disseny, 
perquè, de fet, és el que 
vaig estudiar i jo em consi-
dero dissenyadora. Barrejo 
molt el dibuix sobre paper, 
o directament sobre els tei-
xits, però al final tot acaba 
estant a l’ordinador. I l’altra 
part que m’agrada molt és 
la de vendre el producte als 
clients, tot i que a molts 
dissenyadors, aquesta part 
de tractar amb el públic és 
la que menys els agrada. 
I la màxima satisfacció és 
veure pel carrer nens i nenes 
vestits amb Melico. Llavors, 
m’encanta!

A.B.: Plans de futur?
N.C.: Seguir amb la meva 

marca, continuar fent passes 
endavant i intentar que cada 
vegada sigui una mica més 
gran. I continuar gaudint de 
Melico, perquè, en el fons, 
és el meu somni. Tota la vida 
havia volgut això i el meu 
desig és poder-ho continuar 
fent durant molts anys. 
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El 7 de juliol passat, la 
plaça del Palau va acollir 
la primera edició de Taitxí 
Solidari organitzat per 
Gueopic i EsferaCreix. La 
sessió es va adaptar a grans 
i petits, i va comptar amb 
la participació a l’escenari 
d’alumnes d’EsferaCreix.

Abans de finalitzar la 
jornada es va fer l’activitat 

“Defineix què veus a dins 
d’aquesta caixa”, la qual 
va permetre que cadascun 
dels assistents fes una petita 
introspecció a l’esdeveni-
ment i remarqués la impor-
tància de ser únics i dife-
rents, cosa que ens fa a tots 
especials.

Redacció

Catalunya i Espanya han 
estat territoris que han rebut 
persones migrades i, alhora, 
els seus habitants han hagut 
de migrar, tant per raons 
econòmiques com fugint de 
la guerra. Des del Centre 
d’Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat vam voler 
fer una primera aproxima-
ció a la nova immigració.

El dia 11 de juliol, a 
la Federació Obrera de 
Molins de Rei, el doctor 
en Demografia Abdoulaye 
Fall Diaw ens va presentar 
els resultats de la seva tesi 
en el marc de l’actualitat 
de la crisi migratòria que 
estem vivint arreu. Ara és 
d’actualitat mediàtica la de 
la zona mediterrània, però 
la ruta de la immigració 
africana a Espanya ha estat 
històricament la de l’Atlàn-
tic, amb les illes Canàries 
com a punt d’arribada. La 
travessia pel Mediterrani 
és relativament recent i ha 
estat propiciada per la situ-
ació de desgovern a Líbia, 
des d’on surten les embar-
cacions. En la seva tesi, 

el doctor Fall analitza les 
dinàmiques que sustenten 
els moviments migratoris, 
en aquest cas per l’Atlàntic. 
El doctor Abdoulaye Fall 
assenyala: 

1-L’emigració constitu-
eix una estratègia familiar 
que permet que la família 
s reprodueixi, encara que 
sigui a canvi de perdre un 
dels seus individus.

2-L’assumpció del risc 
per part del migrant concor-
da amb el discurs neoliberal 
de resiliència, de manera 
que no pot atribuir-se a la 
ignorància.

3-La migració assisti-
da de treball ha tingut un 
impacte limitat a causa de 
la incidència del context 
econòmic en destí i de la 
seva vinculació a les polí-
tiques de lluita contra la 
immigració il·legal.

4-En detriment del retorn 
a Senegal incideix l’escàs 
atractiu dels incentius, les 
perspectives negatives de 
reinserció social i, sobre-
tot, la fugida a una pressió 
social inherent a l’esforç 

familiar que va portar a la 
concreció del viatge.

5-Finalment, es con-
clou que el control de les 
migracions amb l’objectiu 
de la seva circularitat (de 
fet, la seva no-permanència 
a Espanya) acaba tirant per 
terra un projecte que, en 
els seus orígens, era emi-
nentment circular (per a la 
societat emissora). 

Dolors Canals
Article publicat al 

Butlletí del Centre d’Es-
tudis Comarcals del Baix 

Llobregat

El Concert Solidari Tres 
Voltes Rebels, organitzat per 
l’Ajuntament durant la pas-
sada Fira de la Candelera 
en favor de l’Associació 
PICAM, dedicada a aju-
dar les dones que pateixen 
càncer, va recaptar 1.482 
euros.

Els diners es van lliurar 
en un acte oficial fet a la 
sala de plens del consistori, 

al qual van assistir l’alcal-
de de la vila, Joan Ramon 
Casals; els regidors de Fira 
i Benestar Social, Ramon 
Sánchez i Carme Madorell, 
i Mercè Fargas i Maria 
Faus, de Caixa Bank. Per 
part de PICAM van recollir 
el donatiu Isabel Cano i 
Pilar Ustrell.

Redacció

Les joves jugadores de 
l’equip Cadet-Juvenil del 
Club Futbol Molins de Rei 
s’han convertit en mediàti-
ques no pas pels bons resul-
tats esportius, sinó per un 
fet encara més important: 
la seva generositat i soli-
daritat per haver donat a 
l’ONG Women Win els 
diners recaptats de les mul-
tes imposades al llarg de la 
temporada.

Les jugadores, que tenen 
entre 15 i 18 anys, van deci-
dir, a principis de tempo-
rada, que pagarien un euro 

cada cop que se saltessin 
una de les normes internes 
del club i de l’equip, un fet 
del tot normal. El que no 
és, però, habitual és el que 
han decidit fer amb aquests 
diners: en comptes de gas-
tar-los en un sopar, com fan 
la majoria d’equips, elles 
els han donat a Women 
Win, una ONG holande-
sa que es dedica a ajudar 
dones desvalgudes de tot el 
món perquè puguin exercir 
els seus drets.

En un comunicat del 
club s’assegura que “ens 

sentim orgullosos de tenir 
amb nosaltres persones que 
actuen d’aquesta manera. 
Sens dubte, el futbol és i ha 
ser alguna cosa més que 
xutar una pilota”. 

En l’aspecte esportiu, les 
noies han acabat la tempo-
rada en cinquena posició 
del grup 2 de la Segona 
Divisió Cadet-Juvenil i, 
com a equip, cada jornada 
han aportat moltes jugado-
res a l’equip Sènior, que ha 
militat a Preferent.

Redacció

Els socis del Club Natació 
Molins de Rei es van mullar 
en favor de l’esclerosi múl-
tiple. En total, van nedar 
14.250 metres i van fer 
donatius per valor de 753,28 
euros. L’activitat, que es va 

fer el 8 de juliol a dife-
rents piscines de Catalunya 
i enguany arribava a la 25a 
edició, serveix per reco-
llir fons per lluitar contra 
aquesta malaltia.

Redacció

Taitxí solidari a favor de Gueopic

El concert solidari a 
favor de PICAM aconsegueix 
recaptar prop de 1.500 euros

El Club Natació aporta més 
de 750 euros a la lluita per 
l’esclerosi múltiple

La Federació Obrera, escenari de la 
conferència-col·loqui: “La immigració a 
Europa per via marítima: el cas dels senegalesos”

Les futbolistes del Cadet-Juvenil del Club Futbol  
Molins de Rei fan un donatiu a l’ONG Women Win

Cedida per l'ajuntament Dan Costa

Cedida per l'ajuntament 
Dan Costa
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JOSEP FERRER 
(J.F.): Com et va sor-
tir l’oportunitat d’anar a 
viure als Països Baixos i, 
en concret, a la ciutat de 
Maastricht?

ÚRSULA BONILLA 
(U.B.): Va ser un petit con-
junt d’oporunitats i expe-
riències que es van anar 
succeint al llarg de la meva 
vida i  que, finalment, van, 
d’alguna manera, traduir-
se en l’oportunitat d’anar a 
viure a Holanda.

Permete’m que em 
remunti 23 anys enrere, o, 
ben mirat, fins i tot 29 anys 
enrere!, que són, des del meu 
punt de vista, els moments on 
es van plantar les llavors per 
l’interès d’explorar i anar a 
viure a l’estranger.

Amb 12 anys, mitjançant 
una beca d’estudis, l’Escola 
Alzina ens va oferir a tota la 
classe la possibilitat d’anar 
a Anglaterra, Oxford, durant 
quinze dies per estudiar 
anglès. Personalment vaig 
viure aquesta oportunitat 
com una experiència extre-
madament enriquidora i inte-
ressant. Podríem dir que va 
ser la primera vegada que 
vaig sortir de la meva zona 
de confort, vaig experimentar 
coses que mai abans havia 
fet i vaig gaudir plenament 
de totes i cadascuna de les 
experiències viscudes durant 
aquests quinze dies. En 
aquest precís instant és quan 
la primera llavor de l’interès 
per tot el que estigui relacio-
nat amb l’anglès i l’estranger 
es va plantar. 

Amb 18 anys, a través 
d’un curs que estava seguint 
al SEFED (Simulació 
d’Empreses amb Finalitats 
Educatives) a Molins de Rei 
em va sorgir l’oportunitat de  
fer un intecanvi per anar a 
Anglaterra, Bradford, i aques-
ta vegada van ser 3 mesos. 
Una altra vegada, va ser una 
experiència extremadament 
interessant i enriquidora, i en 
tornar em vaig prometre a mi 
mateixa que tornaria a fer-ho 
durant la vida adulta.

Amb 22 anys vaig 
començar a treballar a DSM 
España de recepcionista. 
L’empresa Royal DSM és 
una multinacional holandesa 
centrada en les ciències de 
la vida i les ciències dels 
materials. Al començar a 
treballar-hi em va passar pel 
cap la idea d’anar a treba-
llar als Països Baixos, però 
la vaig desestimar en aquell 
moment. Al cap de 2 anys 
de treballar-hi (en aquell 
moment ja no treballava a la 
recepció sinó al Departament 
d’Administració), parlant 
amb el director general, 
vaig deixar caure el fet que 
si hi hagués l’opció d’anar 
a treballar a Holanda, em 
podria interessar. I quina va 
ser la meva sorpresa quan la 
reacció del director general 
va ser: “Ui i tant! Justament 
tenim algú al Departament 
de Cobraments que canviarà 
de posició dins de l’empresa 
i necessitarem algú que el 
substitueixi per al mercat 
espanyol”. Tres mesos des-
prés d’aquesta conversa ja 

vivia a Holanda. Vaig trigar 
set anys a complir la meva 
promesa, però la vaig com-
plir!

J.F.: En un principi, la 
feina que t’oferien era per 
a un any. Per què t’hi has 
quedat fins ara?

U.B.: Vaig començar en el 
Departament de Cobraments 
com a credit controller per 
als clients espanyols i bàsica-
ment m’encarregava que els 
pagaments dels clients arribe-
sin a l’hora. Vaig fer aquesta 
feina durat dos anys. Després 
em va sortir l’oportunitat de 
formar part d’un departa-
ment, el d’Atenció al Client. 
Inicialment, l’atenció al 
client es feia a l’oficina de 
vendes de cada país, però, 
en aquest cas, la idea era 
centralitzar-ho tot a Holanda. 
Vaig començar en aquest 
departament com a customer 
service representative per al 
mercat espanyol i vaig anar 
creixent mitjançant diversos 
rols; l’últim va ser com a cap 
de departament. En total hi 
vaig estar nou anys.

Actualment, des de fa tres 
anys soc al Departament de 
Compres, com a contract 
manager, que bàsicament 
s’encarrega del contacte i la 
gestió diària dels proveïdors 
de les nostres matèries pri-
meres per produir els nostres 
plàstics d’enginyeria, per tal 
de garantir que compleixen 
amb els acords que tenim 
amb ells i assegurar la nostra 
producció.

I, tal com pots veure, d’un 
any vam passar a dos anys, 
em van fer fixa al cap de 
l’any i quinze anys després 
encara hi soc!

J.F.: Quan vas comuni-
car a la teva família que te 
n’anaves a Holanda, què et 
van dir? S’esperaven que hi 
estiguessis tant de temps?

U.B.: La mare, tot i que 
li era molt dur acceptar que 
me n’anés, sabia que aquest 
era el meu somni. Per tant, 
em va donar ales per volar 
i em va deixar fer, per la 
qual cosa li estaré eterna-
ment agraïda. A la resta de 
la família també els va cos-
tar acceptar-ho, però m’han 
donat sempre molt de suport, 
ja que eren també conscients 
del meu somni.

Suposo que  ningú s’es-
perava que m’hi quedés tant 
de temps. Ni jo mateixa 
m’imaginava quedar-m’hi 
durant tants anys! 

J.F.: Quan vas anar a 
treballar a Holanda sabies 
anglès perquè havies estu-
diat Filologia Anglesa. Però 
de neerlandès en sabies?

U.B.: No parlava l’holan-
dès, però, per sort, a Holanda, 
el nivell d’anglès és molt 
elevat en totes les capes de 
la societat. El parla des de 
la persona que t’atén en el 
supermercat, el bar o el res-
taurant, fins a escala profes-
sional dins l’àmbit laboral. 
A la meva empresa, l’idioma 
corporatiu és l’anglès i, 
per tant, no em calia parlar 
holandès en l’entorn laboral. 
De fet, durant el primer any, 
com que tampoc tenia clar si 
em quedaria més d’un any a 
Holanda, vaig estudiar italià, 
que el necessitava també a 
la feina per poder cubrir el 
mercat italià en cas que els 
meus companys responsa-
bles del mercat italià fossin 
de vacances. Per tant, parlo 
català, castellà, anglès, italià, 
holandès i ara estic posada en 
el francès.

J.F.: Et va costar molt 
aprendre neerlandès?

U.B.: Aprendre l’holandès 
ha estat tasca àrdua, tot i ser 
una llengua germànica com 
l’anglès. Al principi tot sona 
molt poc familiar i és molt 

diferent de l’anglès pel que fa 
a la manera d’escriure’l i pro-
nunciar-lo. Haig d’admetre 
que ha estat l’idioma que més 
m’ha costat d’aprendre. Amb 
l’holandès he tingut més una 
relacio d’amor-odi. 

J.F.: I a Maastricht has 
pogut també formar una 
família.

U.B.: En Jacob i jo ens 
vam conèixer a través d’una 
amiga catalana que tenim en 
comú; va ser als pocs mesos 
d’haver arribat a Holanda. 
Vam desenvolupar una relació 
d’amistat molt forta i al cap 
d’un any, doncs, l’espurna 
de l’amor va sorgir. Onze 
anys més tard vam decidir 
engrandir la nostra família i 
d’aquesta manera hem donat 
la benvinguda a l’Arnau a la 
família.

J.F.: A on vius exactament 
de Maastricht? Sempre has 
viscut al mateix lloc?

U.B.: Vivim a una zona de 
Wijk que es diu Ceramique, 
on hi havia l’antiga fàbrica 
de Société Céramique South 
of Old Wyck. Aquesta part va 
ser redesenvolupada durant 
els anys 1990/2000, quan 
hi van construir nous com-
plexos d’apartaments i van 
reconstruir alguns edificis 
antics. És una àrea molt ben 
condicionada per a famílies 
amb nens. Nosaltres vivim 
en un dúplex i els baixos de 
la nostra terrassa donen a 
un parc que tenim en comú 

"Els holandesos tenen un respecte molt elevat 
pel bé comú i per la llibertat dels individus 
a viure la vida tal com aquella persona esculli"

Úrsula Bonilla Augé viu a Maastricht (Països Baixos)

L’Úrsula Bonilla Augé és una molinenca de 41 anys 
que viu a la ciutat holandesa de Maastricht. Amb 
estudis, segons ens diu ella mateixa, inacabats, 

de Filologia Anglesa, la multinacional holandesa DSM 
Engineering Plastics li va oferir la possibilitat d’anar als 
Països Baixos. D’això ja en fa 15 anys, gairebé mitja vida. 

