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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 Club Natació Molins de Rei va decidir, per motius de seguretat,  demanar el canvi 
d’ubicació del partit de waterpolo femení entre les seleccions d’Espanya i Israel, 
corresponent a la segona jornada del grup A de la fase classificatòria europea de 

la Lliga Mundial de waterpolo femení, que s’havia de jugar el 6 de novembre a la Piscina 
Municipal de Molins de Rei.

La CUP i altres entitats adherides al manifest i a la campanya engegada per la Coalició 
Prou Complicitat amb Israel van reclamar la cancel·lació del partit, emparant-se en el 
compromís adquirit per l’Ajuntament de Molins de Rei quan, l’any 2013, va aprovar una 
moció de la CUP –amb 8 vots a favor i 13 abstencions– per adherir-se a la crida palestina pel 
Boicot, Desinversions i Sancions a l’Estat d’Israel (BDS). Amb l’aprovació d’aquesta moció, 
l’Ajuntament es comprometia a no establir cap tipus de conveni ni tracte comercial, acadè-
mic, cultural, polític o esportiu amb les institucions, empreses o organitzacions israelianes.

En solidaritat amb el poble palestí, es va convocar una cassolada a les instal·lacions del 
club el dia del partit i es va fer una crida a tots els molinencs i càrrecs electes de l’Ajuntament 
a no assistir-hi. També es demanava al Club Natació Molins de Rei que no programi més 
esdeveniments on participin seleccions esportives d’estats que no respecten els drets humans 
més elementals. 

Davant d’aquests actes de protesta, i tenint en compte que es preveia l’assistència al partit 
de molts nens i joves vinculats al Club Natació, els seus responsables van decidir sol·licitar 
a la Federació el canvi d’ubicació del partit perquè consideraven que no es donaven prou 
garanties de seguretat per acollir sense riscos la Selecció de l’Estat d’Israel. 

Els organitzadors van plantejar la possibilitat que el partit es disputés a la piscina Sant 
Jordi, a Barcelona, però la convocatòria d’una manifestació de protesta contra la presència 
d’Israel sota el lema “No ets benvingut” i la pressió exercida per la CUP a l’Ajuntament de 
Barcelona va provocar un nou canvi de seu. Finalment, el partit es va disputar a porta tan-
cada al CAR de Sant Cugat del Vallès, només amb la presència d’una trentena d’aficionats. 
La Federació Internacional de Natació (FINA) hi va haver d’intervenir perquè, d’entrada, 
les autoritats israelianes no acceptaven jugar a porta tancada i volien la suspensió d’un par-
tit que va acabar amb el resultat d’11 gols a 5 a favor de la Selecció Espanyola.

Els partidaris del boicot consideren que des de fa anys Israel utilitza l’esport per netejar la 
seva imatge internacional, mentre segueix el genocidi sobre la població palestina i, per això, 
s’adhereixen a la campanya d’abast internacional per exigir el retorn dels refugiats pales-
tins, la fi de l’ocupació i la retirada del mur. El passat mes de juny, la Selecció Argentina feia 
marxa enrere i renunciava a disputar un partit amistós amb l’Estat d’Israel. Artistes com 
Shakira, Natalie Portman o Gilberto Gil també s’han negat a participar en esdeveniments 
culturals en territori israelià.

Les veus en contra del boicot lamenten que, per raons que no tenen res a veure amb 
l’esport, el Club Natació Molins de Rei, que havia dedicat molts esforços a l’organització 
d’aquest esdeveniment, s’hagués vist obligat a renunciar-hi. També consideren que els 
esportistes d’arreu haurien de ser benvinguts a Molins de Rei, en tant que representen els 
valors positius de l’esport, al marge de la situació política del seu país. Membres de la comu-
nitat jueva de Catalunya han manifestat la seva indignació per un boicot que pensen que 
va contra els jueus i no contra l’Estat d’Israel, i consideren que el partit s’hauria d’haver 
disputat a Molins de Rei o a Barcelona amb normalitat. 

Per què es promou el boicot a Israel i no a altres països de l’Orient Mitjà o de la resta 
del món que esgrimeixen interessos molt dubtosos en els seus conflictes o que mostren molt 
poc respecte pels drets humans? Les competicions esportives són de tots i la política no els 
hauria de condicionar. Ja sabem que això no és exactament així; però cal ser molt cautelós a 
l’hora de posicionar-se davant esdeveniments com el que ens ocupa –no estem parlant d’uns 
JJ.OO.- perquè, a part de les diferents visions que es poden tenir des de la distància de la 
situació política dels països representats pels equips contendents, cal tenir en compte que 
els protagonitzen esportistes, els gaudeixen els afeccionats a l’esport de que es tracti i han 
requerit l’esforç de les persones i les entitats que els han organitzat. És per això que ens fem 
la pregunta: té sentit combatre la intolerància amb més intolerància?

Té sentit combatre la intolerància 
amb més intolerància?

La vila s'inunda en un aiguat 
excepcional

Fotografia: Miquel Rius
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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

Una copa de vi

Que el nostre país és qualificable d’excel·lent pel que fa a l’hostaleria, i més espe-
cialment en el camp de la restauració, no crec que ho pugui discutir ningú amb dos 
dits de front. Sense anar més lluny, i per regla general, a la nostra vila (i, per extensió, 
a tota la comarca) es pot menjar força bé als diversos establiments del ram per uns 
preus certament raonables.

Ja fa uns quants mesos, arran d’una de les visites culinàries que acostumo a fer a 
un dels restaurants de la zona (i, més concretament, de la veïna població de Torrelles 
de Llobregat), vaig fer-me amb un opuscle dels establiments propers, posat a dis-
posició de la clientela, que segueixen el principi de treballar amb els denominats 
productes Km 0. 

A partir d’aquell opuscle he anat localitzant cases de menjar ubicades no pas lluny 
d’aquí, on (sempre en molt bona companyia, val a dir-ho) he tingut el plaer de degus-
tar plats certament ben fets i, insisteixo, a preus del tot assequibles.

El problema, per dir-ho d’alguna manera, és que quan (com acostumo a fer jo) 
s’opta pel “menú” de la casa i el mateix es vol acompanyar de vi, sembla haver-se 
perdut el sa, nostrat i arrelat costum de posar a disposició del client una ampolla (no 
cal que sigui de marca) per tal que aquest begui el que li pugui plaure... és clar, dintre 
d’un ordre. Pel contrari, cada cop és més estès el fet de servir-ne una copa.

Això, en la meva humil opinió, mereix bàsicament dos comentaris: el primer, 
lògicament, d’ordre econòmic, especialment si hom no en té prou amb la dita copa, 
ja que la segona (i, eventualment, les que puguin seguir-la) comporta un suplement 
del preu final, que de vegades no s’adiu amb el del menú pròpiament dit. I el segon 
(potser més important, si més no per a qui això subscriu) és que quan, acabada la ja 
esmentada primera copa, hom té ganes de beure de nou, ha d’esperar que el cambrer 
o la cambrera de torn (que en no poques ocasions sembla que hagin fet, amb bon 
aprofitament, un màster per fer veure que no et veuen) estigui a punt per dur-te la 
nova dosi del líquid que ens ocupa. Francament, tot un enuig!

Josep Lluís Revenga

Davant de les gravíssimes acu-
sacions als dirigents indepen-
dentistes i líders socials que 
han formulat tant la Fiscalia 
com l’Advocacia de l’Estat 
en relació amb la causa de l’1 
d’octubre, el Partit Demòcrata 
manifesta el següent: 

1.-Expressem la més rotun-
da disconformitat i rebuig a 
unes qualificacions que no 
tenen res a veure amb el fets 
que van tenir lloc a Catalunya 
la tardor del 2017.  

2.-Denunciem l’actitud 
hostil, agressiva, injusta i ven-
jativa per part de la judicatura 
espanyola, i molt particular-
ment de les forces de segu-
retat espanyoles, la jutgessa 
Lamela i el jutge Llarena, 
que han inventat un relat fals 
qüestionat i invalidat cada 
vegada més dins i fora de 
l’Estat espanyol. 

3.-Lamentem la incapacitat 
del govern de Pedro Sánchez 
de reconduir al terreny polític 
un conflicte polític. El plet 
català demana solucions dia-
logades i basades en el respec-
te a la voluntat de la societat 
catalana expressada demo-
cràticament a les urnes, no en 
les togues ni en els tribunals. 

4.-Reiterem que sense 
l’abordatge en clau política de 
la situació catalana i amb el 
manteniment de l’assetjament 
judicial al moviment inde-
pendentista serà impossi-
ble mantenir cap mena de 
col·laboració amb el Govern 
espanyol. 

5.-Traslladem tot el suport, 
solidaritat i escalf als presos 
polítics, als exiliats i a les 
seves famílies. Avui més que 
mai tenen al Partit Demòcrata 
al seu costat. 

6.-Donem suport a totes les 
actuacions que, conjuntament 

Arran de les 
dures acusacions 
de la Fiscalia i 
l’Advocacia de 
l’Estat

amb la resta de partits, les 
entitats de la societat civil i les 
institucions catalanes, es facin 
en suport als presos polítics 
i exiliats. Fem una crida a 
la unitat de partits, entitats i 
societat.

Junts per Molins

Carta oberta a l’equip de govern i a 
l’oposició de l’Ajuntament de Molins de Rei

Benvolguts senyors, em permeto dirigir-me a vostès per exposar el meu testimoni dels 
problemes que comporta un malat d’Alzheimer a casa. Des de la Plataforma Afectats 
Residència Molins (PARM) estan fent tot i més per aconseguir aquesta nova Residència 
per a la Gent Gran, tan necessària per a les persones grans, malalts i les seves famílies. 
Desitjaria que d’una vegada diguessin les coses clares, per poder veure i creure que l’any 
vinent (2019), això ja començarà a ser una realitat.

Si vostès no ho sabem, els dic que és molt trist que les persones grans, amb patologies 
com l’Alzheimer, hagin d’acabar els seus últims dies fora de la seva llar, del seu entorn i 
de la seva família. Els records aniran desapareixent, però l’amor de la família i els amics... 
mai, mai.

Si altres pobles, molts propers al nostre, ja ho han solucionat, em pregunto: “Què passa 
a Molins de Rei? És qüestió de diners? On està el sentiment i el respecte a la gent més 
vulnerable? És que, quan un es fa gran, és un destorb per a la societat?”. En fi, reflexionin 
i pensin més amb el cor que en els diners, el prestigi i el poder.

Actualment, el meu marit, malat d’Alzheimer, que estava en un centre en un poble veí, 
per fi, després de molt de temps, ha pogut entrar a la Residència Josep Mestres, que, per 
cert, funciona molt bé. Hem de donar gràcies al primer Ajuntament democràtic, presidit 
per la Maria Antònia Castellana, que va fer possible aquesta residència. No és una queixa, 
ja que abans de l’actual Govern, n’han passat d’altres que tampoc no han fet res a propòsit 
d’aquest fet. D’això se’n diu: “tenir una assignatura pendent”, aquella que sempre es deixa 
per al final.

Les persones que pateixen aquesta malaltia (Alzheimer) necessiten, a part de les cures 
i l’assistència, molta estimació, molt d’afecte, petons, abraçades; a canvi, ells et somriuen, 
perquè saben que et tenen al costat. Només per això ja val la pena fer un esforç per tirar 
endavant aquesta nova residència per a gent gran. El temps corre. Vostès encara són joves, 
però per a ells se’ls acaba el temps.

Cal tenir present que la gent gran d’aquest poble ha treballar molt durant tota la seva 
vida laboral, han format famílies i han fet créixer el teixit d’aquest poble. No es mereixen  
tenir una vellesa digna?

Tot el meu suport a la Plataforma Afectats Residència Molins (PARM). Jo, com altres 
famílies, seguiré lluitant per aquesta Residència d’Avis tan necessària per al benestar de 
tota la gent gran. 

Maria Rosa Padilla (esposa d’un malalt d’Alzheimer)

Fe d’errates

En el darrer número de la 
nostra revista, el 548, vam 
cometre un  involuntari 
error a l’hora d’escriure 
el cognom de la guanya-
dora de la darrera edició 
de La Marxeta. En un dels 
titulars de portada es pot 
llegir “Núria Pedrerol i 
David Redon guanyen 
la Marxeta”. El cognom 
correcte de la guanyado-
ra és Núria Pedrola. El 
mateix error es comet a la 
pàgina 29, on es recull la 
crònica i la classificació de 
la Marxeta. En aquest cas 
hi ha un doble error, en el 
primer i sisè equips clas-
sificats, ja que el cognom 
Pedrerol que hi apareix 
ha de ser substituït pel de 
Pedrola. Demanem discul-
pes als afectats.

A la mateixa edició 
d’el Llaç, a la pàgina 25, 
s’omet l’autor de l’arti-
cle titulat “Ja és aquí una 
nova edició del Festival de 
Cine de Terror”. L’autor 
és el nostre col·laborador, 
especialista en cinema, 
Pere-Jordi Munar.

I encara una altra erra-
da: a l’apartat de “Les 8 
diferències” hi tenim un 
error de composició, ja que 
el dibuix i la solució són 
una repetició de la revista 
547. Demanem disculpes a 
tots el seguidors d’aquesta 
secció. En aquesta edició 
d’el Llaç queda  regularit-
zat el passatemps.  

Redacció
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Tal com es va dir fa uns 
dies en unes jornades de 
Linguapax a propòsit de la 
integració de les persones a 
través de la paraula i com 
encarar la diversitat lingüís-
tica a les ciutats, ningú ha de 
deixar de parlar la seva llen-
gua, però tothom ha de tenir 
l'oportunitat de parlar la prò-
pia del territori on viu, que 
en el nostre cas són dues: el 
català i l'aranès. L’any 2017, 
segons dades de l’IDESCAT, 
un 13,78% de la població que 
hi ha a Catalunya eren per-
sones nascudes a l'estranger 
i això ha provocat canvis en 
el territori i la convivència 
entre moltíssimes llengües 
que anys enrere no hi eren. A 
partir d’aquesta realitat, sor-
geixen molts dubtes a l’hora 
de treballar amb aquesta 
diversitat per tal de buscar un 
equilibri entre totes les llen-
gües, però sembla que queda 
clar que cal invertir en el 
seu coneixement, insistir en 
la importància de totes elles, 
sense distinció entre grans 
i petites, i entomar aquesta 
diversitat lingüística en tots 
els àmbits, no solament en el 
cultural.

Això no obstant, la situa-
0ció que vivim a Catalunya 
és peculiar perquè, des de 

fa relativament poc temps, 
s'ha fet evident l'existència de 
multitud de llengües al costat 
d'una altra, com és el català, 
que, pel fet que no té una pre-
sència tan generalitzada i un 
ús tan estès com li correspon-
dria per ser la llengua pròpia 
d'un territori, no té una situa-
ció forta i requereix encara de 
mesures que la protegeixin i 
la promoguin fins a obtenir la 
situació normalitzada que li 
correspon.

Mentre es troba l'encaix 
entre el català, les llengües 
nouvingudes i el fort pes del 
castellà, des del Consorci per a 
la Normalització Lingüística, 
a partir dels Serveis i Oficines 
de Català que té escampats 
per tot Catalunya, continuem 
fem tot el possible per incre-
mentar el coneixement i l'ús 
del català entre tota la pobla-
ció. Els cursos de català de 
tots els nivells i el programa 
del Voluntariat per la llengua 
van totalment en aquesta línia 
de foment de la llengua.

El proper 10 de desembre, 
i fins al 21 del mateix mes, 
obrirem de nou el període de 
matriculació per als cursos 
de català. En aquest moment 
comptem amb dos grups de 
Bàsic 1 (B1 - un de matí i 
un de tarda), un d'Elemental 

1 (E1 - al matí), un d'Inter-
medi 1 (I1 - a la tarda) i un 
últim de Suficiència 1 (S1), 
també a la tarda. El mes de 
gener, aquests grups conti-
nuaran cap al segon trimestre 
del curs (B2, E2, I2 i S2), 
per acabar convertint-se, el 
mes de març, en els B3, E3, 
I3 i S3 que, un cop aprovats 
els exàmens finals corres-
ponents, proporcionaran els 
títols oficials de cada un dels 
nivells.

D'acord amb això, la 
matrícula que obrirem ara al 
desembre facilita que aque-
lles persones que ja tenen 
una mica de coneixements en 
algun dels nivells i no es van 
poder matricular en el mes 
de setembre, ho facin ara i 
continuïn fins a final de curs. 
Per altra banda, si en aquesta 
nova matriculació detectem 
que apareix una gran deman-
da d'un nivell determinat, 
procurarem també donar res-
posta en aquesta necessitat.

Paral·lelament, el pro-
grama del Voluntariat per la 
llengua, que fa coincidir una 
persona que ja parla el català 
amb una altra que l'està apre-
nent, ens permet complemen-
tar la feina que es fa en els 
cursos amb la pràctica oral 
amb una persona diferent del 
mestre o la mestra. En aquest 
moment, ja tenim parelles que 
s'estan trobant dintre de les 15 
hores de conversa a què s'han 
compromès, però en tenim 
que esperen algú amb qui 
conversar. Si tens ganes de 
provar aquesta experiència, 
no ho dubtis i posa't en con-
tacte amb el Servei de Català, 
a la Federació Obrera (tel. 
93 680 52 63; slcmolins@
cpnl.cat): hi podràs participar 
presencialment o de manera 
virtual, mitjançant el dispo-
sitiu tecnològic que et vagi 
millor.

