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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 Tanatori
Fotografia: Vicenç Joan Camps

L’anunci de la instal·lació d’un forn crematori dins de les dependències del Tanatori 
Municipal ha provocat una oposició frontal per part dels veïns dels barris de la Pau i 
Riera Nova a l’execució d’aquest projecte. El crematori pot suposar una millora per 

als molinencs, que fins ara havien de portar a incinerar els seus familiars a un altre tanatori 
de la comarca, però els veïns han denunciat a l’Ajuntament l’escassa informació que se’ls 
ha facilitat sobre els riscos mediambientals i per a la salut que pot comportar una instal·
lació d’aquestes característiques. També desconfien de la manera com se’ls ha comunicat 
l’execució d’aquesta instal·lació: per mitjà d’una notificació en ple mes d’agost, quan molts 
veïns estan de vacances, i mirant de fer el mínim soroll possible. És una repetició del que va 
passar amb el centre de culte del carrer Sant Sebastià ara fa dos anys.

D’entrada els responsables de l’Ajuntament van assegurar que la instal·lació seria innò·
cua per a la salut dels veïns i que no els hauria de provocar cap problema ni molèstia, però, 
com a resposta a les reclamacions rebudes, s’ha allargat el període d’al·legacions i s’han 
celebrat diverses reunions informatives amb la presència dels equips tècnics i jurídics de 
l’Ajuntament per parlar sobre la situació d’aquest equipament. 

Des de sempre, l’habitualment problemàtica ubicació de serveis no desitjats, però neces·
saris, ha provocat el rebuig dels veïns afectats per la seva instal·lació. Sempre creuen que 
no són ells els que han de patir els inconvenients que podrien comportar uns equipaments 
que es fan en benefici de tota la comunitat. En aquest cas, la ubicació de les instal·lacions 
del crematori en els terrenys que ocupa el tanatori municipal és segurament la més encer·
tada i viable, encara que s’haurà de tenir en compte els efectes contaminants que podria 
provocar una sobreexplotació de la instal·lació. L’obertura d’un nou crematori suposaria 
una millora important dels serveis funeraris a la vila, ja que la demanda d’aquest servei 
és cada cop més gran. Dit això, seria desitjable que des de l’Administració s’informés amb 
transparència i s’apostés sempre per la participació dels ciutadans més afectats a l’hora 
de decidir la ubicació i les característiques dels centres que acullen activitats que algú pot 
considerar perilloses o conflictives. 

Enguany, el Consell de Solidaritat i Cooperació “Molins de Rei Solidària” va ser l’en·
carregat de fer el pregó de la Festa Major. L’acte va comptar amb una nombrosa 
presència de veïns a la plaça de la Vila.

Molins de Rei Solidària és una entitat que va néixer fa vint anys amb la finalitat de coor·
dinar i promoure les activitats de les ONG que treballen a la vila, a més de vetllar per la 
transparència de l’Administració en la gestió dels recursos assignats pels responsables del 
municipi en matèria de cooperació i participació ciutadana.

Com ja va essent habitual en els darrers anys, el pregó va consistir en un espectacle dra·
màtic que aquest any va tenir com a fil conductor l’acollida dels refugiats que arriben a casa 
nostra travessant la Mediterrània.

L’espectacle, excel·lentment coordinat amb la música, combinava el teatre amb les pro·
jeccions per construir un discurs enaltidor de la solidaritat entre els pobles. La projecció 
d’una animació gràfica sobre els fluxos migratoris a la Mediterrània va ser el preàmbul 
d’una dramatització destinada a estimular l’acollida dels refugiats que arriben a les nostres 
costes. A continuació, una explosió de ritmes i danses ens transportaren a l’altra riba de la 
Mediterrània, amb la qual ens uneix cultura i tradició.

Per acabar l’acte, els representants de cada una de les entitats solidàries que componen 
el Consell van sortir a l’escenari amb una flor groga a la mà per rebre el reconeixement del 
públic.

Transparència informativa i participació

Un pregó de Festa Major solidari

N.R. En el moment de tancar aquesta edició ens arriba la notícia que l'Ajuntament 
no donarà la llicència per portar a terme el crematori, segons el projecte presentat per 
l'empresa Mèmora. En el proper número donarem informació més detallada de com es 
desenvolupa aquest tema, tenint en compte que en el seu moment es va firmar un con·
tracte entre aquesta empresa i l'Ajuntament, encara que no contemplava les mateixes 
peticions que finalment s'han sol·licitat.
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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

Farmacèutics

És certament poc agradable haver de visitar els establiments de farmàcia (tret que sigui per 
adquirir determinats articles com ara, per exemple, alguns que eviten l’embaràs i que, des 
de ja fa un temps, també es dispensen en altres dependències i fins i tot mitjançant màquines 
expenedores). I si aquestes visites han de ser molt més habituals del que és normal, ni en 
parlem! 

El cas dels jubilats és, potser, un dels més paradigmàtics en això de les visites als esmen-
tats establiments, atès que, com és prou sabut, els anys no passen debades i quan no és un all, 
és una ceba... o l’all i la ceba plegats, amb algun condiment addicional més.

Ves per on, em trobo justament en les circumstàncies a què acabo de fer esment (jubilat, 
amb all, ceba i el que calgui), tot i que, vist com està el panorama, soc dels que amb absoluta 
sinceritat dic que no em puc pas queixar. 

Habitualment faig la recollida dels medicaments receptats per fer més lleugers els pati-
ments de les meves malanances a l’oficina de farmàcia de Torrelles de Llobregat (on, malgrat 
la meva condició legal de molinenc, passo llargues temporades gaudint de la tranquil·litat i la 
bonhomia d’aquesta veïna localitat) i val a dir que no solament no tinc cap mena de queixa 
pel que fa al tracte dels professionals d’aquest establiment, sinó que, ans al contrari, sempre 
he estat atès amb una cordialitat envejable i gens impostada.

No obstant això, fa relativament poques setmanes, arran d’una visita a un especialista de 
Barcelona, vaig entrar en una farmàcia propera a la seva consulta per tal de fer-me amb la 
medicació prescrita i em vaig veure sorprès pel fet que el farmacèutic que em va atendre, tot 
just haver-me dispensat les píndoles receptades (i de cobrar-me-les, és clar!) em va acomia-
dar amb un somriure i un afable: “Que es millori!”.

La veritat és que vaig agrair ben sincerament aquella expressió d’una persona que ni em 
coneixia i que (potser instintivament) em desitjava una millora en el meu estat de salut... 
mercès a les dites píndoles, és clar! Tot i que després, a casa, vaig pensar que potser l’home 
m’havia vist tan malament que li va sortir de l’ànima aquell “Que es millori”. 

Josep Lluís Revenga Santos

Fa més o menys un any, en 
aquesta revista es van publi-
car unes fotografies amb una 
informació de l’Ajuntament 
en la qual es deia que s’havia 
arranjat el camí que uneix la 
Font dels Casats amb el barri 
de Bonavista per tal que fos 

més fàcil accedir a l’Escola 
l’Alzina. 

Un any després, aquest és 
l’estat actual del camí: des-
cuidat, brut, ple de brossa i 
amb males herbes.

Sònia Lucas

El camí entre la Font dels Casats 
i Bonavista està descuidat 

El dimarts 16 d’octubre, a 
l’església de Sant Miquel de 
Molins de Rei va aparèixer un 
llaç groc de grans dimensions 
col·locat  al vitrall central de 
la façana. Aquell dia feia un 
any de l’empresonament dels 
Jordis, tancats per la injustí-
cia espanyola per rebel·lió. 
Encara estan pendents de 
dia de judici per uns fets 
que no s’ajusten en res a la 
realitat. Fins i tot Amnistia 
Internacional ha dit que man-
tenir-los en presó preventi-
va   és injustificable.  

El llaç va ser retirat, no 
sabem per qui, abans de les 
10 del matí. Lamentem la 
manca de solidaritat envers 
els Jordis, defensors del 

pacifisme i de la llibertat 
d’expressió.           Un lector

Aclariment
En el número 546 d’el Llaç, a l’apartat “El Racó oblidat”, 
es fa esment que “hi ha un carrer, com una mena de 
riera de menys de tres metres d’amplada” quan això era 
realment l’antic pas de l’aigua de la riera Mariona.

Redacció

A meitat del passat mes de 
setembre es va crear a Molins 
de Rei una comissió per tal 
de commemorar el referèn-
dum del Primer d’Octubre 
de l’any passat. Aquesta 
comissió es va anomenar 
Plataforma 1 d’Octubre  i  la 
integraven persones indepen-
dents, d’Òmnium Cultural, 
de l’ANC i gent de partits 
polítics sobiranistes i del 
CDR. En el seu funcionament 
ja s’intuïa que es dissoldria 
immediatament després dels 
actes commemoratius.

L’acte programat va con-
sistir en la recollida de fotos 
dels molinencs que  així ho 
volguessin i enganxar-les 
posteriorment en uns plafons 
de fusta col·locats a la tanca 

exterior del centre escolar El 
Palau, a la banda del carrer 
de Baix, a tall de miscel·lània 
espontània del que va ser  l’1 
d’octubre de 2017.

A la tarda, la Plataforma 
va traslladar “l’exposició” a 
la plaça U d’Octubre, que 
s’inaugurava en aquells 

moments amb una gran 
afluència de vilatans.

Un cop acabat l’acte, es 
va col·locar una placa com-
memorativa davant de tots 
els llocs que van  ser col·legis 
electorals aquella data, que 
deia: “Aquí vam votar, aquí 
vam guanyar”.

Teresa Llopart

Font mutant
En menys d’un mes, aques-
ta font de l’avinguda de 
Barcelona ha canviat tres 
cops de fisonomia. 

La tradicional font de tota 
la vida, de ferro forjat, com 
la que hi ha, per exemple, 
a la plaça de la Bàscula va 
desaparèixer i al seu lloc es 
va instal·lar una font moder-
na amb unes rajoles verdes 
i blanques que van ser molt 
criticades pels veïns a través 
de les xarxes socials, críti-
ques no solament al color, 
sinó perquè els acabats esta-
ven mal fets. 

El divendres 14 de setem-
bre, la font va experimentar 
una nova modificació: ara, 
les rajoles verdes han estat 
substituïdes per unes de color 

marró.
Hi haurà més canvis? Hi 

estarem atents!

Text i fotos: Sònia Lucas

Reivindicant el Primer d’Octubre

Retiren un llaç groc col·locat a la 
façana de la parròquia de Sant Miquel

Josep Ferrer
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Fabra i l’inici dels cursos de català
El dimecres 10 d’octubre, prop de 50 persones van assistir a la conferència de David 
Paloma a la Federació Obrera sobre la figura de Pompeu Fabra com a acte d’obertura 
del curs 2018-19, que va començar la darrera setmana del mes de setembre. Aquest 
curs, més d’un centenar de persones s’han matriculat als cursos del Servei de Català 
de Molins de Rei, repartides entre sis grups, corresponents a quatre nivells diferents: 
Bàsic, Elemental, Intermedi i Suficiència.

David Paloma, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, copromotor de 
les rutes Pompeu Fabra i autor, amb Mònica Montserrat, que també va assistir a l’ac-
te, de la guia de butxaca Ruta Pompeu Fabra i L’abecé de Pompeu Fabra, va saber 
exposar, de manera ben amena i interessant, per què el Mestre va ser considerat una 
persona clau de la història de Catalunya amb un prestigi reconegut al llarg de la seva 
vida com a estudiós. Químic de formació, va alternar la seva vida laboral amb l’estudi 
de la llengua, sobretot amb relació a dos aspectes cabdals: l’actualització de la llengua 
i la normativització, partint, això sí, del seu català central. El títol de la conferència, 
“Pompeu Fabra: el seny ordenador de la llengua catalana”, responia perfectament a 
l’aportació principal de Fabra, ja que per “actualització” del català hem d’entendre 
posar-lo al dia amb relació a l’ortografia i l’expressió oral, i per “normativització”, la 
redacció de les regles que van acabar configurant la Gramàtica catalana, de la qual 
aquest any se’n compleixen cent anys.

L’acte va ser conduït per la responsable del Servei, Marta Espona, i va comptar 
amb les intervencions de l’alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals, i de l’actual 
director del CNL Ca n’Ametller, Marc Piera, qui va encoratjar els assistents a aprendre 
i utilitzar el català com el millor homenatge possible a retre a Pompeu Fabra. Aquesta 
conferència formava part de la diversitat d’activitats que, des de la Direcció General 
de Política Lingüística, amb el suport del Consorci per a la Normalització Lingüística, 
s’han organitzat amb motiu de l’Any Fabra.

Per al proper 6 de novembre, la Biblioteca Pau Vila i el Servei de Català de Molins 
de Rei, organitzen un altre acte obert a tothom per commemorar la figura, en aquest 
cas, d’un escriptor: Manuel de Pedrolo, de qui enguany es compleix el centenari del 
seu naixement. La Gòtica serà l’escenari d’unes lectures per a les qual es comptarà amb 
la col·laboració d’alumnes dels cursos de català, de membres de l’associació Amics 
del Museu i d’usuaris de la 
Biblioteca Pau Vila.

Comencem, doncs, 
aquest nou curs acadèmic 
amb propostes culturals 
que pretenen acostar el 
català a tothom, objectiu 
que també persegueix el 
programa del Voluntariat 
per la llengua, una activitat 
que aquest proper mes de 
novembre farà quinze anys 
que, en el si del Consorci 
per a la Normalització 
Lingüística, també es va 
començar a organitzar a 
Molins de Rei. Continuem organitzant parelles entre una persona que parla el català i 
una que el vol millorar. Les persones que hi vulguin participar repetint o per primera 
vegada només cal que s’adrecin al Servei de Català, al primer pis de la Federació 
Obrera.

Servei Local de Català de Molins de Rei

Un any de vergonya
Avui (16 d’octubre del 2018) es compleix un any de 

l’empresonament incondicional de Jordi Cuixart i Jordi 
Sànchez ordenat per la jutgessa de l’Audiència Nacional 
–ara al Suprem– Carme Lamela, acusats d’un delicte de 
rebel·lió que mai van cometre. Un any després continuen 
privats de llibertat defensant amb fermesa i dignitat admi-
rables la seva innocència i les conviccions polítiques, alho-
ra que denuncien la violació dels seus drets i la parcialitat 
judicial en tot el procés, que ja els ha robat, a ells i a les 
seves famílies, un any de les seves vides. (...)

En aquest any ha quedat demostrat a bastament que 
la incriminació dels Jordis i de la resta d’encausats –a la 
presó i a l’exili– es basa en un relat policial fictici i de part, 
ple de falsedats i omissions interessades, que certifica una 
violència i uns delictes inexistents. Un relat escrit a dues 
mans, pel poder executiu i el judicial, amb la mediació 
de la fiscalia, que obvia la separació de poders, dinamita 
l’estat de dret i nega el principi de justícia. Cal recordar-
ho un cop més, perquè davant aquest atemptat de l’Estat 
contra persones innocents només hi ha un final assumible i 
no és cap acusació menor o una sentència menys dura, sinó 
l’arxivament de la causa o, si escau, l’absolució. 

“Editorial” – El Punt Avui – Dimarts 16 d’octubre de 2018

Els veïns de la carretera, sector 
Riera Mariona, ja estan tips dels “botellons”
i de l’incivisme dels caps de setmana
S’intensifiquen els actes vandàlics en 
diversos punts del municipi de Torrelles

L’Ajuntament necessita destinar més recursos a pal·liar 
els desperfectes ocasionats per l’incivisme. 

Des de finals del mes de juny, s’han intensificat les 
denúncies per actes vandàlics a diferents espais del muni-
cipi. Des del consistori, es demana més civisme i més 
consciència per part de la ciutadania, ja que cal recordar 
que aquestes conductes repercuteixen directament en els 
veïns i veïnes del poble. I és que la necessitat de pal·liar 
els desperfectes ocasionats a la via pública està portant 
l’Ajuntament a destinar-hi recursos públics que es podrien 
dedicar a la millora de serveis o equipaments. Així mateix, 
se sol·licita la col·laboració ciutadana per identificar les 
persones que actuen de manera vandàlica i es prega que es 
comuniquin aquestes situacions ràpidament a les autoritats 
per tal de poder exigir responsabilitats.

Torrelles – Butlletí d’informació municipal – 
Núm. 39 – Juliol/agost del 2018

Tots els indicis fan suposar que els actuals 
carnets de conduir podrien  passar a la història
El RACC impulsa la conducció autònoma 
i col·labora en la primera gira catalana 
d’un bus sense conductor

El RACC considera molt important que els ciutadans 
es familiaritzin amb una nova mobilitat que avança a gran 
velocitat amb l’expansió del vehicle elèctric, el vehicle 
sense conductor i el connectat. És per això que participa 
en la primera gira catalana d’un bus autònom, impulsada 
per la Generalitat de Catalunya i l’Associació de Municipis 
per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU). El bus té 
una capacitat per a 12 persones (6 dretes i 6 assegudes), és 
100% elèctric, climatitzat i accessible per a persones amb 
mobilitat reduïda. La gira, que va  iniciar-se a Sant Cugat 
del Vallès, Terrassa, Sabadell i Girona, arribarà propera-
ment al Vendrell, Reus, Martorell i Vic.  

