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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.

Léstacio de tren
Fotografia: Vicenç Joan Camps

El nostre municipi i el medi natural que l’envolta estan inserits en una zona metro-
politana on hi viuen més de dos milions de persones. Un espai cada vegada més 
poblat de gent i vehicles de tota mena en el que caldrà buscar l’equilibri que per-
meti garantir la cohabitació de vianants, patinets, bicicletes i vehicles a motor, sense 
oblidar les mesures per a disminuir la contaminació i reduir el col·lapse dels centres 
urbans.  

Cal preservar la convivència entre els diferents estils de mobilitat, amb una espe-
cial atenció pels que ho fan a peu. En aquest sentit s’han de recordar les limitacions 
de velocitat i normes de comportament que els usuaris de patinets i bicicletes han 
d’observar estrictament per a circular dins els espais urbans de la vila, i així no con-
dicionar la convivència respectuosa d’aquests vehicles amb els vianants i els vehicles 
a motor convencionals.

Si hi ha un carril bici segregat de la calçada, les bicicletes i els patinets s’han de 
desplaçar per aquest, sense superar en cap cas els 30 km/h. Si es veuen obligats a 
circular per la vorera mai hauria de ser a una velocitat superior a la d’un vianant. 
Els menors només en poden fer ús en zones tancades al trànsit i sota la responsabi-
litat dels pares o tutors.  

Les bicicletes han de dur timbre i, quan sigui obligatori (de nit, als túnels i als 
passos inferiors), han de portar una llum blanca de posició al davant, i una altra de 
vermella darrere o un reflectant posterior homologat. Circulant per vies interurba-
nes, també és obligatori dur una peça de roba reflectant.

El ciclisme de muntanya s’ha posat de moda com a forma d’oci i pràctica espor-
tiva, la qual cosa ha comportat un increment exponencial de bicicletes circulant per 
tota classe de camins de muntanya, especialment els caps de setmana.  Aquest feno-
men de masses amenaça d’envair uns espais d’oci i tranquil·litat del nostre entorn 
més immediat que haurien d’estar reservats per al gaudi dels passejants. A més, mal-
met un espai natural ecològicament fràgil que està sotmès a una exagerada pressió 
mediambiental a causa de la multitudinària presència de  bicicletes, i a la celebració 
d’algunes curses de trail, per camins estrets en els quals s’hauria de limitar la pràc-
tica d’aquestes activitats.  

Es necessari establir una reglamentació adequada que permeti la convivència 
entre els practicants de la bicicleta i els passejants, i garanteixi la preservació d’un 
espai natural sotmès a un estrès insostenible. Els entorns naturals de la vila, tant a la 
llera del Llobregat com a Collserola, constitueixen un immens tresor que ens pertany 
a tots i s’ha de preservar per a poder-lo continuar gaudint tal com és ara en el futur. 
Un espai que hem de saber gestionar buscant l’equilibri entre el seu usdefruit i la 
seva capacitat de regeneració. 

L’Ajuntament de Molins de Rei ha aprovat recentment una ordenança per regu-
lar l’ús de la bicicleta al Parc Natural de Collserola, que ja havien aprovat altres 
municipis veïns com Esplugues de Llobregat y Sant Cugat del Vallès. La mesura 
suposa l’aplicació de la normativa impulsada pel Consorci del Parc de Collserola, 
en la qual es limita la circulació de les bicicletes pels camins autoritzats i a una velo-
citat màxima de 20 km/h. Només es permet la circulació per  pistes que facin més 
de tres metres d’ample. Això redueix les possibilitats de circular per camins estrets i         
corriols, ja que limita l’ús de la bicicleta a les vies principals, pistes forestals i camins 
de passeig. A més, davant la presència de vianants, aquests sempre tindran prioritat 
i hauran de ser sobrepassats a una velocitat màxima de 10 km/h i respectant una 
distància de seguretat d’1 metre. 

Com dèiem al principi, la ubicació del nostre municipi fa obligatori gestionar 
l’accés als espais naturals perquè la sobreexplotació i el mal ús no en comporti la 
seva transformació.  Tanmateix, en una vila com la nostra, amb un centre urbà ple 
de carrers estrets, s’hi fa difícil encabir-hi les diverses modalitats de vehicles que hi 
circulen, per tant, s’imposa l’establiment i el respecte a unes normes de convivència 
que garanteixin tant els drets dels vianants com els dels usuaris de vehicles. 

Mobilitat, convivència i medi natural
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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

Canvis de nom

Sembla que es canviarà el 
nom de la Biblioteca Pau 
Vila, que conservava i hono-
rava la memòria de l’eminent 
pedagog i geògraf, pel d’El 
Molí. El considerat funda-
dor i impulsor de tres esco-
les geogràfiques –Catalunya, 
Colòmbia i Veneçuela– no 
mereix ser recordat.

Fa anys, a l’escola anome-
nada Ramón y Cajal, nom del 
premi Nobel reconegut per la 
comunitat científica mundial 
com a precursor dels estudis 
de neurociència, se li va pas-
sar a dir Castell Ciuró, que 
designa uns vestigis medie-
vals.

Així, condemnant els savis 
a la inexistència social, per-
dem una ocasió de despertar 
l’esperit científic en els nens 
i ho reduïm només al Dia de 
la Ciència. És un dèficit que 
lamentem. Els científics no 
mereixen ni tan sols donar 
nom a les institucions dedi-
cades a la transmissió del 
coneixement?

No entenem aquestes deci-
sions. Sembla ser que hi ha un 
interès sistemàtic de substi-
tuir les referències a persones 
exemplars per noms purament 
autoreferencials. Ho conside-
rem una regressió.

Si es porta a terme el 
canvi de denominació de la 
Biblioteca, que no es faci en 
el nostre nom. Ens agradaria 
que se seguís dient Biblioteca 
Pau Vila.

Jesús Ballaz Zabalza, 
M. Àngels Bogunyà i 

Carulla

El passat 4 de desembre es va 
celebrar a la Federació Obrera 
l’Assemblea dels Comuns de 
Molins de Rei amb la intenció 
de preparar un pla d’acció amb 
vista a les eleccions munici-
pals del pròxim mes de maig. 
Aquesta trobada excepcional 
va servir per aprovar el pla de 
treball i el pla de comunicació 
que permetrà confeccionar el 
programa electoral i el projec-
te de vila. En aquesta assem-
blea també es va exposar i es 
va aprovar la marca electoral 
per concórrer a les eleccions: 
Molins en Comú.  

Les 25 persones assistents 
a l’Assemblea, totes elles ins-
crites a Catalunya en Comú, 
van acordar engegar el pro-
grama dels Comuns de Molins 
de Rei i oferir a la ciutada-
nia un projecte de vila i una 

Estelades 
trencades
Al carrer del Pont de les 
Quinze Arcades ja fa temps 
que hi varen penjar, als vuit 
fanals allí existents, unes se-
nyeres estelades per reivin-
dicar al seu moment el fet 
català.

Primàries per Catalunya és un procés obert a tothom amb la finalitat d’assolir el màxim 
de consistoris independentistes a les eleccions municipals del mes de maig. En aquestes 
eleccions primàries s’escolliran els components d’una llista transversal i oberta (no cal 
pertànyer a cap partit polític). Aconseguir ajuntaments independentistes és el primer pas 
cap a la consecució de la República Catalana per implementar el mandat de l’1-O. La par-
ticipació ciutadana també serà efectiva a l’hora de presentar propostes per a la confecció 
del programa.

Primàries per Molins de Rei és el Comitè Local que s’encarrega del procés a la nostra 
vila. L’activitat dels dos darrers mesos s’ha centrat en converses amb els partits inde-
pendentistes per tal de demanar-los que es presentin en una única llista. En aquest cas, 
Primàries per Molins de Rei renunciaria a presentar la seva candidatura. En el moment 
d’escriure aquesta ressenya encara resten altres contactes per acabar de definir la posició 
de cada un d’ells. També s’han iniciat contactes amb persones significades de la vila  per 
tal recollir informació i suggeriments.

El passat dia 7 de novembre, a la Federació Obrera, en Joan Canadell, secretari nacio-
nal de l’ANC, va exposar al públic les raons per presentar una candidatura amb eleccions 
primàries, els riscos que es corren en cas de no presentar-la i la conveniència de la unió 
dels partits polítics, tant a escala local com nacional i europea.

El dia 20 de novembre, també a la Federació Obrera, es va celebrar una assemblea per 
informar de la situació de les converses amb els partits i els contactes mantinguts amb 
altres persones. En el torn de paraules hi va haver molta participació, amb bones i variades 
aportacions. Es va repartir una petita enquesta per saber l’opinió dels assistents respecte 
als diversos aspectes del procés, candidats, llistes, votació... D’acord amb els resultats de 
l’enquesta es va decidir engegar una campanya a favor d’una llista unitària independentista 
que inclou encartellada, recollida de signatures a botigues de la vila i parades informati-
ves en llocs concorreguts. Convidem a signar aquesta proposta a tots els que creguin en 
aquests postulats i a inscriure’s al registre d’electors i, per què no?, de candidats. Moments 
tan compromesos com els presents, amb presos i exiliats i una república com a desig de 
futur, exigeixen un màxim de coherència i la recerca de punts comuns que comparteixin 
el mateix ideal.

A hores d’ara, està confirmada una xerrada-col·loqui  d’Elisenda Paluzié, presidenta de 
l’ANC, el dijous 24 de gener. 

Se’n pot trobar més informació al web www.primariescatalunya.cat i al twitter @
PrimariesMdR. Per afegir-vos al grup i rebre informació per whatsapp, cal enviar el nom 
i el telèfon al 653337554 o al 606326818.

Primàries Molins de Rei
Comitè Local de Primàries per Catalunya

Ha passat el temps i actual-
ment el seu estat, desgastades 
i trencades a bocins, és deplo-
rable i patètic.

En comptes de donar ale-
gria veient com onegen al 
vent, en aquests moments més 
aviat provoquen una sensació 
de tristesa.

No sé qui les va penjar allà, 
però potser se n’haurien de 
posar unes de noves o si no, 
retirar aquestes restes de pen-
jolls que en aquests moments 
fan més pena que glòria.

Vicenç Joan Camps

Molins en 
Comú prepara 
les eleccions 
municipals 

proposta realitzable, factible, 
il·lusionant i ambiciosa. 

Es va acordar treballar 
de forma col·lectiva i fer un 
èmfasi especial en les políti-
ques centrades en les persones 
en els àmbits de l’educació, la 
salut, la cultura, l’urbanisme, 
la mobilitat i per a la millora 
de l’espai públic i la preserva-
ció del patrimoni. 

En aquest pla de treball es 
tindrà molt present la transició 
ecològica i tots els seus deri-
vats que afecten directament 
la vida dels molinencs: la qua-
litat de l’aire, de l’aigua i de 
l’alimentació, l’aposta efecti-
va per les energies renovables 
i la cura pel medi ambient 
i el medi natural, així com 
una nova forma d’economia 

Primàries Molins de Rei segueix endavant 

circular i social mitjançant la 
qual es garanteixi la promo-
ció econòmica d’indústria i  
comerços del municipi. 

La formació vol dissen-
yar un nou projecte de muni-
cipalisme que aposti per la 
contractació pública i les 
concessions, la municipalit-
zació de serveis, la gestió i la 
col·laboració social, la pro-
moció d’una nova gestió dels 
recursos humans que depenen 
del consistori i la supervisió 
d’uns objectius pressupostaris 
mesurables. 

El nou Ajuntament que 
promou Molins en Comú 
vol garantir els drets i les 
llibertats de tots els molinencs 
fent servir criteris estrictes de 
participació, transparència i 

solidaritat amb l’objectiu de 
transmetre la confiança neces-
sària a la ciutadania. 

La primera fase del procés 
que inicia Molins en Comú 
conclourà el proper dia 12 
de gener amb una jornada 
municipalista oberta i públi-
ca durant la qual els moli-
nencs podran transmetre als 
membres de la formació les 
seves inquietuds i propostes 
per millorar la ciutat. Un cop 
acabada i analitzada aquesta 
trobada municipalista, es con-
feccionarà el projecte de vila 
definitiu del qual se’n des-
prendrà el programa electoral, 
per després sotmetre’l a la 
seva aprovació en Assemblea.

Molins en Comú
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Consentiments
Tothom sap que consentir vol dir permetre o tolerar alguna cosa o activitat. De fet, el 
consentiment és un dels elements principals de qualsevol contracte, fins al punt que, 
segons el Codi civil, un contracte és nul si hi manca el consentiment (o si aquest és 
viciat).

El món jurídic ha estat força amatent en aquest aspecte i, especialment darrera-
ment arran, entre d’altres, de les lleis de protecció de dades personals, ens hem vist 
en general assetjats per tal que deixem clar que “consentim” a determinades activitats, 
com ara que ens enregistrin una conversa telefònica, que incorporin elements de la 
nostra personalitat (nom, adreça, etc.) a bases de dades que no controlem directament, 
etc. 

Per raons que ara no fan al cas, he hagut de passar, en algunes ocasions, pels 
quiròfans i, com no podia pas ser d’una altra forma, ha estat requerit el meu con-
sentiment per tal que els professionals de la medicina i la cirurgia encarregats de les 
corresponents operacions, poguessin dur a terme la seva tasca. I val a dir que, en una 
bona mesura, aquesta petició de consentiment ha estat provocada (si se’m permet 
aquest mot) per alguns dits advocats que, després d’un resultat no pas del tot favora-
ble d’una intervenció quirúrgica, no s’han estat gens ni mica d’iniciar la corresponent 
demanda contra els abans esmentats professionals de la medicina, en sol·licitud d’un 
rescabalament pels “danys i perjudicis” soferts pel pacient.

Doncs bé, reordenant els papers de la meva darrera intervenció quirúrgica, vaig 
veure que un servidor havia signat (sense llegir-ho, òbviament) un paper segons el 
qual jo mateix afirmava haver estat informat, amb tot detall, de manera clara i com-
prensible, dels riscos de la intervenció i que no existien altres alternatives terapèuti-
ques. I és clar, deixant de banda la confiança que en tot moment he fet al metge que 
em va operar, el que és del tot cert és que en absolut em va informar de res de tot 
això... tret, és clar, que calia operar. I val a dir que la cosa estava ben clara: o signava 
aquell paper o m’operaria ma tia!

Només em cal afegir que, havent atorgat aquell consentiment, ara com ara 
segueixo en condicions acceptablement bones de salut. I bona prova és que acabo 
d’escriure aquest article d’una tirada!

Josep Lluís Revenga

La política monetària sempre, poc o molt, ens toca 
negativament a les butxaques.  
“Retorn a la incerta normalitat"
LES REGLES DE SEMPRE. L’economia torna al joc 
d’una política monetària ortodoxa, sense estímuls del 
Banc Central Europeu (BCE). REPTE. Tot patint una 
certa desacceleració, l’economia catalana ha de demos-
trar que pot assumir un escenari de diners més car.
Tot just quan s’endinsa en un període de desacceleració, 
l’economia catalana, dins del context de la zona euro, 
torna al món real, a una realitat en què el BCE clou el 
període d’estímuls, de compra d’actius públics i privats, 
que ha servit per menar pel sender d’un cert creixement, i 
preveu la pujada del preu del diner.
Es frena la confiança empresarial
En els darrers mesos del 2018, sembla que els empresaris 
catalans no les tenen totes sobre cap a on va l’economia 
catalana, si hem de fer cas de l’indicador de confiança 
empresarial harmonitzat (ICEH), que calcula a partir de 
les enquestes de les cambres de comerç i l’Idescat. En el 
quart trimestre, l’índex ha patit un retrocés respecte del 
trimestre anterior, i ja són quatre trimestres del 2018 en 
taxes negatives. Així doncs, hom pot assegurar que aquest 
any marca un canvi de tendència en les expectatives 
empresarials, que des que es va crear l’ICEH, el 2013, 
sempre havien evolucionat en sentit positiu.