A la seva segona terra va conèixer en Jacob Hartstra, la 
seva parella, i amb qui té un fill en comú, l’Arnau Hartstra 
Bonilla, de 3 anys.

A l’Úrsula li agrada l’orfebreria, els idiomes, viatjar, la 
lectura, anar al teatre, la dansa i la  música.

Municipi de residència: Maastricht (Països Baixos)
Nombre d’habitants: 122.416 (dades del 2016)
Superfície: 60 km²
Distància amb Molins de Rei: 1.357 km per la ruta 
més curta. Un parell d’hores d’avió i després, trajec-
te per carretera més o menys llarg segons l’aeroport 
d’arribada o sortida

L’Úrsula i el seu fill Arnau, al Bischopsmolen, 
un molí d’aigua que encara funciona i fan 

servir per fer la farina.
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tots els baixos d’aquesta 
comunitat, la qual cosa dona 
l’oportunitat a tots els nens i 
nenes de jugar d’una manera 
segura a l’aire lliure ben a 
prop de casa.

J.F.: Com és un dia qual-
sevol de la teva vida?

U.B.: Ens llevem a les 
6.30 h, ens dutxem i vestim, i 
esmorzem plegats. Al voltant 
de les 8 h porto l’Arnau a 
l’escola bressol i començo a 
treballar cap a les 8.30 h. A 
les 12 h, habitualment dinem 
amb mitja hora el típic dinar 
holandès, que són els sand-
vitxos. Cap a les 17-17.30 
h, la jornada laboral ha fina-
litzat. Anem cap a casa i a 
recollir l’Arnau. Cap a les 18 
h sopem tots plegats el men-
jar calent del dia. Cap a les 
20 h posem l’Arnau a dor-
mir. Quan l’Arnau és al llit, 
podem dedicar-nos als nos-
tres hobbies i altres activitats 
d’interès.

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

U.B.:  Durant el dia acos-
tumem a anar a parcs, gran-
ges o a la biblioteca, a la 
ludoteca o a museus. Durant 
la nit, habitualment quedem 
amb amics, ja sigui per sortir 
a sopar, a casa nostra, o a 
casa dels amics, o al restau-
rant, o bé per jugar a jocs de 
taula, anar al cinema, con-
certs, teatre, etc. En general, 
a Holanda es fa molta vida 
indoors, és a dir, a l’interior, 
a causa del clima més fred, 
en comparació amb el clima 
mediterrani. 

J.F.: Com són els holan-
desos?

U.B.: Són molt pragmàtics, 
pràctics, tolerants, directes, a 
vegades ratllant la grolleria, 
i austers. Tenen un respecte 
molt elevat pel bé comú i per 
la llibertat dels individus a 
viure la vida tal com aquella 
persona esculli. La bicicleta 

és el mitjà de transport més 
usat a tot Holanda i tenen 
carrils bici literalment a tot el 
país. Recordo que quan vaig 
arribar a Holanda veia pares i 
mares amb nens petits (a par-
tir d’un any) que portaven els 
seus fills i filles amb bicicleta 
a la guarderia o escola, i jo 
vaig pensar que no hi havia 
pietat, però, de fet, els nens ho 
gaudeixen molt, això d’anar 
amb la bicicleta de ben petits. 
Pel que fa a la integració 
amb els holandesos, si vols 
tenir l’opció de veure’t amb 
una persona holandesa, t’has 
d’assegurar que arribes a la 
seva agenda i reservar una 
data per trobar-vos (a vega-
des amb mesos d’antelació o 
més): es programen l’agenda 
amb molta antelació, la qual 
cosa no deixa gaire lloc a 
l’espontaneïtat, que seria més 
la nostra manera de fer.

J.F.: I el clima?
U.B.: És molt més fred i 

plujós. La manca de llum és 
el que més malament porto. 
El fred, si vas ben abrigat, 
doncs no hi ha problema. En 
general, totes les cases estan 
ben condicionades amb cale-
facció i ben aïllades.

Durant l’estiu d’aquest 
any, però, com ja és sabut, hi 
ha hagut una onada de calor 
a tot Europa, inclòs el nord 
d’Europa, que s’ha traduït 
en temperatures inusualment 
elevades i molts dies seguits 
de sol. Fins i tot tot “el verd” 
que acostuma a haver-hi tot 
l’estiu s’ha transformat en 
groc, cosa totalment inusual 
a Holanda.

J.F.: Et va costar molt 
d’adaptar-te a la vida i cos-
tums del nou país?

U.B.: No em va costar 
gaire. Vaig tenir la sort de 
fer un grup d’amics molt 
sòlid des de l’inici de ser a 
Maastricht i sempre hi havia 
alguna cosa a fer. Les ruti-

nes holandeses, com l’hora 
de sopar, doncs jo sempre 
explico el mateix: és, de fet, 
un tema matemàtic, ja que 
si a les 12 h dines un parell 
de sandvitxos, a les 18 h 
és perfectament normal tenir 
gana. És a dir que no em 
va costar gens adaptar-me al 
canvi d’horaris. I quan surts a 
sopar al restaurant, de fet, la 
cuina tanca cap a les 21 h; per 
tant, si vols sopar en algun 
lloc, t’has d’ajustar a l’horari 
holandès. L’hora de sopar en 
un restaurant seria més cap a 
les 19.30-20 h.

J.F.: És molt diferent el 
sistema educatiu neerlan-
dès al català? En què es 
diferencien?

U.B.: En l’aspecte qualita-
tiu, no t’ho sabria dir, ja que 
l’Arnau és encara molt petit 
i no ha començat l’escola. A 
Holanda, els infants comen-
cen l’escola als 4 anys. Fins a 
aquesta edat hi ha l’opció de 
portar-los a la guarderia. Els 
costos de la guarderia, doncs, 
van relacionats amb els salaris 
dels pares: com més guanyes, 
més pagues, i a l’inrevés. Ara 
bé, un cop arriben a l’escola, 
ja és tot gratuït (a excepció de 
les hores extres que els nens 
hagin de fer fora d’horari 
escolar), inclosos els llibres. 
A Holanda és molt habitual 
que els fills marxin de casa 
(amb el suport parental) cap 
als 18 anys, habitualment per 
estudiar la carrera que hagin 
escollit.

J.F.: I el sistema sanitari, 
com és als Països Baixos?

U.B.: A Holanda, és obli-
gatori que cada persona que 
hi viu o hi treballa tingui 
una assegurança sanitària 
holandesa. Hi ha dos tipus 
d’assegurances: la bàsi-
ca (que és l’obligatòria) i 
l’addicional (que és opcio-
nal). L’assegurança bàsi-
ca costa al voltant de 100 

€ al mes per persona, que 
han de ser abonats per un 
mateix. En cas que el sala-
ri de l’assegurat sigui baix 
(no excedeixi els 28.720 € 
bruts), l’assegurat tindrà dret 
a una ajuda de l’Estat i la 
quantia dependrà del nivell 
total de salari: com més ele-
vat, menys ajut. A banda dels 
costos mensuals especificats, 
hi ha també una prima de 
risc de 385 € anuals com a 
màxim, que serà la quanitat 
que un mateix haurà de cobrir 
per a tractaments i medeci-
nes abans que l’assegurança 
cobreixi la resta. El Govern 
holandès és responsable de 
l’accessibilitat i qualitat dels 
serveis sanitaris, però no de 
la seva gestió.

En general, estic força 
satisfeta amb el tracte que 
he rebut del servei sanita-
ri quan l’he necessitat. Els 
metges holandesos tenen la 
tendència a deixar que les 
malalties facin el seu curs i 
no recepten antibiòtics fàcil-
ment, i a vegades tampoc 
et dirigeixen a l’especialista 
fàcilment; ara bé, si vols que 
t’enviï a l’especialista, l’únic 
que has de fer és ser assertiu i 
demanar-li-ho explícitament, 
i generalment t’ho conce-
deixen.

Per altra banda, m’agra-
daria parlar de la meva 
experiència amb l’embaràs a 
Holanda. No puc comparar-
ho amb altres països, perquè 
no tinc l’experiència perso-
nal, però sí que puc dir que 
l’atenció durant l’embaràs 
és molt completa i assegu-
radora. Generalment, si no 
hi ha cap raó mèdica, la lle-
vadora et fa el seguiment de 
tot l’embaràs. Quan tens el 
fill a l’hospital, si la mare i 
el bebè recent nascut estan 
bé, t’envien cap a casa al 
cap de 3-4 hores. Al principi, 
aquesta idea se’m feia molt 
estranya, perquè sabia que a 
Catalunya és habitual estar-
s’hi 2 o 3 dies, però un cop 
m’hi vaig trobar, quan em 
van preguntar si em volia 
quedar a l’hospital (en el meu 
cas, es va fer tard i em van 
donar l’opció de quedar-m’hi 
la primera nit), de fet, vaig 
preferir anar-me’n a casa.

A l’assegurança mèdica 
t’entra el servei del kraam-
zorg, que es tracta que una 
senyora ve a casa teva durant 
7 dies a cuidar de tu i del 
bebè per ensenyar-te com 
canviar-lo, netejar el melic, 
banyar-lo, donar-li de mamar 
i, en general, com cuidar-lo. 
També prepara el menjar i 
neteja la casa. Haig de dir 
que s’agraeix molt aquest 
servei, ja que en el moment 
que ve un nounat, tot ajut és 

benvingut, i encara més si es 
tracta del primer, ja que és 
un món molt nou i com que 
són tan petits i semblen tan 
fràgils, doncs va bé que algú 
et faci sentir segur guiant-te 
i donant-te les eines i els 
coneixements bàsics per tirar 
endavant aquest petit miracle 
que és un bebè.

J.F.: Hi ha molt d’atur?
U.B,: Al juliol del 2018, 

l’atur era del 3,8%, amb 
8.776.000 persones actives i 
348.000 persones aturades. 
La població total a Holanda 
és de 17 milions de perso-
nes. Al febrer del 2014 van 
tenir l’atur més elevat de la 
seva història, amb un 7,9% 
d’aturats. L’atur més baix de 
la seva història el van tenir 
el febrer del 2008, amb un 
3,6%. 

M’he permès fer una com-
paració amb Espanya: pobla-
ció d’Espanya, 46,56 milions 
de persones; l’atur és del 
15,3% (juliol del 2018), amb 
19.344.100 persones actives i 
3.272.910 persones aturades; 
l’atur més elevat el van tenir 
el primer trimestre del 2013, 
amb un 26,94% d’aturats; 
l’atur més baix de la història 
el van tenir el tercer trimes-
tre del 1976, amb un 4,41% 
d’aturats.

Si algú vol ampliar la 
informació pot consultar el 
web https://tradingecono-
mics.com/netherland/unem-
ployment-rate.

J.F.: Quins són els motors 
de l’economia neerlande-
sa?

U.B.: Holanda té una de 
les economies més fortes a 
escala mundial. És un país 
tan petit que s’ha de centrar 
en exportacions. És el desè 
país del món en volum de 
mercaderies exportades i és 
el segon exportador mundial 
de menjar. 

Ho han aconseguit grà-
cies al fet que tenen una 
infraestructura de transports 
molt avançada. El port de 
Rotterdam és el port marítim 
més gran en termes d’activitat 
de contenidors; l’aeroport de 
Schiphol és el tercer d’àmbit 
europeu; té una infraestructu-
ra avançada de telecomunica-
cions i una extensa xarxa de 
ferrocarrils d’alta velocitat.

Holanda és el segon pro-
ductor de gas natural a esca-
la europea i també importen 
i gestionen a les refineries 
grans quantitats de cru, que 
després redistribueixen a la 
resta d’Europa. 

Els sectors més importants 
de l’economia holandesa són: 
serveis, extracció mineral, 
restaurants, comerç, serveis 
de reparació, sanitat i ser-
veis relacionats, agricultura 

L’Úrsula, al costat d’un avió dibuixat per 
en Dick Bruna del Miffy (Nijntje, en holandès)
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i menjar, productes químics i 
béns d’alta tecnologia.

Tenen una política 
d’atracció de talents per la 
qual ofereixen mesures tem-
porals de reducció d’impostos 
a estrangers, ja que reco-
neixen el valor de tenir pro-
fessionals altament quali-
ficats que poden contribuir 
positivament al coneixement 
i l’economia del país. Els 
holandesos també exporten 
coneixement a escala mun-
dial relacionat amb la gestió 
de l’aigua, gràcies al fet que 
tenen molt de terreny guan-
yat al mar i s’han d’assegurar 
que el mantenen així.

Holanda és famosa per les 
seves tulipes. N’exporten 4 
bilions de bulbs anualment, 
el 60% dels quals van a 
Alemanya, el Regne Unit, 
França, Japó i els Estats 
Units.

J.F.: Els Països Baixos 
sempre han estat un exemple 
de modernitat i d’anar un 
pas més endavant que altres 
països en temes com, per 
exemple, l’homosexualitat, 
l’eutanàsia o les drogues. És 
cert o és només un tòpic?

U.B.: Holanda és pio-
nera en la legalització del 
matrimoni entre perso-
nes del mateix sexe, l’any 
2001. Anteriorment, el 1998 
ja havia concedit beneficis 
de parella de fet a parelles 
del mateix sexe. L’any 2002 
van legalitzar l’eutanàsia en 
casos molt específics, sota 
circumstàncies molt concre-
tes i seguint un procés molt 
concret.

A Holanda totes les dro-
gues estan prohibides. És 
il·legal produir, posseir, ven-
dre, importar i exportar dro-
gues. D’altra banda, però, el 
govern ha dissenyat una polí-
tica amb les drogues que tole-
ra fumar cannabis sota condi-
cions i termes molt estrictes. 
Amb les drogues “toves” són 
pragmàtics, ja que reconeixen 
que és impossible prevenir 
que la gent faci ús de les 
drogues: per tant, permeten 
que els coffee shops venguin 
quantitats molt petites (fins a 
5 g per persona/dia) de dro-
gues toves. 

Potser sabreu que a 
Holanda estan tancant pre-
sons per falta de presos. Una 
sèrie de factors contribueixen 
en aquest baix nivell de cri-
minalitat a Holanda, com, per 
exemple, la gestió pragmàtica 
del tema de les drogues, foca-
litzar-se en la rehabilitació de 
les persones per damunt del 
càstig i un sistema de monito-
rització de turmell electrònic 
que permet que la gent es 
reintegri al món laboral.

J.F.: Ara que a l’Estat 

espanyol i, en especial, a 
Catalunya s’està qüestio-
nant la monarquia, quina 
opinió tenen els holandesos 
dels seus reis?

U.B.: Els holandesos 
tenen una alta estimació pels 
seus reis, els valoren molt i 
els veuen que contribueixen 
positivament al país en temes 
diplomàtics, és a dir, que no 
se sent parlar de possible 
república holandesa.

J.F.: Viure a Holanda és 
més car o més assequible 
que viure a Catalunya?