La Revista del RACC – Número 499 – Octubre del 2018

Nou buc equipat als bucs d’assaig 
de la Federació Obrera

Els bucs d’assaig són sales totalment insonoritzades que poden ser sol·licitades per 
a assajos musicals o escènics de petit format.

A la Federació Obrera hi ha tres bucs:
Buc 1: amb capacitat per a 15 persones i sense equipar
Buc 2: amb capacitat per a 5 persones i equipament bàsic d’instruments i material 

tècnic
Buc 3: amb capacitat per a 5 persones i, des d’aquest mes d’octubre, equipat com 

el Buc 2, amb equipament bàsic d’instruments i material tècnic.
Els horaris en què es poden utilitzar els bucs són de dues hores: de dilluns a diven-

dres, de 16 a 18 h, de 18 a 20 h i de 20 a 22 h.
S’ha de pagar una taxa per poder accedir-hi, però en cas de ser jove i empadronat 

a Molins de Rei, hi ha descompte. 
Més informació i reserves al Punt Jove, carrer de Jacint Verdaguer, 48; tel. 93 668 

54 52. Dilluns i dimecres, de 16 a 20 h, i dimecres, de 10 a 14 h http://pijmolinsderei.
blogspot.com

Punt Jove

Punt Jove



6
núm. 548 octubre 2018

Quan falten pocs mesos 
perquè es compleixin 
25 anys de la creació de 
l’ONG Ajut al Poble Cubà 
La Habana, m’agradaria 
fer un petit recull del que 
han estat aquests anys i de 
com va sorgir la idea de 
crear-la. 

L’any 1994 vaig viatjar 
per primera vegada a La 
Habana com a visita turís-
tica, juntament amb uns 
companys. Coneixedor de 
la cultura, i gairebé podrí-
em dir devoció del públic 
cubà al bolero, que forma 
part important del meu 
repertori, vaig moure’m 
pels llocs “bolerístics”. 
Leonor Zayas, cantant-ve-
det amb qui encara mantinc 
contacte, i que anys des-
prés va actuar al Foment 
Cultural i Artístic dins un 
acte solidari amb Cuba,  al 
qual  també  va assistir el 
cònsol cubà i les autoritats 
locals, va convidar-me a 
participar en una activitat 
a l’Hotel Nacional que ells 
anomenen descarga. Arran 
d’aquesta primera presen-
tació vaig ser convidat al 
certamen Boleros de Oro, 
que se celebra cada any als 
teatres de la capital i resta 
de províncies. Des d’aque-
lla data ja no he deixat 
mai d’anar-hi i he seguit 
mantenint els meus lligams 
musicals, solidaris i  fami-
liars amb Cuba.

En una de les actua- 
cions en el Teatro Amèrica, 
la direcció del Sanatorio 
Santiago de las Vegas, que 
atén persones amb el VIH, 

em va demanar si hi podia 
fer un recital. Allà vaig 
conèixer la situació dels 
interns en aquells anys tan 
difícils. Vaig tenir conver-
ses amb persones de qui 
recordo  nom i cognoms 
després de tants anys i que 
van exposar-me la neces-
sitat de disposar  de retro-
virals.

En arribar a Barcelona 
vaig intentar aconseguir 
aquesta medicació mitjan-
çant Farmacèutics Mundi, 
l’Hospital Clínic i Tries i 
Pujol, però el  problema era 
que no la podien lliurar a 
títol personal. És així com 
contacto amb simpatitzants 
de la causa i formem aques-
ta ONG per ajudar el poble 
cubà.

L’any 1998, en el meu 
viatge a l’illa van acom-
panyar-me tres alcaldes de  
Molins de Rei –l’Antònia, 
el Josep i l’Ivan–, tots ells 
ben coneguts i, per tant, 
amb el nom n’hi ha prou. El 
vicepresident del Sanatorio, 
el company Alberto Pérez, i 
el president, Jorge Pérez, 
encara em recorden aquesta 
visita.

Han estat molts particu-
lars i entitats els que, des-
prés de tants anys, ens han 
donat suport! Podria anome-
nar aquestes persones, però 
me’n deixaria. Vam acon-
seguir la medicació i altres 
ajudes mitjançant els socis 
locals, que eren imprescin-
dibles: el rector Antonio 
Bendito, de la Parròquia 
del Sagrado Corazón del 
Vedado; el director d’una 

escola de Guanabacoa, una 
agrupació de periodistes 
i, darrerament, la Societat 
Catalana de Cuba, amb seu 
a la capital i a Matanzas, 
Cienfuegos, Camagüey i 
Santiago. Han estat sem-
pre modestes actuacions 
per millorar situacions amb 
reparacions   després de 
ciclons, ajudes a persones 
amb malalties, carències 
bàsiques i situacions molt 
difícils que no m’atreveixo 
ni a escriure-les aquí.

El Departament de 

Cooperació de la Generalitat 
ens ha ajudat en alguns 
casos; Comissions Obreres 
va enviar un contenidor de 
medicaments de part nostra 
i molts més que no recordo 
en aquest moment.

L’Ajuntament ens 
gira l’esquena

Va ser molt important 
i decisiva l’aportació del 
nostre Ajuntament, que  
va donar-nos el primer 
cop de mà per a diferents 
situacions. Actualment, 
però, l’Administració local 
només treballa amb el 
Govern cubà i com que 
nosaltres no tenim el seu 
vistiplau, cosa que infruc-
tuosament hem intentat, ja 
que ells volen fer les seves 

actuacions i les nostres no 
les volen ni conèixer, se’ns 
han denegat les sol·licituds 
locals. És una llàstima, per-
què tant el Casal Català 
de La Habana com nosal-
tres coneixem casos a qui 
haguéssim pogut afavorir 
amb més mitjans, tot i que 
hem fet el que s’ha pogut. 
Els nostres projectes són 
modestos i el governs fan 
moure projectes de més 
envergadura.

Seguim entusiasmats 
amb el que fem. És cert 
que, des de fa uns anys, la 
situació a Cuba ha millo-
rat i les nostres interven-
cions no són tan decisives. 
Agraïm molt el suport de la 
gent de Molins de Rei i de 
Rubí que, mitjançant col-

laboracions, petites dona-
cions i participant-hi amb 
festivals, ens han ajudat.

Com que la situació a 
Cuba havia millorat i nosal-
tres havíem entrat en crisi, 
amb l’estimat Carles Vives, 
tristament desaparegut, 
vam crear “Ajuda a perso-
nes amb dificultats” amb 
l’objectiu de fer aportaci-
ons a qui ho necessités de 
la vila. La sucursal del car-
rer Verdaguer de “la Caixa” 
cada any col·labora amb 
nosaltres.

Aprofitem que El Llaç 
ens ofereix l’oportunitat 
per difondre la nostra acti-
vitat per fer una crida a 
col·laborar amb nosaltres. 
Perre Bergoñón Raventós, 

Pier

L’ONG Ajut al Poble Cubà, a punt d’arribar als 25 anys
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La segona planta de l’Espai 
Sociosanitari Josep M. 
Salas, l’antic ambulato-
ri, acull des de mitjan se-
tembre el Centre Alois. Es 
tracta d’un centre de dia 
per a persones que pateixen 
Alzheimer, gestionat per 
l’Associació de Familiars 
de Malalts d’Alzheimer del 
Baix Llobregat (AFA). En 
el centre, que té 350 metres 
quadrats de superfície divi-

dits amb diferents espais, té 
capacitat per atendre fins a 
35 persones que pateixen 
aquesta malaltia en places 
concertades, és a dir, de 
pagament, que, a causa de 
la gran demanda que ja hi 
havia a la vila, ja estan totes 
ocupades.

L’equipament de la 
vila se suma als altres dos 
centres que l’AFA gestio-
na al Prat de Llobregat i 

a Cornellà de Llobregat. 
El projecte, que ha supo-
sat una inversió superior 
als 250.000 euros, també 
ha rebut finançament de 
l’Obra Social de La Caixa 
i el suport del Departament 
de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat 
de Catalunya.

En un  futur, en l’edifici 
de l’antic ambulatori també 
s’instal·laran els pisos tute-
lats de la Fundació ACOSU 
i les dependències de la 
Creu Roja.  

Redacció 

El 22 de setembre passat, 
la pizzeria El Ñoqui, del 
barri de la Granja, va orga-
nitzar un acte gastronòmic 
per aconseguir fons per a 
l’ONG Gueopic. Amb una 
aportació de 10 euros, tots 
els adults assistents –els 
menors no pagaven– van 
poder menjar tota la pizza i 
hamburguesa que van voler. 
En total es van recaptar 
1.815 euros, que s’han lliu-
rat íntegrament a Gueopic 
perquè pugui seguir desen-
volupant les seves activitats, 
entre les quals donar gra-

tuïtament tauletes (tablets) 
amb l’aplicació Gueopic 
perquè famílies amb pocs 
recursos i infants amb autis-
me es puguin comunicar 
amb els seus fills.

La pallassa Fifita es va 
encarregar d’animar l’ac-
te maquillant els infants i 
fent-los ballar. La jornada 
va acabar amb el concert 
acústic del grup de música 
per a la inclusió Clams, un 
concert que va emocionar 
tots els assistents.  

J.F.
fotografies Pol Ibañez

El Poliesportiu de Molins 
de Rei va acollir, el diven-
dres 19 d’octubre, les 
jornades esportives orga-
nitzades per l’Associació 
Demanoenmano, en les 
quals es va batre el rècord 
de participants, amb més 
de 90 esportistes provinents 
del Taller Acosu de Molins 
de Rei, l’Escola Tramuntana 
de Sant Feliu de Llobregat, 
l’Escola i Taller Iris de 
Sant Vicenç, i la Fundació 
Santana de Sant Boi.

La jornada es va dividir 
en 6 tasques esportives amb 
la finalitat de treballar tots 
aquells elements caracterís-
tics del joc d’equip. Les 
activitats van comptar amb 
la col·laboració de més de 
40 voluntaris de l’empresa 
Telefónica i de l’Associació 
Demanoenmano, que tre-
balla per apropar l’esport 
a tots aquells col·lectius de 
persones amb discapacitats 
psíquiques.

Des de l’Handbol Molins 
seguim treballant amb el 
nostre equip d’handbol 
Special per trencar tabús 
socials i normalitzar la 
pràctica de l’esport de les 
persones amb discapacitat.

Handbol Molins de Rei
Fotografies: Pol Ibánez

L’Ajuntament de Molins de 
Rei i el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat han 
signat un conveni de 
col·laboració perquè el 
municipi pugui comptar 
amb un equip professional 
per atendre i donar resposta 
a situacions de maltracta-
ment de persones grans o 
vulnerables.

L’equip està integrat per 
un jurista, un metge geriatre 
o psiquiatra o neuròleg, un 

treballador social i un auxi-
liar administratiu. Aquest 
equip actuarà a demanda 
dels Serveis Socials de la 
localitat que ha signat el 
conveni amb l’ens comar-
cal.

Per poder disposar 
d’aquest servei, l’Ajunta-
ment aportarà cada any al 
Consell Comarcal 3.500 
euros.

Redacció

Molins de Rei compta amb 
un nou servei per atendre 
persones grans o vulnerables

L’antic ambulatori acull un centre 
de dia per a malalts d’Alzheimer

La Pizza Solidària del Ñoqui 
recapta més de 1.800 euros 
per a l'ONG Gueopic

L’equip Special Handbol del Clu Esportiu 
Molins de Rei participa en les jornades 
formatives de l’Associació Demanoenmano

Cedida per l'ajuntament  Dan Costa
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El Moviment 15 Arcades és un nou moviment polític local molinenc que 
ha nascut esperonat per la flagrant manca de projecte a llarg termini que té 
l’Ajuntament. Molins de Rei ja no és el que era, ha perdut pistonada i vaga 
sense rumb.

En un passat no gaire llunyà, la nostra vila era pionera en tota regla en nom-
brosos àmbits: lluita per la igualtat, dinamisme comercial, cohesió social de la 
mà de l’associacionisme, protecció mediambiental i un llarg etcètera d’èxits 
per sentir-nos orgullosos i orgulloses de la inventiva, valentia i perspectiva 
amb què es van afrontar des del poble els reptes que el segle xx plantejava. En 
canvi, què han fet l’Ajuntament i les forces polítiques locals per afrontar els 
reptes emergents del segle xxi? Tenim al davant el descrèdit de les institucions, 
la precarietat, el canvi climàtic, l’envelliment de la població, la pobresa, la 
manca d’habitatge, la desigualtat, l’erosió del teixit econòmic i social local, la 
inseguretat, etc. I l’Ajuntament ha fet entre ben poc i res. Per contra, ha preferit 
acomodar-se amb discursos complaents pronunciats des de la poltrona i s’ha 
vanagloriat cínicament d’una transformació que no s’ha produït ni se l’espera.  
Emmirallats en enriquidores converses amb nombrosos agents socials de la 
vila, des del Moviment 15 Arcades pensem que ja és hora d’afrontar els reptes 
del present i del futur, i bolcar-nos en una resposta estrictament municipalista 
que ofereixi solucions originals i raonables als problemes quotidians, una res-
posta de vila capaç de catalitzar una transformació a Molins de Rei que serveixi 
d’exemple i guia a altres municipis, tal com molts més cops hem estat capaços 
i capaces de fer. 

Per això, volem engrescar els nostres veïns a sumar-se al Moviment 15 
Arcades, una proposta oberta i transversal que trobareu detallada al nostre web 
www.15arcades.cat, basada en el diagnòstic ja exposat i que posa sobre la taula 
un projecte de vila que ens permetrà recuperar la il·lusió i l’esperança.

D’una banda, volem construir una vila inclusiva, que aplani les desigualtats, 
que ensorri la trista divisió entre molinencs i molinenques de primera i de sego-

na categoria segons el barri on viuen, l’edat que tenen i altres desafortunades 
circumstàncies. Us proposem fer-ho través d’uns serveis socials efectius que 
posin al centre de les seves prioritats la protecció dels col·lectius més vulnera-
bles, de polítiques públiques d’habitatge que garanteixin un accés digne, d’un 
pla de xoc per la igualtat de gènere i de mesures que contribueixin a fer igual 
de partícips els diferents barris del poble de la vida política, econòmica i social 
de la vila.

D’altra banda, pretenem bastir una vila capaç d’afrontar amb èxit el segle 
xxi. Volem fer de Molins de Rei un projecte col·lectiu conscient del passat, 
arrelat al present i preparat per al futur. Ho aconseguirem a través de la demo-
cratització i regeneració de les nostres institucions, establint quotes més grans 
de participació ciutadana en la presa de decisions. Farem una aposta per la 
sostenibilitat ambiental, encetarem una transició energètica i potenciarem una 
mobilitat eficient i verda. Reprendrem el debat de la gestió municipal dels ser-
veis públics amb tot el rigor necessari per garantir la qualitat dels serveis. Per 
últim, volem explotar l’enorme potencial cultural i econòmic de la vila, i aturar 
el perillós procés d’erosió que ha patit els últims anys. 

Ara bé, volem deixar palès que aquest projecte serà d’emancipació 
col·lectiva o no serà. Cal que tots posem el nostre granet de sorra si volem que 
Molins torni a brillar de nou. Vine a les assemblees, envia’ns propostes, signa 
el nostre manifest... Qualsevol petita acció ens acostarà una mica més al nostre 
objectiu i contribuirà a fer del poble un indret millor on viure. 

Cal girar la truita i només podrem girar-la si plegats agafem amb decisió 
el mànec de la paella. Que ningú no torni a decidir per nosaltres, perquè ja ha 
arribat l’hora que Molins de Rei assoleixi plenament tot el seu potencial.

Visca Molins de Rei!
Moviment 15 Arcades

Neix el Moviment 15 Arcades

Arriben pels volts de març o abril les presses per omplir papers de preinscrip-
ció dels infants de la vila que s’escolaritzaran el proper curs. S’hi barregen la 
il·lusió de les famílies per escollir la millor llar d’infants per als seus petits i 
petites, i les promeses des de l’Ajuntament per potenciar els serveis públics i 
transmetre als ciutadans de Molins de Rei una xarxa molt potent, que millora 
dia rere dia, per tal que els nostres fills i filles trobin, a la pública, una educació 
de qualitat.  

Però darrere de tot això hi ha un seguit de famílies que es miren aquest pro-
cés amb por i neguit perquè saben que l’educació dels seus fills i filles, malau-
radament, caurà en mans de l’atzar. Es tracta de les famílies de mares emba-
rassades durant els mesos de preinscripció escolar, famílies que necessiten, tant 
com les altres, escolaritzar els seus nadons un cop neixin, però que, fins que el 
seu nadó no hagi complert les 16 setmanes, no podran iniciar el procés.  