Servei Local de Català de 
Molins de Rei

Punt Jove

La instal·lació de la fibra òptica pels carrers de 
la nostra vila per part de les operadores és un 
desastre i molt vulnerable als brètols de torn. 
Recta final dels treballs per 
facilitar l’arribada de la fibra 
òptica a Torrelles de Llobregat
“Es preveu que aquestes obres, que també s’estan fent a la 
BV-2005, estiguin enllestides a mitjan mes de novembre.
En les properes setmanes s’enllestiran els treballs que 
s’estan duent a terme a la carretera BV-2005 per facilitar 
la instal·lació de fibra òptica al municipi. Aquestes con-
sisteixen en el soterrament de conductes buits per garantir 
que les operadores puguin desplegar la xarxa en zones 
que inicialment no els resulten atractives i permetre així la 
diversificació de l’oferta de serveis de telecomunicacions 
per a les persones usuàries de Torrelles.”

Butlletí d’informació municipal – 
Setembre/octubre del 2018

Molts esportistes creuen més en el 
negoci que en el país on van néixer.
L’exemple de Guardiola i ens en calen més
“A Pep Guardiola ningú li ha demanat que vagi a visitar 
els presos polítics a Lledoners. L’hi ha empès la seva 
consciència que allà, a Puig de les Basses i a Mas d’Enric 
hi ha polítics i ciutadans en presó preventiva des de fa 
més d’un any per haver defensat el vot com a manera més 
digna de construir, d’exercir la democràcia.
Guardiola se n’ha fet un tip, de significar-se. Soci d’Òm-
nium, lector de manifestos, col·laborador de múltiples 
iniciatives, portador de llaç groc –amb els problemes que 
li ha causat en la Premier– i ara, anant a Lledoners.
L’entrenador del City ja fa temps que aplica el seu codi 
ètic personal sense preocupar-se gens ni mica de les 
represàlies. Hi ha pocs catalans que s’ho puguin permetre, 
però ell és un dels escassos i honorables exemples que 
aguanten la pancarta de la llibertat dels presos polítics i de 
la innegociabilitat del dret a decidir. El futur dels pobles 
l’acaben decidint tard o d’hora els seus ciutadans amb el 
grau de compromís que estiguin disposats a assumir. I els 
esportistes també són ciutadans. No s’hi val a refugiar-se 
en una falsa equidistància sota el pretext de protegir el 
negoci, perquè d’una manera o una altra tots en tenim, 
de negoci. El més gran, la supervivència del país, que 
Guardiola ahir (15/11/2018) va tornar a defensar amb 
l’exemple.” 

“Opinió” – “L’Editorial” – L’esportiu – 
divendres 16 de novembre de 2018

La moratòria per poder enderrocar immobles, 
del segle passat o més, en aquests moments 
sembla una moratòria de “pa sucat amb oli”.
Reivindicació identitària
“La posada en venda d’un edifici tan singular i d’elevat 
valor històric com és l’antic celler de la Cooperativa 
Agrícola és una prova més dels símptomes de feblesa que 
dona, periòdicament, la societat cambrilenca. Fa 13 anys 
es va enderrocar un altre edifici històric, com va ser el 
Pòsit, sense que hi hagués cap grup opositor de ciutadans 
que s’hi oposés o que s’hi manifestés en contra. Ara, si 
algú arriba a comprar l’edifici de la Cooperativa Agrícola, 
no el podrà enderrocar ni donar-li qualsevol ús, ja que 
està protegit sota la qualificació de Bé Local d’Interès 
Cultural. Però hem d’admetre que l’anunci de la seva 
venda va suposar tot un impacte.”

“Editorial” – Revista Cambrils – 
Número 566 – Octubre del 2018

“Les persones som llengua”
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La sala de música en directe 
El Cau del Llop de Molins 
de Rei va organitzar, aquest 
15 de setembre, una jornada 
per recaptar diners per a 
l’associació sense ànim de 
lucre Gueopic. En el segon 
any que es feia aquest esde-
veniment solidari es van 
recaptar 3.500 euros.

L’acte va començar al 
migdia amb l’actuació de 
La Colla del Pic, que van 
cantar la cançó “Gueopic”, 
que ells mateixos han com-
post per a l’associació.

Mentrestant, els més 
petis podien saltar sobre els 
inflables instal·lats al pati 
exterior de la sala, alhora 
que els que ho preferien 
podien ballar i cantar amb  
l’animadora infantil Fifita.

A la 1 del migdia es 
va fer l’acte institucional 
amb el parlaments a càrrec 
de l’alcalde, Joan Ramon 
Casals; el responsable de 
l’acte, Kq Jordà, i el pre-
sident de Gueopic, Dani 
Andreu, que va agrair l’es-
forç realitzat una vegada 
més pels organitzadors de 

l’acte.
Acabats els parlaments, 

l’actor de doblatge Lluís 
Posada va posar veu a 
actors tan coneguts com 
Jim Carrey, John Cusack, 
Leonardo DiCaprio, Adrien 
Brody o Johnny Depp. Tot 
seguit, el pilot Xavier Foj 
va explicar a tothom la seva 
experiència com a pilot del 
Dakar.

I com que ja hi havia 
gana, es va poder gaudir 
d’un bon dinar, que consis-
tí en botifarra amb patates 
i paella, cuinada per Luis 
Aldazábal i Jordi Novillas.

I havent dinat, el grup 

musical Van ‘d’ Bolo va fer 
gaudir tots els presents amb 
un repertori ben variat.

Durant tota la jorna-
da es va poder gaudir de 
l’obra pictòrica dels artis-
tes  Alfred Bofill i Ricard 
Velamazán, quadres que 
finalment es van rifar entre 
els assistents.

A banda dels esmentats 
Posada i Foj, també van ser 
presents a la festa el pre-
sentador de televisió Jordi 
Hurtado i l’actor Karra 
Elejalde, que no van parar 
de fer-se fotos amb tothom 
que els ho demanava.

Redacció

Unes 350 persones van par-
ticipar d’una nova edició 
de les Migues Lorquines 
Solidàries, un acte que des 
de fa quatre anys organitza 
l’Agrupació Local del Partit 
Socialista de Catalunya. 
Enguany s’han recaptat 912 
euros, que s’han destinat 
a l’Associació de Salut 
Mental Baix Llobregat.

Quan el PSC es va fer 
càrrec de l’organització 
de les migas “vam creure 
oportú que fossin soli-
dàries” en un intent de “fer 
visible l’entitat” a qui es 

destinen els diners recaptats 
“i sensibilitzar en la seva 
tasca, que no és menys 
important”, va explicar 
la primera secretària del 
PSC Molins de Rei, Jessica 
Revestido.

Al dinar, que es va fer el 
diumenge 21 d'octubre, hi 
van assistir el primer secre-
tari del PSC Baix Llobregat, 
Antoni Poveda; el diputat al 
Congrés José Zaragoza i 
el secretari d’Organització 
del PSC Baix Llobregat, 
Joaquim Fernández.

Redacció

El Cau del Llop recapta 3.500 euros per a Gueopic Les Migas Lorquinas Solidàries 
recullen 912 euros per a 
l’Associació Salut Mental 

L’Obra Social “La Caixa” 
ha renovat el conveni de 
col·laboració amb Gueopic, 
entitat sense ànim de lucre 
dedicada a ajudar les per-
sones amb discapacitat 
comunicativa. En concret, 
l’entitat financera aporta 
7.450 euros que serviran 
per continuar amb el pro-
jecte d’aquesta associació.

Redacció

“La Caixa” aporta 7.450 euros a Gueopic

Cedida pel PSC

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa
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El mes d’octubre es va publicar una notícia als digitals Viu Molins de 
Rei i Nació Digital en relació amb la presència d’escoltisme europeu 
a Molins de Rei i fixava la mirada en un aspecte molt concret de la 
pedagogia escolta, que és la diferenciació. 

Aquestes notícies, a causa d’imprecisions fruit de desafortunats 
rumors que han corregut com la pólvora, han generat desconcert a la 
població i, sobretot, molta desinformació. 

Després de parlar amb els periodistes, dues persones molt professio-
nals que mereixen el nostre agraïment, van atendre les nostres peticions 
de rectificació en un breu espai de temps. 

Per tant, els integrants de Guies i Scouts d’Europa molinencs, homes 
i dones compromesos amb la veritat, volem aclarir aspectes que han 
generat una controvèrsia innecessària i que han aprofitat certes perso-
nes per atacar-ne de forma directa els impulsors i a qui els ha defensat. 
En relació amb el que acabem de dir, volem manifestar diversos acla-
riments importants que puguin haver quedat desapercebuts per part del 
públic. 

No ha aparegut cap grup escolta. Som un grup de joves que fa temps 
que participa en activitats de l’escoltisme europeu: en concret, fa deu 
anys que hi ha molinencs que hi participen activament. Hi ha famílies 
que han de portar els seus fills a altres llocs per poder practicar l’escol-
tisme que han escollit; per tant, creiem que tenen també dret a poder 
fer la seva vida escolta al seu poble, tal com ho pot fer qualsevol altre 
amb total llibertat. 

No tenim seu ni l’esperem tenir. No necessitem un local oficial, ja 
que no som una entitat nova. Som part d’una associació privada de 
fidels que sí que té domicili social. Simplement, ens reunim a la parrò-
quia perquè som gent d’allà, igual que ens reunim a casa d’algú de la 
colla d’amics, en un bar o al carrer. 

En realitat, probablement ens hagueu vist preparant alguna activi-
tat i no ho sabeu. No som extraterrestres; som joves com els altres. 
Aquests dies hem escoltat moltes crítiques sense saber qui érem Scouts 
a Molins. Un cop revelada la informació, l’opinió canvia totalment: ja 
no som de l’Opus o franquistes, com han dit alguns; som gent normal 
que vol viure la fe a la seva manera sense haver d’amagar-se de ningú. 
És molt demanar? 

És cert, diferenciem l’educació perquè sigui personalitzada per a 
cada individu. No segreguem, sinó que diferenciem. És un concepte 
molt important. I ho fem per motius pedagògics, perquè els nois i 
les noies es fiquin tant en rols femenins com en masculins, perquè es 

desenvolupin en tots els aspectes de la vida i perquè aprenguin de la 
millor manera possible que hem trobat. Es tracta d’una opció més que 
no s’imposa a ningú. 

És pedagogia, no ideologia. 
Ho fem per motius pràctics, perquè els nostres joves viuen l’aventu-

ra: dormen dalt dels arbres als campaments; el lavabo, el construeixen 
ells i la dutxa és amb aigua freda del riu. Això fa que sigui coherent 
separar nois i noies, per temes d’intimitat i perquè els mateixos pares 
esperen que tinguem cura de tots els aspectes dels seus fills, també 
d’aquest. 

Per altra banda, es destacava als articles, ja modificats, que se segre-
guen nens i nenes, quan això no és del tot cert. Tal com es va explicar 
en el programa que hi ha en l’entrevista original, es fan activitats 
conjuntes contínuament, però la idea que es va estendre a partir d’un 
rumor infundat és que hi ha una “segregació” completa, quan no és ni 
cert ni veraç.

Seria incorrecte pensar que segreguem, quan el que volem és que 
siguin amics i que facin pinya. És difícil ser jove catòlic al segle XXI i 
trobar gent que et comprengui, i aquí ho fem. A l’entrevista es va deixar 
clar aquest punt; per tant, convidem a escoltar-la o a preguntar abans de 
fer suposicions i tenir prejudicis. 

Tampoc es menciona quan es produeix. La branca vermella fa acti-
vitats conjuntes constantment, per exemple. 

Amb relació a les subvencions: ni n’hem demanat ni en demana-
rem. Ens valem per nosaltres mateixos. Sabem que no és l’habitual, 
però vo-líem tenir una trobada amb l’alcalde per presentar-nos i prou. 
Simplement, era per saludar, no per demanar subvencions, ni local ni 
res de res. 

Si no som un grup autònom en tots els aspectes, com faríem que 
els nois i noies que eduquem ho siguin també? Creiem en la separació 
d’Estat-Església tant com en la intrínseca dignitat de l’home i la dona, 
però això no treu que siguem educats i ens presentem perquè sàpiguen 
qui som i què fem. 

Realment, de trenta minuts d’entrevista, només es fa ressò d’un 
tema molt concret, però en cap cas es parla d’altres aspectes que són 
MOLT més importants per a l’escoltisme, com la pedagogia seguida o 
la formació dels caps, els quals reben formació contínua d’alt nivell. 
La diferenciació no és el tema més important de l’organització peda-
gògica; és un element més d’aquest mètode innovador que val la pena 
conèixer, ja que ha canviat a millor la vida de moltes persones, entre 
d’altres, la nostra. 

Per acabar, ni el Sr. Rector ni el Sr. Vicari hi han tingut res a veure. 
És un projecte impulsat per alguns joves de la Parròquia, amb voluntat 
de servei a Déu i a l’Església. La vinculació que hi ha és que som joves 
catòlics practicants que, lògicament, participen de la vida parroquial. 
Aquesta vinculació fa que hi col·laborem també oferint un instrument 
que sigui exemple de l’Església en sortida que demana el Sant Pare, 
una Església formada per homes i dones, nois i noies, que serveixen als 
altres, que estimen i que fan el millor per a tothom. 

I ens acomiadem oferint que si algú necessita més aclariments, ens 
trobarà a la seva disposició. 

Carles Ruiz i Gil

El mes d’octubre es va conèixer la notícia de l’aparició d’una entitat 
vinculada a la Parròquia de Sant Miquel, els fonaments de la qual 
es troben en la prolongació dels rols de gènere. El Jovent Republicà 
Molins de Rei vol fer constar el seu més profund desacord.

Els membres de la formació republicana no solament posen en 
dubte, sinó que repudien plenament la idea retrògrada i sexista que 
s’amaga darrere del projecte d’aquesta nova entitat, que proposa un 
model d’oci basat en la discriminació entre nens i nenes. L’acceptació 
d’aquest sexisme estructural és totalment incompatible amb els valors 

republicans que defensa el Jovent, un dels quals és el feminisme i la 
lluita per l’alliberació del gènere oprimit fins a arribar a la igualtat real 
i efectiva entre homes i dones. 

Aquesta igualtat no s’assolirà mai mentre agrupacions com la que 
pretenen fundar a la vila considerin que separar per sexes és millor que 
agrupar potencials i gaudir de la riquesa que aporta conviure en societat 
independentment del gènere, el sexe o l’orientació sexual.

Jovent Republicà Molins de Rei

Aclariment sobre certes informacions difoses en 
relació amb Guies i Scouts d’Europa a Molins de Rei

El Jovent Republicà Molins de Rei expressa el seu rebuig 
envers una entitat que fomenta la segregació per sexes

A partir d’una entrevista en el programa “Obrim Camins”, 
de Ràdio Molins de Rei, i la difusió que posteriorment en va fer 
el digital Viu Molins, les darreres setmanes ha estat notícia la 
implantació a la nostra vila d’un nou grup d’escoltes amb un 
ideari que ha generat controvèrsia. 

Ens en fem ressò a través de dos escrits que ens han fet arri-
bar un dels responsables d’aquest grup i el Jovent Republicà 
Molins de Rei, vinculat a ERC, en els quals expressen les posi-
cions confrontades que tenen sobre aquesta qüestió.

Redacció
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També anomenat al llarg dels anys cal Pajares i 
Restaurant Esteve, estava situat a la carretera general, 
en el número 96, però quan l’any 1929 es va dividir 
la carretera amb dos noms diferents, l’avinguda de 
València i l’avinguda de Barcelona, també va variar 
la seva numeració, de manera que va passar a ser els 
números 21, 23 i 25 de l’avinguda de Barcelona. 

Va ser el tercer a instal·lar-se en aquest lloc 
estratègic de la carretera per l’intens moviment de 
carros, carruatges, tartanes i traginers que per allí hi 
circulaven diàriament. De la importància d’aquest 
hostal i el moviment que s’hi generava per poder-hi 
esmorzar, dinar, sopar o pernoctar, en donen fe les 
dades que el seu propietari i hostaler, en Leandre 
Batllori i Vila (home molt popular i meticulós), va 
anar anotant diàriament en uns calendaris, on hi ha 
totes les entrades a l’hostal de persones, matxos, 
mules i cavalls des de l’any 1900 fins a l’any 1905. 
Sabem per aquestes anotacions que durant aquests 
sis anys hi varen passar per les seves quadres, men-
jadors i habitacions 32.922 persones i animals. Si en 
fem una mitjana general, representen 5.487 per any i 
unes 15 diàriament.  

També hi ha una dada que fa referència en aquest 
hostal. A Molins de Rei, el primer periòdic que es va 
publicar va ser l’any 1843 i es titulava La Verdad: 
constava de quatre pàgines i la seva  redacció estava 
ubicada dins d’una sala d’aquest edifici de l’Hostal del Sant. Aquest periò-
dic apareixia 3 dies a la setmana: els dilluns, els dimecres i els dissabtes. 
No he pogut esbrinar el seu preu de venda, però sí el preu de la subscrip-
ció, que era de sis rals al mes.