U.B.: Viure a Holanda 
(Maastricht) és per a mi 
més assequible que viure 
a Catalunya, ja que el cost 
de vida és similar al de 
Catalunya, però els salaris 
són més elevats. El salari 
mínim interprofessional a 
Holanda és de 1.594 €  bruts, 
mentre que a Espanya és de 
736 € bruts. 

Per exemple, el lloguer 
mensual d’un pis d’uns 100 
m2 a Maastricht et pot sortir 
per uns 800-1000 € (segons 
la zona). Sí que és més car 
el menjar, la benzina i anar 
de restaurant. Si surts a sopar 
a algun lloc normalet, sense 
pretensions, has de comptar 
com a mínim amb 25 € per 
cap. 

J.F.: Els holandesos se-
gueixen tot el que es cou a 
Catalunya? Quina opinió 
en tenen?

U.B.: Els costa entendre 
per què part de la pobla-
ció catalana es vol separar 
d’Espanya, ja que la seva 
visió és que Europa és més 
forta unida, tot i que, en 
general, no estan d’acord 
amb la repressió, l’agressió 
i les mesures radicals que 
està prenent el Govern es-
panyol. L’episodi que vam 
viure amb en Puigdemont 
arrestat a Alemanya ha creat 
més exposició d’aquest tema 
en tot el país.

J.F.: Com és Maastricht?
U.B.: Maastricht és una 

ciutat molt acollidora i 
romàntica, travessada pel riu 
Maas (Mosa). Està totalment 
recoberta de llambordes i el 
centre històric és completa-
ment de vianants. És membre 
de la xarxa de ciutats euro-
pees més antigues. El pont 
Sint Servaasbrug (1298), que 
reemplaça el pont romà que 
es va construir l’any 50 aC i 
es va col·lapsar l’any 1275, 
és un símbol d’aquesta anti-
guitat.

J.F.: Quins són els seus 
principals atractius turís-
tics?

U.B.: El centre històric 
(Binnenstad), on hi ha restes 
de la muralla que envoltava 
la ciutat; el Helport (1230), 

una de les portes d’entrada 
a Maastricht; la plaça del 
Vrijthof, on hi ha tot de terras-
ses de restaurants al voltant i 
dues esglésies, la basílica de 
St. Servatius, d’estil romànic 
(catòlica), i l’església Sint 
Janskerk, d’estil gòtic (pro-
testant); la plaça de l’Onze 
Lieve Vrowplein (Nostra 
Senyora), on hi ha també 
un munt de terrasses on es 
pot menjar o prendre alguna 
cosa; el Markt (mercat), on hi 
ha l’antic Ajuntament. També 
hi ha una llibreria que s’ha 
construït dins d’una antiga 
església dominicana del segle 
xiii.

A la zona del Jekerkwartier 
veurem el Natuurhistorisch 
Museum (Museu Natural 
d’Història), on hi ha les restes 
del dinosaure Mosasaurus. A 
la zona del Céramique hi ha 
el Museu Bonnefantem i la 
Biblioteca Centre Céramique. 
I  a la zona de Sint-Pietersberg  
podem visitar el fort Sint 
Peter i les coves de St. Peter, 
que són unes coves que es van 
excavar durant segles i també 
es van habitar en moments 
de necessitat, com durant la 
Segona Guerra Mundial.

Maastricht és també cone-
guda pel Tractat de Maastricht 
del 1992, quan es va acordar 
el canvi a l’euro.

J.F.: I dels Països Bai-
xos?

U.B.: Sobretot, la seva 
capital, Amsterdam, on hi ha 
museus tan reconeguts com el 
Rijksmuseum, el Museu Van 
Gogh, el Museu Stedelijk, la 
casa d’Anne Frank, la casa de 
Rembrandt i una llarga llista 
d’etcèteres. 

Holanda és mundialment 
famosa per les seves tuli-
pes, que es poden admirar 
al Museu Keukenhof, i pels 
seus formatges, molins i 
esclops, els quals encara es 
poden admirar en ciutats com 
Kinderdijk, entre d’altres.

Hi ha turistes que cerquen 
els famosos coffee shops, que 
atrauen molts turistes per 
experimentar el que és fumar 
marihuana de manera oberta.

J.F.: Quins són els plats 
típics de la cuina neerlan-
desa?

U.B.: Podríem dir que la 
cuina holandesa com a tal no 

existeix. Tenen alguns plats 
importats de l’època de la 
colonització com el saté, que 
són com uns pinxos acom-
panyats de salsa de crema 
de cacauet, plat importat 
de la cuina d’Indonèsia. 
L’stamppot és un plat típi-
cament d’hivern, que vindria 
a ser com una mena de puré 
de patata amb verdures (la 
verdura depèn de la tempora-
da) i salsitxa. Després tenen 
l’erwtensoup, plat també 
d’hivern, que és una sopa de 
pèsols amb pastanaga, pata-
tes i salsitxa. A Maastricht, 
tenen un plat que es diu zuur-
vlees, que és carn de llebre 
amb una salsa agredolça (de 
color marró), acompanyada 
de patates fregides.

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

U.B.: La natura (el verd), 
la pau i tranquil·litat, el cen-
tre històric, el riu que tra-
vessa la ciutat, els ponts que 
comuniquen una part amb 
l’altra, el teatre, el cinema i 
la filmoteca, l’equilibri entre 
vida professional i vida pri-
vada, la ubicació geogràfica 
ideal per poder viatjar dins 
d’Europa. Maastricht fa fron-
tera amb Bèlgica i Alemanya, 
i tenim aeroports principals 
d’ambdós països a una hora 
de distància. 

J.F.: I de la vila, què tro-
bes a faltar aquí?

U.B.: A banda de la famí-
lia, les festes majors, les 
cercaviles, els correfocs, la 
vida al carrer en general... 
El clima mediterrani és molt 
més suau i, per tant, es veu 
molta més vida pels carrers 
que a Maastricht. Una altra 
cosa que trobo a faltar a 
Holanda són les nostres tra-
dicions catalanes. Trobo que 
la cultura catalana és molt 
més rica en tradicions que 
l’holandesa. Els holandesos, 
per exemple, celebren el dia 
6 de desembre en comptes 
del 25 de desembre o el 6 de 
gener. Aquesta tradició subs-
titueix la del Pare Noël o els 
Reis. Aquest és el gran dia 
que tots els nens esperen amb 
molta emoció i anticipació 
per rebre tots els seus regals. 

J.F.: Estàs en contacte 

amb Molins de Rei? De 
quina manera?

U.B.: Primordialment, 
estic en contacte amb la 
família i amics i amigues, i 
sempre que baixo intento fer 
temps per veure’ls a tots, tot i 
que de vegades és complicat.

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

U.B.: Sí, la família i els 
amics ens han vingut a veure 
tots. Generalment, cada any 
tenim visita, ja sigui de la 
família o bé d’amics. Sempre 
s’agraeix que vinguin de visi-
ta els éssers estimats. És una 
manera de poder compartir la 
nostra vida aquí amb ells.

J.F.: Cada quant vens 
a Molins de Rei? Quan ets 
a la vila què acostumes a 
fer?

U.B.: Abans que l’Arnau 
nasqués venia un cop cada 
tres mesos com a mínim. Un 
cop va néixer l’Arnau, doncs 
venim al voltant de 2 cops a 
l’any: per vacances, a l’estiu, 
i després per Nadal o Cap 
d’Any i Reis. Quan som a 
Molins, habitualment passem 
la majoria del temps amb 
la família, i també visitant 
aquells amics que estan dis-
ponibles. Després, normal-
ment, també anem a la gran 
ciutat a gaudir-ne i passar 
bones estones amb l’Arnau 
amb totes les activitats dife-
rents que s’hi poden fer.

J.F.: T’has plantejat tor-
nar a Catalunya o ja et veus 
tota la vida a Maastricht?

U.B.: El tema de tornar a 
Catalunya sempre és present 
d’alguna manera, sobretot ara 
amb l’Arnau. M’agradaria 
molt que pogués gaudir més 
de la seva família catalana, 
però en aquests moments, la 
veritat és que no ho veig com 
una opció realista, ja que, tal 
com he exposat anteriorment, 
trobo que el balanç entre vida 
privada i vida professional és 
millor a Holanda, com també 
ho és l’equilibri entre des-
peses i salaris. Per tant, per 
ara, deixarem que l’Arnau 
seguexi gaudint de la vida 
holandesa, que es beneficiï 
del fet que els infants holan-
desos són considerats els més 
feliços del món i qui sap, 
potser quan ens retirem sí que 
tornarem a Catalunya.
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L’Ajuntament de Molins de 
Rei ha iniciat l’elaboració 
d’un pla per a la preven-
ció del consum de dro-
gues en el municipi. El 
Col·lectiu Energy Control 
treballarà durant un any en 
l’elaboració del diagnosi 
i l’aplicació del pla. Els 
treballs tindran un cost de 
12.000 euros. 

Les tasques consistiran 
en:

-assessorament i acom-
panyament individualitzat 
i conjunt en el procés de 
reflexió, revisió, reorienta-
ció i millora a partir de 
l’avaluació de polítiques 
munic ipa l s /ac tuac ions 
desenvolupades fins al 
moment, i una diagnosi de 
necessitats detectades

-sessions de treball 
individual i, en determi-
nats casos, també en grup 
i compartit entre els diver-
sos professionals i referents 
claus del municipi per tal 

d’identificar les millores en 
la resposta

-elaboració d’un docu-
ment final del Pla de dro-
gues per a Molins de Rei 
validat, que incorporarà les 
principals aportacions de 
diagnosi i definirà objectius, 
àmbits d’actuació, accions a 
desenvolupar, metodologies 
d’avaluació i un quadre de 
comandament final. 

L’objectiu principal del 
pla és que la vila pugui 
donar una resposta adequa-
da “en la prevenció de dro-
gues i la revisió de les polí-
tiques actuals desplegades, 
tot nodrint-se d’experièn-
cies i bones pràctiques exis-
tents per tal de fomentar-ne 
la reorientació i la promo-
ció de millores en les líni-
es de treball preventiu en 
relació amb el consum de 
drogues”, segons es diu en 
un comunicat de la CUP.

Redacció

L’antic edifici de l’Institut 
Lluís de Requesens ja té una 
nova funció: acollir entitats 
esportives. Així, els estu-
diants deixen pas als espor-
tistes. En concret, aquest 
edifici, en desús des de la 
inauguració de les noves 
instal·lacions d’aquest ins-
titut al barri del Canal, aco-
llirà els clubs locals de ten-
nis taula, atletisme i tir en 
arc. L’Ajuntament hi està 
invertint diners per poder 
adequar les instal·lacions 
a les necessitats de cada 
entitat i en millorar els ves-
tidors. 

El primer a traslladar-

se a l’antic institut, aquest 
mes de setembre, serà el 
Club Tennis Taula Molins 
de Rei, que des del 1995 
ocupa el gimnàs de l’Es-
cola l’Alzina. En les noves 
instal·lacions compta-
ran amb una sala gran on 
podran entrenar i organitzar 
competicions. La sala s’ha 
repintat i s’hi ha canviat la 
il·luminació.

La secció de Tir amb Arc 
del Centre Excursionista de 
Molins de Rei (CEM) serà 
la següent a traslladar-s’hi. 
Actualment estan ubicats 
en instal·lacions compar-
tides amb l’Associació de 

Defensa Forestal (ADF). 
En l’antic institut podran 
practicar el tir amb arc en 
exterior en una superfície 
útil de 216 metres quadrats 
i amb un fons de 27 metres. 
Durant els propers mesos 
també s’habilitarà una sala 
per al tir interior. 

Per tal de poder acollir 
el Club Atletisme Molins, 
a l’exterior de l’institut s’hi 
habilitarà un tartan amb una 
pista de 100 metres llisos 
i quatre carrils. També hi 
haurà espai per a la pràctica 
del salt de llargada (amb 
una pista de 32 metres i un 
sorral de 7 metres) i del salt 

d’alçada. Tot i la deman-
da del club, no hi haurà 
espais per a la pràctica de 
llançaments. De moment, 
però, l’entitat no es podrà 
traslladar a les noves instal-

lacions, ja que els treballs 
d’adequació de l’espai es 
faran durant la primera 
meitat del 2019. 

Redacció

De centre educatiu a centre esportiu

L’empresa Serveis Funeraris 
de Barcelona SA, que ges-
tiona el tanatori de la vila, 
ha demanat a l’Ajuntament 
poder fer funcionar un 
forn crematori a les seves 
instal·lacions, situades al 
costat del cementiri. La peti-
ció consta en un comunicat 
signat el passat 27 de juliol 
per l’alcalde, Joan Ramon 
Casals. En aquest comuni-
cat, fet en ple període de 

vacances, es donava un ter-
mini de 10 dies per presen-
tar-hi al·legacions, període 
que es va ampliar fins al 20 
de setembre després de les 
protestes dels veïns.

Tot i que el document 
es va fer públic en ple mes 
d’agost, de seguida va 
circular per les xarxes so-
cials i va alertar els moli-
nencs, sobretot els veïns de 
la zona del tanatori, que 

ho veuen del tot perjudi-
cial. Per aquest motiu, i 
després d’una reunió cele-
brada el passat 20 d’agost 
amb l’alcalde accidental, el 
republicà Marc Rebulà, els 
veïns del barri de La Pau-
Riera Nova s’han mostrat 
“en contra” del crematori i 
asseguren en un comunicat 
de premsa que faran “tot el 
que creguin convenient per 
frenar aquesta obra”.

Tots els partits polítics 
del consistori molinenc 
s'oposen al crematori. Des 
de l'equip de govern s'ad-
verteix però que serà molt 
difícil evitar-ho si l'empresa 
que gestiona el tanatori el 
vol acabar fent.

Redacció

Els veïns del barri de La Pau-Riera 
Nova s’oposen a la construcció 
d’un crematori en el tanatori

Molins de Rei tindrà un pla de 
prevenció de consum de drogues

Vicenç Joan

Vicenç Joan
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L’any 2017, a Molins de Rei 
es van cometre 1.087 delic-
tes, un 8,8% més dels que 
es van registrar el 2016 i un 
17,28% menys dels 1.314 
delictes comesos el 2013, 
que és quan se’n van regis-
trar més, segons les dades 
de l’Informe de Situació 
del municipi elaborat pel 
Departament d’Interior del 
Govern de la Generalitat.

Segons aquest infor-
me, l’any passat es van 

cometre a la vila una ràtio 
de 42,6 delictes per cada 
1.000 habitants, una xifra 
molt inferior a la mitja-
na de Catalunya, que va 
ser de 67,8 fets delictius 
per cada miler d’habitants, 
i lluny també dels 56,05 
delictes per 1.000 habi-
tants registrats en els muni-
cipis de la Regió Policial 
Metropolitana Sud a la qual 
pertany Molins de Rei.

Respecte a les tipolo-

gies, els fets delictius més 
freqüents a la vila són els 
furts, que representen un 
29,2% del total, seguits 
dels robatoris amb força, 
que representen un 17%, 
i dels delictes de danys, 
amb un 20,3%. Pel que fa 
als robatoris a domicilis, 
aquests suposen un 10,8% 
del total.