I aquí és on entra en joc l’atzar: caus en una llista d’espera i, valgui la redun-
dància, cal esperar el teu torn; si hi ha sort, una plaça quedarà buida i potser 
podràs dur el teu fill o filla a la llar d’infants.  

L’Ajuntament no ha previst aquestes places, no contempla que hi ha infants 
que neixen durant tots els dies i mesos de l’any, i tenen el mateix dret que els 
altres a tenir una plaça pública. 

Ha estat un any de preinscripcions molt mogut, en què s’asseguraven places 
per a tots els infants de la vila, però no ha estat així. I consegüentment, a dia 
d’avui, un mínim de deu famílies estem esperant que hi hagi plaça, mentre 
d’altres han hagut d’inscriure els seus fills i filles a una llar d’infants d’una 
altra població.  

Per aquest motiu volem denunciar la situació de vulnerabilitat en la qual 
ens trobem a causa de la inacció de l’Ajuntament, que sembla tenir clar que les 
seves prioritats no s’emmarquen en l’àmbit social, que no contempla els ajuts a 
la conciliació laboral i familiar i que, concretament, no té la voluntat d’ajustar 
l’oferta i la demanda real de places públiques a les llars d’infants. 

Partint de la base que l’Administració local és qui coneix i ha de donar 
resposta a les necessitats dels seus ciutadans, creiem que l’Ajuntament no pot 
restar immòbil davant d’aquesta situació. I més quan des del Govern espa-
nyol s’està posant sobre la taula el debat i la consegüent proposta de donar 
un impuls a la universalització de l’educació dels 0 als 3 anys amb vista als 
Pressupostos Generals de l’Estat de 2019. 

El problema és que l’Ajuntament considera la inversió en educació infan-
til com una despesa, especialment en aquest cicle, sense tenir en compte el 
perjudici que crea en les famílies que no poden donar resposta a les seves 

necessitats (augment de l’atur, augment de les despeses familiars, augment de 
les excedències per cura de menors, que afavoreixen les diferències de sexe 
entre homes i dones, etc.).  

És important destacar que en els primers anys de vida, els nens i les nenes 
reben la base de la seva salut física i mental, la seva seguretat emocional, la 
seva identitat cultural i el desenvolupament de les seves aptituds. Si els infants 
accedeixen al primer cicle d’educació, s’afavorirà la conciliació familiar i 
que pares i mares puguin incorporar-se o seguir en el mercat laboral, cosa 
que possibilitarà l’augment d’ingressos de les famílies i, per tant, esdevindrà 
una inversió rendible que contribuirà no solament a evitar la precarietat de la 
rendes familiars i l’augment de les desigualtats entre homes i dones, sinó que 
promourà l’adquisició d’habilitats, competències i capacitats que maximitzaran 
l’èxit dels infants en la seva transició a la primària. 

És conegut que si no es destinen prou recursos a cobrir aquestes demandes, 
els seus efectes negatius quedaran palesos a mig i llarg termini. 

Per tant, ens agradaria reivindicar la injustícia d’estar vivint aquest procés 
i demanar a l’Ajuntament que posi les energies necessàries per tal de reactivar 
aquesta llista d’espera amb nadons que necessiten anar a les llars d’infants 
perquè les seves famílies acaben el permís per naixement i s’han d’incorporar 
a la feina, sense opció de fer-se càrrec dels seus fills o filles durant aquestes 
hores.  

Al regidor d’Educació, Eduard Suárez Rovira, que el mes de juny deia: “Un 
servidor, que fa de regidor d’Educació, d’Infància i Famílies de la vila, us puc 
dir que des de l’Ajuntament posarem tota la intel·ligència, tota l’ànima i tot 
l’esforç per reforçar aquest trident màgic «escola, casa i Administració»”, li 
demanem que no solament posi tota la intel·ligència, l’ànima i l’esforç durant 
els mesos de preinscripció i matrícula, sinó que faci una mirada a les famílies 
que, durant el curs escolar, necessitem aquest servei que des de l’Ajuntament 
de Molins de Rei se’ns ofereix així que neixen els nostres fills i filles amb una 
carta plena de promeses, i posa a la nostra disposició un seguit de serveis dels 
quals no podem fer-ne ús perquè ens hem quedat embarassades “en l’època 
equivocada de l’any”.  

Volem reivindicar que això no hauria de ser així i demanar a l’Ajuntament 
que posi els mitjans necessaris per cobrir aquesta demanda. 

A dia d’avui, 18 d’octubre de 2018, som deu famílies (i les que desco-
neixem) que esperem aquest recurs, esperem que l’Ajuntament es fixi en 
nosaltres i esperem que l’Ajuntament faci alguna cosa. 

Famílies afectades

L’Ajuntament no preveu places de llar d’infants per a les 
famílies embarassades durant els mesos de preinscripció
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En l’última edició d’el Llaç, i a la portada, apareixen les plaques fotovoltaiques 
de la plaça del Molí presentades com un nyap. Si mirem amb rigor el que ha 
succeït en aquests anys des que les plaques es van instal·lar, segurament no 
qualificarem les plaques en si com un nyap, mentre que sí que ho seria la desas-
trosa o nul·la gestió de les plaques que han dut a terme el nostre Ajuntament i, 
especialment, els governs municipals des de l’any 2011 fins al dia que es van 
desmuntar aquest 2018.

El projecte de les plaques fotovoltaiques neix l’any 2010 quan el govern 
de l’Estat promulga l’anomenat Pla Zapatero 2, destinat bàsicament a obres 
mediambientals que eren finançades al 100% per l’Estat. Cal tenir present que 
els ajuntaments que s’hi van  acollir havien de complir tres requisits: el primer, 
que fos una obra clarament de millora ambiental; el segon, que fos una obra 
que no estigués programada anteriorment ni pressupostada (cosa que ho feia 
inviable per a qualsevol projecte que l’Ajuntament hagués tingut programat) i, 
per últim, s’havia de presentar la sol·licitud amb el projecte fet en un termini 
màxim de 6 setmanes. 

Amb aquests condicionants, el Govern municipal del 2010 va decidir aco-
llir-se a la subvenció i ràpidament va encarregar als serveis municipals que fes-
sin un projecte d’aprofitament energètic solar (platja solar) a la plaça del Molí, 
de manera que quedés molt clara la voluntat d’aquell Govern municipal de no 
edificar el gran edifici de serveis previst, com a conseqüència del planejament 
urbanístic que va permetre recuperar l’edifici del Molí per a la vila.

Pel que fa al vessant tècnic, s’han desqualificat les plaques perquè es feien 
ombra les unes a les altres. El cert és que sembla que el projecte inicial es 
va modificar un xic per no fer ombra als habitatges de nova construcció de 
la plaça del Molí i que, si bé es feien una mica d’ombra en alguns casos, es 
produïa en hores de mínima insolació, de manera que s’aprofitava tot el sol en 
hores de màxima producció energètica. Però no seré jo qui defensi tècnicament 
el projecte de les plaques.  Cal dir clarament que els polítics no són tècnics i 
que el Govern d’aleshores va confiar en els serveis tècnics municipals, i el 
important és que va aprofitar l’oportunitat única d’assolir un 100% de finança-
ment de l’Estat per a un projecte innovador d’energia renovable a la vila, tot 
apostant clarament per potenciar les energies renovables.

Per entendre el que afirmo del nyap de gestió només cal repassar la crono-
logia de la gestió municipal respecte a les plaques.

El 2010, amb els informes tècnics favorables dels serveis municipals i amb 
el consens de les forces que governaven en aquell moment (ICV-ERC-CiU), es 
va aprovar el projecte i es va presentar ràpidament per no perdre la subvenció. 
Cal indicar que, en aquells moments, el Govern de l’Estat tenia vigent una 
normativa que subvencionava aquesta energia i feia molt rendible injectar-la 
a la xarxa de distribució elèctrica. Això suposava uns ingressos extres per a 
l’Ajuntament sense posar-hi  un cèntim municipal.

Finalment, l’Estat aprova el projecte i cal fer-lo ràpidament: s’inicien les 
obres el desembre del 2010 i el febrer del 2011 el projecte es fa realitat; llavors, 
cal legalitzar-lo per tal de connectar-lo a la xarxa elèctrica.  

El Govern municipal d’aquell moment inicia els tràmits de legalització i  
ràpidament arriben les eleccions municipals del maig del 2011, sense poder 
haver pogut legalitzar les instal·lacions, ja que els tràmits eren més lents.

Les eleccions municipals del 2011 configuren un nou Govern municipal, 

en el qual CiU i PSC governen i es reparteixen l’Alcaldia del 2011 al 2015.  
Aquest govern, sense massa convicció de posar les plaques en funcionament, 
ordena seguir els tràmits de connexió  i el 7 de novembre de 2011 es fa un paga-
ment a Endesa de 4.658,31 euros per les obres i la legalització de la connexió. 
El 14 de novembre de 2011, Endesa atorga a l’Ajuntament el punt de connexió 
a la xarxa de distribució d’Endesa. La instal·lació queda, doncs, només pendent 
de tramitar-ne la inscripció al PREFO (preassignació de retribució elèctrica 
fotovoltaica al Ministeri d’Indústria)  i dipositar un aval de 1.000 euros. A 
partir del novembre del 2011 no se sol·licita el PREFO ni es fa efectiu l’aval 
necessari per posar-les en funcionament; per tant, a la pràctica, el projecte 
s’atura des del Govern municipal.

El febrer del 2012, el Govern de Mariano Rajoy promulga una llei que 
treu les primes a les energies renovables, de manera que fa menys rendible 
l’explotació de les plaques; però cal recordar que estaven instal·lades i amb 
un cost “0” per a l’Ajuntament i que, cobrant l’electricitat produïda a preu 
de mercat, seguien essent rendibles, tal com van informar els instal·ladors a 
l’Ajuntament, encara que amb una disminució important del benefici previst.    

El 2014, vist l’abandonament que en fa el Govern municipal i amb motiu 
del projecte de rehabilitació del Molí i la futura construcció de la Biblioteca, 
jo mateix, llavors regidor d’Iniciativa per Molins de Rei, vaig demanar que 
les plaques s’integressin en el projecte de la Biblioteca i s’aprofitessin per a 
les teulades o les instal·lacions, de manera que poguéssim utilitzar-les per a 
autoconsum. Malauradament, la idea no va ser gaire ben rebuda pel Govern 
municipal i no es va forçar l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) perquè 
les incorporés al projecte, de manera que de nou es van deixar abandonades 
a la seva sort, sense cap manteniment i continuant sense intentar cap via per 
aprofitar l’energia que generaven. 

El renovat Govern que s’estableix a partir de les eleccions del 2015 segueix 
ignorant les plaques; posteriorment, el nou Govern de caire independentista 
també ignora el problema i, sense cap projecte alternatiu, decideix desmuntar-
les i posar-les en un magatzem.

Conclusió: el Govern municipal del 2007-2011 (ICV-ERC-CiU) va ser res-
ponsable de dissenyar un Pla d’energies renovables per al municipi, d’executar  
les plaques i d’intentar posar-les en marxa durant un període màxim de 4 
mesos. Els governs municipals en els quals han governat PSC i CiU (2011-
2015) i (2015-2017), i l’actual (CiU-CUP-ERC) (2017-2018), no les han man-
tingut i no han mogut un dit per aprofitar-les durant més de 7 anys.  

És del tot evident que les plaques per elles mateixes no són el nyap. El nyap 
és la manca de gestió i la despreocupació total dels diferents governs des del 
2011 fins al dia d’avui.

Espero que en el futur proper siguem capaços de conformar un govern muni-
cipal que es prengui seriosament la sostenibilitat i el canvi climàtic, i  aposti 
per potenciar de veritat les energies renovables, de manera que elabori el Pla 
local per la transició energètica i el Pla local per la mitigació del canvi climàtic. 
D’aquesta manera, potser podrem aprofitar per a alguna cosa les  abandonades 
i demonitzades plaques solars desinstal·lades de la plaça del Molí. 

Lluís Carrasco Martínez
Exregidor d’Iniciativa per Molins de Rei i 

membre de Catalunya en Comú de Molins de Rei

La manca de gestió i de responsabilitat o la 
trista trajectòria d’un bon projecte energètic 
sostenible que ha acabat fet un nyap
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Fa 50 anys enrere, l’any 1968, la revista 
Llobregat va publicar una sèrie d´articles fir-
mats pel popular “Veterano” (que llavors ja tenia 
una certa edat), qui explicava amb tota mena de 
detalls i moltes anècdotes el que succeïa a les 
festes majors d’abans a la nostra vila.

Tot fent memòria i recordant també el que 
li havia explicat el seu avi, relatava que, anti-
gament, una de les parts més típiques eren les 
anomenades “Tocades” que els membres de 
cada orquestra amb els seus instruments (menys 
el contrabaix, que li carregava el Llorenç de cal 
Nyets i el Manau) anaven a fer davant la casa 
de l’alcalde o a l’Ajuntament, on ja esperaven 
uns marrecs per aguantar la solfa (és a dir, la 
partitura) i guanyar-se així deu cèntims, ja que 
els músics tocaven a peu dret. Allà s’anaven 
desgranant melodies una darrere l’altra, amb les 
discussions entre la gent de quina havia estat 
millor, segons les preferències de cadascú.

A les sessions de ball, l’afluència de gent dels 
pobles veïns era nombrosa i amb molts joves 
que baixaven a peu del Papiol, Sant Vicenç dels 
Horts o Pallejà; en acabar el ball, i per 6 pesse-
tes, la tartana de l’Agustinet o del Xato els carre-
tejaven per tornar cap a casa els de Vallirana, 
Cervelló, Corbera o la Palma.

Per les festes majors d’abans, la de Corpus i 
la de Sant Miquel, no passava pas com ara (any 
1968), que la sala sembla un barril d’arengades. 
Llavors hi havia competència entre diferents 
societats i alguns anys hi va haver quatre llocs 
on poder anar a divertir-se, tot i que la vila era 
més petita i amb menys habitants que actual-
ment.

Hi feien festa al Casino Vell (sobre el Cafè 
d’en Turuta, després Plat del Dia), al Cafè Nou 
(al costat de la Rellotgeria Montfort), al Local 
(abans, el Palau; més tard, cal Po i després, cal 
Canalias) –que algunes vegades havia aixecat un 
envelat on després hi va haver el pati i magat-
zem de la Central Elèctrica (FECSA)– i al Cafè 
l’Alhambra, que disposava, per fer els envelats, 
de la part de dalt de la plaça de l’Ajuntament, o 
també a la cruïlla de la riera, entre cal Tendé i 
cal Cabrera (més coneguda com cal Robert), al 
costat de cal Martí del Rec.

Algunes vegades també s’havien engrescat 
els de cal Banya (Cafè les Columnes; després, 
Ferreteria Ustrell) i aixecaven un envelat al 
Puntasco, a la cruïlla de la carretera amb el 
passeig Pi i Margall. Anys més tard, es va fusio-
nar el Casino Vell amb unes quantes societats 
escampades i va néixer el Foment. Parlem de 
l’any 1920. També es va edificar la Federació 
Obrera, l’any 1922. Com que totes dues sales 
tenien gran capacitat, van deixar d’aixecar-se 
a la vila els típics envelats. Es va acabar també 
amb les discussions entre els joves de quin tenia més bones catifes i adorns 
–si en Baliarda o en Falés– i també s’acabaren aquells bons costums quan 
els balls es feien, com aquell qui diu, a l’aire lliure; ara es feien dins d’un 
local atapeït de gent i enmig d’una atmosfera irrespirable.

Recordo que la Festa Major en la qual es va estrenar la sala del Foment, 
en el ball de casats de la tarda érem molta gent, unes dues-centes pare-
lles, i, al mig, ballant hi havia el Bisbal i també el conserge, el popular 
Mistaire.  

També em plau recordar aquelles festes majors tan familiars que es 
feien entre els veïns del carrer Sant Miquel amb motiu i lloança del seu 
patró. Entre cal Pauet Serrador i cal Tomasó s’aixecava un magnífic arc 
de triomf i a l’altra cap de carrer, entre cal Nyets i cal Lluís de les Eres, 
un altre. Al llarg del carrer i de banda a banda, tot cobert de serpentines i 

papers de coloraines retallats, hi havia una pro-
fusió de fanals xinesos, que, encesa l’espelma 
de dins, a la nit feien un aspecte fantàstic, 
juntament amb els llums de petroli i portàtils de 
carbur que penjaven de les cases a llurs portals. 
Tot quedava molt ben il·luminat i moltes cases 
també adornaven les seves façanes, com a cal 
Santoliva, cal Carlets del Noi Gran, ca l’Agustí 
de l’Esbalec, cal Cucó, cal Carcana i la primiti-
va Joventut Catòlica, que ja la coneixíem com  
“La Panical” per la quantitat de plantes panicals 
que envoltaven aquells terrenys.