El BCE farà una pujada cautelosa del preu del diner 
l’any vinent. Jaume Puig – Director GVC Gaesco  

Els exportadors han crescut més per ser competitius 
que per preu. Àngel Hermosilla – Àrea Institucional de 
la PIMEC

L’economia és encara vulnerable; el model és el del 2007.
Josep Bertran – Professor de Finances d’EAE

La normalització de la política monetària s’hauria 
d’haver fet abans. Joan Tugores – Catedràtic 
d’Economia

Caldria introduir reformes per rebaixar l’atur estruc-
tural. 
Joan Ramon Rovira – Director d’Estudis de la Cambra de 
Comerç

Tot indica que el segon semestre del 2019, els tipus 
pujaran mig punt.
Catalunya pot patir que l’Estat hagi de pagar més per 
l’interès del deute.
Tornar a la normalitat pot ajudar l’economia produc-
tiva.
La generosa liquiditat del BCE no ha ajudat al desen-
deutament.
Si bé pot créixer el negoci creditici dels bancs, els pesa 
el deute del balanç.”
Jordi Garriga Riu – L’Econòmic – Diumenge 9 de desem-
bre de 2018

Sororitat
Els neologismes són 
paraules que s'utilitzen 
dia a dia, però que enca-
ra no estan reconegudes 
com a normatives, o bé 
sí que apareixen en el 
diccionari normatiu, però 
amb un altre significat. 
L'Observatori de Neologia 
de la Universitat Pompeu 
Fabra i l'Institut d'Estudis 
Catalans (IEC) han elaborat una llista de 10 neologismes a partir de les paraules que 
més s'han utilitzat en els mitjans de comunicació durant aquest any: criptomoneda, 
demofòbia, èpic/a, microplàstic, migrant, narcopís, pis rusc, seriòfil/a, sororitat i sos-
tre de vida. Fins al 17 de desembre, tothom qui va voler va poder votar pel terme que 
creia que es mereixia ser considerat neologisme del 2018 i, per tant, candidat a entrar 
a formar part del corpus del Diccionari de la llengua catalana. 

El terme sororitat és la paraula que ha estat triada com a neologisme de l’any 2018. 
Es refereix al lligam estret que s’estableix entre dones basat en la solidaritat, en el 
fet de compartir experiències, interessos, preocupacions, etc.; és a dir, una fraternitat 
entre dones. Està format a partir del mot llatí sŏrŏr, ōris, ‘germana’, i el sufix –itat, 
amb el sentit de ‘qualitat de’. En les altres llengües es documenten formes paral·leles: 
sororidad, en castellà; sororité, en francès; sororità, en italià i sisterhood, en anglès 
(l’únic cas que no està format a partir del mot llatí).

Tot i que no es tracta d’un concepte nou, el terme s’ha recuperat en l’àmbit de 
l’antropologia i la sociologia especialment d’ideologia feminista. El terme, tal com 
es reivindica actualment, va ser definit per l’antropòloga Marcela Lagarde, que el va 
glossar a partir d’una dimensió ètica, política i pràctica del feminisme contempora-
ni.

La tria del neologisme de l’any 2018 a favor de la paraula SORORITAT reflecteix 
la gran tasca que s’està duent a terme d’uns anys ençà en favor de l’apoderament 
de les dones i la seva visibilització en tots els àmbits de la societat. Al costat de la 
reclamació d’aquesta presència de les dones, és important també tenir en compte 
el significat d’aquesta paraula nova, que remarca sobretot la unitat de les dones en 
defensa dels seus drets.

Servei Local de Català

Portada 
d’El Jueves 

número 2.168 – 
del 12 al 18 de 

desembre de 2018
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Col·laboradors: Ajuntament de Molins de Rei, BoulevArt Events, 
Col·legi Manyanet Molins, Escola Castell Ciuró, Escola l’Alzina, Escola 
Josep Maria Madorell, Escola la Sínia, Escola Pont de la Cadena, IES 
Bernat el Ferrer, Llar d’Infants el Rodó, Llar d’Infants el Molí, Llar d’In-
fants la Traca, AMPA Escola el Palau, Applus Instalaciones, Miguelón, 
Iván Medina, Joan Garcia, Alfred Bofill, 501th Legion, Mossos d’Es-
quadra, ArtGràffic, Associació d’Amics dels Trens Petits, Atletisme 
Molins, Baccus, Kairos Linde, Batecs, Big Mat Roca, Cal Barza, Cal 
David, Camell Petit, Campmajó, Can Llopart, Canadà, Caniplus, Cardús 
Pernils, Can Campany, Casa Urbana, CE Handbol Molins de Rei, Sport 
Diagonal, Cèltic, Centre de Càlcul Sabaté i Mata, Centre Casals, Can 
Pizza, Cocoliam, La Volta, Creu Roja, CRM Botiguers, Digital 1425, 
Dimonis de Molins de Rei, El Cuc, L’Enxuscat, El Cafè del Passeig, 
El Llaç, Caprabo, Els Pastorets, Estanc Miret, Estanc núm. 4, Estètica 
Boters, Esteve 47, Fifita&Fofo, Floristeria M. Teresa, Rojano, Forn de 
Pa la Granja, Forn Pannus, Fotoprix, Fruiteria Pi i Margall, Automotrac, 
Guàrdia Urbana Molins de Rei, Guinot Prunera, Juguettos, L’Illa del 
Tresor, Les Coses Bones, Les Palmerines, Llibreria Amèlia, Llibreria 
Barba, Low Pull Tattoo, Mallorca Alimentació, Map, Matossers, Mercat 
Municipal de Molins de Rei, Motos Costa, Nejoma, Òptica Molins, 
Amparo Gavara, Òptica Sant Jordi, Poma Verda, Pastisseria Arenas, 
Jesús Rojano de Amo, Pegama i Fills, Joieria Italor, Personal Wellness, 
Promocat Indus, Ràdio Molins de Rei, Rellotgeria Montfort, Restaurant 
Samaranch, Omnibus Gestió, Ry C Escudero, Salinas, Tràfecs, La 
Caixa, Viajes Halcón, Viajes Francesc, Viajes Isabel, Vila, Cercle 

Artístic, Esplai Espai, Rafael Pagès la Granja, Millar Auge, Bugguis, 
Todo a 10€, Nimbin, Can Tintorer, Donna, Isabel Ballesteros, Coquette, 
Bimbo, Fleca Rosell, Òptica Feliu, Progress, Perruqueria Actual, Terra 
d’Artemisa, Calçats Casanovas, Rosillo, Català, Carambola, Bar la Peni, 
Euroselecció, Celler Vall Llach. DOQ Priorat, Vinyes Domènech. DO 
Montsant, Celler de Capçanes. DO Montsant, AT Roca. Clàssic Penedès. 
DO Penedès, Coca i Fito. DO Montsant, Celler Suriol. DO Penedès, 
Celler de l’Era. DO Montsant, Venus l’Universal. DO Montsant, 
Cava Maria Rigol Ordi. DO Cava, Celler Ronadelles. DO Montsant, 
Celler Credo. DO Penedès, Poblets del Montsant (Clos Figueras). DO 
Montsant, Astrid Goldstein, Juan Muñoz, Mercè Martínez, El Patí, 
Pastisseria Roca, Forn el Pont, Pastisseria Arenas, Fleca Rosell, Forn 
Sant Miquel, Pastisseria Cardona, Forn Pannus, Forn Panet, Forn 
Garnier, Cal Manyet, Cansaladeria Elisa, Carnisseria J&J, Formatgeria 
Molins, Rebost d’en Miquel, Xocopunt, El Panet, El Miquel del Vi, 
Floristeria Reig, Forn Verdaguer, El Palau, Pastisseria J. Ambrós, El 
Raconet del Molí, Forn Emília, Vinalium, Joan Pujades, Mas dels 
Clavers, Celler Can Mata, Celler Barbarà Forés, Celler Comunica, Finca 
Parera, Celler Aixalà Alcaït, Ficaria Vins, Clos Figueras, Acústic Celler, 
Celler Balaguer i Cabrè, Celler Edetària, Mas Doix, Marco Abella, Lluís 
Pablo, Cal Pere Tarrida, El Palau, Can Suriol, Agrícola de la Fatarella, 
Coma Roma, Cal Pucolla, Celler Parató, Torelló, Raventós i Blanc, 
Heretat Montrubí, Finca Viladellops, Bodega Puiggròs, Can Ràfols dels 
Caus, Albet i Noya, Castell d’Encús, Oller del Mas. DO Catalunya, 
Wienhaus Barzen, Ester Montserrat i Joan Hosta

L’Associació de Suport als Infants de Molins de Rei vol agrair a tots els assistents, col·laboradors i voluntaris la seva implicació.

Gràcies a les aportacions 
dels participants, els comer-
ços de la vila i altres enti-
tats, Posa’t la Gorra Molins 
de Rei ha recaptat 30.369,20 
euros que l’Associació 
de Suport als Infants de 
Molins de Rei donarà 
íntegrament a AFANOC 
per finançar la remodelació 
de La Casa dels Xuklis, 
una casa d’acollida total-
ment gratuïta per a famí-
lies amb nens amb càncer 
d’arreu del món que han 
de traslladar-se a Barcelona 
per tractar els seus fills a 
l’hospital de referència de 
la ciutat.

La festa va comen-
çar  amb una cercavila pels 
carrers del poble per ani-
mar, així, tots els molinencs 
a posar-se la gorra. Els més 
matiners van ser obsequiats 
amb una xocolata calenta, 
amb les bèsties de foc i els 
tabalers de Molins. Després 
de la gran tabalada final, 
que donava per inaugurada 
la dotzena edició de la festa, 
els assistents van poder par-
ticipar i gaudir de tallers i 
activitats esportives de tota 
mena, acompanyats per 
la Princesa Elsa, Mickey 
Mouse, Hulk  i membres de 
Star Wars. Com a novetat, 
aquest any es va crear un 

espai per als infants més 
petits de 0-3 anys.

Les activitats estrella 
van ser la rifa i la subhasta 
solidària, que van mante-
nir la tensió dels assistents 
fins al final. Gràcies a la 
col·laboració dels comer-
ços i establiments de 
Molins de Rei, els partici-
pants es van endur paneres 
de Nadal, lots de vins, per-
nils i molts altres obsequis. 
La subhasta solidària tenia 
articles com una samarre-
ta i una pilota oficial de 
la FIFA 2019 signades per 
Leo Messi, una jaqueta de 
la xef Carme Ruscalleda 
signada o una gorra signada 
per Marc Márquez, entre 
d’altres.

La festa, dinamitzada 
per Joan Garcia, va ser molt 
festiva i familiar.

En el marc de la cam-
panya Posa’t la Gorra, 
l’Associació Molinenca 
de Tast va organitzar el 5è 
Tast Solidari, que incloïa 
un tast de vins i caves cata-
lans de primer nivell i una 
subhasta solidària de màg-
nums i ampolles de gran 
valor, que va recaptar 4.550 
euros.

Associació de Suport als 
Infants de Molins de Rei

Un any més, Molins de Rei demostra la seva solidaritat i es volca 
amb la dotzena edició de la festa infantil Posa’t la Gorra

Posa’t la Gorra Molins de Rei 2018 recapta 
30.369,20 euros per La Casa dels Xuclis

Cedida per l'ajuntament Dan Costa

Cedida per l'ajuntament Dan Costa
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El dimecres 14 de novem-
bre, la Federació Obrera 
va acollir l’acte central 
de la commemoració dels 
20 anys de Molins de Rei 
Solidària.

Les dues dècades de la 
constitució del Consell de 
Molins de Rei Solidària 
van ser les principals 
protagonistes. L’acte va 
comptar amb les interven-
cions del director gene-
ral de Cooperació de la 
Generalitat de Catalunya, 
Manel Vila; del director de 
Relacions Internacionals 
de la Diputació de 
Barcelona, Salvador 
Gausa, i del gerent del 
Fons Català de Cooperació 
i Desenvolupament, Ariel 
Monells.

Durant l’acte es va 
projectar un documental 
anomenat El llegat de la 
cooperació en el qual els 
set regidors i regidores de 
Cooperació que ha tingut 
el consistori d’ençà la ins-
tauració dels ajuntaments 
democràtics –Antonia 
Castellana, Núria Garriga, 
Òscar Navarro, Hortènsia 
Ràfols, Víctor Puntas, 
Jessica Revestido i Sílvia 
Guillen– expliquen  com 
ha avançat la cooperació a 

Molins de Rei des del 1998 
fins a l’actualitat.

Silvia Guillén, actual 
regidora de Cooperació, 
va ser l’encarregada 
d’explicar les principals 
accions que s’estan duent 
a terme des de la Regidoria 
de Cooperació, com, per 
exemple, la Mostra de 
Cinema de Drets Humans, 
el Consell de Molins de 
Rei Solidària, la Campanya 
“Contrarumors” i els tallers 
d’Educació per la Pau, 
entre d’altres... També es va 
fer la presentació del nou 
Pla Director de Cooperació 
al Desenvolupament, Pau i 
Drets Humans 2017-2021, 
on es reflecteixen les línies 
de treball en matèria de 

Cooperació fins a l’any 
2021.

Finalment va cloure l’acte 
el director de Cooperació 
de la Generalitat de  
Catalunya, Manel Vila, qui 
va posar l’èmfasi en la tasca 
que ha dut a terme  Molins 
de Rei Solidària, ja que és 
un referent de cooperació 
municipal al territori.

Molins de Rei Solidària 
ha estat present enguany 
en diversos actes de cele-
bració des del Consell com 
la Festa de la Solidaritat, 
l’acte central de Molins de 
Rei Solidària, i com a pre-
gonera de la Festa Major 
2018.

Molins de ReiSolidària   

Molins de Rei Solidària fa un 
repàs als 20 anys de vida

L’oficina del Baix 
Llobregat-Centre està duent 
a terme, com cada any, una 
campanya de recollida de 
joguines noves perquè Ses 
Majestats els Reis Mags 
d’Orient puguin visitar els 
infants de famílies amb pro-
blemes socials o econòmics. 
Es demana que les joguines 
no siguin ni bèl·liques ni 
sexistes. 

En coordinació amb els 
Serveis Socials de la vila i 
dels municipis de l’àmbit 
d’influència de l’oficina de 
la Creu Roja s’acorden les 
famílies a qui s’ha d’ajudar. 
En el cas de Molins de Rei, 
enguany hi haurà uns 95 
infants que es beneficiaran 
de les joguines que es recu-
llin amb la solidaritat de 
la gent. També se’n bene-
ficiaran uns 20 infants del 
Papiol, 40 de Cervelló, 30 
de Corbera de Llobregat, 
190 de Sant Vicenç dels 
Horts, 15 de la Palma de 
Cervelló, 20 de Torrelles 
de Llobregat i 190 de 
Vallirana.

Les famílies que es 
beneficien de la campanya 
han hagut de passar prèvia-

ment pel circuit de Serveis 
Socials de la seva localitat, 
on un assistent social valora 
i avalua les seves necessi-
tats i proporciona a Creu 
Roja una llista amb dades 
fidedignes de les persones 
beneficiàries. D’aquesta 
manera la campanya és per-
sonalitzada i cadascun dels 
regals s’adreça a un infant 
amb nom i cognoms.

Per altra banda, la cam-
panya es pot fer gràcies a la 
participació dels voluntaris 
de la Creu Roja que, a banda 
de fer de Reis Mags, també 
fan tasques de sensibilit-
zació com ara projeccions 
de pel·lícules, maratons 
radiofòniques, gimcanes o 
activitats en parcs de Nadal 
amb l’objectiu de sensibi-
litzar la societat sobre les 
desigualtats socials i econò-
miques que pateixen alguns 
nens i nenes, la integració 
cultural i la importància 
de la joguina en l’educació 
dels infants com a mitjà per 
aconseguir el desenvolupa-
ment intel·lectual, efectiu i 
social dels infants. 