L’any 1914, amb motiu de la solemne benedicció de la senyera de 
l’Orfeó Pàtria, després de l’Ofici 
Solemne, l’Orfeó va anar davant de 
la Casa de la Vila, on varen oferir 
la primera audició, i poc després 
tingué lloc a l’Hostal del Sant, allà 
a la carretera, un grandiós àpat que 
fou concurridíssim, ja que se ser-
viren prop de 150 coberts entre els 
orfeonistes, socis protectors i amics, 
excel·lentment servits pel personal 
de la casa. També aquell mateix any 
de 1914, el dia 15 de gener, Molins 
de Rei va rebre una abundant neva-
da. La vila tenia llavors una població 
aproximada d’unes 3.380 persones i 
n’era l’alcalde Josep Tort i Trabal.

Com a curiositat cal esmentar 
que a l’Hostal del Sant hi va entrar a 
treballar com a mosso de quadra en 
Josep Segura i Juvé, que al mateix 
temps també feia de carreter, ja que 
transportava guix des de Corbera 
fins a Barcelona. Quan tornava de Barcelona cap a Molins de Rei, el carro 
no tornava de buit, ja que solia carregar 60 saques de farina de 50 quilos 
cada una que ell mateix repartia entre els forners de la vila.

L’any 1925, l’Hostal fou arrendat per Josep Solé, que era dels 
Monjos del Penedès, carreter d’una agència de transport de vi de Cal 
Rouret de Vilafranca del Penedès. Tres anys després es feia càrrec de 
l’establiment Andreu Pajares: d’aquí, el nom que també tingué de cal 
Pajares. L’any 1930, en el programa de la Fira de la Candelera, hi ha un 
anunci de l’Hostal, que ofereix, per als dies de la Fira, coberts des de 2 
pessetes i també anunciava que properament s’hi farien grans reformes a 
l’establiment. En un altre programa de l’any 1940, els preus ja han canviat 
i s’anuncien els coberts a 10 i 12 pessetes, amb tres plats, postres, pa i el 
seu vi corresponent.  

El cronista de la vila, Joan Pi Saumell, en un article publicat a la nostra 
revista el dia 1 de gener del 1992 explicava que quan entraves a l’Hostal, 
unes escales portaven a la part superior de l’edifici, en un enrajolat del 
qual al lateral de la planta es podia llegir una xifra: 1802, tal vegada la data 
de la seva construcció. Les habitacions per als hostes, amb la seva alcova, 

denotaven el caràcter de l’època. També hi havia la 
sala gran del menjador antic, però, ja des d’abans de 
l’any 1935, fora d’ús i en un estat precari. Aquesta 
sala va ser un escenari animat per a molts actes i 
àpats de festes familiars i molt especialment en dies 
de molta concurrència, com els dies de la Fira de la 
Candelera. En aquest lloc, durant alguns anys també 
s’hi varen fer timbes de joc. Era testimoni mut i 
suggerent, revelador d’un passat ple d’activitat i 
que va ser essencial per a les millores posteriors a 
la part baixa.  

L’any 1935, en Magí Esteve iniciava una etapa 
nova i d’Hostal passava a Restaurant, malgrat el 
fort contratemps del període de la Guerra Civil, 
però sempre conservant la coneguda imatge de sant 
Antoni (la dels carreters), que durant anys i anys pre-
sidí el menjador central de l’entrada. Potser d’aquí 
prové l’antic nom de l’Hostal del Sant, a causa de la 
presència d’aquesta imatge. Durant la Guerra Civil, 
aquesta imatge fou trossejada (entre altres coses) 
pels revolucionaris, com també fou “caçat” un pací-
fic rector que s’hi hostatjava d’incògnit. L’any 1962, 
en l’altra portalada de les antigues quadres, que 
molts anys enrere també va albergar els tallers de la 
coneguda impremta d’Ernest Mas (encara estava en 
funcionament entre el 1928 i 1930), s’hi va construir 
el modern menjador que va donar un nou impuls a 

l’establiment.  
També hi havia una altra escala que baixava al fons del celler, per molts 

ignorat i desconegut, on encara es mantenia fresca la flaire de vi ranci 
d’unes bótes i estava ple de prestatgeries amb ampolles de vins i licors de 
totes menes, alguns amb una bona cinquantena d’anys allí acumulats. Es 

tractava d’un soterrani que arribava 
fins a tocar d’aquella carretera reial 
que naixia en acabar-se de construir 
el Pont del Riu l’any 1767. Però 
molt antigament, aquest soterrani 
havia tingut una funció ben diferent, 
ja que servia per a quadra de vaques, 
que hi accedien per la part del darre-
re de l’edifici, al carrer del Carril.  

Aquest establiment va viure molt 
canvis al llarg de la seva història: 
d’hostal a restaurant, d’antigues 
quadres de cavalls a garatge de 
vehicles, de la calma a la velocitat, 
del tragí pausat d’abans al frenesí 
modern, de carreteres de terra a 
autopistes... Moltes coses van can-
viar al llarg de la seva existència. 
Després de molts anys d’activitat, 
el dia 31 de desembre del 1990 va 
tancar definitivament l’antic Hostal 
que tant va contribuir al renom de la 

vila. El vell edifici es va enderrocar després d’un any del seu tancament 
per fer-hi noves construccions d’habitatges.

Però sempre recordarem aquells esmorzars típics de traginers amb 
els menjadors plens a vessar durant els dies de la Fira. Com tampoc no 
oblidarem, els que ja tenim una certa edat, aquells diumenges al matí 
quan algunes parelles i també molts joves teníem el costum d’anar a fer el 
vermut a cal Pajares, com popularment se’l coneixia, asseguts en una de 
les taules d’aquella llarga galeria que sobresortia uns metres de la façana 
i ocupava part de l’àmplia vorera. Darrere d’aquells grans i generosos 
finestrals que deixaven que des de dins s’observés el que passava a la 
carretera, notaves la caloreta del sol d’hivern a través dels seus vidres tot 
prenent un vermut amb sifó o un Bitter o una cervesa acompanyats d’unes 
cloïsses, berberechos, olives farcides o patates fregides, sense oblidar  que 
els seus salons van ser testimoni de tot un munt de petites i grans històries 
amb casaments, batejos, comunions, aniversaris i celebracions diverses.

Vicenç Joan Camps

L’antic Hostal del Sant

Façana de l’Hostal, l’any 1980

Pati interior de l’Hostal, l’any 1940
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ÀNGEL BEUMALA 
(A.B.):  Mentre veníem, 
uns coneguts t’han aturat 
per saludar-te i t’han ano-
menat “Eli”. Com m’he 
d’adreçar a tu?

LAMA DOLMA (L.D.): 
Després de prendre refugi 
en el budisme, el Mestre ens 
dona un nom de Dharma 
que podem fer servir, espe-
cialment, per a la vida de 
monjo o monja renunciant. 
Canviem el nom perquè 
canviem de vida i és positiu 
per deixar d’identificar-nos 
amb la persona que érem 
abans. En el meu cas, pots 
anomenar-me Lama, ja que 
a l’Amèrica del Sud estic 
fent aquesta tasca per la 
manca de mestres Sakya 
que hi ha allà.

A.B.: Qui et va orde-
nar monja budista?

L.D.: Vaig rebre els vots 
de la mà de l’abat Khenpo 
Palden Gyamtso, vingut 
directament d’un mones-
tir Sakya de la província 
d’Amdo, del Tibet. Era 
el primer cop que venia 
a Occident, només parlava 
tibetà i xinès! Un Mestre 
molt humil i amable. 

A.B.: L’escola budista 
Sakya seria com l’orde al 
qual pertanys?

L.D.: Sí, pertanyo a 
l’escola Sakya, que és una 
de les quatre escoles princi-
pals del budisme tibetà. El 
primer temple de la tradició 
Sakya es remunta a l’any 
1073 al Tibet.

A.B.: Què implica ser 
monja budista?

L.D.: Prenem els vots 
per dedicar-nos plenament 
al camí (dharma) dels 
ensenyaments de Buda. 
Encara que a Occident hi 
ha monjos que han de tre-

ballar perquè si no, no tin-
drien recursos econòmics, 
en general, els monjos i 
les monges seguim les pas-
ses que va fer històrica-
ment Buda Sakyamuni, i 
som mendicants amb vot 
de celibat. La nostra vida 
és austera, no ens posem 
ornaments, ni perfums, i 
portem el cabell sempre 
rasurat. El Buda era un 
príncep de l’Índia que va 
abandonar el palau on resi-
dia per començar una nova 
vida i es va tallar el cabell 
com a símbol de renúncia 
al món ordinari que fins 
llavors havia conegut. No 
tenim un vot concret pel 
que fa a l’alimentació, però 
s’aconsella ser vegetarià i 
jo personalment ho soc.

A.B.: Quina diferència 
hi ha entre lama i monjo?

L.D.: Un lama no té 
perquè ser monjo. Lama 
en llengua tibetana vol dir 
mestre. Per tant, un mestre 
és algú que pot impartir 
ensenyaments. Hi ha diver-
sos nivells de lama, per 
exemple: mestres de filoso-
fia, encarregats de la gestió 
de monestirs, etc. Després 
de viure amb 150 monges 
durant quatre anys al con-
vent Sakya de Dehradun, 
a l’Índia, encara vaig tri-
gar a decidir-me a fer el 
pas a ser monja i ho vaig 
fer per tenir unes millors 
condicions com a lama o 
mestra. Quan tu ets ordenat 
monjo, formes part de la 
comunitat (sangha) ordena-
da del Buda i això és molt 
beneficiós si tens vocació i 
ets feliç amb la decisió de 
ser cèlibe, tenint en compte 
que és un vot per a tota la 
vida.

A.B.: Com es prepara 

una persona per esdeve-
nir monja budista? 

L.D.: En posar-me a 
estudiar el budisme, de 
seguida vaig connectar amb 
l’escola Sakya i el 2009 
vaig viatjar al Nepal, on 
vaig contactar per primera 
vegada amb el meu mestre 
arrel, Sa Santedat el 41è 
Sakya Trizin, que era a 
Lumbini, un lloc de pere-
grinació de l’Índia molt 
especial perquè és on va 
néixer el Buda. Finalment, 
l’any 2012 vaig deixar la 
meva vida a Molins de Rei i 
vaig començar la meva pre-
paració al Canadà, l’Índia i 
el Nepal, i també al CIDEB 
Fundación Sakya, que és 
a Dènia, al País Valencià. 
En total, han estat deu anys 
de preparació per poder fer 
aquest pas tan joiós de ser 
ordenada monja budista.

A.B.: I què signifi-
ca el teu nom, Ngawang 
Dolma?

L.D.: El nom Ngawang 
Dolma, traduït del tibetà, 
significa "poderós discurs 
de la deessa Tara", també 
anomenada deessa Dolma. 
Aquesta deessa representa 
la saviesa i la compassió 
en acció.  

A.B.: Parla’ns de la 
teva vida anterior com 
a molinenca. Qui era 
l’Elisabeth García Caro? 

L.D.: Vaig néixer l’any 
1979 i vaig viure al carrer 
Major, i després a la plaça 
del Mercat. Vaig estudiar 
a l’antiga escola Alfons 
XIII –avui, El Palau– i a 
l’Institut Bernat el Ferrer. Al 
Centre Cristina Sorli vaig 
obtenir el grau de forma-
ció professional en estètica, 
orientada cap al massatge 
terapèutic, i també vaig 
estudiar el grau professio-
nal d’auxiliar de fisioterà-
pia, guiada per aquesta idea 
de poder ajudar els altres. 
Professionalment vaig tre-
ballar força anys com a 
formadora d’estètica en 
tres laboratoris d’empreses 
de cosmètica. El meu pare 
està jubilat i la meva mare 
és l’Hermínia Caro, de la 
botiga Santiveri del carrer 
Rafael Casanova. Tinc 

una germana més gran, 
l’Hermínia, que també és 
budista i es dedica a les 
teràpies naturals. La mare, 
la germana i jo tenim, les 
tres, aquesta tendència de 
voler aportar a les persones 
salut i benestar. 

A.B.: I el salt al budis-
me? 

L.D.: El meu interès pel 
budisme es va despertar 
quan tenia 27 anys, després 
d’escoltar el Dalai Lama 
quan l’any 2007 ens va 
visitar a Barcelona i va fer 
una conferència al Palau 
Sant Jordi. Sa Santedat va 
parlar de la compassió i 
alguna cosa es va moure 
dins meu. A la conferèn-
cia van regalar als assis-
tents un petit llibre amb            
ensenyaments del mateix 
Dalai Lama i recordo que el 
vaig llegir moltes vegades 
a casa. Tanmateix, jo ja hi 
anava predisposada, perquè 
he de confessar que jo lla-
vors ja portava uns anys en 
recerca: quan tenia 23 anys 
vaig tenir una mena de crisi 
existencial i em preguntava 
per què som al món, per què 
patim, per què de vegades 
estem deprimits, per què de 
vegades estem contents i, 
en general, com és que no 

acabem de ser plenament 
feliços. De fet, era el que 
em passava a mi. En aquell 
moment, jo tenia tot el que 
una persona pot necessitar: 
èxit professional, salut, cer-
tes comoditats materials, 
atractiu físic, parella... I 
malgrat tot això, sentia una 
buidor que no omplia de 
cap manera. Llavors vaig 
començar a buscar ajut a 
través de les teràpies com 
ara el reiki, les flors de 
Bach, la gemmoteràpia… 
i vaig començar a practicar 
el tai-txi. El meu monitor 
va ser el molinenc Jordi 
Sanz i ell, per cert, va ser 
el que em va agafar de la 
mà per anar a la conferèn-
cia del Dalai Lama que he 
esmentat abans. 

A.B.: Aquesta con-
ferència va ser el 2007, 
però no vas fer el salt 
definitiu fins que te’n vas 
anar a l’Índia l’any 2012.

L.D.: Sí, jo feia tres 
hores diàries de tai-txi i 
era una pràctica que em 
donava molta pau, em cen-
trava la ment, em donava 
molta estabilitat, però tro-
bava que encara no en tenia 
prou. Sentia que necessi-
tava alguna cosa més, que 
alguna cosa no estava fun-

Lama Ngawang Dolma, monja budista

“El budisme vol educar en la felicitat i els valors seculars de 
la pau i la no-violència, i això es fa començant per un mateix, 
calmant la ment i controlant les emocions reactives”

La molinenca Elisabeth García Caro dedica la 
seva vida a la pràctica i l’estudi del budisme des 
de fa més de deu anys. Després de viure qua-

tre anys al convent de monges Sakya de Dehradun, a 
l’Índia, va començar la seva tasca com a lama resident 
el se-tembre del 2016 a Guadalajara, Mèxic. El 28 de 
juny de 2018, va ser ordenada monja budista al tem-
ple Tsechen Kunchab Ling de Nova York. Actualment 
desenvolupa la seva tasca a cavall de dues comunitats 
budistes fundades per ella a Guadalajara (Mèxic) i 
Bogotà (Colòmbia). Aprofitem que ha estat uns dies a 
Catalunya per conversar-hi. 
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cionant del tot bé, o potser 
era jo que no ho acaba-
va d’entendre. Llavors 
em vaig treure el títol de 
monitora de tai-txi –el meu 
Mestre va ser en Joan Prat– 
i l’any 2009 vaig obrir un 
centre de teràpies naturals 
a la plaça de la Vila de 
Molins de Rei que es deia 
Centre de Benestar Dolkar. 
Allà oferia teràpies alter-
natives, classes de relaxa-
ció i meditació, i també 
impartia classes de tai-txi 
al Casal de la Dona. En 
aquella època també vaig 
ser col·laboradora de Ràdio 
Molins de Rei. A petició de 
l’estimat Miquel Armengol 
vaig començar fent un 
programa setmanal que es 
deia “Pau i tranquil·litat”, 
després vaig fer un espai 
que es deia “Benestar”, que 
consistia en 5 minuts de 
relaxació abans de la mitja 
nit, i finalment vaig tor-
nar a tenir un programa 
propi que es deia “L’art de 
la felicitat”. Tant el Centre 
de Benestar Dolkar com la 
meva activitat a la Ràdio es 
van acabar l’any 2012, quan 
me’n vaig anar a l’Índia.

A.B.: Com va reaccio-
nar la família? 

L.D.: No s’hi van opo-

sar, però tampoc van saltar 
d’alegria. Per a ells va ser 
una sorpresa, però també 
t’he de dir que s’ho veien 
venir, perquè jo llavors ja 
era una persona molt abo-
cada al món espiritual. Ara 
he vingut aquest agost per 
fer un mes d’estudi i retir al 
CIDEB Fundación Sakya, 
d’Alacant, i he estat a 
Molins de Rei per veure la 
família i els amics, celebrar 
el meu aniversari i guiar un 
recés en una casa a prop 
de Montserrat. També sóc 
aquí per ajudar en tot allò 
que se’m demani pel que fa 
a l’acompanyament espiri-
tual i, és clar, també per fer 
aquesta entrevista per als 
lectors d’El Llaç! Ara feia 
un any i mig que no venia a 
Molins de Rei!

A.B.: A l’Índia vas 
conèixer el Dalai Lama. 
Com va anar? 