Per la Festa Major tenien lloc unes renyides 
curses de sacs, el joc de l’oca, trencar l’olla i 
l’esperat repartiment d’anissos i caramels per a 
la mainada. Després, la gran ballaruga, amenit-
zada amb les melodies d’un piano de manubri o 
amb l’actuació d’una orquestra d’aficionats de 
la vila, Els Trencaventres, crec que antecessora 
de l’orquestra del Biló, que gaudí d’una relativa 
fama.

En els diversos balls que s’organitzaven, les 
despeses anaven a càrrec del propietari del cafè 
i abans, d’acord amb els joves, s’assenyalava 
un preu per als que volien ser socis “a tot 
gasto”. Aquests tenien els rams pagats i un car-
net acreditatiu mitjançant el qual podien anar a 
ballar a les festes majors dels pobles del voltant 
gratuïtament. Recordo un any que al Cafè Nou 
hi varen fer una subhasta de toies per al ball i 
em va costar una pesseta i setanta cèntims.  

En aquelles festes majors no hi faltaven mai 
els més bromistes de la vila, entre els quals 
recordo, dels més grans, el Pelat, el Noi Xic de 
cal Sabater, el Sou, l’Ui del Blàvia, el Calitó i 
el meu avi, el Veterano, i d’altres de més joves, 
com el Quel, el Xinel·la, el Carlets Manyà, el 
Pepet de cal Vuitenes, el Mústic Xic, el Mílio 
de ca la Pona, en Samboi i el Bas... De tots ells 
ja no en queda cap. Tots anaren desfilant per 
aquesta vall de llàgrimes i de rialles. De fet, 
n’hi ha que fa més de mig segle que passaren 
a millor vida.

De balls per la Festa Major se’n feien cada 
dia i sovint de matí, tarda i nit. Els balls de 
gala eren al matí i gairebé només hi anava la 
joventut, solters i solteres; això sí, amb les 
seves millors gales. Aquest ball del matí era el 
més esperat pel jovent, ja que hi anaven quasi 
tots els nois i noies de la vila; la majoria de 
noies acostumaven a anar-hi amb vestits llargs 
i els nois, si podien, estrenaven traje. També 
en aquest ball el noi regalava un ram o una toia 
a la seva noia i un cop acabat, la convidava a 
prendre el vermut al mateix cafè de l’entitat o 
bé al Bar Bola o a cal Pajares.

En temps de la postguerra, durant els dies 
de la Festa Major es muntava la Tómbola 

Parroquial i els seus beneficis eren destinats a la construcció del nou 
temple, ja que l’antiga església va ser enderrocada durant la Guerra Civil. 
Al principi es va instal·lar a l’antic local del Cafè Nou, al passeig de Pi i 
Margall, i ja l’any 1944, en un local del carrer Major cantonada al carrer 
del Mercat (actualment, Cal Límpia). Durant aquells anys, la tómbola 
era molt esperada pels vilatans i quasi tothom hi participava: a veure si 
tocava la bicicleta (que era el rei dels premis) o, com a mínim, una bonica 
nina o rajoles de xocolata, paquets de galetes, de pasta de sopa, caramels, 
llapis, etc. Els objectes que es rifaven eren donats desinteressadament per 
empreses, botigues o particulars.

Vicenç Joan Camps

Les Festes Majors d’abans (II)

Programa de Festa Major de l’any 1929

Programa de Festa Major de l’any 1927
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Per mitjà d’una notifica-
ció amb data del passat 27 
de juliol, l’Ajuntament va 
anunciar l’inici del tràmit 
per concedir la llicència 
d’activitats sol·licitada per 
l’empresa Mémora amb 
l’objectiu d’instal·lar un 
forn crematori en el tana-
tori de la vila. Davant de 
l’oposició de les entitats veï-
nals a l’execució d’aquest 
projecte, l’Ajuntament ha 
fet una sèrie de convoca-
tòries per informar els veïns 
de la situació d’aquesta 
concessió, al mateix temps 
que tots els partits, tant del 
govern com de l’oposició, 
confirmaven el seu rebuig 
a la realització del projecte 
i es comprometien a fer 
tot el que fos possible per 
evitar-ne l’execució.

Segons han informat des 
de l’actual equip de govern, 
la instal·lació d’un crema-
tori dins de les dependèn-
cies del tanatori municipal 
ja estava prevista des de 
la seva construcció l’any 
2005. Segons el tripartit 
que governa el municipi, 
el contracte signat entre 
l’Ajuntament i Mémora 
incloïa la construcció d’un 
forn crematori on es pre-
veien fer unes 160 incine-
racions anuals, segons la 
documentació presentada 
el 2006. Alguns partits de 
l’oposició objecten que en 
el document original per a 
la concessió del tanatori no 
hi consta cap requeriment 
perquè s’hi fes el crema-
tori. 

La decidida oposició 
dels veïns

Des del moment que van 
rebre el comunicat infor-
mant-los de la construcció 
del forn crematori a les 
dependències del cemen-
tiri, els veïns dels barris 
de la Pau i Riera Nova es 
van oposar frontalment en 
aquest projecte, i al·legaren 
que se sentien desinformats 
sobre els riscos per a la salut 
i el medi ambient que pot 
comportar una instal·lació 
d’aquestes característiques, 
a més de manifestar el seu 
desacord amb la manera tal 
com se’ls havia comunicat 
l’inici del tràmit adminis-
tratiu, per mitjà d’una noti-
ficació en ple mes d’agost, 
quan molts veïns estan de 

vacances, i així es feia el 
mínim soroll possible. 

Les queixes veïnals 
incideixen en les olors i 
la contaminació que pot 
provocar la instal·lació. 
Per altra banda, sospiten 
que, tenint en compte que 
l’empresa Mémora no dis-
posa de cap altre crematori 
a la província de Barcelona, 
és més que probable que 
les instal·lacions de Molins 
de Rei s’utilitzin per ofe-
rir aquest servei a altres 
poblacions del territori. En 
el projecte actual es podria 
arribar fins a 2.800 incine-
racions a l’any, una xifra 
totalment allunyada de les 
necessitats de la vila, ja 
que en el 2016 consten 174 
defuncions.

En un primer moment, 
els responsables de l’Ajun-
tament van assegurar que la 
instal·lació seria inofensiva 
per a la salut dels veïns i no 
els hauria de provocar cap 
molèstia, però els membres 
de l’Associació de Veïns i 
Veïnes la Pau i Riera Nova 
han continuat insistint que 
es tingués en compte que 
els crematoris són un agent 
contaminant, ja que la seva 
activitat implica l’emissió 
a l’atmosfera de partícules 
que poden ser perilloses per 
a la salut dels veïns i el medi 
ambient, per la qual cosa 
demanen que es replantegi 
la ubicació d’aquest equi-
pament al costat del tana-
tori, ja que consideren que 
és massa a prop dels habi-
tatges, el dipòsit d’aigua i 
escoles i centres sanitaris 
de la vila.

La resposta  de 
l’Ajuntament

L’actual govern conside-
ra que la instal·lació està 
sobredimensionada i massa 
propera als habitatges, però 
adverteixen que anul·lar la 
concessió tindria un cost 
de milers d’euros i recorden 
que qui fa l’informe vincu-
lant final per permetre la 
construcció del forn crema-
tori és l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) i no 
serà l’Ajuntament qui pugui 
atorgar o no la llicència. Per 
contra, des de l’oposició es 
diu que l’AMB només tra-
mita un informe, però no 
atorga cap llicència i que 
haurà de ser l’Ajuntament 

qui l’autoritzi.
Des de l’equip de 

govern s’espera que la 
Generalitat tingui especial-
ment en compte que Molins 
de Rei forma part de la 
Zona de Protecció Especial 
de l’Ambient Atmosfèric 
(ZPE) en el moment 
d’emetre un informe nega-
tiu per atorgar la llicència 
d’activitats a la construcció 
d’un crematori en una zona 
tan propera al nucli urbà. 

Una petita però no 
insignificant font de 

contaminació
Un crematori és una font 
emissora de partícules con-
taminants més, encara que 
molt reduïda en compara-
ció a les emissions pro-
duïdes pel transport i la 
indústria. La incineració 
s’ha convertit en una bona 
alternativa, tant pel seu 
baix cost econòmic com pel 
reduït efecte contaminant. 
A diferència de la crema-
ció, l’enterrament produeix 
efectes notablement més 
nocius per al medi ambient. 
La mateixa extinció del cos 
humà, els vernissos i les 
teles que contenen els taüts, 
a més dels líquids emprats 
per a l’embalsamament del 
difunt, tenen un efecte con-
taminant sobre l’aigua i el 
sòl.

La incineració emet a 
l’atmosfera metalls pesants, 
com el mercuri i altres par-
tícules, que per la seva toxi-
citat poden comportar un 
risc per a la salut humana. 
El mercuri és un element 
extremadament tòxic i 

l’activitat dels crematoris 
està reconeguda com a font 
d’emissió d’aquest metall.

El potencial contaminant 
d’una incineració depèn del 
disseny del forn cremato-
ri i també del fèretre i el 
seu contingut. Els plàstics 
presents en pròtesis, les 
reconstruccions dentals o 
els recobriments sintètics 
del fèretre fan augmentar 
les emissions tòxiques. 

Lluny del nucli urbà
Les emissions totals de 
contaminants dels cremato-
ris són relativament petites 
en comparació amb les de 
les incineradores de resi-
dus, però s’han de valorar 
de forma especial quan els 
focus d’aquestes emissions 
estan localitzats a prop de 
nuclis residencials. Els cre-
matoris sense sistemes de 
filtratge adequats poden 
generar un impacte ambien-
tal negatiu en l’entorn més 
proper.

Tot i que els cremato-
ris són forns de combus-
tió, des del punt de vista 
legal no estan considerats 
com instal·lacions inci-
neradores. La incineració 
de residus està subjecta 
a una estricta normativa 
que encara no s’aplica a 
les instal·lacions de forns 
de crematoris. Un canvi 
de normativa comportaria 
l’obligatorietat d’instal·lar 
equips de filtratge en totes 
les instal·lacions de crema-
ció.

D’acord amb la juris-
prudència recent, els cre-
matoris s’han d’ubicar   

preferentment a prop dels 
cementiris, però a Molins de 
Rei, el nucli urbà s’ha anat 
estenent i s’han construït 
molts habitatges residen-
cials a tocar dels terrenys 
del cementiri. 

Conclusió
L’habitualment proble-
màtica ubicació de serveis 
no desitjats, però neces-
saris (presons, abocadors, 
cementiris,...), des de sem-
pre ha provocat el rebuig 
dels veïns afectats per la 
seva instal·lació. El crema-
tori suposaria una millora 
dels serveis funeraris a la 
vila perquè es donaria res-
posta a la creixent deman-
da d’un servei que més 
de la meitat dels usuaris 
reclamen, ja que, actual-
ment, per incinerar els seus 
difunts els familiars s’han 
de traslladar a un altre tana-
tori de la comarca.

Si bé la decisió de 
construir el crematori en 
terrenys propers al cemen-
tiri es pot considerar rao-
nable, s’hauria de tenir en 
compte que, a causa de 
la proximitat d’aquests 
terrenys a habitatges i al 
nucli urbà, aquesta activi-
tat, que genera emissions 
contaminants potencial-
ment perilloses, podria tenir 
un impacte negatiu per a la 
salut dels veïns, per la qual 
cosa caldria avaluar aquest 
impacte i reconsiderar-ne 
l’emplaçament si és acon-
sellable. 

Romà Català

Consens polític i veïnal per evitar la 
construcció d’un forn crematori a la vila

En primer terme el tanatori; al fons es pot veure la torre de Ciments Molins i a 
l'esquerra els habitatges que hi ha a tocar d'aquest equipament.

Vicenç Joan
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La CUP s’ha marcat com 
a objectiu, amb vista a 
les municipals del mes de 
maig del proper any, “obte-
nir l’Alcaldia de la nos-
tra vila per primera vega-
da”, segons s’afirma en un 
comunicat de premsa. 

La participació en el 
govern tripartit des de fa 
gairebé un any ha omplert 
els cupaires de confiança. 
Consideren que en aquests 
darrers 10 mesos han 
demostrat tenir “capaci-
tat de governar aplicant 
el compromís ferm de la 
participació ciutadana, 
polítiques netament femi-

nistes o l’aposta per la 
constant interacció amb la 
ciutadania”. Asseguren que 
ells han “liderat els canvis 
que s’estan generant dins 
l’Ajuntament i de cara a 
fora” i per aquest motiu 

creuen que la seva formació 
ha de ser “majoritària a 
les properes eleccions per 
poder consolidar aquests 
canvis”.

Josep Ferrer

L’actual portaveu del grup 
municipal socialista a 
l’Ajuntament, Xavi Paz, 
repetirà com a candidat del 
PSC a les eleccions muni-
cipals del proper any en ser 

l’únic militant que 
va presentar avals 
en les primàries 
que s’han fet a la 
vila. Paz va presen-
tar l’aval del 85% 
del cens de militants 
socialistes de la vila, 
per la qual cosa no 
va caldre que es fes 
cap votació, ja que 
no es va presentar 
cap més candidat.

En un comunicat 
de premsa, la prime-
ra secretària del PSC 
de Molins de Rei, 
Jessica Revestido, 

afirma que el procés de pri-
màries ha estat “transparent 
i democràtic”, ja que s’ha 
obert “la possibilitat als 
interessats i interessades 
de presentar-se per liderar 

el projecte socialista a la 
nostra vila”. L’aval gairebé 
unànime rebut per Xavi Paz 
“referma la confiança dels 
i de les nostres militants en 
el treball que l’equip actual 
i Paz han portat fins ara, 
i ens anima a continuar 
lluitant pels ideals socia-
listes i per seguir cons-
truint propostes socials i 
progressistes que milloren 
la qualitat de vida dels i 
de les molinenques”, afirma 
Revestido.          Redacció

El regidor d’Esports, 
Comerç i Activitats, el 
republicà Marc Rebulà, ha 
estripat el carnet del seu 
partit, Esquera Republicana 
de Catalunya (ERC). Tot 
i això continuarà formant 
part de l’equip de govern 
com a regidor independent 
fins a finals de mandat, sem-
pre que ERC no l’expulsi, 
cosa que de moment els 
republicans no tenen inten-
ció de fer. “Si Esquerra 
Republicana em fa fora, 
deixaré l’Ajuntament i 
me n’aniré cap a casa”, ha 
explicat Rebulà a El Llaç.

L’exmilitant d’ERC no 
ha volgut entrar en detalls 
sobre la seva decisió. “Ara 
no és el moment; d’aquí 
a unes setmanes potser 
es podrà explicar tot”, va 

indicar. Siguin quins siguin 
els motius, el cert és que 
a ERC, des de fa alguns 
mesos hi ha alguna cosa 
que no rutlla i una prova 
són les precipitades pri-
màries convocades a corre-
cuita i d’amagatotis amb la 

victòria contra tot pronòstic 
de Marcel López, candidat 
que no comptava amb el 
suport de l’executiva local 
del partit.

Veurem quin serà el 
següent capítol. La portaveu 
del grup municipal, Sílvia 
Guillén, va anunciar el pas-
sat juliol a Ràdio Molins de 
Rei que no formaria part 
de la llista ni del projecte 
d’ERC a les properes muni-
cipals. També va indicar 
que després de l’estiu expli-
caria públicament els seus 
motius. Això no obstant, a 
l’hora de redactar aquesta 
informació encara no ho 
havia fet. El tercer regi-
dor de la formació, Eduard 
Suárez, no s’ha pronunciat 
sobre el seu futur polític.

Josep Ferrer

Marc Rebulà deixa la militància d’Esquerra 
Republicana, però continua com a regidor

La CUP vol aconseguir l’Alcaldia de la vila

Xavi Paz repeteix per quarta vegada 
com a candidat del PSC a les municipals
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El passat 22 d’octubre es va 
reunir a la Federació Obrera 
el grup local de Primàries 
per Catalunya, constituït 
el 26 de setembre, després 
de reunions preparatòries 
i contactes amb la plata-
forma de Primàries per 
Catalunya, per impulsar la 
formació d’una candidatura 
independentista per a les 
properes eleccions muni-
cipals, conjuntament amb 
l’ANC local.

L’objectiu de Primàries 
per Catalunya és que les 
eleccions municipals 
del proper mes de maig 
siguin el primer pas cap 
a la República Catalunya. 
Es considera molt impor-
tant que els ajuntaments de 
Catalunya i les institucions 
que se’n deriven estiguin 
a favor de la República, 
també l’Ajuntament de 
Molins de Rei.  Per això, 
el projecte de “Primàries 
per Catalunya” proposa que 
a tots els municipis s’obri 
una llista electoral, plural i 
transversal, a tots els ciuta-
dans independentistes que 
vulguin proposar-se com a 
candidats i a tothom que 
vulgui decidir qui els ha de 
representar. Aquesta candi-
datura naixerà com la millor 

expressió de la voluntat ciu-
tadana defensada des de l’1 
d’octubre. Unes eleccions 
primàries que permetran 
escollir directament i lliu-
re, sense condicionaments 
previs, els components de 
la candidatura, propiciarà la 
concentració del vot inde-
pendentista i la convertirà 
en una opció guanyadora. 