Redacció

Prop d’un centenar d’infants 
molinencs rebran joguines 
recollides per la Creu Roja

L’Ajuntament de Molins 
de Rei ha rebut, per pri-
mera vegada, el reconeixe-
ment de Ciutat Amiga de 
la Infància, una iniciativa 
liderada per UNICEF que 
té per objectiu desenvolu-
par polítiques concretes per 
millorar el benestar dels 
infants.

Aquest distintiu sig-
nifica que, com a mínim, 
en el període 2018-
2022 l’Ajuntament ha 
d’incorporar la infància i 
l’adolescència en el cen-
tre de l’agenda política i 
social, i fer que els infants 
i adolescents en siguin els 

protagonistes.
Molins de Rei ha obtin-

gut aquest reconeixement 
gràcies a disposar d’un Pla 
d’Infància i Adolescència, 
i d’un òrgan de participació 
com és el Consell d’Infants, 
creat el 2016. A més, 
l’Ajuntament també ha creat 
una Taula de Seguiment i de 
Coordinació del Pla Local 
d’Infància i Adolescència 
i del Segell CAI (Ciutat 
Amiga de la Infància), com 
a únic òrgan de seguiment 
d’ambdós projectes.

Redacció

Molins de Rei és reconeguda com 
a Ciutat Amiga de la Infància

L’associació Prevenció i 
Informació Càncer Molins 
(PICAM), amb el projec-
te “Serveis per a pacients 
oncològics i hematològics 
amb pocs recursos econò-
mics”, ha guanyat la tercera 
edició del premi Memorial 
Josep Maria Salas i Peiró, 
dotat amb 1.000 euros. En 
aquesta edició s’hi han 
presentat sis projectes de 
caràcter benèfic o solidari.

El jurat, integrat pel fill 

i la filla de Josep Maria 
Salas, les presidentes locals 
de Creu Roja i d’Amnistia 
Internacional, i tres repre-
sentants institucionals de 
l’Ajuntament, ha valorat 
la trajectòria de PICAM, 
la tasca social i solidària 
dels seus membres i que 
compleix amb els objectius 
de les bases previstes en 
aquest premi. En nom de 
PICAM, Bernarda Moreira 
i Pilar Ustrell van rebre 

el premi de mans de Pep 
Salas, un dels dos fills de 
Josep Maria Salas i Peiró.

Les altres entitats que 
han presentat projectes 
han estat ACOSU, Salut 
Mental Baix Llobregat, el 
Col·legi Virolai, l’Associa-
ció Equinoteràpia Delta del 
Llobregat i l’Associació 
Alto Al Mobbing. 

Redacció

PICAM guanya la tercera edició del premi 
Memorial Josep Maria Salas i Peiró

Cedida per l'ajuntament Dan Costa

Cedida per la Creu Roja
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Tot i que el Sopar Solidari 
que des de fa 19 anys 
s’organitza a la vila és l’acte 
més visible i important dels 
que organitza la Junta Local 
de l’aecc-Catalunya contra 
el Càncer, durant tot l’any 
no parem de fer activi-
tats ben diverses, algunes 
de difusió i informació i 
d’altres per aconseguir fons 
per a poder lluitar contra 
aquesta malaltia. 

Us oferim un resum de 
les activitats fetes aquest 
2018.

El sopar solidari 
contra el càncer recapta 

més de 12.000 euros
El passat 17 de no-

vembre, el Foment CiA va 
acollir el tradicional sopar 
a favor de la lluita con-
tra el càncer. Ja són 19 les 
edicions d’aquest esdeve-
niment, que comporta un 
gran esforç organitzatiu per 
part de les components de 
la Junta Local de l’aecc-
Catalunya contra el Càncer 
de Molins de Rei. També 
es compta amb el suport de 
l’Ajuntament, el ressò de 
Ràdio Molins de Rei i la 
col·laboració del Foment. 

Amb presentació a càrrec 

de Maribel Rodríguez i ben-
vinguda de la presidenta 
de la Junta, Joana Solans, 
el sorteig va ser conduït 
per Josep Roca i Regina 
Tarragó, i els parlaments van 
ser a càrrec de l’alcalde de 
la vila, Joan Ramon Casals; 
de Cristina Salat, sotspresi-
denta de l’aecc Barcelona, 
i del doctor Albert Biete, 
oncòleg radioterapeuta, pre-
sident del Comitè Tècnic de 
l’entitat, que va recalcar la 
importància de la investiga-
ció gràcies, en bona mesu-
ra, a aportacions d’actes 
altruistes com aquest sopar. 
Vam comptar també amb 
l’actuació musical del quar-
tet So-nats. 

Més de 240 persones van 
comprar el tiquet d’aquest 
sopar a 32 €. Es van ven-
dre  ràpidament els 1.500 
números a 3 € per al sorteig 
de lots de regals cedits per 
botigues i comerços de la 
vila, a qui cal donar les 
gràcies com sempre per la 
seva valuosa col·laboració. 
Els agraïments apareixen en 
aquesta mateixa publicació. 
Es van recaptar 12.212 €: 
hi va haver 11 aportacions 
de fila 0 i bastants dona-
tius anònims. A la suma de 

tot plegat cal descomptar 
encara algunes despeses per 
saber la quantitat final. 

Les components de la 
Junta esperem amb il·lusió 
l’any vinent per poder arri-
bar al 20è aniversari i cele-
brar-ho, un cop més, amb el 
poble de Molins de Rei.

2a Gala Bojos pel Ball 
Mostra de ball que es 

va celebrar el 27 d’octubre 
també al Foment CiA, i va 
combinar ball i solidaritat. 
Els organitzadors –Dance 
Studios, de Josep Roca i 
Regina Tarragó– van pensar 
a ajudar l’aeec-Catalunya 
contra el Càncer i així, la 
recaptació del darrer ball, a 
10 €, es va destinar a aques-
ta causa. Es van recaptar 
410 €. La Junta Local 
agraeix una vegada més la 
solidaritat d’aquests balla-
dors i dels organitzadors de 
la vetllada.

Commemoració 
del Dia contra el 
Càncer de Mama

El passat 19 d’octubre, 
tot i l’amenaça de pluja, 
les components de la Junta 
Local de l’aecc van estar a 
les escales del carrer Major 

per donar informació i posar 
llaços rosa als nombrosos 
vianants que passaven, ja 
que era dia d’Encants.

Dins d’aquest context, 
algunes membres de Junta 
van participar a la Cursa de 
la Dona, que es va celebrar 
a Barcelona l’11 de novem-
bre per sensibilitzar sobre 
aquest tipus de càncer.

Recaptació per 
la Festa Major

Com és costum, els dies 
de Festa Major –aquest any, 
el 28 i 30 d’octubre– es 
van instal·lar a diversos 
indrets de la vila taules 
informatives i guardioles 
per recaptar fons per a la 
investigació, campanyes de 

prevenció, conscienciació i 
atenció directa al malalt i 
als seus familiars. La quan-
titat recaptada va ser de 
4.731,99 €.

Campanya contra 
el càncer de pell i 

efectes nocius del sol
Exposició al CAP la 

Granja del 7 al 18 de maig, 
sota el lema: “Exposició 
solar”, amb cartells expli-
catius, mentre membres de 
l’aecc donaven informació 
sobre factors de risc i mane-
res de protegir-se del sol. 
Dins la mateixa campanya, 
es va posar una taula infor-
mativa, com cada estiu, a la 
piscina municipal, enguany 
l’11 de juliol, amb reparti-

L’aecc-Catalunya contra el càncer de Molins 
de Rei fa diverses activitats durant tot l’any

Agraïments per al Sopar de l’aecc:
Abre&Pisa serralleria, Actual Perruquers, Agència de Viatge, Agrollavors 

superverd SL, Ajuntament, Alfa Molins centre de rehabilitació, Älmä, 
Amare, Aneto natural SL, Antonio Gil, Antonio Soto, Ara’s style, Ariadna 
Murio, Artgràffic, Bar Diana, Bar el Padrino, Be Real Barber Shop, Belén 
Balda, Bell Be espai bellesa i benestar, Big Mat Roca, Blan&co, Bo i Sa, 
Boca Orella, Bolsos Vila, Boss-net, Bouvardia Plantes i Flors, Bugui’s Kids, 
Cafè del Passeig, Cafès Eulàlia, Cafeteria la Góndola, Cal Limpia, Cal 
Manyet, Cal Marc, Cal Mingo, Cal Miquel del Vi, Calçats Casanova, Calçats 
Munné, Calçats Oriol, Calzedonia, Camina Tràfecs, Cansaladeria Cal Barza, 
Caravan Made, Carles Bover Molins de Q, SL, Carme Fiter, Carnisseria 
Àngels, Carnisseria Cal David, Carnisseria Cal Ginés, Carnisseria Montse, 
Carnisseria Sadurní, Carns J&J, Casal de la Dona, Catec, Caves Carolina 
de Masachs, Caves Recaredo, Caves Vives Ambròs, Centre Casals Balcells, 
Centre Mèdic Dra. Carmen Juez, Choco Repunt, Churreria el Rincón, 
Clínica Veterinària la Granja, Club Esportiu Incresa, Cocoliam, Colla 
dels Miquels, Comercial Lomark, Condis Supermercat 060, Congelats el 
Glaçó, Coquette, Cori, Cortiner SA, Danna, Dasler, Decoració Molins, 
Maria Navarrete, Demana un Desig, Donna, Drogueria Campmajó (pl. de 
la Creu), Drogueria Campmajó Dispunt, Dulcería-Panadería Isabel Ruano, 
EICA Càtering, El Llaç, El Molí de Vent Granja i Gelateria, Encarnació 
Torres, Estanc de la Plaça, Estanc Margarit, Estanc Miret, Estètica Boters, 
Estètica Isabel Ballesteros, Facial Perfumeries, Família Fisas Ollé, Família 
Goñi, Farmàcia Codina, Farmàcia del Passeig, Farmàcia Lozano, Farmàcia 
M. Àngels Mas, Farmàcia Marc Espinet, Farmàcia Milà, Farmàcia Núria 
Brun, Farmàcia Roca, Farmàcia Valls, Farmàcia Xuclà, Ferrero Ibérica SA, 
Ferreteria Artés, Ferreteria Rovtor SA, Figueres Perruquers, Fina Cabestany, 
Flor Moya, Floristeria Reig, Foment CiA, Font de la vida, Forn de Pa i 
Degustació Emília, Forn de St. Miquel, Forn del Pont, Forn i Pastisseria 
Arenas, Forn Verdaguer, Foto Genia, Foto Prix, Fruita i Verdura Carme, 
Fruites i Verdures la Pagesa, Fruites i Verdures Aresté, Fruites i Verdures de 
la Terra, Fruites i Verdures els d’Ordal, Fruites i Verdures Zaragoza, Fruites 
Neus, Fundació Agrària Molins de Rei, Futbol Club Barcelona, Gabriel 
Díaz, Garatge Nacional Vallès, Gasoses Mallorca, Gema García, Gèneres 
de Punt Isabel, Granja Armengol, Grapats de la Terra, Guinot Prunera, 
Halcón Viajes, Herbes i Coses, Idesco Selvert, In Corpore Sano, Intersport, 

Ital’or, J. Ribé, Jardineria la Noguera, Jaume Parés SL, Joana Tortolà, 
Joieria Bassons cdb, Joieria i Rellotgeria Monfort (Pi i Margall), Joieria i 
rellotgeria Monfort (Terraplè), Josa Òptics, Josep Botella, Josep M. García, 
Josep Roca/Regina Tarragó, Juganers, Juvenil, Klins, L’Esperança del Peix, 
La Bar de Bo, La Comercial, La Fleca de Dalt, La Fruiteria de Molins, La 
Palmarenca, La Yaya Costurera, Les Coses Bones, Les Palmerines, Les 
Pastes José, Llibreria Amèlia, Llibreria Barba, Llibreria i Papereria Arola, 
Llibreria Papereria Rompeolas, Lliri d’Or, Lluís Martínez Retolació, Loli 
Sánchez, Lourdes Carrasco, Love Paradise, M. Rosa Padilla, Magda Arbolí, 
Manyeria M. Tarragó, Manyeria Pere Soler, Map Molins Electrodomèstics, 
Mari Yherla, Maribel Rodríguez, Marta Tugas, Martí Bofarull, Maset del 
Lleó, Matossers, MC Home, Mercè Coca, Merceria Maica, Montse Vidal 
i alumnes del Taller, More Travel, Motos Costa, Nails & Beauty, Narosa 
Promocions SL, Natur House, Naturana Ibérica SA, N-joy, Nova Imatge, 
Oficentre, Òptica Bofill Bassons, Òptica el Canal, Òptica Feliu, Òptica 
Molins, Òptica Sant Jordi, Pannus, Pans Artesans Granier, Paqui Blázquez, 
Pascual Padilla, Pastes Araceli, Pastisseria Cardona, Pastisseria Ambròs, 
Pastisseria Roca, Pebre Negre, Penya Barcelonista Blaugrana, Perfum, 
Perruqueria Amparo Gavara, Perruqueria Boltà, Perruqueria Dolores 
de Amo, Perruqueria i Imatge, Perruqueria Imatgen’s, Perruqueria Joan 
García, Perruqueria Llagostera, Perruqueria Marisol Brosa, Perruqueria 
Raffel Pagès (la Granja), Perruqueria Unisex Hernández, Personal, Pilar 
Raventós i Col·lectiu de Viudes, Pintures Molins, Polleria Amparo, Polleria 
Joan, Polleria Loli, Power People, Qué fue?, Quirolife, Ràdio Molins 
de Rei, Ramsol, Restaurant 4 Canyes, Restaurant Batecs, Restaurant 
el Tast, Restaurant Entreplats, Restaurant l’Àpat, Restaurant Nimbin, 
Restaurant Samaranch Park, Restaurant Sushi Kimura, Rosa-ae, Rosita 
Pérez, Rostisseria Ca l’Elvira, Salvador i Pepi Balls de Saló, Secopa SL, 
Setembre, Shirokuma, Sole Martínez, Spot 10, Stètic Centre d’Estètica, 
Stil, Sushi Kimura, Tallers Mercedes Benz, Tattoo Drow Studio, Teràpies 
Naturals Julià, Terra d’Artemisa, Terra Viva, Terrasses del Montsant SL, 
Tintoreria Major 39, Toscano, Tot a 10, Trama Moda, Traska Truska, 
Unglam, Val més Estil, Valls Flors, Velo, Verd Poma 

i a tothom que hi ha col·laborat, MOLTES GRÀCIES!

Junta Local de l’aecc-Catalunya contra el Càncer

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa
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ment de productes fotopro-
tectors als molts usuaris de 
la instal·lació.

Altres activitats de la 
Junta Local de l’aecc-
Catalunya contra el 

Càncer
Participació a la 

VII Mostra d’Entitats 
Sociosanitàries a la plaça 
del Palau el 7 d’abril. Estand 
a la Fira de la Candelera 
del 2 al 4 de febrer. 
Participació en les reunions 
del Consell Municipal de 
Salut i a la Taula per a la 
Cohesió Social i Territorial. 
Col·laboració mensual a 
Ràdio Molins de Rei i amb 
altres entitats de la vila. 
Seguim oferint el servei 
gratuït de psicooncologia, 
els dimecres a la Federació 

Obrera, per a afectats de la 
malaltia i familiars. Cal cita 
prèvia trucant al telèfon 93 
200 20 99.

Com veieu, les nos-
tres activitats no són úni-
cament recaptatòries, sinó 
que mitjançant diverses 
campanyes estem a peu 

de carrer per donar infor-
mació i suport a qui ens 
ho demana, i derivem la 
persona als professionals 
corresponents, si és el cas. 
El resum de totes les acti-
vitats de l’any es recull en 
una Memòria, que podreu 
consultar si contacteu amb 

nosaltres al telèfon 600 420 
405. Hi ha moltes causes 
per les quals lluitar i a la 
nostra població n’hi ha una 
bona mostra. 