L.D.: Jo arribo a l’Índia 
amb un visat d’estudiant 
extensible fins a cinc anys 
i em trasllado a viure al 
nord-est del país, al con-
vent budista Sakya Rinchen 
Choling, de Dehradun. A la 
setmana de ser-hi arriba al 
convent el Dalai Lama i hi 
passa una nit per beneir el 
temple de Tara. Va ser un 

fet excepcional, perquè és 
molta casualitat que ell, que 
viatja per tot el món, me’l 
trobi a la setmana d’arribar 
a l’Índia! El que jo vaig 
sentir amb el Dalai Lama va 
ser una gran joia i una força 
excepcionals. Els budistes 
parlem de connexions de 
vides passades i es diu que 
si et sents cridat, o sents una 
inclinació, és perquè tens 
alguna connexió d’una vida 
passada. Per tant, d’alguna 
manera, amb el Dalai Lama 
crec que va existir aquesta 
connexió. 

A.B.: Quina és la teva 
responsabilitat en aques-
tes dues comunitats que 
has fundat a Mèxic i a 
Colòmbia?

L.D.: Una comunitat o 
sangha és un grup de per-
sones que estudien i prac-
tiquen el budisme seguint 
una mateixa línia. Com a 
lama fundadora puc donar 
refugi i ajudar a establir 
una sangha per facilitar un 
ambient propici a les per-
sones que s’inicien en el 
budisme. Ajudo a crear uns 
fonaments perquè, després, 
mestres més qualificats que 
jo vinguin a donar ense-
nyaments de més nivell i 
així es pugui fer també una 

iniciació al budisme tibe-
tà. Això ho fem en equip, 
organitzant conferències, 
tallers, cursos i recessos 
curts. Per tant, jo compar-
teixo els ensenyaments 
fonamentals i preliminars 
per facilitar l’experiència 
de la pràctica quotidiana. 
Ara, la meva tasca és con-
solidar els centres de Mèxic 
i Colòmbia, i viatjar per 
la resta de l’Amèrica del 
Sud, que és el que em van 
encomanar el 41è i el 42è 
Sakya Trizin, pare i fill, 
que són els caps principals 
de l’escola Sakya, i amb 
els quals estic en contacte 
permanent i sota la seva 
supervisió.

A.B.: Estem parlant de 
dos països on la violèn-
cia és constantment als 
carrers

L.D.: El budisme vol 
educar en la felicitat i els 
valors de la pau i la no-vio-
lència. Certament, Colòmbia 
i Mèxic són països amb un 
cert grau de violència i la 
meva feina és ajudar les 
persones perquè aprenguin 
a calmar la seva ment, rela-
xar-la i controlar les seves 
emocions. Quan tenim un 
descontrol sobre les nos-
tres emocions, som molt 

reactius, no tenim cura del 
que diem i, en el cas d’una 
persona violenta, de l’acció 
física contra l’altre. I això és 
el que volem evitar educant 
les persones en una conduc-
ta saludable, que comença 
per un mateix, des de casa, 
en les relacions familiars. El 
budisme és un treball indi-
vidual: cada persona ha de 
ser responsable de les seves 
accions envers ell mateix i 
envers els altres. D’aquesta 
manera, donant exemple als 
més joves, podrem de mica 
en mica plantar llavors de 
pau i harmonia en aquests 
països.    

A.B.: Si algú es vol 
posar en contacte amb tu, 
què ha de fer?

L.D.: Disposo d’una 
pàgina personal a Facebook: 
ht tps: / /www.facebook.
com/ngawang.dolma.735. 
I també tenen una pàgina 
a Facebook les comunitats 
de Bogotà (Colòmbia) i 
Guadalajara (Mèxic). Les 
podeu cercar per aquests 
noms: “Centro Budista 
Sakya en Colombia Tsechen 
Trinley Ling” i “Meditación 
en Guadalajara”. A part, 
la comunitat de Colòmbia 
té una pàgina web: http://
meditacion.co/.
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JOSEP FERRER (J.F.): 
La de Singapur és la teva 
tercera experiència vivint 
fora de Molins de Rei. 
Entre 1996 i 2001 vas 
viure a Londres. Què hi 
vas anar a fer?

SÍLVIA LEIVA (S.L.): 
Va ser una decissió con-
junta amb la meva parella 
de llavors. Vam llençar una 
moneda a l’aire i va sor-
tir Londres; l’altra opció 
era París. La motivació era 
aprendre un idioma i veure 
món. 

J.F.: Quins records 
tens de la teva estada a 
Londres?

S.L.: Aprenentatge a 
tope, primera vegada per a 
moltes coses. Em ve al cap 
el primer arròs a la cubana 
que vaig cuinar. Un desas-
tre total! I sense voler, el 
segon dia, vaig cuinar llom. 
Desastre doble. Vivíem en 
una habitació que teníem 
llogada a la casa d’una 
família pakistanesa musul-
mana que ens volien fer 
fora de casa. 

Era una “angoixa il·lu-
sionant” constant. Primera 
vegada per a moltes coses: 
viure fora de casa, aprendre 
a cuinar, ser independent, la 
primera feina remunerada, 
nous amics, noves regles de 
comunicació... Emocionant 
i dolorós a la vegada, però 
sempre intentant treure la 
part positiva de tot. Era 
com fer un màster per 
aprendre a viure.  

J.F.: I de Londres te’n 
vas anar a Madrid. Va ser 
per feina?

S.L.: Volia fugir de la 
grisor de Londres. Em 
deprimien la pluja, el 

dies curts, l’obscuritat. 
Sóc massa mediterrània 
i m’agrada massa l’estiu. 
En realitat, Madrid havia 
de ser una parada tècnica, 
abans de tornar a Molins o 
Barcelona, per estar més a 
prop de casa. 

J.F.: Quant de temps 
vas viure a Madrid? 
Quins records en tens?

S.L.: És còmic: para-
da tècnica de 10 anys. De 
Madrid me’n vaig enamo-
rar. Vaig fer immersió total 
i vaig conèixer la rique-
sa i varietat de totes les 
regions d’Espanya, tant 
cultural com gastronòmica. 
Tenia una vida social molt 
activa i una gran varietat 
cultural i d’entreteniment. 
Tenia molta energia llavors 
i no parava a casa. No sé 
si ho podria fer ara (riu). 
Conservo molt bons amics 
d’aquella època. L’agost 
passat els vaig fer una visi-
ta. Porto Madrid al cor. 

J.F.: I de Madrid te’n 
vas anar ben lluny. Per 
què Singapur i no un altre 
lloc?

S.L.: Em poso trista 
de pensar-ho. Va ser una 
decisió realment difícil. En 
resum, la combinació de 
crisi el 2010 quan les coses 
trontollaven i una nova 
oportunitat laboral d’un 
excap meu va ser la fórmu-
la perfecta per fer aquesta 
bogeria. 

J.F.: Et va costar molt 
trobar feina?

S.L.: Venia amb feina, 
com a expatriada, amb tot 
lligat, així que l’únic estrès 
era que la meva parella 
en trobes també i que jo 
mantingués el meu. Els pri-

mers dos anys a Singapur 
van ser realment durs. El 
ritme laboral era trepidant 
i la forma de treballar era 
com de fàbrica de produc-
ció massiva. Fèiem estudis 
de mercats com bolets. El 
meu equip es comunicava 
en xinès i era tot massa 
alienat per a mi: la forma 
de treballar, les exigències 
dels clients, treballar amb 
els asiàtics i fer-se enten-
dre, ja no per l’idioma sinó 
per les diferencies cultu-
rals... Tot i que l’anglès és 
l’idioma oficial, hi ha 3 
llengües més que es parlen 
oficialment –el mandarí, 
l’hindi i el malai– i formes 
de comunicar-se molt dife-
rents. Per respecte, com a 
cap, el meu equip em deia 
a tot que sí, mai pregunta-
ven, fins que vaig enten-
dre que no sabien com fer 
moltes coses. Vaig haver 
d’aprendre com liderar 
equips ben variats. Durant 
aquella època vaig perdre 
molta massa capil·lar i uns 
quants quilos. 

J.F.: Què et va dir la 
teva família quan els vas 
plantejar anar a viure i 
treballar tan lluny?

S.L.: No ho van passar 
bé, sobretot ma mare. No 
entenia per què tan lluny. 
El meu pare intentava rela-
tivitzar. Sempre ha sigut de 
l’opinió que s’ha de veure 
món. Ell sempre ens deia 
de petites, a ma germana i 
a mi, que el món no s’acaba 
a Molins de Rei, sempre 
amb la intenció de veure 
món, per després tornar a 
les arrels. Ara, les dues, 
ma germana i jo, som fora. 
No és plat de gust per a 
ells, però respecten molt les 
nostres decisions. Tenim 
suport incondicional seu. 
Tinc molta sort de tenir uns 
pares així. 

J.F.: Actualment, a 
Singapur ets la direc-
tora d’Investigació de 
l’empresa Dentsu media. 
En què consisteix la teva 
feina?

S.L.: És emocionant, 
faig moltes coses noves 
cada dia. També tinc un 

equip que rendeix molt bé, 
cosa que és fonamental per 
a un equip d’alt rendiment. 
La meva feina és entendre 
el consumidor i saber com 
comunicar-nos amb ells per 
als nostres clients. Al final 
recomanem els mitjans, el 
missatge i el contingut més 
adequat segons el perfil 
del nostre consumidor. Per 
arribar a aquest punt mirem 
el consumidor des de dife-
rents punts de vista i fem 
servir moltes eines i fonts 
d’informació per tenir una 
perspectiva de 360 graus 
de la persona. Això inclou 
enquestes, social media, 
real behaviour, cookie data 
i altres eines d’innovació, 
com llegir les emocions 
passivament. Tot un món. 
Ara estem llançant el cen-
tre d’innovació amb l’ajuda 
de la nostra marca mare, 
Dentsu, que té la base al 
Japó. Emocionant. Ara, 
amb el Reglament General 
de Protecció de Dades sem-
pre cal anar molt en compte 
a respectar la confidenciali-
tat i les dades personals.

J.F.: Ets llicenciada en 
Ciències de la Informació. 
Per què vas triar aquesta 

carrera?
S.L.: M’agrada par-

lar. De petita em cridaven 
l’atenció a l’escola perquè 
parlava molt amb els meus 
companys. Soc un animal 
social i m’apassiona la 
comunicació. És la base de 
molts malentesos i molt més 
ara. Amb les xarxes socials 
és importantíssim... Quants 
malentesos hem viscut tots 
pel whatsapp? I jo, la pri-
mera, per molt experta en 
comunicació que sigui. 

J.F.: Veies futur laboral 
a Catalunya en el camp 
de la comunicació?

S.L.: Hi ha hagut sempre 
molta competència i intru-
sió laboral al nostre món, 
però és llei de vida. Ara és 
més accentuat amb les xar-
xes socials i el bombardeig 
on-line. El futur està en 
l’adaptació al canvi cons-
tant i no tenir por. 

J.F.: Mentre estudiaves 
vas col·laborar amb El 
Llaç i amb Ràdio Molins 
de Rei. El pas per aquests 
dos mitjans de comunica-
ció locals et va servir per 
a la teva formació. Quins 
records en tens?

S.L.: Va ser la meva pri-

Municipi de residència: Singapur
Nombre d’habitants: 5.888.926 (2017)
Superfície: 719,1 km²
Distància amb Molins de Rei: 9.446 km en línia 
recta, gairebé 13 hores d’avió amb vol directe de la 
companyia Singapore Airlines i més de 15 hores si 
s’ha de fer escala

Sílvia Leiva viu a Singapur

“La primera conversa d’ascensor o 
de taxis és: on vius, d’on ets, quant 
guanyes i què pagues de lloguer. 
Per a ells és com parlar del temps”

Sílvia Leiva és una molinenca de 45 anys que 
des de fa 8 anys viu a Singapur. Llicenciada en 
Ciències de la Comunicació per la Universitat 
Autònoma de Barcelona, actualment és la direc-

tora d’Investigació d’una empresa de mitjans de comu-
nicació. 

Abans d’instal·lar-se a Singapur, la Sílvia, que també 
havia col·laborat amb El Llaç i amb  Ràdio Molins de 
Rei, ha viscut a Londres i a Madrid.

En el seu temps lliure a la Sílvia li agrada el ioga, 
la meditació, el coaching, practicar trèquing, busseig, 
ciclisme i natació, i fer tota mena d’activitats relaciona-
des amb la vida social.
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mera feina, ho recordo amb 
molt de carinyo. Tinc molt 
present la primera reunió a 
el Llaç amb tots vosaltres 
i com estava d’intimidada 
perquè no coneixia la mei-
tat dels temes de què par-
làveu. Em vaig sentir molt 
integrada des del principi. 
Bon grup de periodistes 
amb molta pell i ganes de 
fer les coses bé, molt pro-
fessional. El mateix amb 
el Miquel a la ràdio. La 
ràdio i el Miquel van ser 
de gran inspiració per a mi. 
Ho recordo amb molt de 
carinyo. Ell també em va 
obrir les portes de segui-
da i va ser ell qui em va 
portar a Televisió Vallirana 
com a col·laboradora. Vam 
fer molta pinya amb ell 
i la Maria Antònia Caritg 
durant 4 anys. També va 
ser ell qui em va connectar 
amb Comradio per fer de 
corresponsal des de Londres 
durant un temps quan vaig 
marxar. Una de les crò-
niques que vaig cobrir va 
ser el funeral de Lady Di. 
Increïble “connector” i “do 
de gent”, el Miquel. Vaig 
sentir un pena molt gran 
quan ens va deixar. Ja estava 
a Singapur. Feia temps que 
nos ens veiem. Va ser una 
gran pèrdua. A la ràdio vaig 
gaudir molt fent el progra-
ma de debats. M’agradava 
molt l’espontaneïtat de la 
ràdio. En soc una gran fan. I 
encara us segueixo on-line i 
per e-mail amb tu, Josep, la 
Sílvia Artés... Així que no 
estic del tot desconnectada 
d’el Llaç i la Ràdio.

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

S.L.: No hi ha un dia 
igual per a mi a Singapur. 
La meva rutina, si és que 
en puc dir rutina, és fer 
un cafè al meu balcó, en 
plena natura, mentre tanco 
els ulls i penso en la inten-
ció d’un nou dia, què vull 
d’ell, el meu mantra del 
dia. Segueixo el mètode 
de l’escriptor i màster de 
mindfullness, el vietnamita 
Thich Nhat Hanh: un man-
tra al dia per fixar inten-
cions i objectius. La resta 
és acció i molt variat: feina 
de 9.30 h a les 18 h, aproxi-
madament; ioga a l’hora de 
dinar i després de la feina, 
combino ball bollywood, 
cinema, sopar amb amics 
i, molt important, una nit 
a la setmana tranquil·la a 
casa meva soleta per reco-
nectar amb mi mateixa i 
tocar de peus a terra. En 
aquests moments, per a mi, 
escriure és molt terapèu-
tic; és la meva fórmula per 

mantenir la meva sanetat 
mental després d’un dia de 
reunions, influències, con-
verses, soroll...

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

S.L.: El cap de setmana 
soc lliure com el vent. No 
tinc una agenda estricta, 
però no em quedo asseguda 
a casa. Passo molt de temps 
fora en contacte amb la 
natura i els elements (aigua, 
terra, foc...): senderisme, 
piscina, bicicleta, ioga, 
meditació, de vegades sola, 
de vegades amb amics; no 
em fa por estar sola. Crec 
que és fonamental passar 
temps sol amb un mateix. 
Soc introvertida, encara 
que la gent pensa que sóc 
molt social. És interessant 
com ens veiem a nosal-
tres mateixos i què pen-
sen de nosaltres els nostres 
amics... Acabo el dissabte 
amb algun acte social: cine-
ma, sopar amb amics... És 
habitual passar la vetllada 
a casa d’una amiga que té 
una súper terrassa i organit-
za festes on ens barregem 
asiàtics i gent occidental. 
Semblem la representació 
de l’ONU. És molt interes-
sant la barreja cultural, ens 
estimem i ens respectem. 
Fem pot luck, un concep-
te asiàtic: és a dir, portem 
un plat autòcton cadascú i 
compartim. Jo porto truita 
de patates, escalivada i pa 
amb tomàquet, i els encan-
ta, i petem la xerrada. Bona 
conversa en bona compan-
yia. Què més vols? Tinc 
un bon sistema de suport a 
Singapur: un grup d’amics i 
amigues sòlids. 

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

S.L.: Visc a prop del 
riu, a prop de la platja i del 
carril bici, en un condomini 
de lloguer que té piscina. 
El pis és petit, però tran-
quil i estic enamorada de 
la vista i del meu balcó. 
És tot el que necessito per 
a mi: estar a prop de la 
natura i tenir contacte amb 
l’exterior.

J.F.: Com és Singapur, 
un país molt petit, format 
per 64 illes, i relativament 
novell, ja que es va inde-
penditzar de Malàisia el 9 
d’agost de 1965?

S.L.: És petit i, sorpre-
nentment, no em creuo 
amb tanta gent conegu-
da. No paro de conèixer 
llocs nous. Aquí agrada la 
novetat, nous parcs, nous 
condos (habitatge privat), 
nous restaurants; hi ha 
també molta rotació a la 
feina: gent que marxa, gent 
nova que ve. És la forma de 

mantenir el país àgil i can-
viant, una forma de reno-
vació i reciclatge, la millor 
forma d’afrontar l’agonia i 
l’asfixia de viure en un país 
petit. Jo estic enamorada de 
Singapur. Encara hi queden 
molts raconets tradicionals 
i s’hi barregen moltes cul-
tures. Realment, jo no visc 
la vida d’expatriada. Visc 
i em barrejo molt amb els 
locals i m’encanta. Els que 
arriben aquí per primera 
vegada diuen que Singapur 
és avorrit. No hi estic gens 
d’acord: hi ha molt a fer, hi 
ha moltes iniciatives, però 
t’has de moure, has de ras-
car.... 