Redacció

Augmenten el nombre de 
delictes comesos a la vila

El 5 de juliol passat, els 
Mossos d’Esquadra van 
detenir un treballador d’un 
supermercat del barri del 
Canal de la vila per haver 
col·locat una càmera als 
vestuaris mixtos del mateix 
establiment amb la inten-
ció d’obtenir, sense permís, 

imatges íntimes de les seves 
companyes de feina. 

Van ser els mateixos tre-
balladors del supermercat 
els que van descobrir la 
càmera i de seguida van 
avisar els Mossos d’Esqua-
dra.

El detingut és acusat 

d’un delicte de “revelació 
de secrets”. La Brigada de 
Delictes Tecnològics dels 
Mossos havia d’analitzar la 
càmera per saber si només 
captava les imatges o també 
les enregistrava.

Redacció

Els Mossos d’Esquadra de 
la comissaria de Cornellà 
de Llobregat van detenir, 
a principis de juliol, tres 
membres d’un grup crimi-
nal dedicat a cometre esta-
fes i furts amb llibretes i 
targetes bancàries pel mèto-
de conegut com scalping. 
Els arrestats, de 45, 31 i 
29 anys i de nacionalitat 
romanesa, però veïns de 
Barcelona, van passar a 
disposició judicial, tot i que 
de seguida van quedar en 

llibertat amb càrrecs.
L’scalping és una moda-

litat delictiva que es basa 
a aconseguir esbrinar el 
número PIN de les llibre-
tes o targetes bancàries de 
les víctimes. Per fer-ho, 
els lladres s’apropen en el 
moment de fer un reinte-
grament en un caixer auto-
màtic o a l’hora de pagar en 
un establiment comercial. 
Un cop aconseguit el PIN, 
roben la targeta per fer tants 
reintegraments com els 

sigui possible fins a esgotar 
el límit del crèdit, o fins 
que la víctima s’adona de 
la sostracció i anul·la les 
targetes.

Els lladres havien 
actuat a Molins de Rei, a 
nou municipis més de la 
comarca i a l’Hospitalet de 
Llobregat. Haurien aconse-
guit uns 15.000 euros en els 
14 robatoris comesos.

Redacció

Detenen l’empleat d’un supermercat 
per posar una càmera oculta als vestuaris 

Detenen tres homes per robar 
targetes de crèdit i llibretes bancàries

Unes obres esfondren part d’un 
habitatge de l’avinguda de Barcelona 

Les obres que es fan en un 
solar de l’avinguda Barcelona, 
185 van provocar, el 2 de 
juliol passat, l’esfondrament 
d’un mur i danys a la casa del 
costat. Un dels veïns direc-
tament afectats va explicar a 
Ràdio Molins de Rei que els 
va caure la paret de l’eixida, 
dues terrasses, l’escala del 
pati i el safareig. Sortosament, 
ningú va prendre mal.  

Segons van indicar fonts 
municipals a l’emissora local, 
l’empresa que s’encarrega de 
les obres es farà càrrec dels 
costos i de la reparació dels 
danys provocats.

Redacció Indalesi Cazorla
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Des del mes de juliol, 
Molins de Rei compta 
amb una nova entitat, la 
Coordinadora d’Associació 
de Veïns i Veïnes de 
Molins de Rei  (COAV), 
un col·lectiu que neix amb 
l’objectiu de “defensar 
els interessos dels veïns i 
veïnes de Molins de Rei 
davant l’Administració 
amb les accions que siguin 
necessàries per millorar la 
qualitat de vida de la ciuta-

dania”, segons es diu en un 
comunicat de premsa.

L’entitat no té ànim de 
lucre “i no està vinculada a 
cap partit polític de Molins 
de Rei”, segons s’afirma en 
la mateixa nota. 

Suport a la PARM
La COAV ha expressat 

el seu suport a la PARM, 
l’entitat de la vila que lluita 
per a la construcció d’una 
residència d’avis. Segons 
el col·lectiu veïnal, “la 

construcció de la residèn-
cia hauria de ser una de 
les tasques prioritàries 
d’aquest govern, fins i tot 
davant d’altres inversions 
aprovades com la reforma 
de la carretera i la nova 
biblioteca”, i demana a 
l’equip de govern munici-
pal que pregunti als veïns 
“quina inversió pensen que 
és més important per al 
poble”.

Redacció

Un total de 888 persones, 
el 28,61% de les inscrites 
en el registre de partici-
pació ciutadana de la vila, 
van votar per seleccionar 
les inversions que es faran 
en els barris de Molins de 
Rei entre aquest any i el 
proper.

Un  66% dels vots es van 
fer a través de la platafor-
ma electrònica de votació 
habilitada per l’Ajuntament 
i una tercera part ho va fer 
presencialment, aportant 
la butlleta corresponent a 
l’oficina de l’OAC.

El centre de la vila és on 
hi ha hagut més participa-
ció, amb 185 vots, seguit 
dels barris de l’Àngel-To-
rrent de l’Hospital, amb 91, 
i del Pont de la Cadena, 
amb 89. 

Les propostes que han 
resultat guanyadores són 
les següents:

Riera Bonet: talar 
i replantar 11 arbres del 
carrer Sant Pere Romaní i 
arreglar la vorera i la tanca 
metàl·lica (40 vots)

L’Àngel/Torrent de 
l’Hospital: estudi de via-
bilitat per a una vorera de 
mesures adequades amb 
cadira de rodes al carrer 
Nostra Senyora de Lourdes 
(65 vots)

Les Conserves: habilitar 
una vorera i treure matolls 
del carrer Sant Antoni 
Maria Claret, baixant cap al 
Poliesportiu (28 vots)

Can Graner: nou tauler 
d’anuncis, pintar una bara-
na i asfaltar el terra del pàr-
quing a l’entrada del barri 

(47 vots)
Bonavista-El Mas: ba-

rana, aparell de gimnàstica 
i pipicà  (33 vots)

La Pau-Riera Nova: ade-
quar la zona d’aparcament 
del costat de la Federació 
Obrera (33 vots)

La Granja: remodelar 
la plaça de l’Agricultura  
(35 vots)

El Canal: reformar la 
jardineria del carrer Sant 
Isidre en forma d’illes ele-
vades  (8 vots)

Centre Vila: urba-
nització de la plaça de la 
Llibertat i el seu entorn  (60 
vots)

Pont de la Cadena: 
reforma del paviment i tan-
cament del racó dels porxos 
de la plaça Joan Vallès i 
Vila  (24 vots)

La Rierada: arran-
jament del pati del local 
social (1a fase)  (12 vots)

Vallpineda: posar els 
noms dels carrers  (4 vots)

Sant Bartomeu: recu-
peració de la font Fresca 
(15 vots)

Redacció

Es crea una coordinadora d’entitats veïnals de la vila

Els veïns escullen les 13 actuacions que es 
faran en els seus barris en els dos proper anys

Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) ja té can-
didat per a les eleccions 
municipals que se celebra-
ran el proper any. Es tracta 
de Marcel López, que es 
va imposar, per només un 
vot de diferència, 20 a 19, 
a l’altre aspirant a liderar 
la formació republicana, 
Òscar Romero.

L’elecció del cap de llis-
ta d’ERC a les municipals 
es va fer el 25 de juny 
després d’un procés de pri-
màries que va passar força 
desapercebut tant entre els 
militants com simpatitzants 
i mitjans de comunicació 
locals, molts dels quals es 
van assabentar del procés 
un cop ja se sabia el resul-
tat i, per tant, ja s’havia 
escollit el candidat. Una 
prova d’això són els 39 vots 
emesos en aquest procés.

Marcel López va néixer 
el 1971 a São Paulo. És 
fill de barcelonins que van 
emigrar al Brasil per buscar 
noves oportunitats amb què 
no comptaven aquí, però 
que mai no van oblidar 
la seva terra. Una prova 
d’això és que els pares del 
Marcel es van conèixer en 
un casal català. Quan tenia 
13 anys, la seva família va 
fer el camí a la inversa i va 
fixar la seva residència a 
Pallejà i de seguida va esta-
blir relació amb Molins de 
Rei, sobretot amb la secció 
d’handbol del Club Esportiu 
Molins de Rei. 

Tècnic i projectista de 
sistemes electroelectrònics 
de formació, actualment 
treballa de desenvolupador 
de negocis en una empresa 
d’enginyeria de Sabadell. 
Viu en el centre de la vila 
amb la seva parella i el seu 
fill de 4 anys, i té un altre 
fill de 24 anys establert al 
Brasil.

En un comunicat de 
premsa emès per ERC dies 
després de la celebració de 
les primàries, López afirma-
va que “vull comptar amb 
tots els membres del partit 
i amb tothom qui vulgui 
col·laborar i que compar-
teixi els valors republicans 
per construir una candidatu-
ra forta que opti a guanyar 
les eleccions i treballi amb 
l’única finalitat de la voca-
ció de servei als vilatans”.

J.F.

Marcel López serà el candidat 
d’ERC a les properes municipals

L’Ajuntament ha obert la 
convocatòria per optar als 
ajuts per a la rehabilitació 
d’edificis i habitatges d’ús 
residencial. Enguany s’hi 
destinaran 55.000 euros, 
10.000 euros més que l’any 
passat. Aquesta xifra, però, 
podria augmentar amb els 
romanents d’altres convo-
catòries no esgotades o amb 
d’altres que es puguin des-
tinar a ampliar la quantitat 
inicial.  

Segons s’indica en un 
comunicat de premsa de 
l’Ajuntament, “excepcio-
nalment, i sempre que es 
compleixin els requisits, 
podran gaudir dels ajuts 
aquelles obres que ja hagin 
estat iniciades en la matei-
xa anualitat, però en el 

període on no hi ha hagut 
convocatòria 2018 oberta, 
i sempre que disposin de 
la corresponent llicència 
d’obres. D’altra banda, 
queden excloses d’aquesta 
convocatòria les actuacions 
sol·licitades per societats 
jurídiques i fons d’inver-
sió que siguin propietaris 
d’edificis d’habitatges en 
règim de lloguer”.

El termini de la convo-
catòria finalitza el 31 de 
desembre d’enguany, tot i 
que es podrà tancar l’ad-
missió de sol·licituds per 
formar part d’aquesta con-
vocatòria en una data anteri-
or si s’ha esgotat la dotació 
pressupostària inicial i no hi 
ha previsió d’ampliació. 

Redacció

L’Ajuntament destina 5.000 euros 
a ajuts per a la rehabilitació 
d’edificis i habitatges
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20 alumnes de Batxillerat 
i Formació Professional de 
Grau Superior dels cen-
tres educatius de Molins 
de Rei van rebre el reco-
neixement al seu esforç i 
excel·lència educativa en 
un acte públic que es va 
celebrar el dimecres 20 de 
juny a La Gòtica.

Aquesta acció, que 
s’impulsa des de la 
Regidoria de Joventut en 
el marc del Pla Local de 
Joventut i s’engloba en el 
Programa d’Informació i 
Dinamització als Centres 
Educatius de Secundària 
(PIDCES) de Molins de Rei 
mitjançant el Punt Jove, té 
com a objectius principals: 

1.-Reconèixer l’esforç i 
la dedicació dels nois i les 
noies.

2.-Valorar en aquests 
joves la seva trajectòria 
personal, ja sigui en l’àmbit 
familiar, escolar o social, 
com també en el terreny 

del lleure i de les aficions, 
amb el desig de motivar-
los a prosseguir els seus 
estudis en aquells nivells 
d’ensenyament que deci-
deixin escollir.

3.-Conèixer com el món 
empresarial aplica els crite-
ris de qualitat i excel·lència 
en la gestió de persones.

L’acte va anar acom-
panyat d’una conferència 
sobre astronomia a càrrec 
de Francesca Figueras, físi-
ca molinenca i professo-
ra titular del Departament 
de Física Quàntica i 
Astrofísica de la Universitat 
de Barcelona, que actual-
ment treballa en el projecte 
Gaia, de l’Agència Especial 
Europea, per intentar mesu-
rar l’edat de les galàxies. 

La mateixa Francesca 
Figueras i les molinen-
ques Marisol Felip, biòlo-
ga, i Mònica Usart, física, 
van formar el jurat que va 
atorgar el nou premi Dona 

Jove Ciència i Tecnologia 
2018. La guanyadora va 
ser Denise Madonia, una 
alumna de l’Institut Lluís 
de Requesens que va pre-
sentar un treball de recerca 
sobre la investigació de les 
cèl·lules mare. 

Tot l’alumnat recone-
gut, acompanyat dels seus 
professors i professores, 
també van visitar l’empresa 
molinenca Manufactura 
Moderna de Metales, un 
grup internacional dedicat 
al disseny, desenvolupa-
ment i fabricació de siste-
mes que integren tubs per a 
la indústria de l’automòbil. 

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://pijmolins-
derei.blogspot.com

Punt Jove

El Consell d’Infants de 
Molins de Rei ha presentat 
11 propostes per treballar el 
proper curs 2018-2019, de 
les quals en prioritzen tres: 
la cura d’animals abando-
nats, que Molins de Rei 
estigui net de caques i pipis 
de gossos, i que hi hagi 
camins segurs per a via-
nants.

A banda de les tres pro-
postes ja esmentades, el 
Consell d’Infants també tre-
ballarà en el disseny d’un 
Skatepark, ajudarà a acon-
seguir un riu Llobregat més 
net, conscienciarà la pobla-
ció adulta perquè doni sang, 
treballarà en un projecte 
d’activitats culturals per a 
infants i adolescents, par-
ticiparà en una campanya 
de conscienciació dels jocs 
a l’espai públic: “Menys 
pantalles!”.

Davant dels consellers 
infantils, l’alcalde, Joan 
Ramon Casals, es va com-
prometre a “valorar” les 

tres propostes més votades 
per tal que siguin executa-
des. També va demanar als 
consellers “el seu compro-
mís i implicació” en aques-
tes accions. 

El Segon Consell 
d’Infants, que es va clou-
re amb la finalització del 
curs 2017-2018, ha parti-
cipat en el disseny de la 
plaça del Molí, ha presen-
tat idees relacionades amb 
el civisme, per Molins de 
Rei com a Vila Florida per 
transformar espais públics 
a través de l’enjardinament 
i la millora dels espais 
verds, i també ha plantejat 
fer accions per als infants 
refugiats, iniciativa que es 
va executar el passat 2 de 
juny dins de la Festa de 
Cooperació, on el Consell 
d’Infants va tenir un rol 
molt important a favor dels 
infants dels camps de refu-
giats sahrauís.

Redacció

Aquest 2018, l’Ajuntament 
destina 278.939,75 euros 
per finançar les activitats 
de les associacions i enti-
tats de la vila dels àmbits 
veïnals, culturals, espor-
tius, educatius, de serveis 
socials, gent gran, infància 
i joventut, dones i atenció 
sociosanitària.

En l’acte de lliurament 
dels convenis, l’alcalde, 
Joan Ramon Casals, va 
indicar que “l’autèntica 
riquesa de la nostra vila 
és el seu teixit associa-
tiu, format per centenars 
de vilatans que dediquen 
bona part del seu temps 
lliure a dinamitzar, fer 

xarxa i millorar Molins 
de Rei”. La presidenta 
de l’Àrea de Serveis a les 
Persones, Sílvia Guillén, va 
afirmar que “a diferència 
del que ha passat en altres 
administracions o munici-
pis, el nostre Govern mai 
ha retallat ni un euro a les 
entitats, ni en els moments 

de més dificultats, perquè 
sabem que la seva tasca és 
imprescindible a tots els 
nivells”.