El càncer, però, de més 
a prop o de més lluny ens 
toca a tothom. L’aeec abasta 
totes les franges de pobla-

ció, tots els tipus de càncer 
i té representació arreu. A 
nosaltres ens falten mans. 
Us animeu a fer aquest 
voluntariat? Us esperem. 
Gràcies.
Junta Local de Molins de 
Rei de l’aecc - Catalunya 

contra el Càncer

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

El dia 21 de novembre, a 
les 19.30 h, va tenir lloc un 
conferència-col·loqui a la 
seu del Fòrum XXI organit-
zada conjuntament amb el 
grup local Pla del Llobregat 
d’Amnistia de Catalunya 
sobre el tema “La situació 
de les dones i les nenes a 
l’Índia”, a càrrec de Lancy 
Dodem, portaveu de la 
Fundació Vicente Ferrer. El 
tema va suscitar interès i 
moltes van ser les persones 
que van acudir al local del 
Fòrum XXI per assistir a la 
conferència.

Lancy Dodem ens va fer 
una exposició molt realista 
de la situació de les dones 
i les nenes en aquest gran 
país de més de mil milions 
d’habitants, amb una cul-
tura esplèndida i una gran 
riquesa lingüística, ja que 
s’hi parlen més de 400 llen-
gües diferents reconegudes 
en el seu ús al Parlament de 
la nació. Però també és el 
quart país més perillós del 
món per néixer dona.

Ser dona a l’Índia és, 
sovint, un assumpte compli-
cat. Malgrat que el Govern 
indi ha aprovat noves lleis 
a favor de la dona i el seu 
desenvolupament, en un 
país tan gran, implantar els 
programes demana molt de 
temps.

La tradició mana i més si 
parlem de societats rurals, 
on els efectes de la globalit-
zació encara són molt lluny 
d’influir en un canvi dels 
costums ancestrals, cos-
tums que també perviuen 
en les grans ciutats encara 
que convisquin amb acti-
tuds més obertes.

Néixer nena és consi-

derat avui encara com una 
càrrega per a la família: el 
pare s’haurà d’endeutar en 
molts casos per donar-li un 
dot que li permeti trobar 
marit. És per això que mol-
tes famílies inverteixen poc 
en la seva educació i mol-
tes vegades deixen d’anar 
a l’escola sense acabar 
els estudis més bàsics. El 
millor tracte, tant pel que fa 
a l’educació com a la sani-
tat, sempre serà reservat als 
fills mascles, ja que aquests 
seran els responsables de 
mantenir els pares quan ja 
no puguin treballar.

A partir del seu matri-
moni, les joves índies pas-
sen a dependre totalment 
de la família del marit i 
sovint van a viure en zones    
allunyades del seu lloc 
de naixement amb tot el  
que això suposa: costums 
i idiomes diferents, manca 
de xarxa de suport familiar, 
compartir vivenda amb els 
parents del seu marit, etc.

Una dona índia treballa 
molt: al camp, a casa, amb 
la família sovint extensa... 
És el pilar de l’economia 
familiar, però ella no dispo-
sa dels recursos econòmics 
ni de coneixements bàsics 
per millorar la seva situació 
ni la de les seves filles.

Aquest és el panorama 
que es va trobar Vicente 
Ferrer a mitjan anys 50 
del segle passat quan es va 
instal·lar a Anantapur, al 
sud-est de l’Índia, en una 
de les zones més pobres 
i desertitzades del país. I 
així va començar aquest 
acompanyament a les per-
sones per anar millorant a 
poc a poc la seva situació. 

Moltes persones coneixen  
la Fundació Vicente Ferrer 
(FVF) i la gran feina de-
senvolupada al llarg de gai-
rebé mig segle. Projectes 
de salut, habitatge, dones, 
persones amb discapacitat i 
ecologia són els eixos d’un 
projecte integral que lluita 
contra la  pobresa.

En el cas de les dones, 
des de l’any 1982, la 
Fundació va crear un pro-
grama específic per al de-
senvolupament de la dona 
sobre dos eixos principals: 
educació i associacionisme. 
Per fomentar la participa-
ció de les dones en el seu 
entorn social i econòmic, la 
FVF va idear un associacio-
nisme basat en les agrupa-
cions de dones o sanghams 
i, per primera vegada, les 
dones prenen consciència 
dels problemes comuns i es 
donen suport mútuament. A 
través dels sanghams adqui-
reixen força i representació 
en les decisions que afecten 
les seves famílies i comuni-
tats, aprenen a ser indepen-
dents i a administrar el seu 
propi capital, a iniciar petits 
negocis i emprenedories, i, 
el que és més important, 
a prendre consciència dels 
seu drets i el reconeixement 
per part de la societat. Per 
promoure la independèn-
cia econòmica de la dona 
es va fundar el Fons pel 
Desenvolupament de la 
Dona. A través seu, els con-
sells de dones desenvolu-
pen el seu propi sistema de 
microcrèdits finançat i ges-
tionat per elles mateixes. 

Abans de la creació dels 
sanghams cap dona podia 
pensar ni tan sols en la pos-

sibilitat d’iniciar una activi-
tat econòmica donades les 
seves condicions socials i 
culturals a què està sotme-
sa.

De tot això i moltes més 
coses ens va parlar Lancy 
Dodem en una estona que 
se’ns va fer curta i que ens 
va ajudar a entendre una 
mica més com viuen les 
dones a l’Índia rural.

“Si hem de canviar el 
món, ho hem de fer entre 
tots. La veu dels ciutadans 
pot canviar el rumb del 
planeta. No té cap sentit 
lamentar-se. Cal posar-se 
mans a l’obra”:  Vicente 
Ferrer, El poder de l’acció

Grup del Llobregat 
d’Amnistia de Catalunya

La situació de les dones i les nenes a l´Índia 
Carme Gen Navin

Carme Gen Navin
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ÀNGEL BEUMALA 
(A.B.): Hi havia precedents 
de científics a la teva famí-
lia?

CORAL SANFELIU 
(C.S.): No. El meu pare va 
començar a treballar de ben 
petit i va acabar tenint la seva 
pròpia empresa, Sanfeliu SA, 
dedicada a la venda de ferro 
per a la construcció. La mare 
havia estudiat el que llavors 
se’n deia Comerç i portava 
els comptes en una fàbrica. 
Ells no tenien estudis uni-
versitaris, però sempre van 
voler que els seus fills en 
tinguessin. Recordo que el 
meu pare deia: “La meva filla 
és biòloga!” i a mi em feia 
vergonya, però ell n’estava 
molt content i orgullós. El 
meu germà gran va estudiar 
enginyeria electrònica. 

A.B.: I per què vas triar 
biologia?

C.S.: Abans hi havia el 
batxillerat de “ciències” i el 
de “lletres”, i a mi m’atreien 
més les ciències. A l’Institut 
de Manresa vaig tenir un pro-
fessor de ciències naturals 
molt bo i em vaig enamorar 
dels organismes vius, i per 
això vaig decidir que faria 
biologia. Després també 
va fer que m’hi decantés 
l’observació de la natura en 
múltiples excursions a la 
muntanya. Penso que tenir 
accés a una educació escolar 
de qualitat és importantís-
sim per al desenvolupament 
personal i per això hem de 
lluitar al costat dels nostres 
docents en aquests temps de 
retallades.

A.B.: I com va ser que 

vas entrar a treballar al 
CSIC i t’especialitzessis en 
neurodegeneració?

C.S.: Va ser una mica 
circumstancial. Quan vaig 
acabar la llicenciatura de 
Biologia vaig treballar en una 
empresa farmacèutica i des-
prés vaig tornar a la univer-
sitat per fer la tesi doctoral. 
Amb la tesi acabada, l’any 
1986 vaig fer oposicions i 
vaig entrar de funcionària al 
CSIC. En aquella època era 
més fàcil, ja que no demana-
ven que haguessis fet tanta 
recerca postdoctoral com 
succeeix ara. De totes mane-
res, sortir a treballar fora, en 
altres centres i universitats, 
és una formació important en 
la nostra feina i ho vaig fer 
després: un any a Londres i 
un altre a Vancouver. Pel que 
fa a l’especialització, tenia 
clar que volia investigar el 
sistema nerviós i de primer 
em vaig dedicar a la neu-
rotoxicitat dels contaminants 
ambientals. El fet de dedicar-
me a la neurodegeneració va 
venir després. A principis de 
segle, quan es va començar a 
veure que amb l’allargament 
de la vida hi hauria una epi-
dèmia de malalties neurode-
generatives, m’ho vaig agafar 
com un repte personal de 
servei a la societat, per con-
tribuir a reduir la demència 
en la gent gran.

A.B.: Quantes persones 
formen part del teu equip 
de recerca i com és la vostra 
feina?

C.S.: Atesa la poca inver-
sió en recerca, és molt difí-
cil estabilitzar investigadors 

joves als grups i els grans es 
van jubilant amb molt poc 
recanvi. No saps si podràs 
contractar l’any que ve... 
Tot és molt precari. En el 
meu equip, actualment som 
jo mateixa, un investigador 
postdoctoral, un de predocto-
ral, dos investigadors sènior 
i ara incorporarem tres estu-
diants de màster. Ens coor-
dinem amb altres grups per 
optimitzar recursos, tecno-
logia i mostres biològiques. 
Tots els joves estan molt 
motivats i fa molta il·lusió 
treballar amb ells. Ara farà 
tres anys que vam començar 
aquesta línia d’investigació 
de la molècula del resvera-
trol. La nostra feina és de 
laboratori: estudiar cons-
tantment, dissenyar projec-
tes, aconseguir finançament 
per portar-los a terme, prepa-
rar experiments –ja sigui en 
cultius cel·lulars, en ratolins 
o en mostres humanes–, obte-
nir els permisos pertinents 
dels comitès ètics per fer-
los, analitzar els resultats i 
finalment difondre’ls publi-
cant articles o assistint a con-
gressos. A part, personalment 
també col·laboro en revistes 
internacionals revisant arti-
cles científics abans que es 
publiquin i també soc mem-
bre de tribunals d’avaluació 
de persones que presenten la 
seva tesi doctoral o la seva 
tesi de màster.

A.B.: L’article que us ha 
publicat la revista científica 
Molecular Neurobiology, i 
del qual se’n va fer ressò 
la premsa el juny de 2018, 
explica que sou investi-

gadors de diversos orga-
nismes: IIBB, IDIBAPS, 
CIBER... Ens ho pots acla-
rir?

C.S.: El CSIC es divi-
deix en diferents centres 
de recerca, que reben dife-
rents noms, i un d’ells és 
l’Institut d’Investigacions 
Biomèdiques de Barcelona 
(IIBB), que és on treba-
llem nosaltres. El que passa 
és que, tot i dependre del 
CSIC, no tenim una seu físi-
ca pròpia i som a la sisena 
i setena planta de l’edifici 
de Consultes Externes 
de l’Hospital Clínic de 
Barcelona. També fem servir 
instal·lacions de la Facultat 
de Medicina de la Universitat 
de Barcelona i de l’IDIBAPS 
(Institut d’Investigacions 
Biomèdiques August Pi i 
Sunyer), organització a la 
qual també pertanyo, que són 
en el mateix Campus. Per 
això, quan publiquem, hem 
de posar que som investiga-
dors de l’IIBB, de l’IDIBAPS 
i d’altres llocs d’on rebem 
ajuts, com ara el CIBER 
(Centros de Investigación 
Biomédica en Red), de 
l’Instituto de Salud Carlos 
III, que pertany al Ministerio 
de Ciencia, Innovación y 
Universidades, i d’altres. 

A.B.: La descoberta que 
heu fet obre la porta a con-
siderar el resveratrol com a 
preventiu o alentidor de la 
malaltia d’Alzheimer. Cal 
matisar, però, que els expe-
riments els heu fet en rose-

gadors i que, en humans, la 
malaltia és molt més com-
plexa. 

C.S.: Jo sempre explico 
que als ratolins els sabem 
curar molt bé, però que als 
malalts humans, de moment, 
no. Els rosegadors que fem 
servir tenen les mutacions 
gèniques de l’Alzheimer 
hereditari. En canvi, només 
un petit percentatge dels 
malalts d’Alzheimer tenen 
la malaltia hereditària. Dit 
d’una altra manera: en més 
del 90% de casos de malalts 
d’Alzheimer s’identifiquen 
els símptomes clínics i la 
patologia cerebral, però no 
sabem quin n’és l’origen, la 
causa que desencadena els 
canvis cerebrals neurodege-
neratius. Sabem que tenen 
una malaltia progressiva i 
que es comença a desenvolu-
par molt abans que sorgeixin 
els primers símptomes. És 
a dir, que quan notem que 
un familiar es desorienta, 
que perd la memòria, que 
ell mateix et diu que no està 
bé, se li fan les proves i se li 
diagnostica que té Alzheimer, 
en realitat ja feia deu o vint 
anys que la malaltia li estava 
evolucionant. Els neuròlegs 
en diuen la fase preclínica. 
Tornant a l’experiment que 
vam fer nosaltres als ratolins, 
vam donar-los unes concen-
tracions molt altes de resve-
ratrol, una proporció de 100 
mg per kg de pes, que seria 
l’equivalent a mig gram de 
resveratrol al dia en una per-

La científica Coral Sanfeliu Pujol investiga com prevenir la malaltia de l’Alzheimer

“L’Alzheimer és una malaltia progressiva que 
es comença a desenvolupar 10 o 20 anys abans 
que sorgeixin els primers símptomes i de la qual 
desconeixem l’origen en més del 90% dels casos”

L’equip de recerca de Coral Sanfeliu va aparèixer als mitjans de comunicació el juny 
de 2018 arran del descobriment del perquè un compost del raïm, el resveratrol, 
protegeix contra l’Alzheimer en models de ratolins amb la malaltia. La Coral va 

néixer a Sabadell l’any 1954, va residir a Manresa fins als 18 anys i viu a Molins de Rei des 
de l’any 1990. Doctora en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, va entrar a 
treballar al CSIC (Consell Superior d’Investigacions Científiques) l’any 1986. Al llarg de 
trenta-dos anys de recerca ha dirigit i participat en nombrosos projectes d’investigació, ha 
publicat més 90 articles en revistes internacionals, ha escrit capítols de diversos llibres en 
anglès i és membre de cinc societats científiques, entre les quals la International Society 
to Advance Alzheimer’s Research and Treatment (ISTAART). Ens trobem a la redacció 
d’El Llaç just quan acaba d’arribar de la Xina, d’un congrés sobre les aplicacions del 
resveratrol en la salut organitzat a la ciutat de Xi’an, i pocs dies abans que marxi cap a 
una reunió a Brussel·les per tractar el futur de la recerca europea en neurociència. En 
aquesta entrevista ens explica les seves investigacions, la importància de la prevenció en 
la malaltia de l’Alzheimer i les perspectives de futur de la nostra societat pel que fa a la 
salut i l’envelliment.

Coral Sanfeliu, el dia de l’entrevista
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sona, i els vam tractar sis 
mesos. Llavors es va veure 
una millora en el teixit cere-
bral i un efecte protector con-
tra la pèrdua de memòria. El 
problema és que això encara 
no ho podem traslladar als 
humans, perquè, en propor-
ció, si un ratolí viu dos anys, 
aquest experiment suposaria 
en una persona fer-li un trac-
tament de 20 anys, i, pel que 
he dit abans, sense saber si 
tindrà la malaltia. A part que 
en els estudis clínics amb 
humans que s’han fet fins 
ara, les dosis són baixes i 
durant poc temps, perquè, és 
clar, hem d’assegurar primer 
que no hi hagi efectes secun-
daris. 

A.B.: Llavors, qui-
nes expectatives hi ha de 
trobar un remei per a 
l’Alzheimer?