J.F.: I la gent?
S.L.: Quan vaig arribar 

aquí, la gent em parlava dels 
asiàtics com si fossin molt 
simples, massa pràctics, i 
diuen que només pensen en 
els diners. Al principi, super-
ficialment, podia semblar 
així. Em sorprenia perquè la 
primera conversa d’ascensor 
o de taxis (molt econòmics, 
per cert) és: on vius, d’on ets, 
quant guanyes i què pagues 
de lloguer. Per a ells és com 
parlar del temps. La segona 
sorpresa són els contrac-
tes: el laboral i el del pis. 
No es respecten els drets 
del consumidor com a la 
vella Europa. No he tingut 
mai horari laboral al meu 
contracte i és molt fàcil 
acomiadar el treballador 
amb qualsevol excusa. En 
qüestions de pis, es prote-
geix més el propietari (no 
vaig poder fer res fa 4 anys 
quan es van quedar el dipò-
sit del pis on vivia, amb 
excuses barates). Al marge 
d’això, tinc molts amics 
locals i asiàtics de l’entorn 
(Malàisia, Japó, Índia, 
Singapur, Filipines...) i no 

tenen res de superficials. Ja 
no hi crec en l’estereotip: hi 
ha molts tipus d’asiàtics i de 
singapuriens. M’encanta la 
barreja. Aquí em trobo tota 
l’Àsia concentrada i aprenc 
de tots. Sense viatjar a tot 
arreu estic fent un màster 
en cultura asiàtica. Encara 
ara, després de 8 anys, no 
deixa de sorprendre’m. Jo, 
que em dedico a segmentar 
el consumidor, hauria de 
creure en els estereotips, 
però tot el contrari. Per sort, 
som molt més complexos 
del que diuen les estadísti-
ques. Res d’etiquetes.

J.F.: En només 30 anys, 
Singapur ha passat de ser 
un país del tercer món 
a ser, econòmicament i 
en qualitat de vida, una 
de les primeres potències 
mundials. Com ho han 
aconseguit?

S.L: El Govern té 
una visió a llarg termini 
en tot i són molt ràpids 
a posar mesures; si fa 
falta, canvien la regulació. 
Funcionen com una empre-
sa. Malauradament, no 
tothom és feliç així, perquè 
la llibertat d’expressió és 
limitada i hi ha moltes res-
triccions: des de prohibir 
menjar xiclets a creuar el 
carrer amb el semàfor en 
vermell. Però jo ho veig 
com a tàctica de màrque-
ting del Govern. La realitat 
és molt més suau i permis-
siva. Per sort, hi ha molts 
moviments underground, 
però no il·legals, perquè 
les minories tinguin veu. Jo 
estic involucrada de forma 
desinteresada en iniciati-
ves d’integració i inclusió, 
una nova àrea a Àsia, que 
existeix a la vella Europa 
i als Estats Units des de 
fa uns anys. És necessari 

que les minories se sentin 
representades. És lent, però 
emocionant, formar part 
d’això en un pais alienant. 

J.F.: Com és la sanitat a 
Singapur?

S.L.: Tot és privat, com 
als Estats Units, i costa una 
fortuna. Les empreses pro-
porcionen una assegurança 
mèdica bàsica, però acabes 
pagant de la teva butxaca 
qualsevol tema preventiu. 

J.F.: I l’educació?
S.L.: És una de les 

millors quant a escola de 
negocis, tecnologia i finan-
ces. Futur garantit, però 
surt caret. 

J.F.: És car viure a 
Singapur?

S.L.: Es considera un 
dels països més cars per 
viure-hi i amb raó. Però no 
tant com Hong Kong. Un 
pis petitet de dues habita-
cions de lloguer amb trans-
port públic a prop no baixa 
dels 2.000 euros mensuals. 
La resta és raonable: menjar 
(amb 2 euros pots menjar al 
carrer), roba...

J.F.: Singapur compta 
amb quatre llengües ofi-
cials: anglès, malai, man-
darí estàndard i tàmil. La 
teva llengua laboral i de 
relació és l’anglès? Parles 
les altres llengües?

S.L.: És un compte pen-
dent per a mi. L’anglès és la 
meva base. Vaig aprendre 
una mica de mandarí fa 
quatre anys, però és difí-
cil practicar perquè aquí 
tothom parla anglès i la 
gent no té tanta paciència. 
Si marxo fora de viatge, 
porto un minillibre de tra-
ducció o Google Translate 
i intento practicar. No 
m’agrada ser imperialista i 
assumir que tothom parla 
anglès. De totes maneres, 

La Sílvia amb la seva germana Alícia, el seu cunyat Hugo i el seu nebot Nicolàs.
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no faig tants esforços com 
voldria. No es pot fer tot.

J.F.: Les llengües ofi-
cials determinen la clas-
se social dels habitants 
de Singapur. Hi ha bona 
convivència entre tots els 
col·lectius?

S.L.: No és visible als 
meus ulls. Els serveis 
públics estan traduïts a 
tots els idiomes oficials 
i s’ocupen de tenir per-
sonal que parli els altres 
idiomes. A mi em sembla 
que conviuen bé. Fins i 
tot els habitatges de pro-
tecció social (HDB aquí) 
s’ocupen de fer quotes per 
tenir representació de totes 
les ètnies, per afavorir la 
barreja. De fet, el meu grup 
d’amics és molt inclusiu, 
no es discrimina a ningú. 
És la meva experiència per-
sonal, és clar. Si preguntes 
a altra gent, et diran que 
a Singapur la gent és una 
mica racista. Honestament, 
crec que és una anàlisi molt 
superficial.

J.F.: Quan vas arri-
bar a Singapur tenies un 
bon nivell d’anglès, però 
l’anglès que es parla aquí 
és el mateix que el que 
havies après? Hi ha mol-
tes diferències? Et va cos-
tar molt adaptar-te?

S.L.: Em fa riure. És 
molt diferent. Aquí es parla 
Singlish i les construccions 
de les frases se semblen 
al mandarí, una barreja 
interessant: Go where? (on 
anem), Aioooo (exclama-
ció, sorpresa...), Can can 
(podem fer-ho sense pro-
blema), Can, lahh? (pots 
o no?). És un anglès sim-
plificat acompanyat d’una 
melodia molt particular que 
no puc replicar per escrit. 
A Ràdio Molins de Rei puc 
fer-hi una prova algun dia.

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

S.L.: Per a mi la natura, 
el jardí botànic, que inclou 
el rainforest (bosc d’aigua) 
més antic del país, fer una 
barbacoa i un passeig en 
bici per East Coast vore-
jant la platja... I, sobretot, 
descobrir el menjar local i 
asiàtic dels hawker center 
del carrer. Per la barreja 
cultural és obligat anar a 
Little India i Haji Lane, el 
barri àrab per passejar i tas-
tar el menjar autòcton.

J.F.: Com que és un 
país petit, ens permetria 
visitar altres països del 
voltant. Què ens recoma-
naries de veure?

S.L.: Bali sona a tòpic, 
però és molt recomanable. 

Té molta varietat i és sem-
pre una sorpresa i de gran 
riquesa en menjar orgànic 
i de naturalesa, sobretot si 
t’agrada el busseig, el sen-
derisme, la cultura budis-
ta... Allà he fet diversos 
retirs espirituals, de ioga i 
meditació. Per altra banda, 
soc una enamorada de 
Cambotja i de la ciutat de 
Siem Riep pels temples i la 
gent genuïnament amable. 
Filipines és un altre paradís 
de platja.

J.F.: I quins plats hau-
ríem de degustar?

S.L.: Chicken rice, wan-
ton noodles, Pork Charsiew, 
beef rendang i laksa són 
els plats autòctons i tots 
recomanables, però també 
disposem de l’avantatge 
de tenir els millors llocs i 
baratets per tastar un altre 
menjar asiàtic: tailandès, 
japonès, vietnamita... No 
acabes mai de tastar coses 
noves. 

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

S.L.: La varietat multi-
cultural. Dona molta vida. 
Abans coneixia a tothom 
passejant pel carrer i ara 
veig moltes cares des-
conegudes quan vaig a 
Molins de Rei. La varie-
tat és bona. És refrescant 
escoltar i conèixer gent 
nova amb nous punts de 
vista. També, la naturalesa. 
Preservar els racons natu-
rals, como el Castellciuró, 
la serra de Collserola sense 
construir i envair la natu-
ra. Singapur és un exemple 
viu d’aquestes ciutats-estat 
intel·ligents que mantenen 
aquesta barreja de gran 
ciutat, eficient i amb les 
millors infraestructures, 
però sostenible. Només 
arribar al país, l’avinguda 
de palmeres i bosc que 

porta de l’aeroport a la ciu-
tat és memorable. 

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

S.L.: La tranquil·litat, la 
proximitat, tornar a casa, 
un lloc segur i acollidor. 
M’encanta sortir al car-
rer i passejar, sola o amb 
els meus pares i petar la         
xerrada amb amics i cone-
guts. Conèixer la gent pel 
carrer és una sensació única. 
M’entren ganes de plorar 
de pensar-ho. Tot i que em 
trobo cares noves, encara hi 
ha moltes cares conegudes: 
la fornera de davant de casa 
dels meus pares al carrer 
Major, l’equip de la piscina 
municipal, el Barba, la gent 
d’El Tast on fem alguns 
dinars familiars... Tot ple-
gat em fa sentir propera, 
recordada, estimada...

J.F.: Tens contacte amb 
la gent de Molins de Rei? 
De quina manera?

S.L.: I tant! Per Whats-
app, Facebook, Instagran 
i Messenger quan estic a 
fora. I ja m’espavilo de 
fixar dinars o sopars amb 
amics de la vila abans 
d’aterrar. Al marge d’això, 
tinc moltes trobades espon-
tànies pel carrer que em fan 
sentir viva...

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

S.L.: La darrera vegada 
va ser a l’agost i hi vaig 
passar un mes. Les cir-
cumstàncies van ser tristes. 
Necessitava connectar amb 
les arrels, amb els meus 
pares, els meus amics, les 
meves tradicions, la meva 
cultura... Estava molt tova, 
perquè el 13 de juny la 
meva estimada tieta Conxi 
ens va deixar de mal de 
l’ELA. En només 5 mesos 
la malaltia se la va empor-
tar d’una forma molt cruel, 

paralitzada al llit, envoltada 
de la seva família. Moments 
molt durs per a la família i 
per a mi vivint a fora, on 
tot es distorsiona i trontolla. 
Llavors t’adones que no és 
fàcil viure lluny. En aquell 
moment jo estava fent el 
meu curs de coaching i el 
vaig fer i acabar pensant en 
ella i com d’orgullosa esta-
ria de mi, com a gran llui-
tadora que era ella, sempre 
tan positiva i amb paraules 
d’encoratjament. No ens 
preparen per perdre els que 
estimem...

Família i amics són 
la prioritat quan vinc a 
Molins. A l’agost, la meva 
rutina era anar a la piscina 
cada dia amb el meu pare a 
fer ioga i 1.000 metres de 
piscines (ell està molt en 
forma, és inspirador, és als 
meus gens), fer un aperitiu 
a la plaça del Mercat amb 
la família (tietes, cosins...), 
menjar xurros al Mercat 
dels divendres si coinci-
deix, sortir a Barcelona 
a fer una volta, dinar al 
Mussol una botifarra amb 
mongetes (les trobo molt 
a faltar), comprar llibres 
per emportar a Singapur, 
una mica de shopping d’ar-
ticles que trobo a faltar a 
Singapur (fuet, pernil ibè-
ric, sobretot) i poc més. 
Sopar amb amics o a casa 
amb els meus pares, els 
plats combinats de ma mare 
fets amb molt de mimos i 
amb productes de la terra. 
El millor sempre és estar 
en bona companyia i en una 
bona conversa.

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

S.L.: M’han vingut a 
veure els meus pares, la ger-
mana, el nebot i el cunyat. 
Van patir les 15 o 23 hores 
d’avió, però els va encantar, 
sobretot poder agafar taxis 
a preu de metro. Va ser un 

gran avantatge si tenim en 
compte els 28 graus amb 
un 80% d’humitat. La meva 
mare es va enamorar de 
Little India i el meu pare 
es va quedar bocabadat 
amb les infraestructures i la  
barreja com diu ell de jau-
ria humana.  El restaurant 
taiwanès Din Tai Fung era 
el lloc on anàvem sovint, 
econòmic i boníssim. Ma 
germana estava enamorada 
dels mercats de fruita i el 
contacte amb la natura, i 
el meu nebot, en Nicolás, 
del metro i dels micos del 
McRitchie. El meu cunyat 
es va emportar melmela-
da de kaya típica d’aquí 
per regalar als companys 
de feina. Plats de gust per 
a tothom. A veure si amb 
aquesta picada d’ullet 
aconsegueixo que tornin a 
venir.

J.F.: Tens previst tor-
nar algun dia a Molins 
de Rei o ja et veus tota la 
vida vivint a Singapur?

S.L. Sospiro profun-
dament. M’agradaria. De 
moment, per no patir molt 
en la distància, faig min-
dfullness. Fa dos anys em 
vaig separar de la meva 
parella després de 20 anys 
i vaig emprendre un camí 
sola a Singapur. Ara enca-
ra estic reconstruint-me i 
gaudint d’un nou Singapur 
sola. Una mica com a Eat, 
pray and love, la pel·li 
de la Julia Roberts, però 
sense deixar de treballar. 
He invertit molt en cursos 
de creixement personal: 
onze dies de silenci espiri-
tual, meditació vipassana, 
CTI co-active coaching, 
mindfulness MBSR, Hatha 
i Ying Yang ioga, lectura 
dels mestres budistes, reiki 
japonès... Li vull dedicar 
un parell d’anys més. És 
un camí llarg, però emocio-
nant. Toca mindfullness...

A la imatge de l'esquerra la Sílvia practicant ciclisme; a la dreta en el Camp Base de l'Everest l'abril d'aquest any
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El passat mes d’octubre, 
més de quatre anys des-
prés que la Plataforma 
d’Usuaris del Transport 
Públic de Molins de Rei 
(PUTP) lliurés al Ple de 
l’Ajuntament de Molins de 
Rei i al Síndic de Greuges 
3.833 signatures amb la 
petició d’incloure Molins 
de Rei a la zona 1 del  
Sistema Tarifari Integrat 
de l’àrea de Barcelona, 
l’Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM) va apro-
var l’aplicació d’una tarifa 
plana per als desplaçaments 
entre els 36 municipis de 
l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB), inde-
pendentment de la zona 
tarifària a la qual pertanyin 
(zones 1, 2A, 2B i 2C). 

Finalment, gràcies a 
la pressió popular i a la 
voluntat política dels ajun-
taments de l’AMB, s’ha 
aconseguit que l’ATM 
donés llum verda a aquesta 
demanda amb la condició 
que els municipis benefi-
ciats paguin el cost que 
els correspon per mitjà del 
tribut metropolità. 

La nova tarifa plana 
permetrà desplaçar-se amb 
títols d’una zona en tots els 

trajectes en els quals tant 
l’origen com la destinació 
siguin un dels 36 municipis 
de l’AMB. Per a la resta de 
desplaçaments entre qual-
sevol municipi de l’AMB 
i un municipi del sistema 
tarifari extern a l’àmbit 
metropolità es mantenen 
les tarifes actuals. 

Això suposarà que els 
molinecs pagarem la mei-
tat per als tiquets i abo-
naments de transport per 
anar a Barcelona o Cornellà 
de Llobregat, per exemple. 
Actualment, una targeta 
T-10 per als municipis de 
la zona 2 té un cost de 
20,10 euros, mentre que el 
mateix títol per a la zona 
1 val 10,20 euros. Aquesta 
diferència de preu afecta 
també altres abonaments, 
com la T-Mes, per la qual 
es paguen 72,70 euros en 
zona 2 i 54 euros en zona 
1.

Un llarg camí
L’any 2014, un cop 

entregades les signa-
tures recollides per la 
Plataforma d’Usuaris del 
Transport Públic de Molins 
de Rei (PUTP), el Ple de 
l’Ajuntament va aprovar 

per unanimitat la constitu-
ció d’una “Ponència uni-
tària sobre la zona 1” amb 
l’objectiu de reivindicar la 
reducció del cost del trans-
port públic per als veïns de 
Molins de Rei. Amb la uni-
tat de les forces polítiques 
i la pressió ciutadana es va 
aconseguir que, l’any 2016, 
la vila passés a formar part 
de la zona 1, però només 
per als desplaçaments entre 
Molins de Rei i Sant Feliu 
de Llobregat. Finalment, 
per al gener de 2019 s’ha 
aconseguit la plena igualtat 
tarifària entre els municipis 
de la zona 1 i la zona 2. 