En el temps que queda 
fins a les eleccions munici-
pals, el grup local organit-
zarà sessions informatives 
i debats per tal de posar a 
l’abast de tothom el que i 
el perquè, el com i el qui, 
de la confecció de la can-
didatura.

Entre molts d’altres, 
s’han integrat a “Primàries 
per Catalunya”: Assemblea 
Nacional Catalana, Demò-
crates de Catalunya, 

Solidaritat, Consultes 
per la Independència, 
Independents per la Selva i 
molts municipis com Reus, 
Sitges, Tortosa, Lleida, 
Gavà, Vilassar de Mar, 
Arenys de Munt, Barcelona, 
Vilanova i la Geltrú, Olot, 
Palamós, Sant Cugat del 
Vallès, Sabadell, Terrassa, 
Cambrils i representants de 
164 municipis diferents dis-
posats a fer Primàries per 
Catalunya. 

En aquest enllaç es 
pot trobar informació i el 
formulari de registre de 
votants: https://primaries-
catalunya.cat/www/index.
php. Per afegir-vos al 
grup cal enviar el nom i el 
telèfon al 653337554 o al 
606326818.

Plataforma Local de 
Primàries per Catalunya

El 16 de setembre, tot just 
acabar de deixar enrere 
una nova Diada milionària 
amb relació al nombre 
d’assistents, diverses 
entitats independentistes 
(MdRxI-ANC, Òmnium 
Cultural, el CDR de MdR, 
amb la col·laboració de 
Junts per MdR, CUP, ERC 
i l’Associació Catalana pels 
Drets Civils) van organit-
zar el Dinar Groc, coinci-
dint amb els onze mesos 
de presó de Jordi Cuixart 
i Jordi Sánchez, els presi-
dents d’Òmnium Cultural i 
de l’ANC, respectivament.

L’acte va tenir lloc a la 
plaça de la Llibertat i van 
assistir-hi més de 400 per-
sones, tot i que va estar 
molt condicionat pel temps 

(des d’una pluja intensa 
a una assolellada poste-
rior més intensa encara). 
A banda del dinar pròpia-
ment dit, que va exhaurir 
els tiquets, l’acte va cons-
tar d’un debat en el qual 
van participar el tuitaire 
Bernat Castro i la directora 
d’“Opinió” de Diario 16 i 
col·laboradora en diferents 
mitjans de comunicació, 
Beatriz (Bea) Talegón, i 
la intervenció de familiars 
de presos, exiliats i repre-
saliats, com Montserrat 
Puigdemont (germana del 
president de la Generalitat a 
l’exili), Montserrat Tarrés i 
Eulàlia Herranz (una fami-
liar i una persona membre 
del grup de suport a l’Adri 
Carrasco, d’Esplugues, 

exiliat a Bèlgica) i Lolo 
Calero (familiar i membre 
de #FreeJunqueras de Sant 
Vicenç dels Horts). L’acte es 
va cloure amb la lectura del 
manifest de suport i denún-
cia a la situació dels pre-
sos, exiliats i represaliats, 
a càrrec dels representants 
locals d’Òmnium i MdRxI-
ANC. Finalment, i després 
del Cant dels Segadors, el 
grup Tancat per Vacances 
va cloure l’acte amb una 
actuació musical.

La recaptació del Dinar 
Groc va ser de 3.538 euros i 
anirà destinada a la caixa de 
resistència per als presos, 
exiliats, represaliats i els 
seus familiars.

Jordi Romeu

L’espai conegut 
fins ara com la 
plaça del Molí, 
on hi havia les 
pèrgoles foto-
voltaiques i on 
s’està construint 
la nova Biblioteca 
m u n i c i p a l , 
s’anomena plaça 
de l’U d’Octubre, 
en record del 
referèndum de l’1 
d’octubre del 2017 
durant el qual la 
policia espanyo-
la va actuar amb 
molta contundèn-
cia contra la gent 
que pacíficament 
volia exercir el 
seu dret a votar. 

La inauguració 
de la plaça es va 
fer el diumenge 30 de se-
tembre amb els parlaments 
de representants municipals 
i de les entitats sobiranis-
tes. En acabar l’acte, els 
assistents van deixar flors 
i fotografies en record dels 
fets succeïts tot just feia 
un any.

El dilluns 1 d’octubre la 
vila es va sumar als actes 
convocats per l’Assemblea 
Nacional Catalana, Òmnium 

Cultural i l’Associació 
de Municipis per la 
Independència (AMI). Al 
migdia, més de 300 perso-
nes es van aplegar davant 
l’Ajuntament i es va llegir 
un manifest de l’AMI. A 
la tarda es va fer una nova 
concentració i també es va 
llegir un manifest reivindi-
catiu, en aquest cas de la 
Plataforma 1 d’Octubre. 

Redacció

“Primàries per Catalunya” a Molins de Rei

Més de 400 persones assisteixen al Dinar Groc

Molins de Rei estrena la 
plaça de l’U d’Octubre

La sala d’exposicions de 
Ca n’Ametller va acollir 
del 23 de setembre a l’1 
d’octubre l’exposició “El 
procés a punta de BIC”, de 
l’artista Jordi Magrià, que 
es tracta de creacions fetes 
amb el mític bolígraf que de 
ben segur tots hem utilitzat 
alguna vegada.

El mateix autor va 
explicar algunes curiosi-
tats dels seus treballs, com 
ara que va fer arribar a 

Pep Guardiola el retrat que 
li va fer i que aquest li 
va retornar signat o que 
els pares de l’expresident 
de la Generalitat, Carles 
Puigdemont, es van voler 
quedar el retrat per penjar-
lo a casa seva perquè els va 
agradar molt.

La mostra que s’ha 
pogut veure a la vila con-
tinua girant per diferents 
poblacions catalanes.  

Redacció

L’exposició “El procés a punta de 
BIC” es va poder veure a la vila

Sonia Lucas

Josep Ferrer
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El conductor d’un vehi-
cle va resultar ferit greu 
després d’estavellar el seu 
cotxe contra dos vehicles 
que estaven estacionats a 
l’avinguda de Barcelona, 
a l’alçada de la benzinera 
que hi ha prop del canvi de 
rasant.

L’accident va passar cap 
a quarts de 12 del mig-
dia del 3 d’octubre. Segons 
informacions facilitades per 
l’Ajuntament, el conductor 

accidentat hauria patit un 
atac d’epilèpsia. La perso-
na ferida va haver de ser 
rescatada pels bombers, ja 
que va quedar atrapada a 
l’interior del vehicle. 

Tot i l’espectaculari-
tat de l’accident, cap altra 
persona va resultar ferida. 
Això sí, els tres vehicles 
afectats van quedar molt 
malmesos. 

J.F.

Un veí de Molins de Rei, 
J.G.R., de 62 anys, va morir 
el passat 1 d’octubre en un 
accident de trànsit ocorregut 
en el quilòmetre 298 de la 
carretera N-221, en el terme 
municipal de la població 
aragonesa de Mequinensa.

Per causes que es desco-

neixen, el vehicle va sortir 
de la via i va bolcar. Va 
ser necessària la intervenció 
dels bombers per rescatar 
l’únic ocupant del cotxe, 
que va morir a l’acte. En 
l’accident no es va veure 
implicat cap altre vehicle.

Redacció

El dia13 de setembre, cap a 
les 6 de la tarda es va esfon-
drar part del sostre d’una 
de les naus de la zona de 
Can Coll, al barri del Canal. 
L’immoble està al costat 
del Casal Autogestionat de 
Joves la Mola.

Segons fonts muni-
cipals, en el moment de 
l’esfondrament no hi havia 
ningú a l’interior de la nau 
i només cal lamentar danys 
en dos vehicles estacionats 
a la zona.

Redacció

Un ferit greu en un accident de 
trànsit a l’avinguda de Barcelona

Mor un molinenc en un accident 
de trànsit a Mequinensa 

Cau part del sostre d’una de 
les naus de la zona de Can Coll

El Ple extraordinari celebrat 
el mes d’octubre va servir 
per aprovar les noves orde-
nances fiscals per a l’any 
2019. Hi van votar a favor 
els tres partits de l’equip 
de govern (PDeCAT, CUP i 
ERC), i el PSC i el regidor 
no adscrit es van abstenir, 
mentre que Molins Camina 
hi va votar en contra. La 
regidora d’Iniciativa no va 
assistir al Ple. 

Les taxes d’Activitats, 
Escombraries, Zona Blava, 
Residus Industrials i l’IBI 
tindran un increment 
del 2,3%. L’IBI indus-
trial s’apujarà un 3,02% i 
l’IBI d’oci i hostaleria, un 
4,67%. A més, es crearan 
noves taxes que gravaran 

els pisos turístics i la uti-
lització dels horts urbans, 
i també s’apujarà l’entrada 
de la Piscina Municipal i 
Can Santoi. 

Es preveu incrementar 
un 2,3% la recaptació, uns 
205.000 euros més que el 
2018, sense haver d’apujar 
els impostos per sobre del 
llindar de l’IPC. Els por-
taveus del Govern munici-
pal asseguren que aquestes 
noves ordenances perme-
tran recaptar més i redis-
tribuir millor els recursos, 
per la qual cosa, seguint 
aquest criteri, s’ha augmen-
tat el límit per poder gau-
dir de les bonificacions de 
l’IBI per a famílies nom-
broses, a més d’excloure 

de l’obligació de pagament 
de la taxa d’escombraries 
domiciliàries els jubilats, 
pensionistes i beneficia-
ris del PIRMI. En l’àmbit 
mediambiental, s’ha apro-
vat un increment de les 
bonificacions de la taxa 
d’escombraries a les per-
sones i els comerços que 
utilitzin la deixalleria, i es 
consolida la bonificació de 
l’ús de la zona blava per 
part de vehicles de zero 
emissions.

També es preveu pena-
litzar la desocupació per-
manent i injustificada d’un 
habitatge amb un recàrrec 
del 50% del rebut de l’IBI. 

Romà Català

L’Ajuntament aprova un increment 
de l’IBI d’un 2,3% per a l’any 2019

En aquesta pujada s’hi haurà d’afegir el tribut 
metropolità que servirà per finançar l’entrada de 

Molins de Rei a la zona 1 de transports

Els veïns del carrer de la 
Fassina es van endur un 
gran ensurt quan el passat 
11 d’octubre es va esfon-
drar part de la teulada de 
l’edifici situat en el número 
14 d’aquest carrer de la vila. 
Segons sembla, a l’immoble 
no hi viu ningú, per la qual 
cosa no es va registrar cap 
dany personal.

Bombers, Guàrdia 
Urbana i serveis tècnics 
municipals van inspeccio-
nar la zona i l’edifici per 
assegurar-se que no es pro-
duís cap més ensorrament. 

Redacció

El passat 11 d’octubre es 
van desprendre uns 50 cen-
tímetres de revestiment de 
sota de la cornisa de la 
façana del temple parro-
quial de Sant Miquel, en 
concret, la que dona al 
carrer Ignasi Iglésias. Per 
sort, el despreniment no va 
fer mal a ningú ni tampoc 
va provocar cap desperfecte 
en els vehicles estacionats a 
la zona.

Un cop detectat el des-
preniment es van posar tan-
ques per evitar que la gent 
passés per sota de la zona 
afectada i es va avisar el 

rector de la parròquia per 
tal que iniciés els tràmits 
necessaris per reparar els 
desperfectes.

J.F.

Vicenç Joan

S’ensorra una teulada al carrer de la Fassina

Cedida per l'ajuntament Dan Costa

Es desprèn part del revestiment de la 
façana de la parròquia de Sant Miquel

Sonia Lucas

So
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La consellera de Presidència, 
Elsa Artadi, ha nomenat 
l’alcalde de Molins de Rei, 
Joan Ramon Casals, asses-
sor del seu departament. 
Casals compaginarà aquest 
càrrec amb el d’alcalde del 
municipi.

El nomenament, que es 
va produir el 3 d’octubre, 
va ser publicat en el Diari 
Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC) dos dies 
després. Les tasques que 
haurà de fer són: definició 
de polítiques estratègiques; 
assessorar en tendències i 
factors econòmics, polítics 
i socials, i centralitzar la 
documentació i els indi-
cadors més rellevants per 
a la Conselleria. A més, 
també haurà de fer estudis, 
informes i propostes sobre 
iniciatives de la Conselleria 
i mantenir contactes infor-
matius entre els departa-
ments de la Generalitat. Per 
a aquesta feina, que corres-
pon a la categoria de funci-
onari del grup A, rebrà un 
“complement específic” de 
37.889,88 euros anuals amb 
jornada i horari de dedica-
ció especial. Això no obs-
tant, només podrà cobrar 
un dels seus sous públics: 
o bé aquest o el que té per 
exercir d’alcalde.

A través de les xarxes 
socials, Casals ha indicat 
que està “molt content de 
formar part de l’equip de 

la consellera Elsa Artadi, 
una responsabilitat que 
agafo amb molta il·lusió 
per ajudar tant com sàpiga 
el Govern i el país”.

La CUP s’oposa a la 
duplicitat de càrrecs
A la CUP, soci de govern 

de PDeCAT, no li agrada 
que l’alcalde compagini 
aquesta tasca amb la d’as-
sessor de la Conselleria de 
Presidència. En un comu-
nicat de premsa, els cupai-
res demanen a Joan Ramon 
Casals “que reconsideri la 
seva decisió perquè no la 
compartim ni creiem que 
sigui positiva per a Molins 
de Rei”.

La seva petició es basa 
en els estatuts interns de 
la CUP, que “no permeten 
que un alcalde o alcaldes-
sa tingui un altre càrrec 
amb dedicació exclusiva 
o important en una altra 
Administració, ja que ente-
nem que és prioritari dedi-
car-se a les tasques que 

comporten el càrrec d'al-
caldessa o alcalde”. 

Tot i la seva petició, 
entenen que és una bata-
lla perduda perquè “per 
desgràcia, aquesta és una 
pràctica habitual en orga-
nitzacions polítiques com 
PDeCAT, PSC, ERC, ICV 
i PP”, però asseguren que 
“continuarem lluitant per-
què entenem que cal una 
reflexió global i profunda 
en la majoria d'organitza-
cions polítiques per tal que 
puguem avançar cap a unes 
formes de fer política més 
transparents i justes”.

Tant el cap de l’oposició 
i líder del PSC, Xavi Paz, 
exsoci de govern de Casals, 
com la portaveu de Molins 
Camina, Ana Aroca, en 
declaracions a diversos mit-
jans locals també han criti-
cat la decisió de l’alcalde 
de compaginar la feina de 
batlle amb la d’assessor del 
Govern de la Generalitat.

Josep Ferrer

L'alcalde Joan Ramon Casals és nomenat 
assessor de Presidència de la Generalitat

La consellera de Presidència 
i portaveu del Govern de 
la Generalitat, Elsa Artadi, 
va visitar Molins de Rei 
el passat 27 de setembre. 
En  la seva estada a la vila 
va conèixer la fàbrica de 
motos elèctriques Scutum 
i va veure la nova plaça de 
l’U d’Octubre i l’exposició 
“El procés a punta de BIC”, 
ubicada a la sala inferior del 
Museu Municipal. 

En la visita a les 
instal·lacions de Scutum, la 
consellera es va interessar 
pels nous models que està 
dissenyant la marca, així 
com pels nous mercats que 
està obrint al nord d’Europa 
i que comportarà una immi-
nent ampliació de la planta. 
Actualment, Scutum dona 

feina a una quarantena de 
professionals, entre engi-
nyers, tècnics i comercials. 

A la plaça de l’U 
d’Octubre, Artadi va asse-
gurar que “l’1 d’octubre 
del 2017 ha canviat i can-
viarà per sempre més la 
història de Catalunya” 
i va recordar que “qui 
ho va fer possible és a la 
presó i a l’exili, i per això 
el seu resultat és irrenun-
ciable”. 

Durant la visita, l’alcalde, 
Joan Ramon Casals, va 
anunciar que l’Ajuntament 
es presentarà a la convoca-
tòria dels fons europeus de 
finançament, FEDER per 
tal de poder reformar el 
Palau dels Requesens.

Redacció

La consellera de Presidència,
Elsa Artadi, visita Molins de Rei

L’exconsellera de Gover-
nació Meritxell Borràs va 
visitar Molins de Rei per 
presentar el seu llibre 34 
dies de tardor i 1 de pri-
mavera. L’acte es va fer 
el passat 16 d’octubre a la 
Federació Obrera i va estar 
acompanyada per Ramon 
Sánchez, candidat de 
JuntsxMolins a l’Alcaldia 
de Molins de Rei el 2019. 

Una setantena de per-
sones van assistir a la 
presentació i van poder 
escoltar l’emocionant relat 
de com, des de Bèlgica, 
l’exconsellera va decidir 
tornar i comparèixer davant 
l’Audiència Nacional, ja 
que considerava que queda-
ria en llibertat. Finalment, 
però, la van empresonar 
a Alcalá-Meco entre els 

mesos de novembre i de-
sembre de l’any passat.