Per àrees, les associa-
cions de veïns i veïnes 
reben 15.200 euros; cultu-
ra, 125.322 euros; esports, 
68.069,75 euros; educa-
ció, 12.000 euros; serveis 

socials, 38.198 euros; gent 
gran, 10.077,90 euros; 
infància i joventut, 14.200 
euros; dones, 1.200 euros, 
i atenció sociosanitària, 
4.750 euros.

Redacció

L’Ajuntament reconeix el bon expedient 
acadèmic de vint alumnes de la vila

La cura d’animals abandonats, 
evitar els excrements dels gossos 
i camins segurs per als vianants 
són les tres principals propostes 
del Consell d’Infants

Les entitats reben prop de 300.000 euros de subvenció de l’Ajuntament 

Cedida per l'ajuntament Dan Costa Cedida per l'ajuntament Dan Costa

Cedida per l'ajuntament Dan Costa
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A principis del mes de juliol, 
una veïna de Molins de Rei 
que passejava pel camí del 
riu, prop dels aiguamolls, 
es va trobar amb una tortu-
ga de grans dimensions. 

Segons va poder esbrinar 
Ràdio Molins de Rei a tra-
vés dels biòlegs del Servei 
d’Intervencions sobre 
Espècies Exòtiques del Parc 
Natural de Collserola, la 
tortuga és una espècie exò-
tica (Chelydra Serpentina), 
carnívora, molt perillosa 
per a la fauna autòctona. 

Aquesta espècie, també 
anomenada “tortuga mos-
segadora”, és originaria del 
Canadà i algunes zones de 
l’Equador, i no és el primer 
cop que se’n descobreix 
una al riu Llobregat. Aquest 
juny, els agents rurals ja 
van atrapar-ne un exemplar 
de característiques similars 
(mig metre de diàmetre i 
uns 12 quilos de pes) a 
Sant Joan Despí. Aquesta 
espècie és perillosa també 

per als humans, ja que les 
seves mandíbules tenen 
molta força i si se sent 
amenaçada, pot defensar-
se i causar ferides de con-
sideració.

Abandonar animals 
en entorns naturals que 
no són el seu hàbitat és 
un gran risc per a l’eco-
sistema. Molts d’aquests 
animals s’alimenten de 
forma incontrolada d’al-
tres espècies i d’aques-
ta manera es trenca la 
cadena alimentària. Com 
que aquestes invasores no 
tenen depredadors natu-
rals, es reprodueixen sense 
control i acaben esdevenint 
una plaga. Els aiguamolls 
de Molins de Rei no són 
aliens a aquest problema 
i els agents rurals sovint 
hi han de fer intervencions 
per retirar fauna abandona-
da que no pertany a aquell 
hàbitat i podria alterar-lo 
amb conseqüències nefas-
tes per a la resta d’animals.

Des de diferents admi-
nistracions i organitzacions 
es recorda que si no es pot 
mantenir en condicions un 
animal exòtic, mai s’ha de 
deixar en llibertat i s’ha de 
portar a un centre especia-
litzat, com el CRARC de 
Masquefa, en el cas de rèp-
tils i amfibis. Si es troba un 
animal ferit, perillós o que 
no és al seu entorn natural, 
cal avisar als agents rurals, 
al telèfon 93 561 70 00.

Ràdio Molins de Rei

Troben una tortuga perillosa als aiguamolls 

Vanessa J. Torra

Des de fa poc més d’un 
parell de mesos ja es pot 
creuar a peu o en bicicleta 
per damunt del Llobregat 
a través del gual inunda-
ble que s’ha construït entre 
els termes municipals de 
Molins de Rei, Sant Feliu 
de Llobregat i Sant Vicenç 
dels Horts. La passarel·la 
forma part de la xarxa de 
camins fluvials que suma 
més de 30 quilòmetres al 
llarg del riu Llobregat.    

El pas a nivell està for-
mat per una plataforma 
transitable de 4 metres 
que té prou amplada per 
al creuament simultani de 
vianants i bicicletes. L’obra 
ha costat 745.364,03 euros, 
99.381 dels quals han estat 
aportats per l’Ajuntament 
de Molins de Rei, segons 
es diu en un comunicat de 
premsa del consistori moli-
nenc. 

Les obres van començar 
el passat mes de gener i ha 
estat necessari desviar el riu 
a través d’un canal lateral 
per tal de poder treballar en 
sec dins de la llera. 

Els episodis de pluja 
abundants i reiteratius 
d’aquest hivern i primavera 
van dificultar les tasques 
diàries de construcció i en 
van retardar la inauguració, 
prevista inicialment per a la 
passada primavera. En con-
cret, durant el passat hivern-
primavera es van produir 8 

temporals i 32 dies amb 
cabals del riu superiors 
a 50 m3/segons, quan el 
cabal normal volta els 2,5 
m3/segon durant aquesta 
època. Aquestes crescudes 
suposen un volum d’aigua 
20 vegades superior al que 
acostuma a baixar habitual-
ment, fet que va provocar 
la inundació completa de 
l’obra.  

Aquest estiu han estat 
molts els molinencs que, 
per la novetat, han volgut 
creuar el Llobregat pel gual 
inundable. Un pas, però, 
del qual caldrà fer-ne el 
manteniment perquè sem-
pre estigui en perfecte estat 
i s’evitin ensurts netejant, 
per exemple, la brossa que 
s’hi acumuli.

Redacció

Aquesta passada primavera, 
i gràcies a l’èxit de l’edició 
anterior, el Botmol, la Unió 
de Botiguers de Molins de 
Rei, ha repetit els vols per a 
dues persones en helicòpter. 
Era el premi que van donar 
als seus clients cadascun 
dels establiments que van 
participar a la Campanya 
Primavera 2018. A més a 
més, aquest any hi havia un 
premi extraordinari: un viat-
ge d’una setmana per a dues 
persones a Nova York.

Durant un mes, per 
cada compra feta en una 
de les botigues associades 
a la Unió de Botiguers, els 
clients introduïen una but-
lleta amb les seves dades a 
les bústies dipositades als 
establiments.

El sorteig va tenir lloc 
el 21 de juny. La festa va 
començar amb una cercavi-
la pels carrers del poble fins 
a la plaça de la Creu, on hi 
havia l’escenari amb totes 
les bústies dels establiments 
participants. L’expectació 
era gran per conèixer els 
guanyadors dels vols en 
helicòpter i, és clar, dels 
premiats amb el viatge a 
Nova York.

Finalment, el dissabte 7 
de juliol al matí, tots els 
guanyadors dels vols en 
helicòpter van poder gaudir 
d’aquesta experiència tan 
singular que és poder veure 
la nostra vila i els seus vol-
tants des de l’aire.

Redacció

La Campanya de Primavera 
2018 del Botmol ha portat els 
molinencs fins a Nova York

La immobiliària molinenca 
GuinotPrunera ha ampliat 
el seu àmbit d’influència 
amb l’obertura d’una ofi-
cina a Cardedeu, municipi 
de la comarca del Vallès 
Oriental. Aquesta és la sete-
na oficina amb què compta 
aquesta empresa, especialit-
zada en la comercialització 
i la gestió de patrimonis 
immobiliaris.

L’arribada a Cardedeu 
s’emmarca dins de la seva 
aposta pel creixement en el 
sector del retail i l’indus-
trial. Per això, l’empresa 
ha adquirit Àmbit Gestió 
Patrimonial de Cardedeu, 
que compta amb una sòlida 
implantació a la zona i una 
àmplia cartera d’adminis-

tració de lloguers, amb més 
de 200 clients i 700 immo-
bles gestionats.

GuinotPrunera, que sem-
pre ha optat per la gestió 
directa de totes les seves 
oficines, passa a gestionar 
més de 5.000 immobles en 
lloguer. El 2017 va dur a 
terme més 1.100 contractes 
de lloguer i 150 vendes, i 
durant el 2018 té previst un 
creixement del 20 %.

GuinotPrunera comp-
ta amb set oficines: tres 
a Barcelona, una a Molins 
de Rei, una a Sant Feliu de 
Llobregat, una a Girona i 
la recentment inaugurada a 
Cardedeu. 

Redacció

GuinotPrunera obre una 
nova oficina a Cardedeu

Inaugurada la passarel·la sobre el Llobregat 
entre Molins de Rei i Sant Vicenç dels Horts 

El gual inundable va estar durant força dies amb brossa 
acumulada. Descuidar el manteniment de la passarel·la pot 
provocar dificultats per a les persones que la vulguin creuar

Jordi Romeu

Jordi Romeu
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Al final, tot s’acaba. 
S’acaba l’estiu, els gelats 
a peu de mar, la dolce far 
niente, els 30º a l’ombra... 
i fins i tot diria la mandra, 
però seria mentir: la man-
dra persisteix. Els finals, 
ens deien, són inevitables. 
Potser sí. Era una mane-
ra de mirar-s’ho. Jo, cada 
cop més prefereixo veure 
en els finals l’inici d’una 
cosa nova plena de possi-
bilitats. Penso això mentre 
observo la nova imatge del 
Terror Molins, el nou logo-
tip del “nostre” Festival de 
Cinema de Terror. Si no 
fos així, què li va passar 
al ganivet sagnant damunt 
d’una pastilla negra quan 
va ser substituït pel mig 
cap? I què serà ara de la 
seva imatge davant la vam-
pírica M? A algú li tallen 
el cap. Algú perd el cap. 
Algú mossega... Mutacions. 
Noves pulsions que engen-
dren nous horrors, que 
d’això es tracta.   

El primer logotip del 
Terror Molins es va dis-
senyar l’any 2003 quan, 
a través de l'acord de 
col·laboració amb Sitges, 
va passar a ser un festival, 
format per les mítiques 12 
Hores, l’acabat de néixer 
“Concurs de curts” i algu-
na activitat paral·lela més. 
Aquest primer logotip, el 
del ganivet ensangonat, 
sorgeix arran del cartell 
de l’edició del 2002, obra 
del dissenyador Antonio 
Andreu. L’any següent neix 
el logotip del cap, però 
només com a imatge estam-
pada a la primera i mítica 
samarreta que es va produir 
a partir d’un altre cartell, 
obra del mateix i enyorat 
dissenyador molinenc. Poc 
després ja es va adoptar 

com a imatge de marca i, 
amb petites modificacions 
de tipografia o de trànsit del 
color al monocolor, ens ha 
acompanyat fins ara. Calia 
una nova identitat corpo-
rativa i de reposicionament 
de la marca de Festival? 
Modestament crec que sí: Y 
es que los tiempos avanzan 
que es una barbaridad!!! 
Les noves tecnologies 
necessiten d’un nou llen-
guatge més clar i visible en 
tots els formats, que aporti 
visibilitat i una identificació 
precisa de la marca Terror 
Molins en un món globalit-
zat. Crec que s’ha aconse-
guit tot això sobradament, 
de manera tan simple com 
contundent, amb la bellesa 
irresistible i elegant  d’un 
ullal a punt de convertir-te 
en vampir. 

Tal com diuen els seus 
responsables: “La proposta 
neix de la inquietud del 
Comitè Organitzador del 
Festival –que se celebra 
des de 1973– en posicio-
nar-se com un esdeveni-
ment cultural de referència 
dins el sector audiovisual 
nacional. La repercussió 
del certamen ha anat en 
augment, però no teníem 
una gràfica consistent que 
pogués consolidar-se en les 
seves múltiples aplicacions. 
La solució ha estat recó-
rrer a l’imaginari popular 
al voltant de les pel·lícules 
de terror. S’ha construït el 
símbol M a mida, 
amb uns trets exa-
gerats basats en les 
pel·lícules dels 80 
i 70 del gènere en 
qüestió. 
A m b 
la M 
re i v in -
diquem 

la importància i l’orgull 
de Molins de Rei com a 
localització del Festival. La 
intenció és construir una 
marca paraigua que iden-
tifiqui el Festival en totes 
les seves aplicacions i que 
convisqui amb cada un dels 
cartells que es publiquen 
en les seves respectives edi-
cions”.

Moltes felicitats!

De Palma vs. De Palma, 
el leimotiv del Festival
Per acabar, i ja que enca-

rem la recta final dels pre-
paratius de la nova edició, 
m’agradaria parlar sobre el 
leitmotiv d’enguany: “De 
Palma vs. De Palma” (ben-
vingut sigui si es conver-
teix també en una excusa 
per escriure un nou llibre!) 
i de la meva relació infidel 
al seu cinema. El director 
em va fascinar, com molt 
bé diu el director artístic del 
Festival, l’Albert Galera, 
pels llargs plans seqüències, 
la pantalla dividida, el des-
doblament directe i també 
el metafòric, la provocació, 
el desig i la intromissió... 
principalment durant la 
dècada dels 80. Títols com 
Dressed to kill (1980), Blow 
up (1981), Body Doble 
(1984), pures 
aproximacions 
h i tchcoknia -
nes, o d’altres 
com Scarface 
(1983), o una 

de les meves preferides, 
The Untouchables (1987), 
que em tenien literalment 
pendent de la cartelle-
ra; Snake eyes (1988) ja 
la vaig recuperar en vídeo 
bastants anys després. Al 
De Palma posterior li vaig 
perdre la pista, fins al punt 
de sorprendre’m que fos 
ell qui signava la prime-
ra i segurament encara la 
millor de les entregues de 
Misión Imposible (1996) 
del bo d’en Cruise, de la 
qual, si ho recordeu, el 
mes passat comentàvem la 
seva darrera entrega. En fi, 
un paio que és capaç de 
reconèixer davant càmera, 
en un estimable documen-
tal sobre ell i el seu cinema, 
que “Les meves pel·lícules 
solen decebre a la gent” o 
“No tinc ni p... idea de com 
funcionarà una pel·lícula 
meva, però el cas és que 
tampoc m’importa el més 
mínim”. Parla ben clar quan 
diu que és un film maker 
de raça i sobretot diferent. 
Tal com deia un conegut 
meu, tot i que no parlava de 
cinema: “És que el que és 
diferent sempre decep, però 
mai mor”. Amén