Amb aquesta nova tari-
fa es preveu un increment 
de la demanda de trans-
port públic de 4,6 milions 
de viatges, que se sumaran 
als 50 milions de viatges 
anuals que ja es fan actual-
ment entre els municipis de 
l’AMB de la primera coro-
na i la segona. Amb el nou 
model es pretén traspassar 
usuaris del vehicle privat 
al transport públic, per així 
reduir les congestions de 
les principals vies i la con-
taminació atmosfèrica que 
comporta el primer.

La creació d’aquesta 
zona metropolitana de 
tarifa plana s’emmarca 
en el futur model tarifari 
quilomètric (T-Mobilitat) 
que s’aplicarà a partir de 
l’any 2021 en l’àmbit de 
l’ATM de Barcelona i, pos-
teriorment, a tot Catalunya. 
El nou model preveu una 
tarifació d’acord amb els 
quilòmetres de recorregut 
dins del sistema tarifari 
integrat, amb salts de 5 km 
a partir dels primers 10 km 
de trajecte, en convivència 

amb la nova zona de tarifa 
plana dels 36 municipis de 
l’AMB, que es mantindrà. 

El tribut metropolità
Per finançar aquesta 

ampliació de la zona de tari-
fa plana, l’AMB ha aprovat 
l’aplicació del tribut metro-
polità als 18 municipis de la 
segona corona metropolita-
na que fins ara n’estaven 
exempts temporalment. 
Els ciutadans dels munici-
pis de la zona 1 ja paguen 
aquest tribut, que, a partir 
de l’any vinent, s’ampliarà 
a tots els pobles i ciutats 
de l’Àrea Metropolitana. El 
tribut metropolità finança 
les actuacions necessàries 
per aconseguir un territori 
metropolità més ordenat i 
vertebrat en matèria d’espai 
públic i d’infraestructures 
necessàries per a l’articula-
ció, connectivitat, mobilitat 
i funcionalitat del territori .

Segons els càlculs 
fets per l’AMB, la recap-
tació que es preveu amb 
l’ampliació de l’ordenança 

fiscal del tribut metropolità 
és de 17 milions d’euros. Es 
contempla que el cost total 
de la integració tarifària 
dels municipis metropoli-
tans de la segona corona 
metropolitana en la Zona 
1 sigui d’aproximadament 
23,1 milions d’euros. Per 
tant, com que els 17 milions 
d’euros que es recaptaran 
a través del tribut metro-
polità no seran suficients, 
s’està analitzant amb la 
Generalitat de Catalunya el 
possible finançament dels 
5,9 milions d’euros que fal-
ten. 

El tribut metropolità 
s’aplica en la forma d’un 
recàrrec sobre l’impost 
de béns immobles (IBI). 
Aquest tribut s’exigeix 
en els mateixos casos que 
l’IBI i als mateixos sub-
jectes passius. Suposarà un 
0,16% sobre el valor cadas-
tral i els habitatges amb un 
valor cadastral de menys 
de 45.000 euros n’estaran 
exempts. 

Romà Català

Els molinencs gaudiran de la mateixa 
tarifació de transport públic que els 
que viuen als municipis de la zona 1

S’ha aprovat l’aplicació d’una tarifa plana per als desplaçaments 
entre tots els municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

La tarifa plana s’aplicarà a tots els títols integrats de 
l’ATM (excepte a la targeta T-16) i als bitllets senzills.

Afectarà els següents títols: T-10, T-10 per a treba-
lladors a l’aeroport, T-50/30, T-70/30, T-mes, T-mes per 
a persones en atur, T-trimestre, T-jove, títols integrats 
bonificats per a famílies monoparentals i nombroses, 
T-dia, T-aire i T-esdeveniment. 

Els bitllets senzills, no integrats, dels operadors 
de transport (FGC, Rodalies de Catalunya i autobu-
sos metropolitans i interurbans) també es regiran per 
aquesta tarifa plana quan cobreixin el trajecte entre dos 
municipis de l’AMB.

A primera hora de la tarda 
del passat 13 de novem-
bre es va produir una forta 
explosió de gas a l’interior 
de les instal·lacions de 
l’empresa Viuda de Lauro 
Clariana, situada en el 
Polígon Industrial Riera del 

Molí i dedicada al reciclat-
ge. A causa de la defla-
gració, que no va fer cap 
ferit, es va originar un petit 
incendi que van poder apa-
gar ràpidament les quatre 
dotacions de bombers que 
s’hi van desplaçar. El so 

que va provocar l’explosió 
es va poder sentir a gran 
part de la vila i fins i tot a 
pobles veïns com Pallejà o 
el Papiol.

En declaracions a Ràdio 
Molins de Rei, el cap de 
guàrdia dels bombers va 

explicar que la deflagra-
ció s’havia produït per una 
acumulació de gas, aparent-
ment butà, procedent de 
les bombones buides que 
aquesta empresa recicla i 
manipula.

Tot i que no hi va haver 
cap ferit, sí que es van 
produir danys materials a 
les parets de metall de la 
mateixa empresa i també 

alguns desperfectes a les 
naus veïnes. És el cas de 
Fervigraf, dedicada als con-
sumibles i la maquinària 
d’arts gràfiques, situada a 
uns 50 metres de la indús-
tria afectada. A les seves 
oficines, de la primera plan-
ta, se’ls va moure tot el fals 
sostre per l’ona expansiva. 

Ràdio Molins de Rei

Una explosió de gas en una empresa del Polígon 
Riera del Molí alarma molts molinencs
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El dimarts 8 de novem-
bre va tenir lloc una sessió 
informativa a la Federació 
Obrera en la qual els repre-
sentants del Govern muni-
cipal, acompanyats dels 
serveis jurídics, van comu-
nicar als veïns la situació 
de les gestions que des del 
consistori s’estan duent a 
terme per evitar la cons-
trucció d’un forn crema-
tori a les dependències del 
tanatori. 

Tenint en compte que 
el projecte presentat per 
l’empresa concessionària 
del tanatori –Mémora– no 
complia les condicions que 
l’Ajuntament va acceptar 
l’any 2005, el Govern muni-
cipal s’ha acollit en aquesta 
eventualitat per denegar 
la tramitació de la llicèn-
cia mediambiental per a la 
instal·lació d’un cremato-
ri. Això suposarà l’aturada 
temporal de la tramitació 
d’aquesta llicència.

El projecte presentat per 
Mémora –en el qual es con-
templa construir dos forns 
crematoris al soterrani del 
Tanatori per efectuar 2.800 
incineracions a l’any– exce-
deix àmpliament el volum 
de cremacions acceptades 
l’any 2005, quan es va pre-
sentar un projecte que pre-
veia unes 150 incineracions 
anuals en una instal·lació 
que ocupava una superfí-
cie de 50 metres quadrats 
i no els 143 metres qua-
drats indicats a la proposta 
actual.

Mémora ha comuni-
cat que els seus advocats 
lluitaran fins al final per 

fer valdre davant del jutge 
els drets que li reconeix 
el contracte signat amb 
l’Ajuntament l’any 2005. 
Tanmateix, els serveis jurí-
dics municipals asseguren 
que si Mémora guanyés als 
tribunals, com a màxim tan 
sols podria construir un cre-
matori per acollir el volum 
d’incineracions acorda-
des en la antiga concessió, 
encara que preveuen que 
l’empresa els reclami una 
indemnització si s’anul·la 
la clàusula d’acceptació del 
crematori inclosa en l’antiga 
llicència del tanatori.

Per altra banda, 
l’Ajuntament s’ha com-
promès amb els veïns a 
seguir les seves pròpies 
directives en matèria de 
salut mediambiental i a no 
donar permís per a la cons-
trucció de cap activitat sus-
ceptible d’emetre partícules 
contaminats a l’atmosfera, 
situada a menys de 500 
metres de zones residen-
cials, per la qual cosa s’ha 
decidit no concedir la lli-
cència d’activitats per a 
cap tipus de crematori que 
es vulgui construir a les 
instal·lacions del tanato-
ri. Si l’empresa guanyés 
el procés judicial i insistís 
en l’execució del projecte, 
l’Ajuntament contempla la 
possibilitat de retirar-li la 
llicència del tanatori. 

Aquest acord munici-
pal comportarà la suspen-
sió temporal de totes les 
llicències per a activitats 
generadores d’emissions 
durant el període de temps 
en el qual els grups muni-

cipals elaboraran un pla 
urbanístic amb l’objectiu 
d’establir una nova regu-
lació per a la instal·lació, 
dins del terme de la vila, 
d’activitats potencialment 
contaminants, que seria 
desitjable que es concretés 
abans de les següents elec-
cions municipals, aprofitant 
el consens que hi ha actual-
ment entre totes les for-
ces polítiques, conscients 
de la necessitat de dotar el 
municipi d’una normativa 
en aquesta matèria.

Es preveu que la resolu-
ció judicial sobre la cons-
trucció del crematori no es 
produeixi fins a finals de 
l’any 2019. Amb la nova 
regulació es podria limi-
tar i condicionar molt la 
instal·lació de cap forn cre-
matori o incineradora de 
residus a Molins de Rei, si 
es donés el cas que alguna 
administració supramuni-
cipal volgués imposar un 
equipament d’aquest tipus 
en el nostre terme.

A la zona on hi ha el tana-
tori també hi ha la deixalle-
ria, el dipòsit i altres serveis 
i indústries. És un espai 
especialment problemàtic 
urbanísticament, ja que al 
costat de terrenys qualifi-
cats per a usos industrials 
hi ha espais qualificats 
com a residencials. Durant 
la sessió informativa es va 
comentar que el consistori 
podria proposar la construc-
ció de la futura residència 
per a gent gran en alguna 
parcel·la d’aquesta zona.

Romà Català

L’Ajuntament atura temporalment 
la construcció del crematori
S’elaborarà una normativa pròpia d’àmbit local per 

regular la instal·lació d’activitats  contaminants 

Des del passat 22 d’octubre, 
la Guàrdia Urbana i els 
Mossos d’Esquadra sancio-
nen amb una multa de 200 
euros els conductors dels 
vehicles que estacionin en 
el voral dret de la cone-
guda com a carretera de 
Caldes, la carretera comar-
cal C-1413a. 

La mesura s’ha pres 
perquè “cada cop hi ha 
més conductors que esta-
cionen els seus vehicles al 
vorals d’aquest tram, tot 
i els senyals verticals de 
prohibició”, situació que, 

segons es diu en 
un comunicat 
de premsa de 
l’Ajuntament, 
“ha provo-
cat situacions 
de perill per 
a motoristes, 
ciclistes, via-
nants i fins i tot 
pels mateixos 
conductors en 
baixar dels seus 
vehicles”. A més, també 
s’han produït incidents amb 
camions “que no han pogut 
passar per culpa dels vehi-

cles estacionats indeguda-
ment als vorals d’aquest 
tram”. 

Redacció

Multes per a aquells que estacionin 
al voral dret de la carretera de Caldes
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L’Ajuntament de Molins 
de Rei s’ha adherit a 
l’Associació de Municipis i 
Entitats per l’Aigua Pública 
(AMAP), segons es va 
acordar per unanimitat de 
tots els partits polítics del 
consistori en el Ple del pas-
sat 25 d’octubre. La fina-
litat d’aquesta associació 
“és difondre i promoure la 
gestió íntegrament pública 
de l’aigua, així com donar 
suport als municipis que 
vulguin encaminar-se cap 
a una gestió pública de 
l’aigua”, segons es diu en 
un comunicat de premsa de 
la CUP.

Actualment formen part 
de l’AMAP els ajuntaments 
de Badalona, Barcelona, 
Cerdanyola del Vallès, el 
Prat de Llobregat, Girona, 

Montornès del Vallès, 
Sabadell, Sant Boi de 
Llobregat, Santa Coloma 
de Gramenet i Terrassa. 
Entitats i empreses públi-
ques com l’Associació 
Catalana d’Enginyeria sense 
Fronteres, Ecologistes en 
Acció, Aigües del Prat SA i 
Barcelona Cicle de l’Aigua 
SA també en són membres.

El representant de 
Molins de Rei en aques-
ta associació és el regi-
dor de Medi Ambient, 
Josep Raventós, mentre 
que Asier Baiona, regidor 
de Serveis Municipals i 
Municipalitzacions, n’és el 
representant suplent.

Per a la CUP, formar 
part de l’AMAP és un pas 
més pel “procés cap a la 
municipalització del servei 

d’aigua quan acabi l’actual 
concessió del servei el 
2023”, un camí que inclou 
“preparar tots els aspectes 
tècnics, jurídics i de perso-
nal per poder afrontar amb 
totes les garanties” la ges-
tió del servei de l’aigua des 
de l’Ajuntament, tal com es 
feia abans de privatitzar-lo.

Uns altres passos que 
s’estan fent en aquest 
procés és la creació, el 
22 de febrer, de la Taula 
Municipal de l’Aigua i la 
constitució a Molins de Rei, 
el 20 d’octubre, de la Taula 
de l’Aigua del Llobregat, 
ens format per entitats, 
persones i representants 
institucionals de diferents 
municipis de la conca del 
Llobregat.

Redacció

Molins de Rei ja té Pla 
Especial de Patrimoni 
Històric i Arquitectònic 
(PEPHA). Es tracta d’un 
document aprovat pel 
Plenari de la corporació 
només amb una abstenció.

El pla, al qual s’hi havien 
presentat 46 al·legacions, 
protegeix amb diferents 
nivells fins a 177 unitats 
que tenen valor patrimo- 
nial, històric o artístic. 

Entre aquests elements hi 
ha 144 edificis i 19 masies. 
Amb l’aprovació del catà-
leg també s’han incorporat 
17 nous elements públics 
a la categoria de Béns 
Culturals d’Interès Local. 

És la primera vegada 
que Molins de Rei compta 
amb un pla de protecció del 
patrimoni tant públic com 
privat. 

Redacció

Des d’ara, i fins al 2023, 
Molins de Rei haurà de des-
plegar i executar les més 
de 100 mesures concretes 
d’actuació agrupades al 
voltant de 20 eixos que for-
men part del Pla de Xoc 
Social i Territorial de la 
vila, un document que pre-
tén donar continuïtat a la 
feina realitzada pel Consell 
de Seguiment de la Crisi 
Econòmica de Molins de 
Rei, creat el 2014.

Per poder aplicar aquestes 
mesures, l’equip de govern 
s’ha compromès a “dotar 
el pressupost municipal per 
a l’any 2019 amb recursos 
suficients per impulsar-ne 
algunes”, segons es diu en 
un comunicat de premsa de 
l’Ajuntament.

El Consell de Cohesió 

Social i Territorial està for-
mat per més de 40 entitats i 
organitzacions que tenen un 
paper rellevant en el teixit 
econòmic i social de la vila. 
Les tres taules creades per 
elaborar el Pla han estat 
la Taula Local de Benestar 
Social i Territorial, la 
Taula Local d’Habitatge i 

la Taula Local d’Ocupació 
i Reactivació Econòmica. 
El treball de diagnosi i 
d’elaboració de les pro-
postes ha estat assistit per 
consultors especialistes en 
aquest tipus de projectes.   

Redacció

L’Ajuntament ha signat un 
convenir amb les tres enti-
tats del municipi amb patri-
moni arquitectònic perquè 
el puguin mantenir en les 
millors condicions possi-
bles.

Així, el Foment Cultural 
i Artístic rebrà 25.000 euros 
per adequar l’edifici a la 
nova normativa de segu-
retat i autoprotecció; la 
Joventut Catòlica -La Peni- 
rebrà una aportació de 
15.000 euros per millorar 
l’accessibilitat i la segure-

tat en cas d’emergències, 
i l’Agrupació Folklòrica 
disposarà de 10.000 euros 
per afrontar reformes que li 
permetin tenir més espai per 
a la realització d’activitats. 

Els representants de les 
tres entitats beneficiàries 
han agraït la subvenció, però 
han indicat que aquest ajut 
només els permet afrontar 
una part de les necessitats 
que té el seu patrimoni de 
ser reformat i adequat a la 
normativa. 

Redacció

Aprovat el Pla Especial de 
Patrimoni Històric i Arquitectònic

L’Ajuntament aporta 50.000  
euros a les entitats amb patrimoni

La vila disposa d’un Pla de Xoc Social i Territorial

Molins de Rei forma part de l’Associació 
de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa
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Els lectors de la revis-
ta “Cuina”, en votació a 
través d’internet, han triat 
la Coradella com a Plat 
Favorit dels Catalans 2018. 
El plat guanyador, escollit 
entre dotze propostes gas-
tronòmiques d’arreu del 
Principat ha estat elaborat 
per German Puiggarí, xef 
del restaurant Bar Diana de 
Molins de Rei.

Per obtenir el premi la 
Coradella va haver de supe-

rar tres fases de votacions 
i en totes elles va guanyar 
gràcies, no només als lec-
tors de la revista, sinó a la 
implicació de molts moli-
nencs que s’han abocat per-
què el plat tradicionals de la 
vila hagi obtingut aquesta 
distinció.