El llibre no se centra 
exclusivament en els tren-
ta-dos dies de reclusió, sinó 
que la consellera també 
parla dels dos previs a 
Brussel·les, quan va haver 
de decidir si tornava i anava 
a declarar a l’Audiència 
espanyola o si s’exiliava. 

Uns dies complicats, plens 
de dubtes i dels quals, sense 
voler donar grans titulars, 
explica detalls desconeguts 
fins ara.

Finalment es va fer un 
torn obert de preguntes entre 
el públic assistent i es va 
tancar l’acte amb la signa-
tura de llibres als assistents 
per part de l’exconsellera, 

que posteriorment va assis-
tir a la concentració convo-
cada aquell vespre davant 
l’Ajuntament per reivin-
dicar l’alliberament dels 
Jordis i de tots els presos 
polítics i exiliats, en el dia 
que es complia el primer 
any de presó de dues perso-
nes de pau.

Redacció

L’exconsellera Meritxell Borràs presenta el llibre escrit arran del seu pas per la presó

Cedida per l'ajuntament Dan Costa Cedida per l'ajuntament Dan Costa
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La Federació Obrera va 
acollir, fins al 15 d’octubre, 
l’exposició “Estima com 
vulguis. Els rumors surten 
de l’armari”, una mostra del 
programa Contrarumors que 
té per objectiu combatre els 
rumors, els prejudicis i els 
estereotips que envolten la 
sexualitat. 

En aquesta darrera cam-
panya s’aborden 10 rumors 
encara massa prefixats en 
bona part de la societat. 
L’homosexualitat és un tras-
torn mental? Dues persones 
del mateix sexe poden for-

mar una família? Només els 
gais tenen SIDA? Aquests 
són només alguns dels este-
reotips que es volen trencar 
amb aquesta exposició.

Estovalles per als bars i 
els restaurants de la vila

L’exposició també ha 
servit per posar a disposició 
dels bars i els restaurants de 
la vila unes estovalles de 
paper que inclouen alguns 
dels rumors i contrarumors 
que es desprenen de les 
cinc campanyes que s’han 
fet fins ara. Aquestes esto-
valles s’utilitzaran durant 
la Fira de la Candelera, el 
moment de màxima assis-
tència de visitants a la vila. 
Paral·lelament, també es 
recuperaran unes falques 
radiofòniques, que s’eme-
tran per Ràdio Molins de 
Rei, en les quals se sent un 
rumor durant el dia i es des-
menteix amb arguments.

De les cinc exposicions 
fetes fins ara, la relativa 
a les persones refugiades 
va ser la que va tenir més 
demanda. En total, va visi-
tar més de 50 punts dife-
rents d’arreu de Catalunya. 
L’any 2017, aquest projecte 
va obtenir un reconeixe-
ment de bones pràctiques 
en l’àmbit Immigració des 
de la Federació Catalana de 
Municipis.

Redacció

Unes 425 persones, moltes 
de les quals famílies sen-
ceres, van participar en 
l’activitat “Tothom amb 
bicicleta”, organitzada 
el 7 d’octubre passat per 
la Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament. 

La pedalejada es va fer 
amb un bon temps i no va 
registrar cap incident.

Redacció

Els rumors sobre l’homosexualitat, 
protagonistes de la cinquena 
campanya de Contrarumors

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa

Des del 2 d’octubre i fins 
a final del curs escolar, les 
biblioteques de les esco-
les La Sínia i Josep Maria 
Madorell actuen com a 
biblioteques de barri en un 
intent d’apropar la lectura i 
l’estudi als barris.

L’Escola la Sínia obre 
la seva biblioteca de barri 
els dilluns i dimarts, mentre 
que l’Escola Josep Maria 
Madorell ho fa els dimecres 
i dijous. En tots dos casos, 
l’horari d’obertura és de 
16.30 h a 18 h.

Aquest és el tercer any 
que es duu a terme aquesta 
iniciativa. Durant el curs 
passat el servei va ser utilit-
zat per més de 200 persones 
de la vila. 

Redacció

Les escoles La Sínia i Josep Maria Madorell 
obren les seves biblioteques als barris

Molins de Rei és un dels 
35 municipis on es podran 
veure els treballs presentats 
a la tercera edició del VOC, 
els guardons que premien 
els millors curtmetratges, 
documentals, websèries i 
altres nous formats webs 
en català. El VOC, organit-
zat per Òmnium Cultural, 
tindrà lloc del 16 al 29 

de novembre. La cloenda 
on es premiaran els millors 
treballs es farà el 30 de 
novembre.

Dels treballs presen-
tats s’han seleccionat 103 
obres, 55 curtmetratges, 31 
documentals i 17 websèries, 
videoblogs i nous formats 
web.

Una de les novetats 

d’aquesta edició és que 
el VOC creua fronteres i, 
per primer cop, curtme-
tratges premiats en edi-
cions anteriors a la Mostra 
s’inclouran en la programa-
ció del Festival KINO.KAT 
München – Katalanische 
Filmtage!, que organitza el 
Casal Català de Munich.

Redacció

Molins de Rei participa a la tercera edició 
del VOC, la mostra d’audiovisuals en català

Famílies senceres pedalegen pels carrers de la vila
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Una de les obres viàries 
més esperades al Baix 
Llobregat, a banda de la 
variant de Vallirana de la 
N-340, és la construcció de 
l’enllaç entre l’autovia A2 i 
l’autopista AP7, a l’alçada 
de Sant Andreu de la Barca-
Castellbisbal. 

En una reunió amb els 
alcaldes de Molins de Rei, 
Castellbisbal, Martorell,  
Pallejà, el Papiol, Sant 
Andreu de la Barca i Sant 

Cugat, així com també amb 
els tinents d’alcalde de Rubí 
i Terrassa, la delegada del 
govern a Catalunya, Teresa 
Cunillera, es va compro-
metre a reprendre les obres 
abans d’acabar l’any, tot i 
que no va concretar-ne la 
data. Sí que va dir, però, 
que les feines, un cop es 
reiniciïn, tindran una dura-
da de 18 mesos.

Les obres, que van 
començar fa més de 10 

anys, s’han aturat diverses 
vegades per canvis en els 
projectes i manca de pres-
supost. Els representants  
dels ajuntaments de la zona 
consideren que l’enllaç 
A2-AP7 és una infraestruc-
tura de país, imprescindi-
ble per millorar la mobilitat 
no solament en el territori 
afectat, sinó també a tota 
l’àrea metropolitana. 

Redacció

L’equip de govern muni-
cipal ha incrementat en 
un 50% els diners desti-
nats al manteniment de les 
instal·lacions educatives i 
a la contractació de perso-
nal de suport per millorar 
l’atenció als infants de les 
escoles bressol. L’anunci 
el va fer l’alcalde de la 
vila, Joan Ramon Casals, 
el 12 de setembre, el dia 
que 4.434 alumnes de pre-
escolar, primària i secun-
dària iniciaven un nou curs 
escolar.

En concret, aquest any 
2018 s’invertiran 150.000 
euros en millores en els 
centres educatius, enfront 
dels 100.000 euros que 
s’invertien els darrers anys. 
“L’Ajuntament no té cap 
obligació de destinar ni 
un euro en aquest aspecte, 
però entenem que aquest 
sobreesforç econòmic que 
fem és molt ben valorat 
per les famílies i per les 
escoles”, va indicar l’al-

calde. “La inversió no 
solament és en reformes 
i totxos, sinó en polítiques 
educatives, com es pot 
veure a les llars d’infants, 
que compten, aquest any, 
amb personal de reforç 
per atendre millor els 
infants”, va destacar el 
regidor d’Educació, Eduard 
Suárez.

Aquest curs 2018-2019, 
Molins de Rei compta amb 
dos nous grups de 3r i 4t 

d’ESO, un a cada institut, 
però amb vista a propers 
cursos caldrà incrementar 
encara més el nombre d’au-
les per a aquests dos cur-
sos a causa de l’increment 
d’infants nascuts els anys 
2009 i 2010. Per aquest 
motiu, l’Ajuntament es reu-
nirà amb el Departament 
d’Ensenyament per cercar 
solucions a la situació.

Redacció

Les obres de l’enllaç entre l'autovia A2 i 
l’autopista AP7 es reprendran abans d’acabar l’any

L'Ajuntament aporta més personal de 
suport per a les escoles bressol i més diners 
per al manteniment dels centres educatius

Des de fa unes setmanes, 
la passarel·la metàl·lica 
que creua les vies del tren, 
entre el Poliesportiu i la 
Biblioteca Pau Vila, compta 
amb un segon ascensor per 
facilitar la mobilitat entre 
els dos costats de la via. 

Segons informació facili-
tada per l’Ajuntament, s’han 
instal·lat el nou ascensor de 
resultes de “les contínues 
incidències per actes van-
dàlics” i per l’antiguitat del 
primer ascensor, operatiu 
des de l’any 2002.

La instal·lació del nou 
ascensor ha suposat un cost 
de 58.640,88 euros, 54.450 

dels quals corresponen prò-
piament a l’ascensor, 3.000 
a la direcció de l’obra i 
1.190,88 euros és el que 
s’ha hagut de pagar a ADIF 
per poder fer aquesta millo-
ra.

L’Ajuntament està estu-
diant la possibilitat de 
posar temporitzadors als 
dos ascensors de manera 
que s’aturin en moments de 
poc ús; que funcionin unes 
determinades hores, per 
exemple de 6 del matí a 11 
de la nit, i col·locar càme-
res per evitar els actes van-
dàlics.

Josep Ferrer

Adif, l’ens públic que 
gestiona les instal·lacions 
ferroviàries, invertirà fins al 
2021 175,5 milions d’euros 
per canviar les travesses 
de les vies d’algunes línies 
de tren convencionals amb 
l’objectiu de millorar-ne la 

seguretat i la fiabilitat.
Una de les línies on es 

farà aquest canvi serà la 
que uneix Molins de Rei 
amb Barcelona. Els treballs, 
però, no es faran abans del 
2020.

Redacció

La Diputació de Barcelona 
ha concedit un crè-
dit de 175.000 euros a 
l’Ajuntament de Molins de 
Rei per tal de poder finançar 
la construcció de la nova 
Biblioteca. El crèdit s’ha de 
retornar en 10 anys amb un 
tipus d’interès del 0%. 

Es tracta d’un ajut que 
ofereix la Caixa de Crèdit 
de l’ens provincial als ajun-
taments per tal que puguin 
fer, per exemple, noves 
inversions o assumir el 
dèficit de finançament en 
inversions ja executades. 

Redacció

L’empresa Saba Apar-
camientos, que gestiona les 
271 places d’aparcament 
de zona blava que hi ha 
a la vila, ha substituït els 
16 parquímetres que estan 
distribuïts pel municipi 
“perquè els anteriors dis-
positius havien arribat al 
final de la seva vida útil 
i presentaven problemes 
de manteniment”, segons 
es diu en un comunicat de 
premsa de l’Ajuntament.

Els nous aparells, que 
han provocat problemes 
entre els usuaris que no 

entenien com funciona-
ven, incorporen registre de 
matrícula i codis QR “per 
facilitar la identificació de 
cotxes, agilitar les opera-
cions i poder gaudir dels 
descomptes i bonificacions 
per a vehicles elèctrics”. 
A més, abans d’acabar es 
podrà descarregar una apli-
cació al mòbil per fer els 
pagaments de zona blava. 

Els nous models 
s’alimenten amb energia 
solar i guanyen en auto-
nomia. 

Redacció

Els nous parquímetres de la zona blava 
registren la matrícula dels vehicles estacionats

La Diputació concedeix un 
crèdit de 175.000 euros a 
l’Ajuntament per finançar la 
construcció de la nova Biblioteca

Adif canviarà les travesses de les 
vies entre Barcelona i Molins de Rei

L’Ajuntament ha instal·lat 
un segon ascensor a la 
passarel·la que creua les vies

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa

Vicenç Joan
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La Coradella 
opta a ser el 
plat favorit dels 
catalans
La Coradella, el plat tra-
dicional de la Fira de la 
Candelera i de Molins de 
Rei, és un dels dotze plats 
de tota la geografia catalana 
que opta a ser escollit com 
el “plat favorit dels cata-
lans”. 

Els plats que entren a 
concurs en aquesta edi-
ció els ha triat la revista 
Cuina.cat. La recepta de la 
Coradella l’ha elaborada en 
German i el seu equip del 
Bar Diana, guanyador de la 
darrera edició del concurs 
de coradella de la Fira de la 
Candelera.

El plat guanyador, que 
s’estableix per votació 
popular a través d’internet, 
es donarà a conèixer el 19 
de novembre.

Redacció

La plaça de la Creu va aco-
llir, el 22 de setembre pas-
sat, l’actuació castellera de 
la Festa Major. La colla 
local, acompanyada pels 
castellers de Sant Cugat i 
de Terrassa, va descarregar 
un castell de 7 pisos, el cin-
quantè de la seva història. 

L’actuació dels 
Matossers va començar 
amb dos pilars de 4. A pri-
mera ronda van carregar 
i descarregar un 3 de 7. A 
segona ronda van intentar 
un 5 de 7 i un 4 de 7, cas-
tells, però, que van fer figa. 
L’actuació va acabar amb 
un 5 de 6 i un pilar de 5.

L’endemà, els Matossers 
van actuar a Vallirana amb 
motiu de la Festa Major de 
Sant Mateu. Van optar per 
castells de 6 i van aconse-
guir descarregar el 2 de 6, 
el 4 de 6, la torre de 6 i el 
pilar de 5. En aquesta actu-
ació van acompanyar als 
marró argila els Castellers 
de Sant Feliu de Llobregat.

Novè lloc al Concurs 
de Castells de 

Torredembarra
El 30 de setembre, els 

Matossers van participar en 
el Concurs de Castells de 
Torredembarra i finalment 

van assolir la novena plaça. 
La colla local van fer un 3 
de 7 a la primera ronda; a 
la segona van desmuntar 
el 4 de 7 abans del pas de 
l’enxaneta, mentre que en 
tercera ronda el van poder 
descarregar. Com que les 
regles del concurs establei-
xen que les colles han de 
fer un mínim de tres castells 
en cinc rondes, els moli-
nencs van anar a assegurar 
i van descarregar, en quarta 
ronda, el pilar de 5. A la dar-
rera ronda, la cinquena, que 
havia de servir per millo-
rar l’actuació, van fer figa 
amb el 3 de 7 amb agulla. 
Finalment, els Matossers 

van obtenir la novena posi-
ció en un concurs que va 
guanyar la Colla Castellera 
de Figueres, seguida dels 
Castellers de Castelldefels 
i els Castellers de l’Alt 
Maresme.

Taller a la presó 
de Wad Ras

El passat 5 d’octubre, 
per desè any consecutiu, 
un grup de Matossers es 
van desplaçar fins al Centre 
Penitenciari per a Dones de 
Barcelona-Wad Ras per fer 
un taller de castells.

Redacció

Els Matossers descarreguen un castell de 7 a la 
Festa Major i queden novens a Torredembarra
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El 30 de setembre passat, 
l’Esbart Dansaire de Molins 
de Rei va oferir la seva tra-
dicional actuació de Festa 
Major, amb una afluència 
de públic que va omplir 
la carpa de la plaça de la 
Llibertat i el seu entorn. 
Els assistents van regalar 
l’actuació amb entusiastes 
i llargs aplaudiments, i al 
finalitzar la representació 
van felicitar efusivament 
els balladors i els responsa-
bles de l’entitat.

En aquesta ocasió, la 
Ballada de Festa Major 
(així titulaven publicitats i 
programa de mà l’actuació) 
presentava dues novetats 
a destacar: fragments del 
nou espectacle del Cos de 
Dansa i la creixent quanti-
tat d’alumnes que actual-
ment té l’Esbart.

L’actuació de l’Esbart 
per a la Festa Major 2017 
estava prevista per al dia 
1 d’octubre, però a causa 
dels fets succeïts en aquella 
jornada, es va cancel·lar 
la representació. Amb 
la voluntat de no deixar 
Molins de Rei sense la seva 
cita anual amb l’Esbart, es 
va fer una actuació l’1 de 
novembre, al teatre de La 
Peni, sota el títol Tarda de 
Ballets, amb la participa-
ció de l’Esbart Dansaire 
de Llinars en qualitat de 
convidat.

La cancel·lada represen-
tació va provocar que, des 
de fa dos anys, l’Esbart no 
era present en la progra-
mació de Festa Major. Han 
estat dos anys que no han 
estat gens desaprofitats, ja 
que el passat 30 de se-
tembre es presentava amb 

canvis notoris en diversos 
aspectes: renovació del ves-
tuari, augment de membres 
del Cos de Dansa, reper-
tori totalment nou, recon-
versió dels grups Infantils 
i Juvenils en l’Escola de 
l’Esbart, i creixement de 
dansaires en les seccions 
Infantil i Juvenils, que han 
passat a doblar-se fins a 
arribar a una cinquantena 
llarga.