Salut i bon cinema!
Pere Jordi Munar

Telefons d’interés
OFICINES ADMINISTRATIVES

93 680 3340 Ajuntament

93 680 3341 Of. Informació

93 680 3362 Fax Ajuntament

93 680 3733 Medi Ambient i Territori

93 680 3731 Serveis Personals

93 668 0680 Piscina Municipal

93 680 1976 Gestió Tributària

93 668 5452 Punt d’Infor. Juvenil

93 668 1595 Correus

93 668 1730 Jutjat de Pau

93 668 2586 Notaria

93 666 7311 Agencia Tributària 

93 666 8345            Registre de la Propietat 

                         de Sant Feliu de Llobregat

93 685 1988 Oficina de Treball

  de la Generalitat 

URGÈNCIES

93 668 8866 Guàrdia Urbana

93 632 7440 Comissaria de Policia

93 668 7711 Ambulatori

93 680 2876 Ambulatori/Urgències

112 Bombers

93 680 1639 Cementiri

93 668 79 61   Serveis Funeraris 

902 231 132                          i Tanatori

061 Ambulàncies

93 640 8080 Taxis

93 668 5530 Centre Mèdic Molins

93 668 2594 RENFE

900 750 750 Gas Natural

AVARIES

900 394 041 Gas Natural

93 602 2701 ENDESA

93 680 0888 Enllumenat públic

902 186 018 Servei municipal d’aigües

EQUIPAMENTS PÚBLICS

93 680 52 63                    Federació Obrera

93 680 1572 Pavelló Poliesportiul

93 668 0680 Piscina Municipal

93 680 0254 Mercat Municipal

93 680 2663 Llar Municipal d’Avis

93 680 1681 Biblioteca Pau Vila

93 668 2226 Llar d'infants Mpal. El Rodó

93 668 4660 Llar d’infants Mpal. El Molí

93 668 8482  Llar d'infants Mpal. La Traca

93 668 6259    Llar d'infants privada El Cargol

93 680 1636 Escola d’Adults Rafael Farré

93 680 1645 Escola El Palau

93 668 3529 Escola Castell Ciuró

93 668 4054 Escola Estel

93 680 1633 Escola l’Alzina

93 680 1620 Escola Pont  de la Cadena

93 668 7466 Escola Josep Ma. Madorell

93 680 2709 Col·legi Virolai

93 668 3450 Col·legi Sant Miquel

93 668 68 55                      Escola La Sínia

93 668 3762 Institut Bernat el Ferrer

93 680 2438 Institut Lluís de Requesens

93 680 2488 Centre Cívic l’Àngel

93 668 2228 Centre Comunitari 

 Pont de la Cadena

93 680 1663 Can Santoi

93 668 4812 Centre d’Ocupació i  

 Desenvolupament Joan N. García-Nieto

93 680 1637 Escola Municipal de  

 Música Julià Canals

93 680 09 96        Centre Cívic Riera Bonet  

SERVEIS

93 668 1839        Parròquia de Sant Miquel

93 668 6161 Ràdio Molins de Rei

93 668 39 21 Deixalleria

93 680 3340 Arxiu Municipal

93 668 18 18                Creu Roja                       

93 668 77 51                                   Museu

El Festival de Cine de Terror estrena logotip 

El Festival de Cinema de 
Terror de Molins de Rei, 
amb la col·laboració de la 
Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Molins de 
Rei i la Biblioteca Pau Vila, 
convoquen el 12è Concurs 
de Microrelats de Terror-
2018, dedicat a relats que 
s’integrin dins el gènere de 
terror, escrits en català i/o 
castellà.

Després de l’èxit de l’edi-
ció anterior, amb més de 90 
microrelats rebuts d’insti-

tuts d’arreu de Catalunya, 
l’edició d’enguany manté 
el Premi Especial Instituts, 
destinat a l’alumnat de bat-
xillerat o cicles formatius 
que hi vulgui participar.

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

Aquesta categoria 
inclourà dos premis: el 
millor microrelat escrit en 
llengua catalana i el millor 
microrelat en llengua cas-
tellana. Els guanyadors 
obtindran una entrada per a 
les 12 Hores de Terror i un 
lot de productes de marxan-
datge del Festival.

El termini d’admissió 
dels treballs finalitzarà el 
diumenge 30 de setembre 
de 2018 i s’hauran de fer 
arribar per correu electrò-

nic, com a document de text 
adjunt, a l’adreça següent: 
relats@molinsfilmfestival.
com 

Podeu consultar les 
bases que regeixen aquest 
concurs en l’enllaç següent: 
http://www.molinsfilm-
festival.com/wp-content/
uploads/2018/02/Bases-
Microrelats-TerrorMolins-
2018-Cat.pdf

Biblioteca Pau Vila

El 12è Corncurs de Microrelats de Terror presenta el 2º Premi 
Especial Instituts per a l'alumnat de batxillerat i cicles formatius
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Al llarg del mes de juny, els 
Dimonis de Molins de Rei i 
les seves bèsties, els dracs 
Llum, Foc i Tro, van visitar 
Castelló per fer-hi diferents 
actuacions.

La primer la van fer els 
Dracs de Molins de Rei, 
portats pels membres de la 
Colla Infantil. Els Dracs 
van participar en la XIX 
Trobada de Bèsties de Foc 
de Castelló, el 9 de juny, 
a la plaça Major i pels 
carrers cèntrics de la ciutat. 
Aquesta és la trobada més 
nombrosa de bestiari del 
País Valencià i es va desen-
volupar en diferents actes, 
entre els quals hi va haver 
la celebració del 10è ani-
versari del Bestiari Infantil 
de la ciutat, on els nostres 
dracs van lluir el seu ball de 
gala en l’encesa inicial. Tot 
seguit es va fer el correfoc, 
conjuntament amb colles de 
Castelló, Onda, Borriana, 
Vinaròs, Reus, Barcelona i 
Sant Boi de Llobregat. La 
gran quantitat de gent que 
va ser present al llarg del 
recorregut va poder gaudir 
de les enceses i de les carre-
res dels Dracs de Molins de 
Rei, empaitant a tothom qui 
volia saltar i ballar amb les 
espurnes i el so dels tabals.

La segona actuació, a 
Grau de Castelló, la van 
fer els components adults 
de la colla. En aquest cas 
es va participar en el corre-
foc de la XVIII Trobada 
de Dimonis per Sant Joan 
i Sant Pere a les Festes del 
Grau, el 30 de juny, conjun-
tament amb l’entitat orga-
nitzadora, els Botafocs de 
Castelló, entitat amb més 
de 20 anys desenvolupant 
la cultura del foc al País 
Valencià. Aquest correfoc 
va transcórrer pels carrers 
cèntrics del Grau i va tenir 
molta presència de públic, 
que va gaudir de les enceses 
continuades de les colles de 

dimonis. Cal destacar que 
les percussions de les dues 
colles van tocar conjuntes 
i això va fer que la germa-
nor entre les dues colles 
s’aprofundís encara més.

Hem de remarcar que 

aquesta visita a Castelló 
va anar molt més enllà 
de les actuacions en els 
dies assenyalats, ja que els 
Dracs de Molins de Rei van 
formar part de l’exposició 
“Les bèsties tradicionals i el 

bestiari infantil”, que va ser 
organitzada pels Botafocs i 
es va poder veure al Museu 
d’Etnologia de Castelló al 
llarg de tot el mes de juny 
i principis de juliol, amb un 
gran nombre de visites.

Us esperem als correfocs 
de Festa Major: el dissabte 
22, al Correfoc Infantil i el 
divendres 28, al Correfoc 
d’Adults.

Dimonis de Molins de Rei

Els Dracs i els Dimonis de Molins de Rei visiten Castelló

Imma Colomer va ser 
guardonada amb el Premi 
Margarida Xirgu de teatre, 
que reconeix la millor inter-
pretació teatral femenina de 
la temporada. El premi se’l 
va endur per la seva inter-
pretació del personatge de 
Júlia a l’obra Que rebentin 
els actors, de l’uruguaià 
Gabriel Calderón, que es va 
poder veure al TNC sota la 
direcció del mateix autor.

El guardó el concedeix 
l’Ajuntament de Molins 
de Rei i l’Agrupació 
Dramàtica de Barcelona, en 
col·laboració amb l’Institut 
del Teatre. Com és tradició, 
l’actriu va rebre un anell 
d’or personalitzat i el seu 
nom ha quedat inscrit a la 
Ronda de les Actrius, de la 
plaça Margarida Xirgu de 
Barcelona.

Redacció

L’actriu Imma Colomer guanya el 44 
Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu
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El Centre Excursionista 
Molins de Rei (CEM) ja ha 
enllestit la seva programa-
ció de tardor. Com que en 
el moment que es publiqui 
aquest número ja s’hauran 
desenvolupat totes les acti-
vitats del mes de setembre, 
passem a ressenyar les dels 
propers mesos d’octubre i 
novembre. Com és habitual, 
totes les activitats són obertes 
a tothom i des de l’entitat 
molinenca animen a partici-
par-hi.

El diumenge 7 d’octubre 
es farà la 55a edició de la 
prova d’orientació “La 
Marxeta”.  Les inscripcions 
s’obren per Internet el dia 17 
de setembre i es podran fer de 
forma presencial al local del 
CEM a partir del 2 d’octubre. 
El lliurament de premis als 
guanyadors es farà el dissabte 
3 de novembre, a les set de la 
tarda, al local del CEM. En el 
mateix acte s’aprofitarà per 
lliurar les medalles als socis 
que enguany han assolit el 
seu primer cim de cota 3.000 
o superior, i es farà un reco-
neixement a tots els socis que 
aquest 2018 han fet el seu 
25è i 50è aniversari, respec-
tivament, com a membres de 
l’entitat.

Una altra prova esporti-
va que es farà serà el 1r 
Mig Km Vertical de Molins 
de Rei. Serà el primer cop 
que es podrà veure a la vila 
aquesta competició, orga-
nitzada per la Secció de 
Caminades de Resistència del 
CEM en col·laboració amb 
l’atleta molinenc Marc Caus 
Cortell. La prova es farà el 14 
d’octubre.

Pel que fa a les Seccions 
del CEM, la de Medi Ambient 
ha programat per al diumenge 
21 d’octubre una caminada 
tardoral entre camps de vi-

nyes fins a les gorgues del riu 
Foix, dins el terme de Sant 
Martí Sarroca, a la comarca 
de l’Alt Penedès. Al novem-
bre, la sortida serà el dia 11 
i consistirà en una camina-
da per les balmes naturals 
de Sescorts i els Obits de 
Matadepera, al Parc natural 
de Sant Llorenç del Munt i 
l’Obac. Una passejada mati-
nal per camins d’un dens 
alzinar amb boixos i ave-
llaners fins a arribar a unes 
coves naturals que s’havien 
fet servir com a refugi o allot-
jament.

La Secció de Muntanya en 
Família ha obert excepcional-
ment les seves excursions de 
tardor per donar-se a conèixer 
entre les famílies que no 
siguin sòcies del CEM. El 
diumenge 28 d’octubre aniran 
al Solsonès per caçar bolets a 
la serra de Busa i el diu-
menge 18 de novembre, als 
castanyers del Montseny. Si 
voleu participar-hi, envieu un 
missatge de correu electrònic 
a muntanyaenfamilia@cem-
molins.cat.     

Per a les persones més 
acostumades a caminar, la 
Secció de Senderisme ha 
programat dues  excursions: 
la primera serà el diumenge 
21 d’octubre al congost de 
Mont-rebei, a la comarca de 
la Noguera, una ruta espec-

tacular a peu de 19 km i 
321 metres de desnivell, però 
que no es recomana per a 
persones que pateixin verti-
gen. La segona excursió de 
senderisme serà el diumenge 
18 de novembre als cingles 
de Centelles, a la comarca 
d’Osona. Una caminada de 15 
km i 500 metres de desnivell 
per la serra de Fontderola, 
amb els cims del Puigsagordi 
i el puig Castellar, amb trams 
on cal ajudar-se amb cordes. 

Finalment, la Secció de 
Veterans ha programat activi-
tats més tranquil·les i reposa-
des, però no per això menys 
atractives. Per exemple, per 
al diumenge 28 d’octubre 
proposen una visita guiada 
al castell de Requesens, a la 
serra de l’Albera. Aquest cas-
tell està situat sobre un turó 
que domina totes les valls 
meridionals del puig Neulós 
i el seu terme correspon al de 
l’antic poble de Requesens, 
que actualment forma part 
del municipi de la Jonquera. 
El diumenge 25 de novem-
bre aniran a Tarragona, on 
l’antropòleg Jaume Martell 
Gassó els oferirà una visi-
ta teatralitzada als espais 
d’aquesta ciutat on va viure 
i treballar el científic Antoni 
de Martí i Franquès (1750-
1832), pare de l’anomenada 
Revolució Química.   

El desplaçament en les 
excursions de les seccions 
de Senderisme i de Veterans 
es fa amb autocar. Per això, 
els organitzadors recomanen 
que us inscriviu a les seves 
activitats amb prou antelació. 
Les activitats que organitzen 
les Seccions de Tir amb Arc, 
Alta Muntanya, Escalada, 
Cicloturisme i Caminades 
de Resistència són exclusi-
ves per a socis del CEM. Si 
voleu formar part d’aquestes 
seccions, podeu informar-vos 
al carrer Major, número 109, 
de dilluns a divendres, de 19 
a 21 h, o bé podeu enviar un 
missatge als diferents respon-
sables a través de les adreces 
electròniques que trobareu al 
web de l’entitat (www.cem-
molins.cat).

Àngel Beumala

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Molins 
de Rei promou la informació i la dinamització dels 
nois i noies dels centres de secundària de la vila a 
través del programa PIDCES del Punt Jove

Enguany, durant el curs escolar 2018/19, el Punt Jove, 
servei  de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de 
Molins de Rei, posarà a l’abast de l’alumnat i profes-
sorat de l’Institut Bernat el Ferrer, de l’Institut Lluís 
de Requesens, del Col·legi Manyanet i del Col·legi 
Virolai el Programa PIDCES - Programa d’Informació 
i Dinamització als Centres de Secundària.  

 Els objectius principals del Programa PIDCES són:
 *Fer arribar informació als nois i noies sobre dife-

rents àmbits de la seva vida amb l’objectiu de treballar 
per la igualtat d’oportunitats a través de la informació i 
dinamització.

*Fomentar l’adquisició d’hàbits consultius i partici-
patius entre el jovent dins del seu àmbit més proper i 
durant tot el procés de desenvolupament personal.

*Prevenir conductes i hàbits de risc a través de la 
informació.

Per complir aquests objectius, el Punt Jove ofereix 
els següents serveis als centres de secundària: 

Punt Jove mòbil a l’hora del pati: un cop a la set-
mana, la informadora del Punt Jove s’apropa als centres 
de secundària per atendre les consultes o propostes de 
l’alumnat

Cartellera informativa del Punt Jove als centres de 
secundària

Col·laboració en el treball de recerca i crèdits de 
síntesi: el Punt Jove ajuda molts alumnes en la seva 
recerca mitjançant els recursos i la informació de què 
disposa

Col·laboració en esdeveniments puntuals a petició 
del centre: Setmana Cultural, Portes Obertes, Setmana 
de la Família...

Calendari d’activitats d’informació i dinamit-
zació. Cal destacar que un dels temes amb més pes 
en el Programa PIDCES és el calendari d’activitats 
d’informació i dinamització, amb xerrades, tallers, 
obres de teatre sobre diferents temes d’interès, hàbits 
saludables – alimentació, prevenció de drogodepen-
dències, afectivitat i sexualitat–, noves tecnologies, 
relacions igualitàries i sense violència entre els joves, 
educació viària, voluntariat lingüístic, mobilitat interna-
cional, consum responsable...  

Aquestes activitats s’organitzen en coordinació amb 
els equips docents dels centres i tenint en compte les 
característiques i necessitats de l’alumnat.

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//pijmolins-
derei.blogspot.com

Tornen les activitats del CEMPunt Jove
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Estadística parroquial dels 
mesos de juliol i agost 

Durant els mesos de juliol i agost, a la parròquia de 
Sant Miquel Arcàngel de la nostra vila es van celebrar 
6 batejos, 2 matrimonis i la cerimònia religiosa de 19 
exèquies.