Així en una primera fase, 
en la que es classificaven 
per la semifinal els qua-
tre plats més votats es va 
haver de triar entre Bacallà 

a la manresana, Bull de 
tonyina de Vilanova i la 
Geltrú, Cargols a la llau-
na de Lleida, Cassola de 
tros de la Noguera, Cim-
i-tomba de Tossa, Fideus 
rossos de Cambrils, Niu 
de Palafrugell, Patates de 
La Deu d’Olot, Rossejat 
del delta de l’Ebre, Olla 
aranesa, Sarsuela de la 
Barceloneta i Coradella 
de Molins de Rei. El plat 
molinenc va guanyar amb 
3.367 vots. A la semifinal, 
el plat principal del nostre 
esmorzar de Traginers va 
obtenir 9.169 vots front els 
8.335 obtinguts pel Cim-i-
tomba de Tossa que havia 
quedat en segon lloc a la 
fase prèvia. I a la final la 
Coradella aconseguia 4.023 
vots davant dels 3.402 
obtinguts per l’altre plat 
finalista, el Rossejat del 
Delta de l’Ebre.

La coradella agafa el 
relleu del Pollastre i capó 
del Prat, guanyador del 
2017 i de l’Escudella i 
carn d’olla, que va ser el 
plat favorit dels catalans 
el 2016.

Josep Ferrer

La Coradella és triat com a Plat 
Favorit dels Catalans 2018

Revista Cuina · Enrique Marco
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Per celebrar el 78è aniversari dels nascuts l’any 1940, vàrem anar a Montserrat el dia 26 d’octubre d’enguany. Tinguérem un bon viatge i 
vam gaudir d’un dia esplèndid. Va ser una molt bona celebració de l’aniversari. Gràcies a tothom per haver-nos acompanyat!

Els nascuts el 1940 celebren l’aniversari a Montserrat

Jesús Cardona Alari, de 
Pastisseria i Cafeteria 
Cardona, és, des del 30 
d’octubre, el nou president 
de la Unió de Botiguers de 
Molins de Rei (Bot-Mol).

La nova junta presidida 
per Cardona està formada 
per Vicenç Cucurull Roca, 
de Tintoreria City Sec, com 
a vicepresident primer; 
Josep Sabaté Sáez, de Forn 
del Pont, com a vicepresi-
dent segon; Montse Sirera 
Gobern, de Terra Viva, 
com a secretària; Laia 
Serra Grioles, de Lleteria 
Granja Armengol, com a 
vicesecretària; Jordi Tous 
Casadesús, de Congelats 
El Glaçó, com a tresorer; 
Martí de Palol Herrero, 
d’Impremta La Comercial, 
com a comptador, i, com a 
vocals, Mireia Sellarès Tort, 
de Xarcuteria Cal Manyet; 
Maria Arenas Muñoz, de 
Forn i Pastisseria Arenas, i 
María Izquierdo Valero, de 
Restaurant Nyam-Nyam.

En un comunicat de 
premsa, l’actual Junta del 
Bot-Mol agraeix la feina 
feta per tots els membres de 
la Junta sortint, “especial-
ment, la del seu president, en 
Jordi Vilaprinyó Parellada”, 
ja que “està essent molt útil 
tota la facilitat i generositat 
en el traspàs, així com la 

seva disposició a ajudar en 
el començament de la nova 
etapa”. 

La nova Junta, que asse-
gura que assumeix l’encàr-
rec “amb entusiasme, visió 
positiva i esperit de servei”, 
s’ha marcat com a objec-
tiu la continuïtat de l’enti-
tat amb la vista posada al 
2020, quan se celebraran 
els 40 anys de la seva fun-
dació; la voluntat d’entesa 
amb totes les entitats moli-
nenques i l’Ajuntament, i 
la implicació dels socis per 
crear grups de treball per 
tirar endavant els projectes i 
les campanyes, ja que “tots 
som importants i cadascú té 
una experiència per apor-
tar”. Durant el primer any 
de mandat mantindran les 
campanyes tal com les duia 
a terme l’antiga Junta, tot 
i que “analitzarem quins 

aspectes caldrà canviar i 
els aplicarem en la propera 
edició”.

Entre les propostes que 
tenen en ment destaca crear 
una targeta de fidelitat del 
client, desenvolupar micro-
campanyes que ajudin a 
augmentar la venda diària 
i enfortir la seva presència 
a les xarxes socials. Però 
la principal prioritat dels 
actuals responsables del 
Bot-Mol és el comerç a 
domicili. Consideren que 
“el comerç de proximitat 
ha de ser capaç d’organit-
zar aquest servei conjunt de 
qualsevol mena de produc-
te” i estudiaran, per poder-
les aplicar a la vila, expe-
riències que ja s’estan fent 
a Girona i a nou mercats 
municipals de Barcelona.  

Redacció

El cap de setmana del 17 i 
18 de novembre, diversos 
edificis privats del centre 
de la vila van aparèixer amb 
pintades a favor de man-
tenir ocupada Kasablanca, 
nom que va adoptar la Torre 
Fergniani d’ençà de la seva 
ocupació, ja fa uns quants 
anys.

Els propietaris dels 
immobles afectats han 
expressat el seu enuig per 
aquestes pintades i es pre-
gunten qui es farà càrrec de 
la seva neteja: “Si no volen 
que es toqui casa seva, tam-
poc volem que toquin la 
nostra”, afirmen.

Redacció

Jesús Cardona, nou president del Bot-MolI casa meva tampoc
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De cicatrius, les que sol 
deixar un Festival com el 
nostre, sobretot si el pots/
vols viure intensament. 
Afortunadament, la gastro-
nomia aquest cop pot  aju-
dar... i força, segons com.

Després de la magní-
fica presentació del llibre 
De Palma vs. De Palma 
a Ca n’Ametller, sota la 
impressionant exposició 
“de col·leccionista”, mai 
més ben dit –em faig creus 
de com una sola persona 
pot reunir un arsenal fíl-
mic semblant–, i que ja 
per si mateixa mereix una 
senyora visita, en aques-
ta ocasió, però, també va 
servir de marc incompa-
rable per introduir l’obra, 
que els autors varen anar 
comentant amb una orgia 
de setè saber concentrat i 
sense sutura. Després, hora 
d’omplir l’estómac... i un 
cementiri amb lluna plena 
semblava una bona opció 
per acabar la nit.

L’endemà  va ser hora 
d’afrontar, amb la mirada de 
la mort dins el cos, la sessió 
inaugural d’una Cutterhead 
danesa notable: els terrors 
quotidians, aquells que apa-
reixen quan el vernís de 
civilització salta pel túnel 
i el cervell reptilià campa 

a plaer, quan no hi ha més 
miraments que els que dicta 
la supervivència per sobre 
de tot i de tots. Mal cos i les 
mirades acusadores. Ni un 
vampir estrellat ho arregla 
això.

I arribem a una de les 
jornades de més talent 
verge, terrorífic i plaent 
del Festival, el concurs de 
curtmetratges de la secció 
oficial, per a mi un dels 
meus menús preferits 
del Terror Molins, potser 
més equilibrat enguany 
en haver-lo dividit en tres 
parts. Parada per agafar 
forces després dels dos 
primers: sang i fetge regat 
amb un blue face i pastís 
de difunts per encarar la 
tercera part amb l’estómac 
ple... I millor que sigui així 
perquè a ningú no li agrada 
que li segrestin la mare de 
bones a primeres, per molt 
vampir que se sigui! 

Ben mirat, això del 
GastroTerror té el seu què i, 
tot plegat, encara tenim per 
endavant la secció oficial 
i les Dotze Hores. Potser 
caldrà anar pensant en les 
delícies de la mort que ens 
esperen... fins al final de 
festa.

Salut terrorífica!
Pere Jordi Munar

Telefons d’interés
OFICINES ADMINISTRATIVES

93 680 3340 Ajuntament

93 680 3341 Of. Informació

93 680 3362 Fax Ajuntament

93 680 3733 Medi Ambient i Territori

93 680 3731 Serveis Personals

93 668 0680 Piscina Municipal

93 680 1976 Gestió Tributària

93 668 5452 Punt d’Infor. Juvenil

93 668 1595 Correus

93 668 1730 Jutjat de Pau

93 668 2586 Notaria

93 666 7311 Agencia Tributària 

93 666 8345            Registre de la Propietat 

                         de Sant Feliu de Llobregat

93 685 1988 Oficina de Treball

  de la Generalitat 

URGÈNCIES

93 668 8866 Guàrdia Urbana

93 632 7440 Comissaria de Policia

93 668 7711 Ambulatori

93 680 2876 Ambulatori/Urgències

112 Bombers

93 680 1639 Cementiri

93 668 79 61   Serveis Funeraris 

902 231 132                          i Tanatori

061 Ambulàncies

93 640 8080 Taxis

93 668 5530 Centre Mèdic Molins

93 668 2594 RENFE

900 750 750 Gas Natural

AVARIES

900 394 041 Gas Natural

93 602 2701 ENDESA

93 680 0888 Enllumenat públic

902 186 018 Servei municipal d’aigües

EQUIPAMENTS PÚBLICS

93 680 52 63                    Federació Obrera

93 680 1572 Pavelló Poliesportiul

93 668 0680 Piscina Municipal

93 680 0254 Mercat Municipal

93 680 2663 Llar Municipal d’Avis

93 680 1681 Biblioteca Pau Vila

93 668 2226 Llar d'infants Mpal. El Rodó

93 668 4660 Llar d’infants Mpal. El Molí

93 668 8482  Llar d'infants Mpal. La Traca

93 668 6259    Llar d'infants privada El Cargol

93 680 1636 Escola d’Adults Rafael Farré

93 680 1645 Escola El Palau

93 668 3529 Escola Castell Ciuró

93 668 4054 Escola Estel

93 680 1633 Escola l’Alzina

93 680 1620 Escola Pont  de la Cadena

93 668 7466 Escola Josep Ma. Madorell

93 680 2709 Col·legi Virolai

93 668 3450 Col·legi Sant Miquel

93 668 68 55                      Escola La Sínia

93 668 3762 Institut Bernat el Ferrer

93 680 2438 Institut Lluís de Requesens

93 680 2488 Centre Cívic l’Àngel

93 668 2228 Centre Comunitari 

 Pont de la Cadena

93 680 1663 Can Santoi

93 668 4812 Centre d’Ocupació i  

 Desenvolupament Joan N. García-Nieto

93 680 1637 Escola Municipal de  

 Música Julià Canals

93 680 09 96        Centre Cívic Riera Bonet  

SERVEIS

93 668 1839        Parròquia de Sant Miquel

93 668 6161 Ràdio Molins de Rei

93 668 39 21 Deixalleria

93 680 3340 Arxiu Municipal

93 668 18 18                Creu Roja                       

93 668 77 51                                   Museu

Cicatrius
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El cementeri va ser la 
temàtica triada aquest any 
pel Túnel del Terror que des 
de fa cinc anys, i coincidint 
amb Tots Sants, organitza 
l’Associació de Veïns les 
Conserves.

Es tracta d’un esdeveni-
ment molt esperat no sola-
ment pels veïns del barri, 
sinó per persones residents 
en altres barris de la vila. 
Enguany es van repartir 
més de 700 entrades total-
ment gratuïtes, tot i que es 
donava preferència als socis 

de l’entitat veïnal. 
De l’espectacle se’n van 

fer quatre sessions: de 9 
de la nit a 1 de la matina-
da. El mal temps va frenar 
l’assistència de públic, que 
va ser menor a la d’altres 
anys. Finalment, van ser 
550 les persones que van 
poder gaudir del muntat-
ge, fet de forma voluntària. 
Enguany, i com a novetat, 
dos actors es van encarregar 
d’amenitzar l’espera de la 
gent que feia cua.

Redacció

El diumenge 11 de nov-
embre, els Matossers van 
celebrar la 16a Diada de la 
Colla amb una actuació a la 
plaça de la Creu. 

La Diada va començar, 
com és tradició, amb la cer-
cavila en què s’acompanya 
el casteller sorpresa i durant 
la qual se’l va “vestint” de 
casteller amb la faixa, el 
mocador i la camisa matos-
sera. Aquesta veada, el cas-
teller sorpresa va ser l’actor 
i doblador molinenc Lluís 
Posada, que va fer un pilar 
de 4 –el pilar Kinder– un 
cop la cercavila va arribar a 
la plaça de la Creu. 

L’actuació va començar 
amb un pilar de 4 de les 
tres colles que actuaven 
a la Diada: els Matossers 
de Molins de Rei, la Colla 
Castellera de Figueres i els 
Xerrics d’Olot. 

La colla local va iniciar 
la primera ronda amb un 3 
de 7 amb bones mides. Per 
a segona ronda van triar 
un castell inèdit en aquesta 
temporada –el 5 de 6 amb 
l’agulla– i es va finalitzar 
l’actuació amb el 4 de 7, el 
pilar de 5 i un altre pilar de 
4 de comiat. 

Per la seva banda, 
la Colla Castellera de 
Figueres, vigents campions 
del Concurs de Castells de 
Torredembarra, van desca-
rregar un 3 de 7 en primera 
ronda, un 4 de 6 en segona 
i el 4 de 6 amb l’agulla, per 
finalitzar amb un altre pilar 
de 4. Els Xerrics d’Olot van 
fer el 3 de 6 amb l’agulla en 
primera ronda, la torre de 
6 en segona, el 3 de 6 i un 
pilar de 4 per tancar la seva 
actuació.             Redacció

L’Ajuntament i la Fundació 
“La Caixa” han firmat un 
conveni mitjançant el qual 
l’entitat financera apor-
tarà 8.676,80 euros a la 
Llar d’Avis Doctor Josep 
Mestres. Els diners seran 
per poder renovar el mate-
rial que fan servir els usuaris 
del geriàtric i adquirir-ne de 
nou. En concret, es compra-
ran dues grues, quatre llits 
geriàtrics, dos matalassos 
antiescares, trenta protec-
tors impermeables de mata-
lassos, cinc cadires i dife-
rent material d’estimulació 
i rehabilitació. 

Actualment, la Llar 
d’Avis Doctor Josep Mestre 
compta amb 27 persones 
usuàries residents i 4 més 

que la utilitzen com a cen-
tre de dia.

Redacció

L’actor i doblador Lluís Posada, 
el casteller sorpresa de la Diada Matossera

El cementiri es trasllada per un 
dia al barri de les Conserves

La Fundació “La Caixa” aporta prop 
de 9.000 euros per millorar la Llar d’Avis

L’Ajuntament de Molins 
de Rei ha signat un con-
veni amb el Departament 
d’Ensenyament de la 
Generalitat mitjançant el 
qual alumnes de cicles de 
grau superior poden fer les 
pràctiques en les dependèn-
cies municipals.

Els primers alumnes que 
s’han beneficiat d’aquest 
projecte són quatre alum-
nes del Cicle Superior 
d’Educació Infantil de 
l’Institut Gabriela Mistral, 
de Sant Vicenç dels Horts, 
que fan tasques productives 
i de suport a les escoles bres-
sol municipals de Molins de 
Rei. També hi ha un cinquè 
alumne del Cicle Superior 
d’Administració i Finances, 

de l’Institut Bernat el Ferrer, 
que fa les seves pràctiques a 
l’Àrea de Serveis Generals 
de l’Ajuntament. 

Aquestes pràctiques 
s’allargaran fins al mes de 
juliol del 2019. El conveni 
amb Ensenyament estarà 
vigent fins al 2022, amb 
la qual cosa nous alumnes 
podran gaudir d’aquesta 
formació dual que permet 
a l’estudiant combinar el 
temps de formació en el cen-
tre educatiu amb el temps 
d’activitat en un centre de 
treball. Aquest sistema de 
formació dual es practica 
a països com Alemanya, 
Àustria o Suïssa.

Redacció

Molins de Rei ofereix formació dual

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa
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Estadística parroquial 
del mes d'octubre

Durant el mes d’octubre, a la parròquia de Sant Miquel 
Arcàngel de la nostra vila es van celebrar 6 batejos i la 
cerimònia religiosa de 12 exèquies.

Batejos
Dia 13: Pablo García Barrigon, Asier Cano Vázquez, 
Gala Merino Tormo, Ainhoa Cano Zayas i Martí Checa 
Arenas
Dia 21: Fátima Abigail Contreras Cardoso

Exèquies
Església de Sant Miquel

Dia 8 : Miguel Ballesteros Guerra, de 79 anys
Dia 10: Elisa Ollé Baraona, de 87 anys
Dia 22: Maria Campmany Aregall, de 83 anys

Capella del Tanatori
Dia 2: Joan Clutet Camps, de 88 anys
Dia 6: Esperança Tarragó Muñoz, de 78 anys; 
          Rita Ribé Raventós, de 84 anys
Dia 8: María Carmen Peña Amayuelas, de 95 anys 
Dia 10: Evaristo Rodríguez Sánchez, de 51 anys   
Dia 15: Joan Josep Bondia Font, de 82 anys
Dia 17: Antonia Fernández Miras, de 91 anys
Dia 18: Urbano Pastor Martínez, de 79 anys
Dia 28: Francisca Arcos Arroyo, de 85 anys

Secció elaborada per Josep Artés i Martí

Quòdlibet Grup Coral 
estem treballant intensa-
ment per preparar el con-
cert de Nadal.

En aquesta ocasió ofe-
rirem, com a plat fort, el 
Gloria de Vivaldi, una de 
les obres sacres més popu-
lars del compositor barroc 
nascut a Itàlia. Com és prou 
conegut, està escrita per a 
cor, orquestra i solistes.

Comptarem amb la 
col·laboració de Con-
trapunto Vocale, un cor 
mixt, fundat a Barcelona 
el 1997 per un grup de 
cantaires amb una llar-
ga experiència en el món 
coral, amb el propòsit de 
cantar peces corals de tots 
els estils, èpoques i països, 
a cappella o amb acom-
panyament instrumental i 
actualment dirigit per Josep 
Miquel Mindán Seuda. 