El programa incloïa 
diverses danses interpre-
tades pels grups Infantil 
1, Infantil 2 i Juvenils 
de l’Escola, que alterna-
ven peces tradicionals, 
com el “Ball de Pedretes 
de Granollers”, el “Ball 
de Rentadores” o el “Ball 
dels Xatos de Rubí”, amb 
d’altres de creació, en 
aquest cas amb coreografies 
d’Ariadna Codina, com “El 
drac” i “En Pere Gallerí”.

El Cos de Dansa va ofe-
rir fragments del nou espec-
tacle El camp i la platja, 
que s’estrenarà en versió 
completa el 31 de març del 
2019 al teatre de La Peni.

Aquest muntatge, 
amb coreografia i guió 

del director de l’Esbart, 
Xavier Bagà, s’inspira en 
ambients costumistes cam-
perols i mariners, i inclou 
jotes i havaneres, a part de 
coreografies teatralitzades 

i la intervenció del l’actor 
Roger Sàbat i d’altres artis-
tes convidats per l’Esbart.

Esbart Dansaire de 
Molins de Rei

Els botiguers del passeig 
Pi i Margall, les avingudes 
Barcelona i València i la 
plaça de la Creu han lliurat 
a l’Ajuntament una instàn-
cia amb les firmes que han 
recollit on demanen que es 
torni a col·locar la parada 
del Molins Bus que hi havia 
a la plaça de la Creu. 

Tot i que la recollida 
de signatures continua ara 
n’han lliurat  la primera 
part, 731. Consideren que 
aquest volum de signatures 
demostra que la parada és 
necessària i que existeix “la 
necessitat urgent de tornar-
la a posar” i sol·liciten que 
es torni a habilitar tan aviat 
com es pugui, segons es diu 
a la instància adreçada a 
l’alcalde.

La parada desapareguda
La parada que hi havia 

a la plaça de la Creu es 
va treure fa més d’un any, 
quan es van fer les obres 
per remodelar aquesta zona. 
Des de llavors no s’ha tornat 
a col·locar. Davant la inac-
tivitat de l’Ajuntament els 
comerciants han iniciat la 
campanya per pressionar al 
consistori, ja que consideren 
que era una parada molt uti-
litzada. També reconeixen 
que la seva desaparició els 
ha afectat a la seva activitat 
comercial.

Des de l’Ajuntament 
s’afirma que ho estan estu-
diant i volen veure si ho 
vinculen al debat i procés de 
participació que hi haurà a 
les pròximes setmanes sobre 
la mobilitat al centre vila.

Ràdio Molins de Rei

Es recullen 
més de 700 
signatures per 
demanar que el 
bus urbà torni a 
parar a la plaça 
de la Creu

L’Esbart Dansaire es renova per a la Festa 
Major amb nou espectacle i més alumnes

C. Padilla

J. Campos
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Al final, tot arriba. Ja som 
a les portes d’una nova i 
apassionant edició, la 37a, 
del Festival de Cine de 
Terror de Molins (Terror 
Molins, per als amics, 
zombis i altres criatures 
de la nit). Repassem algu-
na de les seves propostes 
per anar fent boca. I ho 
farem, “al Cèsar el que 
és del Cèsar”, amb tres 
mossegades precises.

Mossegada 1
Del 26 de octubre al 25 

de novembre, la sala de Ca 
n’Ametller de Molins de 
Rei acollirà una exposició 
excepcional, “La mirada 
desdoblada”, sobre l’obra 
del cineasta nord-americà 
Brian De Palma, organit-
zada pel mateix Festival 
i formada per una reco-
pilació del material del 
col·leccionista particular 
Jordi Batet. L’exposició 
exhibirà des de cartells de 
totes las pel·lícules que 
ha dirigit a fotografies de 
rodatge, vestuari, figures 
d’alguns dels seus perso-
natges, vinils de bandes 
sonores, o les novel·les 
en què s’han basat alguns 
dels seus films. El visi-
tant també podrà disfrutar 
d’un muntatge audiovi-
sual creat per a aquesta 
ocasió.

La celebració d’aquesta 
exposició forma part de les 
activitats organitzades dins 
del Festival de Cinema de 
Terror de Molins de Rei, ja 

que l’edició d’enguany ha 
escollit com a leitmotiv el 
gran cineasta, sota el con-
cepte de De Palma vs. De 
Palma. Durant el període de 
l’exposició, s’organitzaran 
diverses conferències sobre 
l’obra d’aquest film maker 
singular i es presentarà un 
llibre commemoratiu que 
indaga en les claus de la 
seva filmografia. Ja estem 
tardant!

Mossegada 2
Aprofundint en la idea 

de De Palma vs. De Palma, 
el  cartell del terrorMolins 
2018 ha conceptualitzat 
l’esmentat leitmotiv i, per 
sisè any consecutiu, Maite 
Pascual s’ha encarregat 
de dissenyar el cartell del 
Festival, que homenatja  
d’alguna manera una de les 
escenes més conegudes de 
la pel·lícula Carrie (1976) 
i reflecteix la tendència al 
desdoblament marca de 
la casa. Tal com diuen els 
responsables del Festival, 
“Brian De Palma serà el 
gran protagonista d’aquesta 
edició i l’homenatge queda 
patent tant en les sessions 
retrospectives com en el lli-
bre oficial d'aquest any del 
terrorMolins i, sobretot, en 
l’exposició que inaugura-
rem a finals d’octubre”.

Per altra banda, el car-
tell incorpora l’estil i la 
tipografia característics de 
la nova imatge corporati-
va del Festival que estre-
nem enguany i, perdó per 

l’autocita, ho fa  “amb la 
bellesa irresistible i ele-
gant  d’un ullal a punt de 
convertir-te en vampir”. Un 
Festival cada cop millor a 
tots els nivells, però que en 
conserva l’essència.

Mossegada 3
Per quart any consecutiu 

es presenta el concurs de 
vídeos 20 Segons de Terror, 
de nou amb Movistar+ com 
a patrocinador i amb el has-
htag #20SegundosMovis-
tar. Es recorda que accepten 
terror en totes les seves for-
mes, gèneres, subgèneres i 
interpretacions. 

Els vídeos a competi-
ció optaran a premis com: 
l’abonament complet per al 
Festival per als 3 finalistes; 
projecció dels seus treballs 
durant el Festival, així com 
la seva difusió a través de 
les xarxes de Movistar+, i 3 
subscripcions a Movistar+ 
(una per finalista) durant 
sis mesos perquè puguin 
gaudir de tot el contingut 
de la plataforma (cine-
ma, sèries, futbol i altres 
esports, canals Premium). 
El curt guanyador tindrà 

dret a 2 nits d’hotel en habi-
tació doble, corresponents 
a les nits del 17 i el 18 de 
novembre, i també obtindrà 
un premium pack merchan-
dising del Festival: un lot 
especial de pel·lícules blu-
ray. Finalment, els tres curts 
nominats es projectaran 
durant la Sessió Movistar i 
el curt guanyador es podrà 
veure també el divendres 
17 de novembre abans de 
la pel·lícula de cloenda del 
Festival. En fi, 20 segons 
de por que poden donar per 
a molt, no trobeu?

Per acabar, tot i que la 
tendència majoritàriament 
involuntària, és cert, però 
tendència a la fi, és cap als 
spoilers, a mi mai m’han 
agradat i no voldria pas 
fer-ne un a aquestes alça-
des de la pel·lícula, de 
manera que només donaré 
quatre dades per compro-
var la bona salut del nostre 
Festival. Enguany, s’han 
rebut 345 curts, dels quals 
se n’han seleccionat 25 
per a la Secció Oficial de 
Curtmetratges del Festival 
Terror Molins 2018. 
L’apartat de llargs també 

fa patxoca, amb films com 
Mandy, de Panos Cosmato, 
un impactant film d’acció i 
venjança –diuen les cròni-
ques– amb una estètica que 
va enlluernar Sitges, acom-
panyat del seu protagonis-
ta, Nicolas Cage. “Divertit, 
encantador, carismàtic i 
una veritable estrella, Cage 
ha tingut tota mena de 
detalls amb els seus segui-
dors: ha signat autògrafs, 
s’ha deixat fer fotografies i 
ha fet gala d’una autèntica 
genuïnitat”, diuen les crò-
niques sobre qui va recollir 
el Gran Premi Honorífic 
del Festival. 

També passaran per 
les pantalles de La Peni 
la nova proposta del direc-
tor de Turbo Kid, que tan 
bona impressió va deixar 
en l’anterior Terror Molins 
2017, o la... Sabeu què? 
Sempre podeu consultar el 
web del Festival o fer com 
jo: no voler saber  gaire i 
deixar-vos sorprendre. Més 
ben dit espantar, tal com 
raja!

Salut terrorífica i deixeu-
vos “cinematar”!

Ja és aquí una nova edició del Festival de Cine de Terror

Penya Barcelonista Josep Raich
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Telefons d’interés
OFICINES ADMINISTRATIVES

93 680 3340 Ajuntament

93 680 3341 Of. Informació

93 680 3362 Fax Ajuntament

93 680 3733 Medi Ambient i Territori

93 680 3731 Serveis Personals

93 668 0680 Piscina Municipal

93 680 1976 Gestió Tributària

93 668 5452 Punt d’Infor. Juvenil

93 668 1595 Correus

93 668 1730 Jutjat de Pau

93 668 2586 Notaria

93 666 7311 Agencia Tributària 

93 666 8345            Registre de la Propietat 

                         de Sant Feliu de Llobregat

93 685 1988 Oficina de Treball

  de la Generalitat 

URGÈNCIES

93 668 8866 Guàrdia Urbana

93 632 7440 Comissaria de Policia

93 668 7711 Ambulatori

93 680 2876 Ambulatori/Urgències

112 Bombers

93 680 1639 Cementiri

93 668 79 61   Serveis Funeraris 

902 231 132                          i Tanatori

061 Ambulàncies

93 640 8080 Taxis

93 668 5530 Centre Mèdic Molins

93 668 2594 RENFE

900 750 750 Gas Natural

AVARIES

900 394 041 Gas Natural

93 602 2701 ENDESA

93 680 0888 Enllumenat públic

902 186 018 Servei municipal d’aigües

EQUIPAMENTS PÚBLICS

93 680 52 63                    Federació Obrera

93 680 1572 Pavelló Poliesportiul

93 668 0680 Piscina Municipal

93 680 0254 Mercat Municipal

93 680 2663 Llar Municipal d’Avis

93 680 1681 Biblioteca Pau Vila

93 668 2226 Llar d'infants Mpal. El Rodó

93 668 4660 Llar d’infants Mpal. El Molí

93 668 8482  Llar d'infants Mpal. La Traca

93 668 6259    Llar d'infants privada El Cargol

93 680 1636 Escola d’Adults Rafael Farré

93 680 1645 Escola El Palau

93 668 3529 Escola Castell Ciuró

93 668 4054 Escola Estel

93 680 1633 Escola l’Alzina

93 680 1620 Escola Pont  de la Cadena

93 668 7466 Escola Josep Ma. Madorell

93 680 2709 Col·legi Virolai

93 668 3450 Col·legi Sant Miquel

93 668 68 55                      Escola La Sínia

93 668 3762 Institut Bernat el Ferrer

93 680 2438 Institut Lluís de Requesens

93 680 2488 Centre Cívic l’Àngel

93 668 2228 Centre Comunitari 

 Pont de la Cadena

93 680 1663 Can Santoi

93 668 4812 Centre d’Ocupació i  

 Desenvolupament Joan N. García-Nieto

93 680 1637 Escola Municipal de  

 Música Julià Canals

93 680 09 96        Centre Cívic Riera Bonet  

SERVEIS

93 668 1839        Parròquia de Sant Miquel

93 668 6161 Ràdio Molins de Rei

93 668 39 21 Deixalleria

93 680 3340 Arxiu Municipal

93 668 18 18                Creu Roja                       

93 668 77 51                                   Museu

Aquest edició, el Festival 
de Cine de Terror de Molins 
de Rei amplia l’oferta 
d’activitats destinada als 
alumnes de secundària 
de Molins de Rei i roda-
lies amb dues xerrades 
impartides per docents de 
l’ESCAC (Escola Superior 
de Cinema i Audiovisuals 
de Catalunya) dins del pro-
jecte Aula de Cinema.

Aula de Cinema és un 
projecte organitzat per 
la Xarxa de Biblioteques 
Municipals de la Diputació 
de Barcelona (de la qual 
forma part la Biblioteca Pau 
Vila) i l’Escola Superior de 
Cinema i Audiovisuals de 
Catalunya que, a través de 
conferències sobre cinema 
i el procés de creació d’una 
pel·lícula, vol difondre la 
cultura cinematogràfica 
entre els ciutadans.

Les xerrades que s’oferi-
ran enguany són: 

-“Adaptacions literàri-
es: Frankenstein”, a càrrec 
de Dani Jariod, professor 
de l’ESCAC, destinada 

als alumnes de Batxillerat 
que cursin l’assignatura 
de Literatura Universal. 
Dilluns 12 de novembre de 
2018, a les 10 h

-“Els oficis del cinema”, 
a càrrec de Daniel Agudo, 
professor de l’ESCAC, 
destinada als alumnes de 
3r i 4t d’ESO que vulguin 
introduir-se en la creació 
cinematogràfica. Dimecres 
14 de novembre de 2018, a 
les 10 h i a les 12 h

Ambdues xerrades tin-
dran una durada màxima 
de 2 hores i s’impartiran al 
teatre de La Peni de Molins 
de Rei, en horari de matí. 
L’activitat és gratuïta i per 
participar-hi cal inscripció 
prèvia per telèfon (tel. 93 
680 16 81) o presencial-
ment a la Biblioteca Pau 
Vila. Per a qualsevol dubte 
poseu-vos en contacte amb: 
gloria.massana@molins-
filmfestival.com.

Biblioteca Pau Vila / 
Festival de 

Cine de Terror

El Festival de Cine de 
Terror de Molins de Rei 
presenta, el proper 16 de 
novembre, la 10a edició de 
la Mostra de Curtmetratges 
de Terror per a Instituts. 
Des del 2009, més de 7.000 
alumnes de batxillerat, de 
diferents poblacions del 
Baix Llobregat, han gaudit 
de la sessió de curts per 
a instituts. És una de les 
seccions més interessants 
del Festival pel seu caràc-
ter didàctic i per la gran 
experiència que viuen els 
alumnes que ens visiten.

Enguany es projectarà 
una selecció dels millors 
curtmetratges presentats a 
competició en la passada 
edició del Festival. Els curt-
metratges exhibits se selec-
cionen tenint en compte els 
criteris de qualitat, repre-
sentativitat i adequació al 
públic objectiu de la mostra, 
alumnes de batxillerat. En 
aquesta edició ens acom-
panyarà Mireia Noguera, 

directora de cinema, que 
presentarà als alumnes el 
curtmetratge Centrifugado, 
guanyador del Premi al 
Millor Curtmetratge del 
36è Festival de Terror de 
Molins de Rei. Com cada 
any, també comptarem amb 
la presència de membres 
de Thuya Escuela, que ens 
mostraran els secrets de 
l’art del maquillatge més 
terrorífic.

La Mostra de Curt-
metratges per a Instituts té 
una durada aproximada de 
90 minuts i té lloc al tea-
tre de La Peni de Molins 
de Rei, en doble horari de 
matí: a les 10 h i a les 12 h. 
L’activitat és gratuïta i per 
participar-hi cal inscripció 
prèvia per telèfon (tel. 93 
680 16 81) o per correu 
electrònic. Per a qualsevol 
dubte poseu-vos en contac-
te amb gloria.massana@
molinsfilmfestival.com.

Festival de 
Cine de Terror

El Festival de Cine de 
Terror de Molins de Rei 
presenta la 4a edició del 
TERROR KIDS, la mostra 
de curtmetratges de terror 
per a nens i nenes. Ara ja 
fa tres anys, el Festival va 
apostar per oferir dins de 
la seva programació una 
activitat destinada específi-
cament al públic infantil i 
familiar. En aquesta edició 
es projectarà una selecció 
de curtmetratges que pre-
senten elements del gènere 
del cinema de terror: fan-
tasmes, misteris, vampirs, 
pors, la nit... seran algun 
dels seus protagonistes. 

La projecció es divideix 
en dues parts: una primera 
sessió, amb curtmetratges 
per a nenes i nenes entre 
6 i 9 anys, i una segona 
part, amb curtmetratges per 
a nens i nenes de 10 a 12 
anys. A més a més, durant 
la sessió es farà la presen-
tació dels treballs realitzats 
en la 1a edició del taller de 
cinema infantil i serà a càr-
rec dels nens i les nenes que 
hi varen participar. 