Juliol
Batejos

Dia 8: Joana Cardona Gimeno i Josep Cardona 
Gimeno
Dia 14: Marc Adrián Tabares Maciel
Dia 15: Lucas Pinto Gil 
Dia 22: Denisse Marcel Sosa Báez; Gilian Gil Feria

Matrimonis
Dia 15: Luis Gil Sánchez amb Yasmina Pinto Rue

Exèquies
Església de Sant Miquel

Dia 16: Teresa Planas Roig, de 91 anys

Capella del Tanatori
Dia 5: Montserrat Carbonell Marcé, de 73 anys
Dia 6: Angelina Ollé Anducas, 84 anys
Dia 11: Montserrat Farré Cardona, de 86 anys
Dia 13: Maria Jacas Brach, de 85 anys; 
            Lluís Planas Roig, de 83 anys
Dia 15: José Pérez Blanco, de 74 anys; 
           Ángel Domínguez Sánchez, de 73 anys
Dia 19: Juan Francisco Jiménez Monge, de 49 anys;
            Dolors Pérez Villanueva, de 87 anys
Dia 25: Francisca Escudero Hernández, de 86 anys

Agost
Matrimonis

Dia 25: Daniel Poyato Ortiz amb Susana Escrig 
González

Exèquies
Església de Sant Miquel

Dia 10: Montserrat Geis Riu, de 74 anys
Dia 26: Joan Forns Lorman, de 70 anys

Capella del Tanatori
Dia 4: Antonia Pérez Valle, de 93 anys
Dia 11: José Martínez Carreño, de 83 anys
Dia 17: María Remedios Benítez Márquez, de 94 
anys
Dia 21: M. Montserrat Nieves Mercado Pujol, de 60 
anys; 
            Pilar Sala Guilera, de 93 anys
Dia 31: Francesc Insensé Marco, de 94 anys

Secció elaborada per Josep Artés i Martí

La fotògrafa molinenca 
Paula Artés Garcia és una 
de les 32 seleccionades per 
optar al prestigiós premi 
fotogràfic Unseen Dummy 
Award que s’atorgarà a 
Amsterdam (Països Baixos) 
el 21 de setembre.

Durant el certamen, en 
concret, del 21 al 23 de 
setembre, s’exposaran les 

32 maquetes fotogràfiques 
seleccionades. El guanya-
dor obté com a premi la 
publicació, en forma de lli-
bre, del treball presentat. 

Paula Artés ha estat 
seleccionada per seu pro-
jecte de fotollibre anomenat 
Fuerzas y cuerpos, amb el 
qual qüestiona l’espai ocult 
de poder i control de la 

Guàrdia Civil a Catalunya.

Redacció

La PARM (Plataforma 
Afectats Residència 
Molins) no es refia de les 
bones paraules de l’equip 
de govern municipal sobre 
la construcció de la nova 
residència. Per aquest 
motiu, el passat 30 de juliol, 
membres de la PARM es 
van reunir amb el secretari 
general de Benestar Social 
i Família de la Generalitat, 
Josep Ginesta, i amb el 
subsecretari de la mateixa 
conselleria, Francesc 
Iglesias.

Durant la trobada, la 
PARM va voler saber si en 
el mes de setembre, tal com 
s’havia compromès el con-
sistori molinenc, se sabria 
exactament el nombre de 
places concertades que tin-
dria la nova residència per 
a la gent gran a Molins de 
Rei. Ginesta va assegurar 
a la PARM que no hi havia 

cap problema, però que no 
ho podien fer si no rebien 
tota la documentació que 
havien demanat a l’Ajun-
tament, documentació que, 
a data de la trobada, 30 de 
juliol, no havien rebut.

En un comunicat de 
premsa, la PARM afirma 
que si aquest compromís no 
se signa, “és per la demo-
ra de l’estudi de viabilitat, 
finançament i model que ha 
d’elaborar l’equip tècnic de 

l’Ajuntament de Molins de 
Rei”, un estudi que, recorda 
la PARM, es va acordar 
d’elaborar el 12 d’octubre 
del 2017.

La PARM demana 
a l’equip de govern i “a 
tots els partits politics del 
nostre Ajuntament” que 
es posin les piles, “perquè 
volem la residència per a 
l’any 2019”, conclouen.

Josep Ferrer

L’estàtua de Lluís Com-
panys, obra de l’artista 
molinenc Joan Guitart, 
que va ser instal·lada el 
23 d’abril al Racó de Lluís 
Companys, només ha durat 
sencera tres mesos.

El 23 de juliol era objec-
te d’un acte vandàlic pel 
qual va desaparèixer la fusta 
d’olivera que hi havia a la 
part de d’alt de l’escultura. 

Sense entrar a valorar la 
creació artística ni justificar 
el vandalisme, la configu-
ració de l’obra d’art era 
molt llaminera per a aquells 
que van passats de voltes i 
volen fer la “gracieta”.

J.F.

La PARM no es refia dels compromisos adquirits per 
l’equip de govern per la construcció de la residència

Malmeten l’estàtua de Lluís Companys

La fotògrafa Paula Artés, seleccionada 
al premi Unseen Dummy Award

Abans Després
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La ciclista molinenca Sandra 
Jordà Pascó, de 37 anys, ha 
afegit un nou èxit esportiu 
a la seva carrera ciclista. 
Aquest estiu ha acabat en 
quarta posició, dins la cate-
goria UCI Femení Elit, en 
una de les curses ciclistes 
més dures del món, orga-
nitzada per la Unió Ciclista 
Internacional (UCI) i la més 
important de les que es dis-
puten a Amèrica del Sud, 
l’anomenada La Leyenda 
del Dorado.

La prova, dividida en 
7 etapes, es va disputar a 
Colòmbia del 29 de juliol 
al 4 d’agost. Els ciclistes, 
que formaven equips de 
dos corredors, van haver 
de superar 466 quilòmetres 
amb un desnivell positiu de 
15.496 metres.   

Sandra Jordà, que 
defensava els colors de 
l’equip BTT Loulé Elevis 
Orbea Club, feia parella 
amb la portuguesa Celina 
Carpinteiro. En una de les 
etapes, la Sandra va estar 
a punt d’abandonar. Així 
explicava la seva expe-ri-
ència: “Avui ha estat el dia 
més dur de la meva vida 
dalt d’una bicicleta. En 
el quilòmetre 1 he notat 
una fuetada a l’esquena 
que m’ha impedit pedale-

jar amb força sense sen-
tir dolor. Si hagués estat 
una carrera individual, no 
hagués dubtat a abando-
nar, però no hagués estat 
just veure com la meva 
companya ho donava 
tot i avui, que em tocava 
patir, havia de lluitar fins 
al final. Vam aconseguir 
arribar a la meta després 
de 108 quilòmetres amb 
3.788 metres de desnivell 
positiu i pujant el volcà 
Nevado del Ruiz, de 3.850 
metres d’alçada”.

L’any passat, la Sandra 
va obtenir la medalla d’or 
al Campionat d’Euro-
pa Ultra Marathon, men-
tre que aquest 2018 s’ha 
hagut de conformar amb la 
medalla de bronze. També 

ha guanyat la medalla 
d’or al Campionat d’Es-
panya d’Enduro els anys 
2017 i 2018; la d’argent, al 
Campionat d’Espanya XCE 
del 2017 i la de bronze, en 
el mateix campionat, aquest 
2018. A més, també va gua-
nyar la primera edició de 
La Molinenca, una prova 
no competitiva de 47 qui-
lòmetres, amb 1.200 metres 
de desnivell, que es va dis-
putar el passat 3 de juny per 
Collserola.

Josep Ferrer

Els nedadors molinencs 
Joan Xambó i Lluís 
Basagaña van obtenir la pri-
mera posició en la categoria 
Màster masculí de la traves-
sia Volta del Serrà, que es 
va disputar el 26 d’agost a 
Sant Feliu de Guíxols. Una 
altra parella molinenca, la 
formada per Jordi Vendrell 
i Montse Jorro, van que-
dar tercers en la categoria 
Màster mixt.

La Volta del Serrà, que 
enguany arribava a la tret-

zena edició, consisteix en 
un recorregut de set qui-
lòmetres en un circuit 
d’anada i tornada durant el 
qual un component neda 
i l’altre l’acompanya amb 
un caiac per indicar-li el 
rumb i fer-li el seguiment 
al seu costat.  La parti-
cularitat de la travessa és 
que els dos components de 
l’equip poden rellevar-se en 
les dues especialitats tantes 
vegades com vulguin. 

Redacció

Amb el mes de setembre 
s’inicia una nova tempo-
rada de billar. La Secció 
de Billar del Foment CiA 
s’ha marcat enguany un 
important repte: lluitar al 
màxim per tots els títols 
possibles. Per aconseguir 
aquest objectiu s’ha deci-
dit reforçar l’equip A de 
3 Bandes, que jugarà a 1a 
Divisió Catalana, amb la 
incorporació de dos nous 
jugadors: Marc Maymó, 
que retorna al club dels seus 
orígens després de militar 
set anys a la disciplina del 
CB Barcelona, i el fitxat-
ge més mediàtic d’aquest 
estiu, Sergi Jiménez, consi-
derat la passada temporada 
el jugador número 1 del 
rànquing català. A més de 

disputar la Lliga Catalana, 
aquest equip participarà a la 
Lliga Nacional de 3 Bandes 
per Equips.

Els equips B i C de 3 
Bandes, que militen a la 
3a Divisió Catalana, tenen 
l’objectiu d’aconseguir, 
un del dos, l’ascens a 2a 
Divisió.    

L’altra disciplina que es 
juga per equips és la de 4 
Modalitats. L’equip A, que 
milita a la Divisió d’Honor, 
i de la qual és vigent cam-
pió de Catalunya,  man-
tindrà el bloc de jugadors 
que tan bon rendiment van 
assolir la temporada ante-
rior. L’equip B, que juga 
a 1a Divisió, i l’equip C, 
a 2a Divisió, continuaran 
amb la seva tasca de seguir 

formant jugadors per als 
equips superiors.

En l’àmbit Individual, els 
27 jugadors federats segui-
ran participant, tal com han 
fet fins ara, en les diferents 
modalitats –Lliure, Quadre 
47/2, Quadre 71/2, Banda, 3 
Bandes, Artístic, 5 Quilles i 
Biathlo–, en les seves dife-
rents categories. 

Aquest any, la Secció 
de Billar del Foment cele-
bra el 60è aniversari de la 
seva fundació. Per poder-ho 
commemorar, s’ha demanat 
a la Federació Catalana de 
Billar poder organitzar el 
I Open 3 Bandes Vila de 
Molins de Rei, que se cele-
brarà a la vila del 6 al 9 de 
desembre de 2018. 

Redacció

L’equip Sènior A femení 
del Club Vòlei Molins, que 
aquesta temporada jugarà a 
la Primera Divisió espanyo-
la, s’anomena Catec Vòlei 

Molins gràcies a l’acord de 
patrocini signat entre el club 
i l’empresa molinenca. 

Redacció 

La Secció Billar Foment s'ha reforçat 
per afrontar una nova temporada

Sandra Jordà acaba quarta en la 
dura prova ciclista La Leyenda del Dorado

Xambó i Basagaña guanyen 
la travessia Volta del Serrà

Catec patrocina el primer 
equip del Club Vòlei Molins

El jove nedador del Club 
Natació Molins de Rei 
Gerard Gil s’ha proclamat 
campió d’Espanya de 200 
metres esquena, categoria 
Aleví, amb un temps de 
2:15.07, de manera que 
ha revalidat el títol que va 
aconseguir l’any passat.

En el mateix campionat, 
disputat a Sabadell del 19 
al 22 de juliol, en Gerard 
va aconseguir la medalla 

de bronze en els 100 metres 
lliures amb un temps de 
55.61, però no va poder 
revalidar el títol dels 100 
metres esquena aconseguit 
l’any passat en quedar quart, 
amb un temps d’1:04.22.

En el mateix campionat, 
Marta Àlvarez va quedar 
quarta d’Espanya de 100 
metres braça amb un temps 
d’1:21.66.

Redacció 

Gerard Gil, campió d’Espanya 
de 200 metres esquena
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Entre els dies 5 i 8 de juliol, 
el Poliesportiu Pisuerga 
de Valladolid va acollir 
el Campionat d’Espanya 
de Trampolí 2018. Fins 
a la capital castellana es 
van desplaçar un total de 
406 gimnastes pertanyents 
a dotze federacions terri-
torials: Andalusia, Aragó, 
Astúries, Balears, Canàries, 
Catalunya, Castella la 
Manxa, Galícia, Madrid, 
Múrcia, País Basc i Castella 
i Lleó.

La jove gimnasta 
de Molins de Rei Íngrid 
Caballero, del Club 
Gimnàstic les Moreres, que 
des del juliol del 2017 cursa 
els seus estudis i entrena 
al CAR de Sant Cugat del 
Vallès, aspirava a millorar 
la cinquena plaça obtinguda 
l’any anterior. El dia de les 
preliminars, l’Íngrid, amb 
un exercici espectacular, es 
va classificar com a prime-
ra de grup per a la final que 
tindria lloc el dissabte. Va 
ser una final molt disputa-
da, durant la qual les 8 fina-
listes van aconseguir aca-
bar els seus exercicis amb 
èxit, cosa que encara afegia 
més nervis a la gimnasta de 
Molins de Rei, ja que en 
ser la primera classifica-
da a les preliminars va ser 
l’última a fer la seva rutina, 
la qual va culminar amb una 
excel·lent execució. Tot el 
pavelló va emmudir espe-
rant el veredicte dels jutges, 
que al final van assignar-li 
una puntuació de 48.710 
que la feia pujar a la segona 
posició i, per tant, li atorga-
va la medalla de plata.

Sisena a l’Scalabisup
Entre els dies 12 i 15 de 

juliol, l’Íngrid va represen-
tar la Federació Catalana 
de Gimnàstica en el torneig 
internacional Scalabiscup 
2018, que se celebrava a 

Portugal. Durant les 
preliminars va tornar 
a passar com a pri-
mera de grup i va 
batre la seva pròpia 
marca personal amb 
una nota de 40.680 en 
l’exercici obligatori; 
50.135, en l’exercici 
lliure i un total de 
90.815. Tot apunta-
va que obtindria la 
primera plaça, ja que 
treia més d’un punt i 
mig a la segona clas-
sificada, però aquesta 
vegada els nervis li 
van jugar una mala 
passada i una petita errada 
a la final la va portar a una 
més que meritòria sisena 
plaça del torneig interna-
cional. Tot i això, els seus 
entrenadors, Guillem Vila i 
Clara Bozzo, la van felici-
tar pel gran campionat que 
fins llavors havia desenvo-
lupat. Segons ells, la seva 
rutina era una mostra del 
que és capaç i demostra la 
seva indiscutible evolució 
i millora.

Classificada per al 
Mundial de Trampolí
Del 6 al 8 de novem-

bre l’Íngrid participarà en 
el Mundial de Trampolí a 
la categoria 17-21 que es 
disputarà a Sant Petersburg 
(Rússia). Competirà en les 
disciplines de Trampolí i 
Sincronisme fent pare-
lla amb la seva companya 
Nayra Rexach.

L’objectiu de l’Íngrid 
és fer bé el seu exercici 
i classificar-se entre les 8 
millors gimnastes del món 
de la categoria cosa que li 
donaria plaça per disputar 
la seva primera final en un 
mundial. 