C.S.: Quan una persona 
està malalta d’Alzheimer, 
les neurones estan molt 
degradades, han perdut les 
connexions i és molt difícil 
recuperar el seu cervell. És 
possible que els tractaments 
que funcionen en els ratolins 
d’Alzheimer siguin efectius 
en l’etapa preclínica, o molt 
inicial, de la malaltia. En 
aquest congrés sobre el res-
veratrol fet a la Xina, del qual 
acabo d’arribar, he presentat 
l’experiment fet amb rose-
gadors acabat d’esmentar, 
un altre treball que hem fet 
donant una dieta alta en greix 
als animals i un tercer treball, 
que encara no s’ha publicat, 
que hem fet amb limfòcits 
immortalitzats de malalts 
d’Alzheimer. En tots tres 
casos hem vist com el resve-
ratrol activa diversos meca-
nismes neuroprotectors i del 
que es coneix amb humans, 
ja que s’han fet uns pocs 
estudis clínics preliminars 
amb malalts d’Alzheimer, sí 
que s’ha vist que el resve-
ratrol arriba al seu cervell 
i que té algun efecte bene-
ficiós, però sense arribar a 
guarir. Com a conclusió, en 
el congrés vam exposar que 
és molt important fer més 
assajos clínics per definir una 
finestra de dosi, i de temps, 
que sigui bona per preve-
nir l’Alzheimer i el deterio-
rament del cervell durant 
l’envelliment. Per tant, fins 
que no se sàpiga això, i hi 
hagi més estudis, no cal que 
ningú es compri per Internet 
pastilles de resveratrol!

A.B.: Pel que dius, sem-
bla que el repte que teniu 
és trobar un marcador que 
t’avisi que tindràs la malal-
tia i començar de seguida a 
prevenir-la, oi?

C.S.: Sí, molts investi-
gadors estan treballant per 

trobar biomarcadors en sang 
en el període preclínic de 
què parlàvem. Nosaltres hem 
col·laborat amb neuròlegs en 
un d’aquests estudis en sang 
de malalts. Potser la gent es 
pensa que la ciència aviat 
desenvoluparà una pastilla 
per quan tingui Alzheimer, 
que se la prendrà i que al 
cap de poc ja estarà bé. I 
això no serà fàcil, i en som 
molt lluny encara. Per tant, 
si sabem que una de cada 
deu persones, quan siguin 
gran, tindrà Alzheimer i que, 
per tant, potser ens tocarà a 
nosaltres, el que hem de fer 
és prevenir-lo o retardar-ne 
l’aparició portant un estil de 
vida saludable que ens faci 
el més resistents possible a 
les malalties neurodegenera-
tives.  

A.B.: Quina diferència 
hi ha entre demència senil i 
Alzheimer?

C.S.: Demència senil és 
un concepte que es troba en 
desús entre els especialis-
tes neuròlegs i que seria la 
demència associada a l’edat 
no diagnosticada. La pèrdua 
de connexions neuronals, i, 
per tant, la manca de capa-
citat cognitiva i de memòria, 
pot ser deguda a l’Alzheimer, 
però també a unes altres cau-
ses, com ara una malaltia 
vascular, una mixta alzhe-
imer-vascular, una malaltia 
frontotemporal, alguns par-
kinsonismes, etc. Tanmateix, 
al voltant del 60% de les 
anomenades “demències 
senils” són provocades per 
l’Alzheimer. En termes 
mèdics, aquesta malaltia es 
caracteritza per la presència, 
principalment en l’hipocamp 
i l’escorça cerebral, de dues 
proteïnes anòmales que va 
descobrir Alois Alzheimer fa 
més de 100 anys. Hi ha un 
excés del pèptid beta amiloi-
de en agregats, inicialment 
solubles, que són tòxics per a 
les neurones i després acaben 
formant uns dipòsits cone-
guts com “plaques amiloi-
des”. També, dins les neu-
rones s’acumula un material 
filamentós format per cade-
nes de proteïna tau que adop-
ta conformacions anormals, 
perquè té massa grups fosfat 
i s’agreguen en els “cabdells 
neurofibril·lars”. Això fa que 
les neurones vagin perdent 
les seves connexions i acabin 
morint.

A.B.: El resveratrol és 
un compost que es troba 
en el raïm. Recomanes que 
mengem més raïm i bevem 
més vi?

C.S.: Pel que fa al vi, 
el vi negre conté resvera-
trol, però hauríem de beure 
entre 30 i 40 ampolles de vi 

negre al dia per arribar a la 
dosi de resveratrol adequada. 
Per tant, no és viable acon-
seguir una dosi terapèutica 
de resveratrol bevent vi. Se 
n’hauria de beure tant que 
abans agafaríem un coma 
etílic! Ara bé, el raïm negre 
menjat amb pell, els cacauets, 
l’anomenada fruita del bosc 
(maduixa, gerd, nabiu, móra, 
grosella, etc.) i el cacau són 
aliments que en porten. En 
el congrés que esmentava 
es va concloure que en la 
dieta podem ingerir uns 4 
mg de resveratrol que, sense 
ser terapèutic, ja poden tenir 
algun efecte beneficiós.

A.B.: Com s’ha arribat 
a investigar el resveratrol? 
Va ser degut a l’atzar, com 
moltes vegades passa en els 
descobriments?

C.S.: El resveratrol es va 
descobrir fa anys quan es 
buscaven compostos de tipus 
fenòlics en extractes de plan-
tes medicinals xineses. Les 
molècules amb una estruc-
tura química on hi ha un 
anell fenol tenen propietats 
antioxidants. Després es va 
trobar en uns altres productes 
vegetals i es va anar estu-
diant. Primer es va establir 
que tenia propietats cardio-
vasculars i anticancerígenes, 
i després hem arribat al cer-
vell. Quan ens vam posar 
a estudiar el resveratrol ja 
hi havia treballs que sugge-
rien efectes neuroprotectors. 
Nosaltres hem fet un pas més 
demostrant els mecanismes 
moleculars que incrementen 
la funcionalitat de les neuro-
nes i aturen l’acumulació de 
les proteïnes neurotòxiques 
de l’Alzheimer de què par-
làvem. 

A.B.: Què vol dir que 
una molècula té propietats 
antioxidants? 

C.S.: Un antioxidant 
cel·lular és una molècu-
la que atura les reaccions 
electroquímiques encadena-
des que inicia l’oxigen en 
les membranes i orgànuls 
de les cèl·lules, i que les 
acaben deteriorant. L’oxigen 
el necessitem per respirar i 
generar energia, però seria 
perillós si no tinguéssim 
antioxidants al cos com ara 
el glutatió, la melatonina, la 
vitamina E i d’altres. En un 
estat d’excés d’oxidació hi ha 
massa molècules reactives, 
les anomenades “radicals lliu-
res”. Els radicals lliures con-
tribueixen a l’envelliment de 
la pell i tot l’organisme. Amb 
una dieta adequada de fruita i 
verdura, i un bon oli d’oliva 
verge com es recomana en 
la dieta mediterrània, s’obté 
una diversitat d’antioxidants, 
a part de vitamines i altres 

nutrients.
A.B.: Per evitar o alentir 

l’aparició d’aquestes malal-
ties neurodegeneratives, he 
llegit en entrevistes que 
t’han fet que recomanes 
hàbits com l’exercici físic, 
evitar l’estrès i dormir més 
de sis hores. 

C.S.: En efecte, l’estil de 
vida és important contra la 
neurodegeneració. Al labo-
ratori també investiguem els 
mecanismes beneficiosos de 
l’exercici físic en el cervell. 
L’exercici físic moderat és 
beneficiós perquè activa les 
defenses de l’organisme. 
L’esport no ha de ser ni 
massa fluix ni massa fort, i 
les darreres recomanacions 
per a la salut són de 150 
minuts setmanals, com a 
mínim, d’exercici aeròbic 
moderadament intens. Uns 
altres aspectes útils per a la 
salut cerebral els conec de 
treballs de col·legues. Per 
exemple, pel que fa al dor-
mir, l’ideal és entre 7 i 9 
hores, però no n’hi ha prou 
amb això: cal que el son 
sigui de qualitat. Si dorms 
malament, amb apnees o amb 
un son superficial, no descan-
saràs. Ara hi ha uns braçalets 
que mesuren els moviments i 
la freqüència cardíaca mentre 
dorms, de manera que pots 
obtenir una referència de la 
profunditat del teu son i saber 
la qualitat de les hores que 
dorms. Finalment, cal evitar 
l’estrès, que té molt a veure 
amb l’estil de vida apressat i 
competitiu de la nostra socie-
tat, pel qual suportem massa 
pressions, i sovint de ben 
petits. Una vegada vaig sentir 
que un pare li deia al seu fill 
que aquella nit no soparia 
perquè havia fallat un gol 
en una competició escolar. 
És clar que li deia de broma, 
però en el cervell del nen allò 
ja li va quedar gravat. 

A.B.: També recomanes 
fer aprenentatges nous, 
com ara aprendre a tocar 
un instrument musical, o 
un idioma, i també defenses 
el fet de jugar amb video-
jocs. Per què? 

C.S.: Està demostrat que la 
música activa circuits neuro-
nals diferents dels de la parla. 
Això passa en l’aprenentatge 
musical i també quan escol-
tes un concert. Però també 
hi ha la part social de tocar 
o cantar en grup, que és molt 
gratificant. Quantes vegades, 
amb la música, no se’ns ha 
posat la pell de gallina de 
l’emoció? Pel que fa als vide-
ojocs, no tots serveixen. Han 
de ser videojocs d’acció en 
els quals calgui prendre deci-
sions ràpides, per exercitar la 
percepció visual i l’agilitat 
mental. El conegut joc del 
Tetris, per exemple, no ser-
viria perquè és molt mecà-
nic i està demostrat que el 
cervell elabora un algoritme 
per jugar-hi. En el Tetris, 
la persona acaba movent 
les peces sense pensar, de 
forma automàtica. Finalment, 
l’aprenentatge d’idiomes és 
beneficiós perquè, com en 
tot aprenentatge nou, es fan 
noves connexions neuronals. 
En estudis de ressonància 
cerebral s’ha demostrat que, 
fins i tot, augmenta el volum 
de l’hipocamp. I encara que 
no siguin aprenentatges nous, 
també recomano llegir i fer 
activitats intel·lectuals per 
mantenir-se alerta.

A.B.: Una altra cosa que 
m’ha sorprès és que reco-
manes passejar cada dia 
una estona per un bosc i, 
a manca de boscos, per un 
parc. Per què?

C.S.: Això ens ve dels 
“banys de bosc” que van 
inventar els japonesos (shin-
rin-yoku) i han de ser, si és 
possible, en boscos de pri-
mera generació. Les plantes 
segreguen fitocides, que són 
molècules contra els parà-
sits. Per tant, quan respirem 
l’aire d’un bosc, o d’un parc, 
enfortim el nostre sistema 
immunològic. D’altra banda, 
està demostrat que el color 
verd ajuda a concentrar-nos 
i és beneficiós psicològica-
ment. Els pacients que estan 
ingressats i veuen arbres des 
de la finestra dels hospitals es 
recuperen abans que els que 

Coral Sanfeliu, treballant al laboratori
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no els veuen. 
A.B.: Què més ens acon-

sellaries?
C.S.: És fonamental la 

vida social, gaudir de la famí-
lia, dels amics i tenir una acti-
tud positiva davant la vida. 
Està demostrat que quan gau-
deixes estant amb la família 
o els amics, es produeixen 
canvis hormonals molt bene-
ficiosos per a l’organisme. 
També recomanaria cuidar 
l’alimentació seguint una 
dieta mediterrània i, sempre 
que es pugui, menjar ali-
ments orgànics, que no hagin 
estat produïts amb fertilit-
zants, herbicides o pesticides 
químics. Igualment, exerci-
tar l’atenció plena amb la 
meditació, o el mindfulness, 
que millora la concentració i 
el control d’actituds mentals 
negatives. Per acabar, una 
col·lega neuropsiconeuròlo-
ga ha constatat, a través dels 
seus pacients, que fer acti-
vitats de voluntariat també 
és bo per a la memòria. En 
definitiva, tot el que faci que 
una persona se senti bé amb 
ella mateixa millora la funció 
cerebral.

A.B.: Quina opinió tens 
de les maratons que fa TV3 
cada Nadal per obtenir fons 
per a la recerca mèdica? 

C.S.: Molt bona. És una 
iniciativa fantàstica que sen-
sibilitza la gent a entendre 
moltes malalties i la impor-
tància de la recerca biomè-
dica. Nosaltres també vam 
rebre un ajut de la Marató de 
TV3 i puc assegurar que hi ha 
un gran control i seguiment 
dels projectes, sense possi-
bilitat de frau, a part que ens 
van molt bé els diners per 
finançar la recerca i els inves-
tigadors estem molt agraïts a 
la generositat que hi ha cada 
any. Penseu que la inversió 
pública espanyola en recerca 
és a la cua dels països euro-
peus i que, amb l’excusa de 
la crisi, l’any 2009 es van fer 
unes grans retallades en els 
ajuts a la recerca que fa el 
Ministeri que encara no s’han 
revertit. 

D’altra banda, aquests 
ajuts públics haurien de ser 
més transparents, perquè 
part del pressupost global 
de recerca se’n va a pro-
jectes militars. En la meva 
opinió, aquests projectes no 
beneficien el conjunt de la 
societat. Ja veurem com anirà 
ara amb aquest govern, però 
cal invertir més en recerca i, 
naturalment, en àmbits que 
milloren directament la qua-
litat de vida de les persones: 
sanitat, energies renovables, 
mobilitat sostenible, etc.

A.B.: Les residències per 
a la tercera edat actuals, 

tal com estan dissenyades 
i organitzades, responen a 
les necessitats dels malalts 
d’Alzheimer?

C.S.: Hi ha diferents tipus 
de residència, segons la fase 
de l’envelliment, i ja n’hi 
ha que estan especialitzades 
en malalts d’Alzheimer. Una 
altra cosa és que no hi hagi 
prou places i que estiguin 
poc subvencionades. També 
existeix l’alternativa de tenir 
el malalt a casa, amb una 
persona que en tingui cura, 
i em consta que també hi ha 
ajuts per a aquesta opció. 
No cal dir que els centres 
de dia, com el que s’acaba 
d’obrir a Molins de Rei, a 
la tercera planta de l’Edifici 
Josep M. Salas (antic CAP), 
fan un paper social i sanitari 
molt important. En general, 
les residències per a persones 
grans haurien de ser com unes 
casetes de vacances, per per-
metre que la persona faci una 
vida el màxim d’autònoma 
mentre pugui. En aquest sen-
tit, no s’haurien d’assemblar 
als hospitals, sinó a les resi-
dències d’estudiants univer-
sitaris. 

A.B.: En l’envelliment 
saludable que propugnes 
defenses que la fragilitat, 
la part que precedeix a la 
mort, sigui el més breu pos-
sible. 

C.S.: Sí, és clar. Ens 
hem de morir, tard o d’hora, 
d’alguna cosa. I si ens hem 
de morir d’un problema de 
cor, cal evitar estar deu anys 
patint una insuficiència car-
díaca. Cal treballar perquè la 
fase de fragilitat, en què la 
persona ja no respon, sigui 
el més breu possible. També 
tenim models de fragilitat per 
envelliment en ratolins, jus-
tament per estudiar teràpies 
geroprotectores. Un envelli-
ment saludable és aquell en 
el qual estàs bé fins just poc 
abans del moment de morir, 
per fallida d’algun òrgan 
vital.

A.B.: En el futur, quants 
anys es calcula que arribarà 

a viure una persona gràcies 
a la ciència i la medicina?