D’entre els programes 
més recents destaquem 

el Requiem de Mozart, 
l’Oratori de Nadal de Saint-
Saëns i  la Missa núm 5 de 
Schubert. 

Com a curiositat, volem 
remarcar que la seva pri-
mera actuació fou, pre-
cisament, en un concert 
compartit amb Quòdlibet 
Grup Coral, el 26 d’abril de 
1998, a l’església de Molins 
de Rei. 

Ens acompanyarà 
l’Orquestra Barroca de 
Barcelona, que fou crea-
da el 2010 amb l’objec-

tiu de difondre i donar a 
conèixer la música dels 
segles XVII i XVIII. I, al 
seu torn, interpretarà, en 
solitari, una part del con-
cert.

L’esdeveniment tin-
drà lloc el diumenge 16 
de desembre a l’església 
de sant Miquel arcàngel de 
Molins de Rei i la direcció 
anirà a càrrec de Xavier 
García Cardona.

Núria Garriga-Pujol, 
Presidenta QGC

Festa grossa: Quòdlibet prepara 
un gran concert de Nadal

Víctor Cordero i Charles, 
molinenc que resideix a 
Suïssa des de fa quinze 
anys, va rebre recentment 
l’encàrrec de compondre 
una peça inèdita de piano 
per ser interpretada per tots 
els concursants que optes-
sin als premis del Concurs 
Internacional de Piano, 
celebrat a Ginebra del 27 
d’octubre al 8 de novembre, 
en el qual varen intervenir 
més de 40 pianistes proce-
dents de diversos països.

El programa a inter-
pretar per cada concur-
sant va ser un compendi             
d’obres clàssiques de Bach, 
Brahms, Chopin, Liszt, 
Mozart i Beethoven, entre 
d’altres, a triar específi-
cament per cada intèrpret, 

i s’hi va afegir una obra 
d’en Víctor, anomenada 
“Spiegeltoccata”, que era 
d’obligada interpretació per 
a tots els concursants. 

Els guanyadors del 
Concurs van ser ex-aequo el 
francès Théo Fouchenneret 
i el rus Dmitry Shishkin, i 
en el jurat hi havia com a 
president el famós pianista 
Joaquin Achúcarro.

No cal dir que la partici-
pació d’una obra de Víctor 
Cordero en aquest concurs 
ha estat una fita important en 
la seva carrera, que actual-
ment desenvolupa com a 
professor d’orquestració de 
l’Haute École de Musique 
de Ginebra.

Redacció

La Biblioteca Pau Vila ja és 
història de la vila. El passat 
3 de novembre va tancar 
definitivament les seves 
portes al públic per iniciar 
tot el procés de trasllat al 
nou edifici del Molí dels 
prop de 40.000 documents 
que té l’equipament, una 
tasca que s’allargarà, si no 
hi ha cap endarreriment, 
fins al mes de febrer del 
2019.

Durant aquestes setma-
nes es faran diferents tas-
ques, com ara el trasllat 
del fons, l’adaptació al nou 
sistema d’autopréstec, l’or-
denació de la col·lecció, la 
programació de noves acti-
vitats i l’adequació de les 
sales.

Per no deixar el munici-
pi sense servei de bibliote-
ca, i mentre duri el trasllat, 
l’Ajuntament ha habilitat 
tres espais d’estudi i lec-
tura alternatius: les biblio-
teques escolars dels cen-
tres La Sínia i Josep Maria 
Madorell, que funcionen 
de dilluns a divendres, de 
16.30 a 20 h, i de 9.30 
a 13 h els dissabtes, i la 
Federació Obrera, on es pot 
anar de dilluns a divendres, 
de 9 a 14 h i de 15.30 a 
21.30 h, i els dissabtes, de 
9.30 a 13 h. 

Les persones que dis-
posin d’algun llibre o 
document tenen temps de 
retornar-lo a la bústia de 
la Biblioteca Pau Vila fins 

al 10 de desembre inclòs. 
Durant aquestes setmanes la 
Biblioteca Pau Vila també 
manté la programació dels 
clubs de lectura, les tertú-
lies i els cinefòrums, tot i 
que es faran a la Federació 
Obrera. 

La directora de la biblio-
teca, Montse Vega, ha indi-
cat que “el canvi de la Pau 
Vila al Molí també és un 
canvi de model, ja que 
es passa d’una biblioteca 
tradicional a una bibliote-
ca més expositiva i activa, 
que disposarà de diferents 
espais per a activitats cul-
turals i d’animació a la 
lectura”. 

Redacció

Víctor Cordero compon una 
obra per ser interpretada pels 
participants en el Concurs 
Internacional de Piano de Ginebra

La Biblioteca Pau Vila tanca per traslladar-se al Molí

Amb l’arribada de les festes nadalenques es tornen 
a programar unes sessions del Poema de Nadal, tal 
com ja se celebren des de fa alguns anys. La veu de 
Pere Raich ens farà arribar l’emotiu text de Josep 
M. de Sagarra i les de Cèlia Prats i Montserrat 
Toran hi posaran el contrapunt musical. 

A la nostra vila estan previstes dues actuacions: 
una, el dissabte 15 de desembre, a les 21 hores, a 
la Joventut Catòlica (entrades a 4 € i gratuïtes per 
als socis), i una altra a l’església de Santa Creu 
d’Olorda, el dissabte següent, a les 12 del migdia 
(taquilla inversa).

Com en anys anteriors, el Poema de Nadal, 
la interpretació del qual s’ha convertit ja en tot 
un clàssic en aquestes dates, també visitarà altres 
indrets de les nostres comarques. 

Jaume Romeu

Torna el Poema de Nadal
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Amb la incorporació, la 
passada temporada, de nous 
jugadors, la Secció de Billar 
Foment ha ampliat el ven-
tall de possibilitats de parti-
cipar en totes les disciplines 
que organitza la Federació 
Catalana de Billar.

A les modalitats clàs-
siques de carambola, com 
són Lliure, Quadre 47/2, 
Quadre 71/2, Banda, Tres 
Bandes i Artístic, ara s’hi 
han de sumar les de 5 
Quilles i Biatló.

El joc de les 5 Quilles 
consisteix a impulsar la 
bola jugadora sobre una 
segona bola que aconse-
gueixi tombar el màxim 
nombre de pals, anomenats 
quilles, situats estratègica-
ment al centre de la taula. 
Cada quilla té una valoració 
i el que sumi més punts 
guanya la partida. El fet 
que, a més, facis carambola 
també suma punts.

El Biatló és la combi-
nació de jugar una partida 
de Tres Bandes i una de 5 
Quilles.

Els dies 23 i 30 de se-
tembre, les instal·lacions 
del C.B. Alba de Badalona 
van acollir les fases de 
Qualificació i Final del 

Campionat de Catalunya 
de 5 Quilles. Tres billaris-
tes del Foment van ocupar 
les tres primeres places del 
podi.

Classificació final: 
1r. Miquel Argemí (S.B. 
Foment Molins); 2n. Marco 
Forreiter (S.B. Foment 
Molins); 3r. Lluís Gómez 
(S.B. Foment Molins); 4t. 
Héctor Suárez (C.B. Sant 
Adrià); 5è. David Bosqued 
(C.B. Sant Adrià); 6è. Carlos 
Rojo (C.B. Alba); 7è. Julián 
López (C.B. Canet de Mar); 
8è. Francesc Cantero (C.B. 
l’Amistat Mollerussa)

Final de Biatló
Els dies 7 i 14 d’octubre, 

les mateixes instal·lacions 
del C.B. Alba de Badalona 
van acollir les fases classi-
ficatòria i final de Biatló, al 
llarg de les quals els billaris-
tes del Foment van demos-
trar ser els clars domina-

dors d’aquesta especialitat 
amb quatre finalistes, tot 
i que el darrer classificat, 
Alain Cañellas, va ser baixa 
de darrera hora. 

Classificació final: 
1r.  Miquel Argemí (S.B. 
Foment Molins); 2n.  Lluís 
Gómez (S.B. Foment 
Molins); 3r. Lino Brizzi 
(C.B. Canet de Mar); 4t. 
Josep Torrent (C.B. Alba); 
5è. Jaume Andreu (S.B. 
Foment Molins); 6è. Roque 
Rodríguez (C.B. Alba); 7è. 
Héctor Suárez (C.B. Sant 
Adrià); 8è. Alain Cañellas 
(S.B. Foment Molins)

Redacció

El diumenge 14 d’octubre 
es va fer la primera edi-
ció del Mig Km Vertical, 
una prova organitzada pel 
Punt de Trobada Centre 
Excursionista Molins de 
Rei (CEM) amb en David 
Porras i en Marc Caus com 
a responsables. 

En aquesta prova es trac-
tava de pujar 450 m de 
desnivell positiu en només 
4,5 quilòmetres i amb la 
modalitat de contrarellotge. 
Els participants, que en van 
ser 11 –10 homes i una 
dona–, sortien en intervals 
de 30 segons des de la plaça 
d’Antoni Méndez fins al 
cim de Santa Creu d’Olor-
da, on era la meta.

Segons indiquen els 
organitzadors, l’objectiu de 
la prova era que la gent gau-
dís de l’entorn de Collserola 

tot competint en una cro-
noescalada. L’Organització 
va comptar amb l’ajut de 
voluntaris, que van col·la-
borar en el bon desenvolu-
pament de la prova.

El guanyador va ser 
Enrique Santamaria, que va 
fer un temps de 26 minuts 
47 segons; segon va ser 
Petr Groh, amb 28’27”; 
3r, Xavier Pérez Benaiges, 
amb 30’03”; 4t, Adam Pons 
Lluch, amb 34’35”; 5è, 
Josep Maquilon Pallerola, 
amb 35’04”; 6è, Roberto 
Boyano, amb 36’48”; 7è, 
Àlex Sanz Ruana, amb 
39’23”; 8è, Llorenç Espel, 
amb 41’27”; 9è, Jordi 
Places Rabal, amb 44’44”; 
10è, David Porras, amb 
56’47”, i 11a, Isabel Viñez 
Pérez, amb 1h 8’46”.

Redacció

Miquel Argemí, de la SB Foment, 
guanya el Campionat de 
Catalunya de Billar en les 
modalitats de 5 Quilles i Biatló

Enrique Santamaria 
guanya la primera edició 
del Mig Km Vertical
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El molinenc Marcos Ruiz, 
de 22 anys, ha tornat amb 
molta força a la competi-
ció després de les falses 
acusacions de dopatge que 
va rebre fa uns mesos. I ho 
ha fet establint tres nous 
rècords d’Espanya de la 
categoria de 109 quilos en el 
Campionat del Món Absolut 
d’Halterofília, disputat a 

Ashgabat (Turkmenistan) 
a principis del mes de no-
vembre.

En la modalitat 
d’arrencada, en Marcos va 
aixecar 172 quilos i va aca-
bar en la 12a posició, el que 
li va suposar un nou rècord 
d’Espanya. En la modali-
tat de dos temps va tornar 
a batre el rècord espanyol 

amb 207 quilos i la 19a 
posició final. La suma dels 
quilos aixecats en les dues 
modalitats és el que li va 
valer la 17a posició final 
en el campionat, amb un 
total olímpic de 382 quilos, 
marca que suposa un altre 
rècord estatal.

Redacció

El Complex de Concerts i 
Esports de la ciutat russa de 
Sant Petersburg va acollir, 
de l’11 al 19 de novembre, 
el Mundial de Trampolí de 
la categoria 17-21. Entre 
els més de 850 participants 
de 42 nacions dels sis conti-
nents destacava la presència 
de la gimnasta molinenca 
Íngrid Caballero Barahona 
en la que era la seva pri-
mera participació en un 
mundial.

La jove gimnasta, que 
abans del mundial ja havia 
disputat un europeu, es 
trobava davant de la seva 
cita esportiva més impor-
tant. Però tot i la 
bona prepara-
ció, hi va arribar 
amb una lesió que 
arrossegava des 
de feia dos mesos 
i que li provoca-
va molt de dolor 
a l’esquena. De 
fet, dos dies abans 
de marxar cap a 
Rússia, els seus 
entrenadors i els 
metges del Centre 
d’Alt Rendiment 
de Sant Cugat, on 
entrena, li van fer 
les darreres pro-
ves per conèixer 
l’abast de la lesió, 
les quals van reve-
lar que la zona 
estava molt irri-

tada, s’hi veia un edema, 
però no hi havia res trencat 
i l’únic tractament possible 
era el repòs. L’Íngrid va 
haver de triar entre perdre’s 
aquesta gran cita, la de més 
alt nivell de tota la seva 
carrera esportiva, o aguan-
tar els dolors i dosificar 
forces en els entrenaments 
per poder competir en les 
millors condicions possi-
bles. 

Va optar per la segona: 
“Vull competir, vull sor-
tir al pavelló i donar-ho 
tot”, deia als seus familiars 
i entrenadors. I així ho va 
fer. L’Íngrid va saltar i va 

aconseguir una més que 
meritòria 14a plaça en la 
modalitat de Sincronització, 
juntament amb la seva com-
panya Nayra Reixach, i la 
35a posició en individual. 
Tots els exercicis els va 
defensar i executar a la 
perfecció, motiu pel qual 
va tornar més que satisfe-
ta per haver pogut gaudir 
d’aquesta gran experiència 
que, de ben segur, li servirà 
de rodatge per a properes 
cites. 

La jove gimnasta ja 
només pensa a recuperar-
se al més aviat possible de 
la lesió per poder optar al 
calaix més alt del podi en 
totes les competicions en 
què participi el proper any.

Redacció

El 10 de novembre pas-
sat, set gimnastes del grup 
de Tecnificació del Club 
Gimnàs Molins de Rei 
van competir en el XVI 
Trofeu Gimnàstica Artística 
d’Elx. Era la primera vega-
da que el Club participava 
en aquesta competició. Les 
gimnastes, que tot just aca-
ben d’iniciar la temporada, 
van aconseguir èxits tant 
en la classificació general 
com en la classificació per 
aparells. 

En la categoria Via 
Olímpica 1 hi van partici-
par Júlia Abril i Valentina 
Molina, que van ser ter-
ceres a barra d’equilibris i 
a paral·leles asimètriques, 
respectivament. 

Elena Itxell Domínguez, 
Aina Rivas i Ariadna 

Soriano van competir en 
la categoria Via Olímpica 
2. L’Elena va ser tercera 
a l’aparell de salt i l’Aina 
Rivas, a l’aparell de terra. 
L’Ariadna Soriano va ser 
campiona en la classificació 
general d’aquesta catego-
ria, segona en l’aparell de 
barra i primera en l’aparell 
de paral·leles asimètriques, 
terra i salt. 

En la categoria Via 
Olímpica 3 hi van competir 
Ona Ollé i Carlota Tomàs, 
que va ser subcampiona de 
la categoria en la classifi-
cació general. A barra va 
obtenir la segona posició, 
va ser tercera a paral·leles 
i campiona en l’aparell de 
terra. 

Anna Karubally

Marcos Ruiz aconsegueix tres rècords d’Espanya 
en el Campionat del Món de Turkmenistan

Íngrid Caballero obté la 14a posició en sincronisme 
i la 35a en individual en el Mundial de Trampolí

El Club Gimnàs arrenca la 
temporada a Elx amb grans èxits
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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 547 A l’apartat de “Les 8 
diferències” de l'últim 
númerohi tenim un error 
de composició, ja que el 
dibuix i la solució són una 
repetició de la revista 547. 
Demanem disculpes a tots 
el seguidors d’aquesta 
secció. En aquesta edició 
d’el Llaç queda  regularit-
zat el passatemps.  

Redacció
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5.53 PM 
CARREGANT L’SMARTPHONE
PER PUJAR ELS MEUS ESBOSSOS

2.04 PM 
ACABANT L’ÚLTIMA
ESCULTURA PER A L’EXPO

3.48 PM 
QUADRANT EL BALANÇ

6.29 AM 
CARREGANT DOS PALETS 
PER A L’ENTREGA
URGENT

8.30 AM 
ACTUALITZANT EL SITE

6.47 AM 
SINCRONITZANT 
LA RUTA DEL GPS

(1) Quota mensual sense IVA a la Península i les Balears de 159€ al mes, per a un Nou Berlingo Van Talla M BlueHDi 75 CONTROL, 
PVP recomanat de 15.012,25€ (amb transport, descomptes i impostos inclosos) per a professionals, autònoms o pimes. Valor Base Arrendament (PVP i transport 

Gamma NOU BERLINGO: Consum mitjà (l/100 km): 4,2 a 4,6. Emissions de CO2 (g/km): 109 a 119

Surround Rear Vision
20 ajudes la conducció

Càrrega de fins a 1.000 kg
Fre d’estacionament elèctric

Noves versions: Driver & Worker
Grip Control amb Hill Assist Descent

Cabina Extenso® de 3 places davanteres
Pantalla tàctil de 20,3 cm (8”)

amb Citroën Connect Nav

PER

159 /MES(1)
€

NOU CITROËN BERLINGO VAN
COM TU, SAP FER DE TOT.

En 60 quotes

Primera quota 3.929,74€

TIN: 4,75%. TAE: 5,07%

Oferta vàlida fins al 30/11/2018
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