Gimnàstica en trampolí 
La gimnàstica en tram-

polí és una disciplina espor-
tiva de la gimnàstica que 

consisteix a fer una sèrie 
d’exercicis executats en 
diversos aparells elàstics, 
la principal protagonista de 
la qual és l’acrobàcia. Està 
dividida principalment en 
tres especialitats: tumbling, 
doble minitrampolí i llit 
elàstic, l’última de les quals 
és olímpica des de Sydney 
2000. 

El llit elàstic és l’aparell 
més reconegut de la gim-
nàstica en trampolí gràcies 
al seu debut en els Jocs 
Olímpics de Sydney 2000. 
S’hi competeix amb exer-
cicis obligatoris i lliures de 
10 elements. En l’obligato-
ri, prima fer mortals fàcils 
on s’observi bona execu-
ció (posició, obertura, col-
locació de les cames i dels 
braços) i en el lliure es fan 
elements en els quals preval 
la dificultat (cada gir en 
l’eix transversal o longitu-
dinal augmenta la dificultat 
i la puntuació de cada ele-
ment). En els nivells més 
avançats es fan acrobàcies 
entre les quals són habituals 
dobles i triples mortals amb 
o sense girs. Els jurats ava-
luen els gimnastes amb una 
fórmula en la qual intervé 
el grau de dificultat de la 
rutina o salt fet juntament 
amb l’execució.

R.C.

L’actual campiona 
de Catalunya de Via 
Olímpica 7, la molinenca 
Aina Puig, que fa els seus 
entrenaments al CAR de 
Sant Cugat, és la nova 
subcampiona d’Espanya 
de la seva categoria des-
prés del campionat esta-
tal que es va disputar 
a Guadalajara a mitjan 
juliol. 

L’Aina va quedar 
segona a la general. Per 
aparells va aconseguir 
l’or en barra i la plata en 
paral·leles i terra.

Redacció

Les instal·lacions de Can 
Piqué, en el terme munici-
pal de Montcada i Reixac, 
van acollir la final del 
Campionat d’Espanya de 
Tir en Arc en la modali-
tat de 3D en bosc. El jove 
arquer molinenc Pol Moyès 
va obtenir el Subcampionat 

estatal de la seva categoria
El Pol culminava així la 

bona feina feta durant tota la 
temporada, que l’ha portat a 
guanyar la Lliga Catalana, 
el Campionat de Catalunya 
i el Subcampionat d’Espa-
nya. 

Redacció

Íngrid Caballero obté el 
Subcampionat d’Espanya de 
Trampolí i es classifica pel Mundial

La molinenca Aina Puig es 
proclama subcampiona d’Espanya

Pol Moyès obté el Subcampionat 
d’Espanya de Tir en Arc 3D
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El 9 de juliol passat, 13 
gimnastes del Club Gimnàs 
Molins de Rei es van des-
plaçar a Guadalajara per 
disputar el Campionat 
d’Espanya de Gimnàstica 
Artística de Base i Absolut. 

En la categoria Base 
6 hi van participar Sara 
Martínez i Xènia Coronas. 
La Xènia, que va estar entre 
les tres primeres classifi-
cades durant les dues rota-
cions que va durar la seva 
competició, va aconseguir 
el bronze en la classificació 
general i la medalla de plata 
en el seu millor aparell, el 
terra. 

A Via Olímpica, Ona 
Ollé i Ariadna Soriano 
van participar per primera 
vegada en un Campionat 
d’Espanya i van fer un molt 
bon paper en la catego-
ria Via Olímpica 2. A Via 
Olímpica 3 hi van partici-
par Laura Mesa i Carlota Tomàs; Paula Díaz va via-

tjar amb elles, però, final-
ment, una lesió li va impe-
dir competir. La Carlota i 
la Laura, que s’han estrenat 
en el nivell de VO3, van 
fer un molt bon paper en la 
competició. 

Les gimnastes de Via 
Olímpica 5 Paula Gay, 
Maria Montero i Eva 
Villanova es van proclamar 
campiones d’Espanya per 

La setmana del 26 al 31 
d’agost, les gimnastes de 
Via Olímpica del Club 
Gimnàs Molins de Rei van 
fer una estada de pretempo-
rada al refugi Prat d’Aguiló, 
al Parc Natural del Cadí 
Moixeró, a 2.020 metres 
d’alçada. 

És la primera vegada que 
les gimnastes del club fan 
una estada de pretemporada 
a l’alta muntanya. Les entre-
nadores, juntament amb el 
guia de muntanya i funda-
dor de Cavalls del Vent (una 
travessa entre refugis de la 

zona del Parc Natural del 
Cadí Moixeró), han estat 
les encarregades de posar 
a punt aquestes gimnastes 
per a la temporada 2018-19, 
plena d’objectius i noves 
expectatives. 

En aquesta temporada, 
el Club canviarà d’instal-
lacions per traslladar-se a 
la nova sala de gimnàstica 
artística que està ubicada a 
la Zona Esportiva Ricard 
Ginebreda, segurament a 
partir del febrer del 2019. 

A.K.

El Club Gimnàs inicia la 
temporada a l’alta muntanya

L’equip Via Olímpica 5 del Club Gimnàs Molins de 
Rei, guanya el Campionat d’Espanya per equips

equips. I van tancar el viatge 
al Campionat les gimnastes 
de Via Olímpica 6 Sílvia 
Chacón, Georgina Guzmán 
i Olga Romero. L’equip de 
VO6 va quedar en quarta 
posició, a només cinc dèci-
mes de pujar al podi, i Olga 
Romero es va proclamar 
campiona d’Espanya en la 
classificació per aparells a 
la barra d’equilibris. 

Anna Kurubally
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A principis del segle xx, la Festa Major de Molins de Rei, la darrera de 
les que se celebren en els pobles del voltant, normalment començava amb 
un repic general de campanes que anunciava l’arribada de la festa més 
important. Després, es feia l’ofici major a l’església, per al qual tothom 
procurava vestir-se bé; també hi assistien les autoritats de la vila, enca-
pçalades per l’alcalde, amb la seva vara de batlle a la mà, i tots tenien uns 
seients reservats a la part esquerra de l´altar.

Tot seguit, en acabar l’ofici major, la comitiva, acompanyada per molts 
molinencs i amb els gegants i capgrossos, juntament amb una banda de 
música, baixava pel carrer Ignasi Iglésias (més conegut llavors com la 
pujada de la Font) i començava un llarg recorregut pels carrers de la vila, 
tot fent una bonica cercavila, al darrere de la qual hi anava la gent de la 
comissió de festes.

A la tarda hi havia curses de bicicletes a la carretera o a la rambla de 
la Riera, danses i actuacions variades amb grups folklòrics i de bastoners 
convidats. Més tard, les diferents entitats de la vila oferien obres de teatre, 
sarsueles i operetes. També s’organitzaven els balls, ja que cada entitat 
feia la seva pròpia festa, perquè hi havia una gran competitivitat i calia 
fer ben lluït el programa. Tampoc hi faltaven els concerts musicals i, per 
descomptat, les sessions de cinema.

A les festes majors de principis del segle xx el més esperat per molts 
eren els envelats i els balls que s’hi celebraven a l’interior, quan les sales 
de les entitats no eren prou grans i elles mateixes muntaven els envelats 
per atreure més gent a la festa. Un d´aquests envelats era el del Puntasco 
i un any l’organitzava el Cafè Nou i l’altre any, el Cafè de les Columnes. 
Es muntava a la carretera, a la cruïlla amb el passeig de Pi i Margall. Un 
altre envelat amb molta fama era l’oficial, a càrrec de l’Ajuntament, i el 
seu lloc d´emplaçament era a la plaça de la Vila. També es muntaven uns 
altres envelats a la cruïlla de la rambla de la Riera, davant del Cafè de 
l’Alhambra, i un altre al pati de la Central Elèctrica. A part dels envelats, 
també es feien grans balls de gala al Casino o al Centre Catalanista.

El muntatge dels espectaculars envelats (una mena de sales de ball 
ambulants) requeria d´una tècnica molt especial, ja que l´interior quedava 
net, totalment buit per poder-hi ballar. S´utilitzaven tota mena de lligams 
de corda i veles de tela amb uns mastelers que sostenien l´envelat per 
l’exterior, ja que a l´interior s´hi col·locaven només les llotges i l´escenari 
per a l´orquestra. La decoració interior era feta a base de cortinatges de 
vellut, frisos, catifes, mussolines i miralls, com si fos un gran saló. A la 
nostra vila, hi havia dues grans famílies d’enveladors que s’hi varen dedi-
car durant diverses generacions: el Falés i el Baliarda.

Fent una mica d´història, l´any 1906, per la Festa Major trobem que 
l´Antoni Cardús  (de cal Poc Drap), que va ser el creador del primer equip 

de futbol a la nostra vila, també era l´organitzador de totes les curses de 
bicicletes de les festes majors que s´anaren celebrant durant molts anys. 
En aquesta Festa Major es va fer la primera manifestació esportiva del 
pedal i per la seva novetat hi van assistir quasi tots els veïns a la plaça 
de la Vila. Aleshores només eren posseïdors d’aquest aparell de recent 
invenció uns 10 o 12 vilatans i ells hi prengueren part (en aquella època, la 
vila, presidida per l’alcalde Fidel Vila i Amigó, comptava amb uns 2.500 

habitants). Aquesta festa del pedal va consistir en una exhibició de curses 
d´obstacles i de cintes brodades per noies de la vila.

A més de l´Antoni Cardús també hi varen participar Joaquim Canalias, 
Josep Cardona, Antoni Martí Arnabat, Pere Rodon Trocha, Josep Vila (el 
Pepet de la tos) i els jovenets Josep Madorell, Joanet Torres i el Jaume i 
l’Antoni Tort Roca. La prova va ser tot un èxit. Els tres primers esmen-
tats varen muntar una mena de velòdrom al pati magatzem de la Central 
Elèctrica i allà llogaven bicicletes a dos rals a l’hora. Era tot un espectacle 
veure els novells fent tombarelles i caient al terra. Aviat es va fer molt 
popular la bicicleta i molts vilatans van ser posseïdors d’aquest aparell. 
Després ja van venir les motos i els cotxes. També aquest any 1906, 
l´Associació Catalanista va muntar un envelat per fer-hi els seus especta-
cles i a la plaça de la Vila es van fer  sardanes i balls populars. 

Un altre any, per la Festa Major, al Cafè l´Alhambra van posar en 
escena l´obra de teatre en dos actes La mà de Mico, on un jove de Papiol, 
mosso forner a cal Josep Sadurní, els va delectar amb les seves dots d’actor 
tràgic; més tard, aquest mosso esdevingué un famós actor professional: el 
gran Joan Santacana. A l’entreacte, en Jaume Tort (el Damià gran) havia 
de recitar el monòleg L’escudellòmetre i en aparèixer a l´escenari, el 
públic de les primeres cadires va començar a riure desaforadament, de 
manera que l’actor va quedar tot sorprès. El que realment passava, però, 
és que, en vestir-se, es va oblidar de cordar-se degudament els botons de 
la bragueta dels pantalons, però tot seguit, girant-se d’esquena al públic, 
va esmenar aquell ensurt tan divertit.  

A la Joventut Catòlica, per la Festa Major i pel seu caire religiós 
no feien ball, però sí les típiques sardanes i representacions teatrals 
d´aficionats. Un any van posar en escena l´obra El fantasma de sant Elm, 
interpretada per en Josep Ventura (el Pep pintor)  i l´apuntador va ser el 
Joan Pujol i Font (el Joanet del Noi Gran).

L’any 1911, per la Festa Major s´organitzaren unes curses de bicicletes 
i també de pedestres, però van ser poc lluïdes per la manca de partici-
pants. Les bicicletes només van comptar amb tres corredors, que, a més, 
eren molt bons amics: l’Antoni Bofill i Munné, el Joan Camprubí (fill del 
Peret carboner) i en Jaume Bofill (fill del Peró del Xolo). Just acabada la 
cursa d´aquests ciclistes hi va haver la cursa pedestre, també amb només 
tres participants: el Leandre Vives (de cal Plats i Olles), el Jaume Casas 
(fill del Xato) i un tal Cerdà, que era un home especial, amb la cara plena 
de l’estigma de la verola. El premi era de 25 pessetes, llavors una esplèn-
dida setmanada. A les voreres del Cafè l’Alhambra i a la del davant, la 
de cal Jaume Garriga (cal Negre), a la rambla de la Riera (actual carrer 
Verdaguer), hi havia unes cadires per al públic, que fou nombrós, i una 
cinta posada al terra, de banda a banda, significava l’arrencada i meta de 
les curses: des d’allà cap amunt fins a arribar a la barrera del tren, retornar 
passant de llarg cap al riu i tornar amunt (tres voltes per als ciclistes i una 
per als pedestres). A la cursa pedestre, el tal Cerdà va guanyar i va agafar 
un gran avantatge als altres dos.

En el Centre Catalanista (Casino Vell), l´últim dia de Festa Major 
varen fer opereta i tot i que tenien una bona sala, van aixecar un envelat 
a la plaça de l’Estació, on també els dies abans hi varen fer balls amb els 
clàssics xotis, polca, etc.

Vicenç Joan Camps

Les Festes Majors d’abans (I)

Festa Major del 1912. Els Gegants, de lloguer, 
davant el Cafè Alhambra
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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 546 De totes les respostes 
rebudes a la redacció 
ha estat escollida a 
l’atzar la de Ma. Pilar 
Rabal Queixalós El 
guanyador del concurs 
pot passar a recollir el 
premi directament per 
BEEP, presentant el 
DNI o qualsevol docu-
ment acreditatiu.
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NO HEM INVENTAT LA FAMÍLIA,
PERÒ SÍ EL COTXE QUE VA AMB ELLA.

NOU CITROËN BERLINGO
DELS CREADORS DEL BERLINGO

2 talles amb 5 i 7 places
19 ajudes a la conducció

4 tecnologies de connectivitat
Volum del maleter fins a 1.050 l
3 seients individuals replegables

28 espais enginyosos per guardar
objectes incloent-hi el Modutop®

Vidre posterior obrible

DES DE

14.990€(1)

XXXXXXXXX XXXXXXX, XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX XX XX

 (1) PVP recomanat a la Península i les Balears del Nou BERLINGO TALLA M BlueHDi 75 FEEL 14.990€ (amb impostos, transports i Operació Promocional 
inclosos), per a clients particulars que entreguin un vehicle Citroën propietat del comprador almenys durant els últims tres mesos i que financin un capital mínim de 6.000€ amb una 
permanència mínima de 36 mesos, a través de PSA Financial Services Spain EFC, SA. No inclou les despeses associades al finançament (comissió d’obertura i interessos) que es poden 
consultar a la web http://www.citroen.es/configurador.html. Oferta vàlida per a comandes fetes de l’1 al 30 de setembre i vehicles matriculats abans del 31 d’octubre de 2018. 
PVP recomanat per als clients que no el financin: 15.790€. Model visualitzat Nou Citroën Berlingo talla M SHINE amb Pack XTR i pintura metal·litzada des de 17.300€. 
Automóviles Citroën España, S.A. c/ Dr. Esquerdo, 62 - 28007 Madrid. CIF: A-82844473.

Gamma NOU BERLINGO: Consum mitjà* (l /100 km): 4 a 6. Emissions de CO2* (g/km): 108 a 130 
*Dades provisionals pendents d’homologació