C.S.: En això no hi ha 
acord, perquè ara hi ha grups 
d’investigadors que defen-
sen que l’envelliment és una 
malaltia i que s’ha de gua-
rir. Ara s’està fent un estudi 
clínic amb metformina, un 
fàrmac que serveix per a la 
diabetis, perquè s’ha vist que 
els diabètics que se la pre-
nen al final estan més bé 
que els que no en són! Bé, 
el cas és que potser allar-
guen la vida una mica més, 
però diversos especialistes 
de la longevitat humana han 
calculat que el màxim que 
es pot viure són 125 anys, 
ja que els casos de super-
centenaris que es coneixen 
han arribat a viure 122 anys. 
Per tant, sembla que el límit 
pot ser aquest. Ara bé, que 
amb fàrmacs antienvelliment 
s’aconsegueixi allargar-ho 
una mica més? Podria ser. 

A.B.: I tu, què en penses 
d’aquest corrent que diu 
que l’envelliment és una 
malaltia?

 C.S.: Jo no hi estic 
d’acord. Jo crec que l’en-
velliment és un procés fisio-
lògic que forma part de la 
vida. El que passa és que a 
ningú li agrada fer-se vell! 
Però és que l’envelliment 
comença als 27 anys! S’han 
fet estudis que demostren 
que en aquesta edat comença 
a baixar la nostra resposta 
neurològica per prendre deci-
sions ràpidament. Penseu 
que, en l’envelliment normal, 
les neurones no es moren, 
però sí que s’espatllen les 
connexions.

A.B.: Li veus sentit a 
viure indefinidament, en 
cas que es pogués fer?

C.S.: Jo, no. I això que ja 
hi ha empreses que, en morir-
te, t’ofereixen de posar-te en 
tancs de nitrogen líquid, a 180 
graus sota zero, perquè diuen 
que en el futur es trobarà la 
manera de fer-te ressuscitar. 
Ho trobo una barbaritat. 

A.B.: Com a científi-

ca, com t’afecta que tots 
aquests avenços mèdics no 
arribin a tothom per culpa 
de les desigualtats socials?

C.S.: Fa dos dies vaig 
estar en una reunió a Sant 
Sebastià, a Guipúscoa, i allà 
només hi ha un 7% de risc de 
pobresa en tota la província. 
En canvi, a València, el risc 
de pobresa és del 30%. O 
bé, la població de Sabadell 
pateix molt la contaminació 
i, en canvi, la d’Astúries no la 
pateix tant. El que vull dir és 
que, fins i tot dins de l’Estat, 
hi ha molta diversitat entre 
territoris i, per a un bon enve-
lliment, el repte és millorar 
l’ambient en què vivim, tant 
en l’aspecte social com en 
el mediambiental. D’altra 
banda, com a científica que 
investiga una malaltia asso-
ciada a l’envelliment, per a 
mi és fonamental que hi hagi 
un bon sistema sanitari i edu-
catiu per a tothom. Les per-
sones que han rebut una bona 
formació i educació saben 
portar una vida saludable. I 
tot això només es pot fer amb 
polítiques socials. 

A.B.: Ets sòcia del Centre 
Excursionista Molins de 
Rei (CEM) i cantant del cor 
molinenc Gospel Feelings. 
És el que explicaves dels 
beneficis de la natura i de 
la música, oi?

C.S.: Sí, i tant! Natura i 
música que no faltin! Intento 
fer activitats a la vila en la 
mesura de la disponibilitat 
que tinc, pels horaris i els 
viatges de feina. He cantat 
com a soprano en el Gospel 
Feelings Choir durant cinc 
anys, fins a la temporada pas-
sada, i he de dir que ha estat 
fantàstic, un autèntic regal! 
Com he dit abans, cantar 
en grup és emocionant i he 
estat molt feliç fent música 
amb aquest cor, compartint 
assajos i actuacions amb els 
companys, directors i músics. 
Tots, persones meravelloses. 
Són vivències que transfor-
men i enriqueixen, i del meu 
cervell ja no me les traurà 
ningú! Al mateix temps, si 
bé m’agrada molt la música, 
i sempre n’he fet cursos i he 
anat a concerts, un també ha 
de conèixer els seus límits, 
per no estressar-se i no caure 
en estats mentals negatius. 

Pel que fa a la natura, 
fa anys que soc sòcia del 
CEM i he participat en actes 
i sortides organitzades a peu 
i en bicicleta. Sempre m’ha 
agradat pujar muntanyes de 
totes les alçades i durant uns 
anys vaig ser molt activa, 
sempre compartint cordada 
amb el meu marit. De fet, la 
revista el Llaç es va fer ressò 
de quan al CEM ens van 

donar la medalla del “pri-
mer 5.000” per pujar al cim 
del Kilimanjaro, l’any 2006, 
amb els nostres fills, Ester 
i Albert. D’altra banda, ara 
ens hem organitzat un grup 
d’amics per sortir a caminar 
pels voltants de Molins de 
Rei tots els dissabtes matí 
que tenim lliures. És una acti-
vitat molt completa perquè 
fas exercici físic, gaudeixes 
de les relacions socials, res-
pires l’aire sa dels boscos, 
veus molt de color verd i tot 
això és bo per al cervell, per 
als pulmons i per a tot el cos. 
Per completar aquest breu 
currículum he d’esmentar 
que també vaig participar un 
any en un grup de medita-
ció de Sangha Activa. Tot i 
que reconec que em queda 
molt per aprendre, va ser una 
experiència molt enriquidora 
per tot el que comparteixes 
amb la gent del grup. Una 
altra activitat social molt gra-
tificant que faig és la trobada 
anual dels “quarantins” moli-
nencs nascuts l’any 1954. És 
un goig constatar que cada 
any anem posant anys i savie-
sa! Per acabar, voldria dir que 
soc sòcia d’Òmnium Cultural 
i de l’Assemblea Nacional 
Catalana, i que intento par-
ticipar en tots els actes que 
organitzen. 

A.B.: Per finalitzar 
l’entrevista volia pregun-
tar-te si recomanes donar 
el cos a la ciència quan ens 
morim?

C.S.: Sí, recomano que la 
gent doni el seu cos a la cièn-
cia, o el cervell, però sempre 
prioritzant la donació d’un 
òrgan per transplantament. 
Jo, per exemple, he autoritzat 
que quan em mori el meu 
cervell es faci servir en inves-
tigacions. I la meva mare 
també ho va fer. Quan es va 
morir li van extreure el cer-
vell: una meitat la van con-
gelar i de l’altra meitat en van 
fer histologia. Això serveix 
perquè quan els investiga-
dors necessitin cervell d’una 
senyora de 90 anys, que era 
l’edat que tenia la meva mare, 
tinguin un teixit per inves-
tigar. A part, als voluntaris 
que hem signat fer aquesta 
donació, periòdicament ens 
fan proves neuropsicològi-
ques. Aquest seguiment el 
fan per poder tenir informa-
ció sobre l’evolució de l’estat 
del cervell dels donants. Per 
tant, tothom qui vulgui ajudar 
la ciència, o estigui espe-
cialment preocupat per les 
malalties neurològiques, pot 
fer-se donant de teixit ner-
viós al banc de l’Hospital 
Clínic. Tota la informació la 
trobareu en el web www.cli-
nicbiobanc.org.   

L’equip d’investigació que actualment 
dirigeix Coral Sanfeliu
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Després de nou mesos, avui trenco el silenci. És clar que parlar-ne no és gens 
fàcil ni còmode, però crec que en aquestes alçades és el millor per a tothom. 
Ho és per a mi, perquè com a dona hi tinc el dret, i com a càrrec electe hi tinc 
el deure. Però de retruc també ho és per a vosaltres, companyes i companys 
d’ERC, perquè com a partit polític hi teniu una part de responsabilitat que no 
podeu defugir. 

A finals del mes de març vaig patir una agressió masclista per part d’un 
company. Portava dies evitant-lo per discrepàncies polítiques; en aquells 
moments no em venia de gust parlar amb ell. Un vespre, a l’entrada de 
l’Ajuntament, em va abordar. Em va agafar dels braços amb força. “Ara em 
sentiràs!”, em va cridar. Em va arraconar. Seguia cridant-me. “Em parlaràs 
per collons!” M’estrenyia els braços amb força. Li vaig demanar que s’aturés. 
“Deixa’m, si us plau.” No em feia cas. “M’estàs fent mal”, el vaig advertir. 
Fins a tres vegades. “Si us plau, deixa’m anar”, li insistia. Però l’única sortida 
que em va quedar va ser deslliurar-me’n. I vaig marxar corrents. I ho vaig fer 
davant la mirada atònita de diverses persones que van presenciar astorades 
una escena fugaç que a mi se’m va fer eterna. El cos em tremolava. El cor 
m’anava a cent. És una d’aquelles situacions angoixants i violentes que mai 
penses que et passaran, i que si et passés (cosa poc probable) tindries molt clar 
com afrontar. Però passa, i tant que sí, i la teva reacció no és la que tothom 
espera de tu. D’entrada, calles. Perquè és un company, coi. Perquè ha perdut 
els nervis. Perquè potser no hi ha per a tant. I deixes passar un dia, dos, tres... 
i a la nit no dorms. Et despertes contínuament. I plores d’amagat. I un dia, 
cansada d’esperar una mínima disculpa, empasses saliva i ho deixes anar en 
una reunió amb l’executiva local del partit. I ho fas davant d’ell, perquè tu ets 
de les que va de cara, agradi o no. I ell, abaixant el cap, conscient que l’han 
delatat, ho reconeix. I diu que va perdre els nervis i demana perdó. I acceptes 
les disculpes, perquè creus que així ho has de fer. Perquè millor tard que no 
pas mai. Però, clar, tens un mínim de dignitat, agradi o no, i entens que el més 
legal és deixar les coses clares. I els dius que la relació al grup municipal ja 
no serà la mateixa. I que cal explicar el que ha passat. I aquí és on la cagues. 
Fins ara anaves bé. Perquè això de perdonar està molt bé. Perquè tothom pot 
equivocar-se o tenir un mal dia, oi? Però si ja t’ha demanat perdó, ara què vols? 
Explicar-ho? I és allà on vosaltres hi veieu la inconveniència que jo hi veig la 
necessitat. Perquè tan imperiosa és la meva necessitat d’explicar-ho com el 
vostre afany d’amagar-ho. Aquí és on comença el malson. Perquè en 3, 2, 1... 
allò que vaig explicar (i que ell mateix va reconèixer) no va passar. De fet, sóc 
jo la que porta molt de temps assetjant-lo. A ell, i a tres companys més, tots 
ells ja inactius en la vida política local. Primer m’acuseu en privat. Aviat, però, 
no us talleu un pèl. També permeteu que una militant ho faci públicament, en 
assemblea. D’allà marxo plorant. Impotent. Superada. Completament abatuda. 
Entenc que a partir d’ara, la meva paraula valdrà menys que la del company 
que em va agredir. Tant se val si hi ha testimonis, o si ho ha reconegut en públic 
i en privat. La raó és seva, és masculina. Atorgar a l’home el monopoli de la raó 
pel simple fet de ser-ho. L’endemà mateix anuncio a la Ràdio que a les prope-
res eleccions municipals no seré a les llistes del partit i que després de l’estiu 
n’explicaré els motius. No puc seguir. Així, no. De cap manera. 

Al juliol em proposeu una trobada amb membres de l’Executiva Local. 
Accepto, sempre que hi hagi algú de l’executiva comarcal. Algú neutral.  
M’explica que “els draps bruts es renten a casa i, si pot ser, en silenci” i em 
demana que deixi d’anar a les assemblees i que surti dels grups de WhatsApp. 
“Segueix fent la teva feina a l’Ajuntament, que l’estàs fent molt bé, i acabeu 

aquest mandat com pugueu”. El company segueix demanant disculpes i em diu 
que per a ell no és una agressió. Li dic que em vaig sentir intimidada, que em 
volia forçar a parlar. Que m’estava fent mal i que li vaig dir diverses vegades. 
“Si portes dies girant-me la cara pel carrer, alguna reacció haig de tenir. És 
la reacció, mala reacció, a la teva actitud.”  És aleshores quan em plantejo 
denunciar. Però no ho faig. Tinc por a les seves possibles represàlies i a les del 
partit. Em fa por haver d’afrontar un judici (també social) que potser em qües-
tionarà i m’estigmatitzarà com ha fet amb altres dones. Se’m fa una muntanya 
denunciar un company, que viu a la mateixa vila i amb qui comparteixo espais 
de convivència.

Arriba setembre i em proposeu una nova trobada amb part de l’Executiva 
Local. Acordem no fer-ho públic immediatament a canvi de prendre mesures 
internes. Evidentment, aquestes mai arriben. El partit, però, guanya temps. 
Perquè qui dia passa, any empeny. “Com a dona t’entenc, però has de saber 
que si ho expliques, això tindrà conseqüències.” “No és que no et cregui, però 
clar… si almenys t’hagués deixat marques…” Si em punxen, no em treuen 
sang. Mentrestant, nombroses veus de l’assemblea demanen la meva expulsió. 
M’acuseu d’explicar tres versions diferents del mateix fet. 

És evident que m’ha dolgut més la reacció d’alguns membres del partit que 
la mateixa agressió. La jutjada en tot moment he estat jo. El meu comportament 
ha estat més qüestionat que no pas el de l’home que va tenir una actuació vio-
lenta. He estat criminalitzada per qui se suposa que eren els meus companys i 
companyes de partit. M’heu tractat de mentidera, de manipuladora, de sonada, 
d’exagerada, d’interessada... Heu blindat l’agressor i heu desprotegit la vícti-
ma. Ell surt reforçat i legitimat. Jo, assetjada i repudiada. Ell n’és la víctima. 
Jo, el seu botxí.

I al novembre, el cas arriba a ERC a escala nacional. Em reuneixo amb 
un diputat que, davant l’imminent ressò mediàtic, em demana que no parli. 
I m’ofereix un pacte en nom del partit. Si no dic res, reuniran una comissió 
(interna) que decidirà (internament) si el que vaig patir és o no és una agressió. 
En cas que així es consideri, li obriran un expedient informatiu (intern, és clar). 
Però si decideixo fer-ho públic, l’agressor em denunciarà per calúmnies i el 
partit també podria fer-ho, perquè estic embrutant el seu bon nom. I arribats en 
aquest punt,  jo, que sóc tossuda de mena, decideixo no callar més i tirar pel 
dret malgrat el meu evident desgast físic i emocional.

No puc aguantar el setge constant d’un col·lectiu que considera que l’aparell 
polític està per sobre de les persones. Que minimitza un fet condemnable i 
denunciable com és una agressió masclista. Que oblida els valors d’esquerra i 
d’igualtat que pregona. Que pretén fer llistes cremallera, que s’omple la boca 
de “tolerància zero” i de “república feminista”. Com ho farem per combatre 
el masclisme de la nostra societat, si ni tan sols som capaços de fer-ho dins 
de les nostres institucions i organitzacions polítiques? Us demano que actueu. 
L’enemic a batre no soc jo. Creieu-me.

En tot aquest malson, també hi ha hagut companys i companyes que, 
malgrat els embats, m’han cregut i defensat des de l’inici o bé posteriorment, 
entenent que el que estava passant era cruel i injust. A totes aquestes persones 
els agraeixo el seu suport, en especial al regidor Marc Rebulà, que va decidir 
deixar de ser militant d’ERC després de denunciar el meu cas al partit i consta-
tar que la formació no reaccionava. Ell va obtenir el silenci com a resposta.

Sílvia Guillén i Navarro
Regidora-portaveu d’ERC a l’Ajuntament de Molins de Rei

El malson d’una agressió masclista

La direcció de la secció local d’Esquerra Republicana de Molins, reunida 
d’urgència davant de la denúncia pública de la regidora Sílvia Guillén vol 
expressar:

 • Que té el màxim respecte per la regidora Sílvia Guillén i la màxima preo-
cupació pels fets que denuncia, tal i com va manifestar des del mateix moment 
en què en va tenir coneixement, a finals del mes de març passat, quan es van 
iniciar els passos per resoldre el conflicte entre dos companys de partit.

 • Que els fets denunciats van ser presentats i discutits davant dels òrgans 
de direcció de la secció local el passat 9 d’abril, amb la presència de les dues 
persones implicades. En aquella trobada, les parts van tenir ocasió d’aportar el 
seu punt de vista i la resolució final de la mateixa va ser considerada definitiva 
per totes les parts.