Enguany, com a novetat, 
durant la projecció de curt-
metratges, els més menuts 
podran participar en el 
taller de manualitats “Fem 
un taumàtrop”. El taller 
té com a objectiu apropar 

els conceptes més bàsics 
del cinema a través de la 
realització d’una activitat 
lúdica i creativa. El taumà-
trop, precursor del zoòtrop 
i el praxinoscopi, és una 
joguina òptica que genera 
la  il·lusió de la imatge 
en moviment. El taller està 
pensat per a nens i nenes 
a partir de 3 anys, i l’Or-
ganització facilitarà tot el 
material necessari.

La 4a edició del Terror 
Kids té una durada a apro-
ximada de 60 minuts i tin-
drà lloc el proper 11 de 
novembre al teatre de La 
Peni de Molins de Rei, d’11 
a 13 hores. Tant la projec-
ció de curtmetratges com 
el taller de manualitats són 
gratuïts. Per a qualsevol 
dubte poseu-vos en contac-
te amb: gloria.massana@
molinsfilmfestival.com.

Festival de 
Cine de Terror

Després de l’èxit de la pri-
mera edició, el Festival de 
Cinema de Terror de Molins 
de Rei, la Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament de 
Molins de Rei i la Biblioteca 
Pau Vila organitzen la sego-
na edició del taller de cine-
ma infantil “La teva primera 
escena de terror”. El Festival 
apostarà un any més per 
aquesta activitat, centrada en 
la creació cinematogràfica i 
l’experimentació dels efectes 
especials més característics 
del cinema de terror, que 
s’emmarca dins de la pro-
gramació adreçada al públic 
infantil.

En l’edició anterior, una 
quinzena de nens i nenes 
varen poder aprendre nocions 
bàsiques de llenguatge audi-
ovisual i, més concretament, 
del gènere de terror, i posar 
en pràctica les principals 
fases d’un rodatge cinema-
togràfic. El resultat del taller, 
que es va preestrenar en la 
darrera edició del Kurtinstant: 
10a Mostra de Curtmetratges 
de Molins de Rei, s’estrena-
rà oficialment al Terror Kids 
d’enguany, el diumenge 11 
de novembre, a les 11 h, al 

teatre de La Peni, i comptarà 
amb la presència dels seus 
participants. 

En aquest taller, impartit 
per Kineina [audiovisuals], 
els participants –un grup de 
nens i nenes d’entre 8 i 12 
anys– viuran l’experiència de 
crear, dirigir i rodar “la seva 
primera escena de terror”, 
utilitzant els elements més 
clàssics del cinema de terror, 
com els moviments sinuosos 
de càmera, efectes de llum, 
sons de la natura i, és clar, 
unes bones gotes de sang.

L’activitat, que és gratuïta, 
tindrà una durada aproximada 
de 2 hores i 30 minuts. Per 
participar-hi cal inscripció 
prèvia per telèfon (tel. 93 680 
16 81) o presencialment a la 
Biblioteca Pau Vila. 

Per a qualsevol dubte, 
poseu-vos en contacte amb: 
gloria.massana@molinsfilm-
festival.com.

L’activitat està progra-
mada per al dissabte 10 de 
novembre de 2018, de 10 a 
12.30 h, a la Sala Gòtica de 
Molins de Rei. 

Biblioteca Pau Vila – 
Festival de Cine de Terror

Desena Mostra de Curtmetratges 
de Terror per a Instituts

Arriba la 4a edició del Terror 
Kids: mostra de curtmetratges 
de terror per a nens i nenes

L’ESCAC amplia la seva oferta 
de xerrades educatives, dins del 
projecte Aula de Cinema, per al 
Festival de Cinema de Terror 

Taller de cinema infantil: "La 
teva primera escena de Terror"
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Estadística parroquial 
del mes de setembre

Durant el mes de setembre, a la parròquia de Sant 
Miquel Arcàngel de la nostra vila es van celebrar 5 
batejos i la cerimònia religiosa d’11 exèquies.

Batejos
Dia 8: Luca Molina Saura; Marc Palacio Bayonas;
          Valentina Requena Azcona 
Dia 15: Àlex Pastor Cantero
Dia 23: Abril Muñoz Paterna

Exèquies
Parròquia de Sant Miquel

Dia 3: Caterina Martí Mercè, de 86 anys
Dia 5: Maria Teresa Bartolí Figueras, de 91 anys
Dia 10: Alfons Martorell Leopoldo, de 90 anys
Dia 14: Teresa Termes Munné, de 94 anys; 
            Carmen Hernández González, de 81 anys
Dia 23: Isabel Asensio García, de 71 anys

Capella del Tanatori
Dia 7: Marcos Díaz López, de 89 anys
Dia 20: Daniel Ramon Moran, de 75 anys; 
            Pedro Romero Conchillo, de 75 anys
Dia 22: Anita Miras Mellado, de 87 anys
Dia 29: José Álvarez Rodríguez, de 67 anys

Secció elaborada per Josep Artés i Martí

El dissabte 15 de setembre, 
com cada any, es va cele-
brar l’Aplec de Santa Creu 
d’Olorda. Aquest indret, tot 
i no estar dins del terme 
municipal de Molins de Rei, 
sempre ha estat un lloc pre-
dilecte per als molinencs. 
Hi han passat moltes gene-
racions: pares, fills, nets, 
besnets... Des d’aquells 
anys quan la tradició era 
anar a peu pel Camí Antic, 
passant pel Castellciuró i 
les masies de can Vilagut 
i de can Portell, ha plo-
gut molt, però l’esperit de 
comunitat, de germanor, no 
ha desaparegut. 

Aquest any, la missa 
es va fer a l’església pre-
romànica, davant de la gran 
esplanada. La va presidir 
mossèn Salvador Bacardit, 
rector de la Parròquia de 
Sant Vicenç de Sarrià, 
acompanyat pel rector 
de la Parròquia de Sant 
Miquel Arcàngel, i admi-
nistrador de la Església de 
Santa Creu d’Olorda, mos-

sèn Vicenç Guinot 
Gómez. També 
van concelebrar 
la missa mossèn 
Xavier Aymerich, 
rector de la 
Parròquia de Santa 
Maria de Vilafranca 
del Penedès; mos-
sèn Josep Maria 
Domingo, vicari 
general del Bisbat 
de Sant Feliu de 
Llobregat; el  Pare 
Pedro Mejia, respon-
sable del Col·legi 
Pare Manyanet, i el 
diaca de la nostra 
Parròquia, Miquel 
Àngel Jiménez

Després dels 
parlaments es va 
fer una demostració 
de balls tradicionals 
a càrrec de l’Esbart 
de Sarrià. No podia faltar 
tampoc la tradicional balla-
da de sardanes, a càrrec 
de la Cobla Ciutat de les 
Roses. L’Aplec es va clo-
ure amb la coral Les Veus 

dels Dilluns, que va oferir 
un repertori de les seves 
cançons.

Text i foto: 
Judith Herrera

El 24 d’octubre de 1926, 
Sa Majestat el Rei Alfons 
XIII es va desplaçar fins a 
la nostra vila per fer l´acte 
d´inauguració de les Escoles 

Nacionals. Va col·locar-ne 
la darrera pedra, que era 
un tros d´esglaó, al cos-
tat dret de l´escala princi-
pal. Consistia en un bloc 

de 20x50 cen-
tímetres i por-
tava esculpida 
la següent ins-
cripció: “Última 
piedra colocada 
por don Alfonso 
XIII” i estava 
alineada amb la 
pedra del cos-
tat esquerre del 
tram d´escala 
que portava 
la inscripció: 
“Empezaron las 
obras en 4 de 
Mayo de 1925”.

Doncs bé, és 
evident l’estat 
de deixadesa 
en què es troba 
a c t u a l m e n t 

aquesta darrera pedra. És 
un vestigi de la nostra his-
tòria que a hores d’ara s’es-
tà deteriorant. Sembla ser 
que no se li dona la deguda 
importància i al pas que 
anem, no serem a temps de 
preservar-la per complir el 
centenari d’aquí a 8 anys, 
ja que qualsevol dia ens tro-
barem que algun brètol l’ha 
trencada, li ha tirat un pot 
de pintura per sobre o ha 
patit alguna altra bretolada.

A mi em sembla que 
s’hauria de conservar millor. 
Per sort, l’altra pedra, la del 
costat dret, està ben tapada, 
però també és una llàstima 
que no estiguin les dues 
pedres a la vista i es puguin 
contemplar. Crec que en 
el Museu hi ha exposada 
la paleta de bronze sobre-
daurat que va fer servir 
el monarca per col·locar 
aquesta pedra; doncs, potser 
estaria bé també emplaçar 
allà aquestes dues pedres 
commemoratives.

Adjunto dues fotogra-
fies: una, de l’estat actual 
de la pedra i l’altra, un 
retall publicat a la nostra 
revista El Llaç el dia 1 de 
juliol del 1990, en què ja es 
feia ressò del deteriorament 
i es donava un toc d’atenció 
sobre aquest tema.

Vicenç Joan Camps

El grup instrumental de què 
forma part el contrabaixis-
ta molinenc Miquel Àngel 
Cordero ha presentat el 
seu primer disc a l’SGAE 
de Barcelona. A banda de 
Cordero, la formació està 
integrada per Joan Antoni 
Pich (violoncel) i Carlos 
Montfort (violí).

Miguel Ángel Cordero 
és un músic contrabaixista 
multidisciplinar que ha par-
ticipat en diverses orquestres 
clàssiques i cobles. També 
ha acompanyat cantants 
com Lídia Pujol, Serrat, 
Noah, Miguel Poveda... a 
més d’intervenir en diver-
ses produccions de teatre 
musical i televisió. Com a 
músic free-lance coincideix 
amb Carlos Monfort i Joan 
Antoni Pich en la formació 
que acompanya la cantant 
Sílvia Pérez Cruz i deci-

deixen formar el grup Trio 
Vivo.

El grup alterna temes 
originals amb arranjaments 
d’altres autors i improvi-
sacions. Trio Vivo cerca la 
comunicació amb el públic 
per provocar-li l’emoció. 
En el seu eclèctic repertori 
hi podem trobar peces que 
van des del blues a la músi-
ca contemporània, a més 
de la utilització de pedals i 
altres recursos electrònics.  

Tal com vam compro-
var ara fa un any amb la 
seva actuació a la vila dins 
del cicle Daltabaix, en el 
seu espectacle s’hi inclouen 
comentaris de caire còmic 
que afegeixen un to distès 
a les seves interpretacions, 
en contrast amb la seriositat 
de la seva relaxant proposta 
musical.

Romà Català

El grup Trio Vivo edita 
el seu primer disc

Santa Creu d’Olorda acull el tradicional Aplec

Pedra històrica
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El dissabte 8 de setembre, 
la Secció de Triatló del 
Club Natació Molins de Rei 
va organitzar la XII edició 
de la seva Aquatló Infantil. 
Aquesta prova, que pertany 
al Circuit Català de Proves 
Infantils, va ser controlada 
per la Federació Catalana 
de Triatló i supervisada per 
tres jutges. També hi va 
ser present el seleccionador 
català, Joan Mayol, per des-
cobrir nous talents.

La prova va comptar 
amb 92 participants vinguts 
d’arreu de Catalunya. Es 
van dividir en 10 catego-
ries entre els 6 i 17 anys, 
amb circuits adaptats a cada 
nivell. 

Recordem que l’aquatló 
es una variant del triatló, 
que consisteix en 3 sec-
tors, el primer dels quals 
és córrer; el segon, de nata-

ció, i un tercer i últim de 
córrer novament. La prova 
es va desenvolupar dins de 
les instal·lacions del Club 
Natació Molins de Rei i 
del Camp de Futbol Josep 
Raich, repetint el format 
de circuit de l’any passat, 
i es va mantenir especial-
ment la ubicació de la línia 
de Sortida i Arribada, cosa 
que va permetre guanyar 
capacitat de participants 
i amplitud d’espai per als 
acompanyants dels joves 
esportistes. El temps va 
acompanyar i va permetre 
el desenvolupament normal 
de la prova sense cap inci-
dència. 

Els guanyadors de cadas-
cuna de les categories varen 
ser:
-Mini-Prebenjamí Mixt: 
Martina Irurtia Carrasco - 
Independent

-Prebenjamí Mixt: 
Jofre Mateus Bonet - 
Independent
-Benjamí Masculí: Sergi 
del Rio Santamaria - CE 
Trikids
-Benjamí Femení: Martina 
Navarro Galán - CE Triplay 
Llobregat    
-Aleví Masculí: Èric 
Claramunt Ayza - CN 
Barcelona
-Aleví Femení: Maria 
Rodríguez Gómez - 
Cerdanyola CH
-Infantil Masculí: Marc 
Pérez Flores - L’3 Escola 
Sant Just     
-Infantil Femení: Carla 
Bisbal Berenguer - CA 
Igualada    
-Cadet Masculí: Alonso 
Garcia Martín  - L’3 Escola 
Sant Just
-Cadet Femení: Federica 
Rial Giribaldi – 
Transtriatlon

Redacció

L’empresa molinenca 
de serveis immobiliaris 
GuinotPrunera és el patro-
cinador principal del Club 
Bàsquet Molins de Rei 
durant la temporada 2018-
2019.

A la presentació de 
l’acord hi van assistir 
Marcel Prunera, en repre-
sentació de l’empresa; 
Marià Pujol president del 

club; la capitana de l’equip 
Sènior Femení, Júlia Paüls, 
i el capità de l’equip Sènior 
Masculí A, que juga a la 
Copa Catalunya, la màxima 
competició organitzada per 
la Federació Catalana de 
Bàsquet, Miquel Sánchez.

Aquesta temporada el 
club compta amb més de 
260 esportistes.

Redacció

Els nedadors de llarga 
distància Joan Xambó, 
Marc Franquet i 
Andreu Calafell han 
completat la Triple 
Corona Atlàntica, un 
repte que consisteix a 
competir en tres pro-
ves a l’oceà Atlàntic 
durant tres anys conse-
cutius fins a completar 
un total de 57 quilò-
metres nedant.

La prova d’enguany 
es va disputar a Cies-
Baiona i tenia un total 
de 15 quilòmetres. 
Hi van participar 150 
nedadors, que repre-
sentaven 14 comuni-
tats autònomes, a més 
de representants d’Argen-
tina i Portugal. La bona 
temperatura de l’aigua i 
els corrents marins, millors 
del que s’esperava, no van 
impedir l’abandonament de 
15 dels competidors, ja que 
la travessa es va complicar 
quan els nedadors es van 
dispersar en diferents gru-
pets i ser molt difícil orien-
tar-se amb el caiac d’orien-

tació de l’Organització.
Tot i aquests entrebancs, 

els tres nedadors molinencs 
van fer un molt bon paper. 
Joan Xambó va acabar 
el 23è, amb un temps de 
4 hores 13 minuts; Marc 
Franquet va ser 36è, amb 4 
h 31 min., i Andreu Calafell, 
68è, amb 5 h 2 min.

Redacció

Els esportistes de les sec-
cions de natació, waterpo-
lo, natació artística, aigües 
obertes i triatló que com-
petiran a la temporada 
2018-2019 es van presentar 
davant centenars de fami-
liars i amics en un acte que 
es va fer el 13 d’octubre 
passat a la piscina muni-
cipal. 

La presentació va comen-
çar amb cinc exhibicions 
de la Secció de Natació 
Artística. Les nedadores van 
demostrar la gran evolució 
feta durant aquests darrers 
anys. Posteriorment es van 
entregar els guardons pels 
èxits esportius aconseguits 
la passada campanya. Els 
excel·lents resultats en els 
Campionats de Catalunya 

i d’Espanya de natació, i 
el subcampionat d’Espanya 
del waterpolo infantil van 
ser els premiats en aquesta 
jornada.

Tres de les capitanes 
d’equips del CN Molins 
van ser les encarregades 
de llegir el parlament en 

representació de tots els 
esportistes federats del 
Club. L’Alba Sales, la Mar 
Carrasco i la Clàudia Teruel 
van donar el tret de sorti-
da oficial a la temporada 
2018-2019.

Redacció

GuinotPrunera patrocina el 
Club Bàsquet Molins de Rei

Tres nedadors molinencs fan 
la Triple Corona Atlàntica

L’Aquatló Infantil reuneix prop 
d'un centenar de participants

El Club Natació Molins de Rei presenta els 
seus equips per a la temporada 2018-2019

Club Natació Mlins de Rei
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Qui resolgui les diferències pot enviar el resultat al local de EL LLAÇ, situat 
al carrer Major 101. Entre els encertants es realitzarà un sorteig. S’admeten 
també fotocòpies de l’original. No cal que retalleu la revista. El guanyador 
rebrà un obsequi que regala BEEP que s’ha de recollir a Verge del Pilar, 6 

Molins de Rei

Solució al número 543 De totes les respostes 
rebudes a la redacció ha 
estat escollida a l’atzar 
la de Carol Sanchez 
Rey. El guanyador del 
concurs pot passar a 
recollir el premi directa-
ment per BEEP, presen-
tant el DNI o qualsevol 
document acreditatiu.
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