 • Que malgrat que s’han mantingut trobades regulars amb la regidora Sílvia 
Guillén, ara s’ha fet evident que aquella resolució no ha estat satisfactòria per 
almenys una de les parts implicades. La secció local, esgotades les seves vies 

per gestionar el conflicte, demana als òrgans nacionals que activin de manera 
immediata tots els protocols de mediació de què disposa, malgrat que aquesta 
havia estat una via permanentment oberta a la que, fins ara, la regidora Sílvia 
Guillén havia decidit lliurement no acollir-se.

 • Que estem convençuts que en aquest marc les dues parts implicades 
podran defensar la seva versió dels fets i que els codis de conducta pioners de 
què ens hem dotat com a organització d’esquerres i feminista són la garantia 
per assolir una resolució justa i coherent amb el projecte polític que defen-
sem. La secció local es compromet a acatar qualsevol resolució que sorgeixi 
d’aquests òrgans i les seves conseqüències.

 Mentre la mediació segueixi el seu curs, la direcció de la secció local es 
conjura per seguir estant al servei dels seus veïns i veïnes i del projecte de ciutat 
progressista que abandera, aïllant en la mesura del possible les conseqüències 
que els fets puguin tenir en el govern local i en el benestar de la ciutadania.

Esquerra Republicana - Molins de Rei

Comunicat d'Esquerra Republicana - Molins de Rei
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Premsa Comarcal

Redacció
Amb la voluntat d’afa-

vorir el creixement em-
presarial als polígons de la 
demarcació, atreure noves 
oportunitats de negoci i ge-
nerar ocupació de qualitat, 
la Diputació de Barcelona 
ha ampliat fins als 30 mili-
ons d’euros els ajuts oferts 
als municipis per a la millo-
ra dels polígons, ampliant, 
així, els 15 milions d’euros 
aprovats ja fa un any.  Pel 
president de la Diputació, 
Marc Castells, cal posar en 
relleu la col·laboració pu-
blicoprivada ja que «el futur 
del país passa per creure en 
la indústria», fet que ha de 
permetre tirar endavant 
«projectes seriosos, rigoro-
sos i possibles».

El global d’aquesta in-
versió permetrà dur a terme 
actuacions en 56 polígons 
d’activitat econòmica i im-
pulsar 116 millores o nous 
serveis d’infraestructures. 
A més d’incorporar millores 
mediambientals o eficiència 
energètica i apostar per la 
igualtat d’oportunitats, el 
suport de la Diputació be-
neficiarà a 5.901 empreses 
i 79.388 treballadors.

Cal tenir en compte que, 
actualment, la majoria dels 
polígons estan desorde-
nats i una part significa-
tiva de la seva superfície 
és buida, el que deriva en 
una gestió ineficient dels 
espais i, en conseqüència, 
en una manca d’incentiu 

per als empresaris. D’al-
tra banda, molts polígons 
de la demarcació mostren 
signes evidents d’obsoles-
cència, ja que prop del 58% 
de les naus i del 48% dels 
polígons són anteriors a 
l’any 1978, el que aconse-
lla adoptar mesures de 
modernització i de millora 
de la gestió integral. Això 
provoca, en molts polígons, 
l’existència d’espais buits, 
d’infraestructures deficità-
ries i d’obsolescència de les 
instal·lacions.

Dues línies De supoRt
En concordança amb 

la primera edició del Pro-
grama complementari de 
modernització de polígons, 

en aquesta segona fase, 
també els projectes que 
tinguin ajut econòmic de la 
Diputació s’hauran d’em-
marcar en una dues línies 
de suport previstes: plans 
integrals o projectes espe-
cífics, totes dues amb un 
pressupost de 7,5 milions 
d’euros i amb un caràcter 
plurianual (2019-2020). La 
primera línia de suport té 
per objectiu contribuir al 
finançament d’interven-
cions d’alt impacte basa-
des en un plantejament 
integral i estratègic. A la 
primera fase, aprovada fa 
un any, es va donar suport 
a 5 projectes que tenien un 
cost total prop de 10 mili-
ons d’euros.

Pel que fa a la segona 
línia de suport, que fa re-
ferència als projectes es-
pecífics, té com a finalitat 
contribuir al finançament 
d’intervencions puntuals. 
En aquest cas, durant la 
primera fase es van impul-
sar 17 projectes, amb un 
cost total de pràcticament 
11 milions d’euros.

Àmbit D’actuació
Els projectes inclosos 

en una d’aquests dues lí-
nies de suport hauran de 
tenir, també, com a ob-
jectiu el desplegament o 
millora de les xarxes de 
subministrament i evacu-
ació d’aigües, de les xarxes 
d’energia, de telecomuni-

cacions o dels sistemes de 
seguretat anti-intrusió. 
Alhora, es podran dur a 
terme accions vinculades 
a la millora de la mobilitat 
o a la promoció dels polí-
gons d’activitat econòmic; 
així com en l’àmbit de la 
simbiosi industrial o a la 
construcció, reforma o 
ampliació de centres de 
serveis de proximitat per a 
les empreses dels polígons 
d’activitat econòmica.

El termini per presen-
tar sol·licituds finalitza el 
30 de novembre d’aquest 
2018 i, d’entre els criteris 
de valoració es poden des-
tacar els que fan referència 
a l’equilibri territorial (po-
blació entre 16 i 65 anys, 
centres de cotització del 
sector industrial, taxa 
d’atur registral i renda 
disponible per càpita), 
l’adequació de la dimen-
sió territorial, la madure-
sa del projecte, l’existència 
de cofinançament, el grau 
d’obsolència del polígon, 
així com el nivell d’ocu-
pació de naus i parcel·les. 
També es tindran en comp-
te criteris com el nombre 
d’hectàrees dels polígons 
objecte de l’actuació, el 
manteniment i generació 
d’ocupació, l’aplicació de 
criteris mediambientals 
i d’eficiència energètica i 
la incorporació d’accions 
destinades a la millora  
de la igualtat d’oportuni-
tats.

Segona fase d’ajuts de la Diputació Segona fase d’ajuts de la Diputació Segona fase d’ajuts de la Diputació 
de Barcelona per a la modernització de Barcelona per a la modernització de Barcelona per a la modernització 
dels polígons industrialsdels polígons industrialsdels polígons industrials

Autor. iStock.com / tomaS Sereda / diputació de Barcelona

Autor. iStock.com / toni Flap / diputació de Barcelona

❱ aquesta segona convocatòria, valorada en 15 milions d’euros,  
s’engloba dins d’un projecte que permetrà destinar 30 milions d’euros als polígons
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El dilluns 26 de novembre, 
al local del Forum XXI va 
tenir lloc una sessió infor-
mativa amb el títol “Pros 
i contres de pertànyer a la 
Zona 1”, en la qual van 
intervenir el vicepresident 
de Transport i Mobilitat de 
l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, Antoni Poveda, 
i l’alcalde de Molins de 
Rei, Joan Ramon Casals. 
La sessió va comptar amb la 
presència dels representants 
de la Plataforma d’Usuaris 
del Transport Públic de 
Molins de Rei (PUTP). Els 
assistents van poder expo-
sar les seves objeccions 
al sistema de finançament 
adoptat per dur a terme la 
nova tarifació de la zona 
2 de transport, a la qual 
pertany Molins de Rei, que 
consistirà en un recàrrec en 
el rebut de l’IBI. 

En la trobada es 
van posar de relleu les 
incoherències de l’antic sis-
tema tarifari. Per exemple, 
Castelldefels, que és a 17 
quilòmetres de Barcelona, 
pertany a la zona 1, mentre 
que Molins de Rei, que és 
a 10 quilòmetres, pertany a 
la zona 2.

Actualment, 18 del 36 
municipis que pertanyen 
a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) formen 
part de la zona 1 del sistema 
tarifari integrat del trans-
port públic i els 18 muni-
cipis metropolitans restants 
–entre els quals Molins de 
Rei– formen part de la zona 
2. Aquesta diferència, esta-
blerta l’any 2000, va com-

portar una delimitació de 
zones tarifàries que supo-
sava un greuge econòmic 
per als municipis que, tot 
i formar part de l’AMB, 
pertanyen a la zona 2, amb 
una diferència del preu del 
bitllet, notable d’una zona 
a l’altra, que pot arribar 
a un increment del 97% 
segons el títol de trans port. 
Aquestes tarifes elevades 
provocaven incoherències 
tals com que, per desplaçar-
se a Barcelona, a una famí-
lia de Molins de Rei li 
sortia més barat utilitzar 
el transport privat que el 
transport públic.

Des que es van delimitar 
les zones i les tarifes l’any 
2000, hi ha hagut una llar-
ga reivindicació per part 
dels ciutadans i els alcaldes 
dels municipis metropoli-
tans per igualar i estendre 
les tarifes de la zona 1 a la 
zona 2, de tal manera que 
tots els municipis metro-
politans paguin igual, com 
una única zona, al preu de 
la Zona 1. Si l’AMB està 
formada per 36 municipis, 
és coherent reivindicar la 
igualtat de serveis per a 
tots els municipis que en 
formen part.

Una Tarifa Plana 
que inclou tots els 

municipis de l’AMB
Des de l’1 de gener del 

2019, els 36 municipis que 
formen l’AMB funcionen 
amb una única zona tari-
fària. Els viatgers es poden 
desplaçar amb títols d’una 
sola zona en els trajectes en 

els quals tant l’origen com 
la destinació són un muni-
cipi de l’AMB.

Els municipis de la sego-
na corona metropolitana, 
com Molins de Rei, conti-
nuem pertanyent a la zona 
2, però paguem el mateix 
que els de la zona 1. 

El finançament de la 
nova integració tarifària

L’AMB es finança amb 
els impostos dels habi-
tants dels municipis que la 
conformen i reverteix els 
seus recursos en millores 
urbanístiques en aquests 
municipis. Per exemple, 
a Molins de Rei, l’AMB 
ha participat en el finança-
ment de l’edifici El Molí, 
la Zona Esportiva Ricard 
Ginabreda, la reforma de 
la carretera o programes de 
reciclatge. 

Poveda explicà que “el 
cost del transport públic 
a l’AMB és d’1 milió 
d’euros. 600.000 estan 
finançats per l’Estat, 
la Generalitat i l’Ajun-
tament de Barcelona; la 
resta es cobreix amb el 
tribut metropolità”. Per 
finançar la nova integració 

tarifària, cal que els habi-
tants dels municipis de la 
zona 2 que s’integrin al 
sistema tarifari de la zona 
1 paguin també el tribut 
metropolità, igual que els 
de la zona 1. Aquest tribut 
es recapta per mitjà d’un 
recàrrec sobre l’IBI, que 
serà d’un 0,16% del valor 
cadastral per als habitatges 
i més car per al comerç 
i la indústria. Els immo-
bles amb un valor cadastral 
inferior a 45.000 euros en 
quedaran exempts.

Alguns assistents a la 
sessió informativa van 
plantejar que aquesta me-
sura pot representar una 
discriminació per a alguns 
ciutadans propietaris i no 
usuaris del transport públic, 
que estaran obligats a con-
tribuir solidàriament al 
manteniment d’un servei 
que no necessiten o utilit-
zen. Els representants de 
l’Administració justifiquen 
aquesta mesura argumen-
tant que l’IBI és un tribut 
solidari. Segons Poveda, 
“el tribut metropolità 
s’havia d’implantar tant 
amb tarifa plana com 
no”. 

El pressupost de la tota-
litat d’actuacions previstes 
per fer efectiva la igual-
tat de serveis entre tots els 
36 municipis de l’AMB 
és de 45 milions. En una 
primera fase s’establirà la 
tarifa plana de transport, 
que costarà 23-26 milions 
(amb el tribut metropoli-
tà només se’n recaptaran 
17). La resta del pressupost 
s’adjudicarà a una segona 
fase d’actuacions, que con-
sistirà a introduir millores 
en el servei de transport 
pú blic i en les infraestruc-
tures d’aquests 18 munici-
pis. També es traspassarà 
a l’AMB la gestió d’alguns 
dels serveis de transport 
d’aquests mu nicipis, dels 
quals fins ara l’organisme 
metropolità no en tenia 
competència. “Per al 
Molins Bus, de moment 
mantenim les tarifes de 
Molins de Rei a part de 
les de l’AMB, però a la 
llarga es tendirà a la uni-
ficació de tarifes”, apuntà 
Joan Ramon Casals.

Una aposta per la 
sostenibilitat

Amb la nova tarifa plana 

Molins de Rei estrena la nova 
Tarifa plana de transport públic

A partir de l’1 de gener, desapareix la discriminació 
tarifària entre els municipis de l’Àrea Metropolitana

Amb la nova tarifació, es paga amb bitllets i títols d’una zona tots els desplaçaments 
entre els municipis de la ZONA 1/2 a la ZONA 1 i a l’inrevés, i també tots els 

desplaçaments des de la ZONA 1/2 a la ZONA 2 i a l’inrevés. 
Igualant les tarifes, però mantenint la zonificació, s’aconsegueix que els 

desplaçaments entre municipis de la zona 2 i zona 1/2 mantinguin la tarifació antiga. 
L’entrada en vigor de la nova zonificació no significa cap canvi per a ells.
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es vol incentivar la utilitza-
ció del transport públic per 
part dels usuaris que fins 
ara no utilitzaven aquest 
mitjà perquè sortia massa 
car. Aquest increment pot 
arribar fins als 4,6 nous 
milions de viatges en tota 
l’AMB.

Segons Casals, “el 80% 
de la contaminació a 
Molins de Rei està origina-
da pel transport privat”. 
Amb aquesta nova tarifa 

es preveu aconseguir una 
disminució de la presència 
de vehicles privats a la via 
pública, cosa que permetrà 
descongestionar el trànsit  i 
assolir un estalvi important 
d’emissions de CO². És una  
aposta a favor de la llui-
ta contra el canvi climàtic 
i per a la reducció de la 
contaminació que afecta la 
salut dels ciutadans.

Romà Català

La Plataforma d’Usuaris i Usuàries vol agrair públicament els suports que 
han fet possible fer realitat aquesta reivindicació i, en especial, el dels 
gairebé 4.000 molinencs i molinenques que van signar la petició.

Amb aquest important suport, la Plataforma no ha descansat durant 
tot aquest temps per portar aquesta reivindicació i les signatures davant 
de totes les institucions catalanes i tots els partits polítics. Amb aquestes 
accions vàrem assolir diferents objectius: per un costat, aconseguir que 
l’Ajuntament de Molins, a proposta d’ICV, fes una ponència unitària de 
totes les forces polítiques i el suport unitari a la petició. Hem portat la 
reivindicació i les signatures a l’ATM (Autoritat del 
Transport Metropolità), als grups parlamentaris, a la 
Generalitat, a l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) 
i al Síndic de Greuges, que ens va donar el seu suport i 
van fer arribar la nostra petició al Parlament.  

El primer èxit el vàrem aconseguir després de la nos-
tra insistència, quan l’ATM va acceptar aplicar la tarifa 
d’una zona per fer els desplaçaments a Sant Feliu de 
Llobregat i viceversa. No solucionava el gran problema, 
però era un primer pas que va beneficiar molts moli-
nencs i molinenques, i també les persones de Sant Feliu 
que venen a Molins.

També ens hem coordinat i mobilitzat amb altres pla-
taformes de defensa del transport públic per aconseguir 
una rebaixa del preu del transport públic, objectiu que 
hem assolit parcialment, ja que durant el 2018 es va con-
gelar el preu i es torna a congelar per al 2019, malgrat que la Generalitat 
el volia tornar a pujar.

Estem molt satisfets que, finalment, les institucions i, en especial, 
l’AMB, amb un govern de progrés, hagi recollit les reivindicacions ciu-
tadanes i superat la paràlisi que suposava la manca de posada en funcio-
nament de la T-Mobilitat per part de la Generalitat, que n’han endarrerit 
l’aplicació més de dos anys, i les evasives que ens han anat donant.

Amb la creació de la tarifa plana metropolitana en els 36 municipis de 
l’Àrea Metropolitana, per fi hem assolit que Molins de Rei estigui inclòs 
en la tarifa de la zona 1.  Això no és poca cosa, perquè suposa una reduc-
ció del 49% del preu del títol més usat pels usuaris del transport públic –la 
T-10, que passa de costar 20,10 € a 10,20 €– i altres importants reduccions 
en els altres títols de transport.

La creació de la zona de tarifa plana, sense suprimir les zones actuals, 
ha estat un gran encert, perquè ens permet seguir utilitzant els mateixos 

títols que ara per anar a Martorell, per exemple, sense que suposi un 
increment del cost actual, cosa que podria haver succeït si simplement 
s’haguessin mogut els límits de zona i s’haguessin inclòs els 18 municipis 
metropolitans que érem a la zona 2.

Cal indicar que aquesta mesura també aporta beneficis ambientals, 
perquè comportarà un increment important de l’ús del transport  públic, ja 
que es preveu un augment anual de 4,6 milions de viatges nous i, per tant, 
una important reducció de l’ús dels cotxes i de la contaminació atmosfèri-
ca que generen. 

Hem de dir, però, que la incorporació a la zona 1, tot 
i que és molt beneficiosa, ha estat parcial, perquè resta 
pendent l’aplicació en els nous municipis de la tarifació 
social que s’aplica a la zona 1 (targeta rosa, etc.), de 
manera que es generen ciutadans que tenen diferents 
tarifacions socials segons el municipi on visquin i això 
és un greuge que cal resoldre. Des de la Plataforma 
seguirem insistint per resoldre’l.

És cert que la incorporació dels 18 municipis a la 
tarifa plana de la zona 1 ha comportat també que els 
seus ciutadans hagin d’assumir el Tribut Metropolità 
que ja pagaven els municipis que ja formaven part de 
la zona 1.  Entenem que és raonable aplicar aquest tri-
but, però alhora ha de significar també una important 
millora dels diferents serveis de transport públic des de 
les administracions. Ens referim a: l’aplicació de la tari-

fació social sense discriminacions, millores de freqüències en autobusos 
i trens, creació de nous serveis de bus tipus exprés, la creació ja d’una 
vegada del carril Bus-VAO a l’autopista B-23, millores de les parades 
de bus i l’extensió del sistema metropolità d’informació en les parades, 
i l’aplicació per a mòbil AMB Mobilitat, que et diu en temps real quan 
passarà el següent autobús per la teva parada, etc.  

Des de la nostra Plataforma continuarem lluitant perquè aquestes 
actuacions deixin de ser promeses  i esdevinguin realitats tangibles per 
als usuaris del transport públic, i ajudarem al traspàs de cada cop més 
persones que ara usen el cotxe cap al transport públic, per fer una vila i 
una Àrea Metropolitana més saludable i segura.

Josep Lluís de Hoyos
Portaveu de la Plataforma d’Usuaris i Usuàries 

del Transport Públic de Molins de Rei (PUTP-MdR)

Gràcies a totes i tots, ho hem fet possible!
Des del proper 1 de gener, Molins de Rei ja 

entra a la tarifa plana metropolitana (zona 1)
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La Conselleria de Treball, 
Afers Socials i Família i 
l’Ajuntament de Molins de 
Rei han signat un conveni 
per a la “prestació del ser-
vei social de gestió de pla-
ces residencials i de centre 
de dia, a la zona de la 
Granja”.

Amb l’acord, signat el 5 
de desembre a la seu de la 
Conselleria, la Generalitat 
es compromet a pagar 50 
places residencials i una 
vintena de places d’atenció 
diürna. Segons el con-
seller de Treball, Afers 
Socials i Famílies, Chakir 
el Homrani, el pacte per-
met “desencallar el pro-
jecte de residència” que 
des del 2007 Molins de Rei 
demana “amb una fórmu-
la de col·laboració mútua 
en la qual l’Ajuntament 
n’assumeix la construcció 
i el Departament garan-
teix la viabilitat del servei 
amb el compromís de la 
concertació d’una part 
important de les places”. 
Per a l’alcalde de la vila, 
Joan Ramon Casals, l’acord 
“consolida el compromís 
d’ambdues parts a des-
envolupar el projecte i 
comença a concretar de 
quina manera i en quins 
terminis es farà realitat”.

Advertència de la PARM
La vigència del conve-

ni és de quatre anys, per 
la qual cosa si en aquest 
termini la residència no 
s’ha posat en marxa, “la 
reserva d’aquestes pla-
ces concertades quedaria 
extingida”, segons indi-
quen els membres de la 
PARM (Plataforma Afectats 
Residència Molins), que 
van ser presents a la signa-
tura de l’acord.

La PARM adverteix tant 
a l’equip de govern com a 

l’oposició que treballin de 
bracet per “decidir quin 
model de residència és el 
més adient, el tipus de 
gestió i també com es 
finançarà tot plegat”. Per a 
la PARM, que en els darrers 
anys han estat molt actius 
per aconseguir la construc-
ció de la residència, “no 
seria bo per a la nostra 
gent gran, ni per a Molins 
de Rei, que per qüestions 
personals o criteris dife-
rents a l’entorn del model, 
la gestió o el finançament, 
es perdés l’oportunitat de 
tenir aquest equipament”. 

El PSC demana que 
la llar d’avis tingui un 
pàrquing subterrani
En un comunicat de 

premsa, el Partit Socialista 
(PSC) ha mostrat la seva 
total predisposició “a tre-
ballar conjuntament amb 
tots els grups polítics” per 
construir tan aviat com sigui 
possible la nova Residència 
per a Gent Gran, però con-
sidera que ha de tenir un 
pàrquing subterrani per 
atendre les necessitats dels 
veïns del barri de la Granja, 
on s’hauria de fer el nou 
equipament. Per aquest 
motiu, els socialistes moli-
nencs han demanat que, 
abans de fer cap pas més, 
es puguin “conèixer amb 

profunditat els diferents 
escenaris econòmics”.

El PSC també vol que 
es faci un debat “sobre la 
resta de serveis que des de 
l’Ajuntament de Molins 
de Rei es poden oferir a 
la gent  gran de la vila per 
tal que tothom pugui viure 
a casa seva tot el temps 
possible i amb la màxima 
qualitat de vida”. 

Malgrat els bons propò-
sits del PSC i la petició 
d’entesa feta per la PARM, 
el cap de l’oposició i líder 
socialista, Xavi Paz, adver-
teix que “en cas que hi hagi 
nous atacs a l’oposició, 
amb els quals es pretengui 
traslladar la responsabilitat 
de l’actual inacció als grups 
de l’oposició, aquesta acti-
tud de mà estesa es veurà 
modificada.”

La futura residència i 
centre de dia per a gent gran 
estarà situada en el carrer 
de les Sínies. Disposarà 
d’entre 100 i 140 places 
residencials, i entre 20 i 30 
places diürnes. Tot i que a 
finals de maig hi ha elec-
cions municipals, la inten-
ció de l’equip de govern és 
licitar el projecte de cons-
trucció durant el 2019, de 
manera que el nou equi-
pament es pugui inaugurar 
durant el 2021.

Josep Ferrer

L’Ajuntament disposa de quatre anys 
per construir una nova llar d’avis

Per segon any consecu-
tiu, els comerços asso-
ciats al Bot-Mol, la Unió 
de Botiguers de Molins de 
Rei, van organitzar el Black 
Friday (Divendres Negre), 
una jornada –en el cas de la 
vila, dues: el divendres 23 
de novembre i el dissabte 
24– en la qual s’oferien 
importants descomptes. 
En aquesta edició també 
s’hi van afegir parades del 
Mercat Municipal.

Segons indiquen des del 
Bot-Mol, la segona edició 
del Black Friday “va comp-
tar amb una gran accepta-
ció per part de botiguers 
i clients”, ja que “tot i ser 
un costum importat, és 
una bona oportunitat per 
fomentar el nostre comerç i 
avançar-se a les compres de 
Nadal amb importants des-
comptes i promocions”.

Redacció

Xavier Sadurní, de J. 
Sadurní Carnissers, és, 
des del passat 13 de 
novembre, el nou pre-
sident de l’Associació 
de Venedors del Mercat 
Municipal. Sadurní 
substitueix en el càrrec 
Òscar Romero, que ha 
ocupat la presidència de 
l’entitat els darrers sis 
anys. La nova Junta va 
agrair la feina i dedica-
ció feta per l’anterior 
president i tot el seu 
equip.

Redacció

Xavier Sadurní, nou president 
de l’Associació de Venedors del 
Mercat

El Bot-Mol celebra el Black Friday

Cedida per l'ajuntament Dan Costa
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El diumenge 25 de novem-
bre a la tarda va tenir lloc 
una cantada d’havaneres a 
l’exterior de la presó de 
Lledoners per demanar la 
llibertat dels presos polítics. 
Amb el lema “Havaneres 
per la llibertat”, un total de 
set corals van oferir un reci-
tal conjunt sota la direcció 
de Laura Capellán. 

De Molins de Rei hi 
van participar Les Veus 
del Dilluns i el Cor Dona, 
del Casal de la Dona. 
Segons ens explica Esther 
Vivas Morte, presidenta 
de l’associació coral Les 
Veus del Dilluns, l’acte va 
ser una iniciativa particular 
d’una cantaire de Terrassa 
que va proposar la idea al 
cor on cantava, agrupació 
que té la mateixa directora 
de la coral molinenca. “La 
nostra directora, la Laura 
Capellán, professora de 
música i acordionista, ens 
va proposar la idea que 
havia sorgit a Terrassa i 
també ho va fer a la resta 
de corals que dirigeix. A 
la vegada, aquestes també 

ho van estendre a altres 
corals.” La convocatòria va 
ser un èxit. “Ens pensàvem 
que seríem poca gent i 
al final vam omplir tres 
autocars. Entre cantai-
res i acompanyants érem 
163 persones!”, exclama 
Vivas. 

Les corals no es coneixien 
entre elles i per poder assa-
jar abans del concert es van 
trobar al matí, a les sales 
parroquials de l’església 
de Sant Joan Vilatorrada. 
Després de dinar un entre-
pà, a primera hora de la 
tarda van fer cap al camp de 
conreu que hi ha al darrere 
de la presó, i que permet 
que les veus arribin als pre-
sos. L’actuació va tenir una 
durada de 90 minuts, de tres 
a dos quarts de cinc de la 
tarda, i va comptar amb la 
participació del tenor solis-
ta Sebastià Tamarit. 

En acabar les corals 
van rebre la visita de Jordi 
Pesarrodona Capsada, regi-
dor a l’Ajuntament de Sant 
Joan Vilatorrada, que els 
va assenyalar el mòdul on 

es troben tancats els pre-
sos polítics. Per a Esther 
Vivas no va ser una actua-
ció fàcil: “Amb la imatge 
de la presó al teu davant 
se’t fa palesa la injustí-
cia dels empresonaments i 
la manipulació que s’està 
fent de tot”. Però malgrat 
l’afectació, “tots vam can-
tar molt motivats i amb 
molta empenta, i només 
que l’actuació hagi servit 
per donar una mica de 
força als que estan a dins, 
ja en tenim prou”, afirma 
la presidenta de Les Veus 
dels Dilluns.  

Al costat de les dues 
corals molinenques, la resta 
de grups que van partici-
par a la cantada van ser: 
Taller d’Havaneres Can 
Boada, de Terrassa; Grup 
d’Havaneres de la Gent 
Gran de Castellbisbal; Taller 
d’Havaneres del Casal de 
Sant Feliu de Llobregat; 
Coral Mediterrània de 
la Barceloneta i el grup 
d’havaneres Mariners 
d’Egara, de Terrassa.

Àngel Beumala

El Ple municipal celebrat el 
passat 29 de novembre va 
aprovar una moció a favor 
de la llibertat dels presos 
polítics; també es demanava 
la seva absolució i el retorn 
de les persones exiliades. 

La moció va ser aprova-
da amb 16 vots a favor i 5 
abstencions. En concret, hi 
van votar a favor els regi-
dors del  PDECAT, CUP, 

ERC, Molins Camina, ICV-
MÉS i un dels regidors del 
PSC. La resta de regidors 
socialistes i el regidor no 
adscrit es van abstenir.

La moció aprovada 
ha estat promoguda per 
l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM) i per l’As-
sociació de Municipis per la 
Independència (AMI).

Redacció

El passat 24 d’octubre, la 
Secció Local d’Esquerra 
Republicana de Catalunya 
va lliurar els Premis Caterina 
Casas, que enguany cele-
braven la tercera edició.

El premi d’àmbit nacio-
nal va ser per a l’Associació 
Catalana pels Drets Civils. 
El va recollir Diana Riba, 
l’esposa de l’exconseller 
empresonat Raül Romeva. 
Riba va palesar la injustícia 
que viuen a dia d’avui les 

preses i presos polítics. El 
premi a l’apartat social es 
va lliurar a la cooperativa 
Som Energia pel seu treball 
a l’hora de prestar uns ser-
veis energètics, sostenibles 
i renovables. 

L’acte, que es va fer a 
la Sala Gòtica, va comp-
tar amb la presència de la 
consellera de Justícia, Ester 
Capella. En el seu discurs 
va remarcar la importàn-
cia que tenim com a poble 

per recuperar la memòria 
històrica recordant Caterina 
Casas, la primera dona 
molinenca que l’any 1936 
va ocupar un càrrec polític 
a l’Ajuntament de la vila.

L’acte es va tancar amb 
la interpretació de dues 
cançons a càrrec de Montse 
Toran i Esther Badosa, 
acompanyades al piano per 
Jordi Suárez. 

Redacció

El Ple municipal demana 
l’alliberament dels presos polítics

L’Associació Catalana pels Drets Civils i Som 
Energia guanyen els Premis Caterina Casas

Les Veus del Dilluns i el Cor Dona 
actuen a la presó de Lledoners

Esther Vives Morte
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Un grup de veïns de 
Vallpineda plantegen la 
possibilitat de fer una con-
sulta per deixar de per-
tànyer a Molins de Rei i 
annexionar-se a Sant Cugat 
del Vallès. Asseguren que 
se senten abandonats per 
l’Ajuntament de la vila, ja 
que fa més de 40 anys que 
esperen la urbanització del 
barri, i pensen que una de 
les solucions seria integrar-
se al barri de la Floresta, 
que pertany a Sant Cugat 
del Vallès.

El col·lectiu veïnal s’ha 
donat a conèixer a través 
d’una pàgina de Facebook 
anomenada Vallpineda vol 
ser barri de la Floresta. 
Aquí s’explica que “can-
sats de l’abandonament 
que patim de l’Ajuntament 
de Molins de Rei volem 
buscar noves solucions”, 
indiquen que Vallpineda 
està a uns 10 quilòmetres 
del nucli urbà de Molins 
de Rei i que estan més a 
prop de la Floresta, barri 
de Sant Cugat del Vallès 
que compta amb tots els 
serveis públics que hauria 
de tenir qualsevol barri. 
Asseguren que “no culpem 
l’Ajuntament de Molins de 

Rei de la situació que vivim 
al barri i entenem que té 
altres prioritats a la ciutat, 
però des de Vallpineda cre-
iem que cal cercar noves 
vies per dignificar i millo-
rar la qualitat de vida dels 
veïns” i per això reclamen 
“diàleg amb l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès 
i amb l’Ajuntament de 
Molins de Rei per tal d’or-
ganitzar un referèndum en 
el qual es pregunti si podem 
annexionar Vallpineda al 
barri de la Floresta”.

Una demanda històrica
Vallpineda reclama des 

de fa anys tenir els serveis 
bàsics. Actualment encara 
no hi ha clavegueram, no 
disposen d’aigua directa de 
xarxa, l’enllumenat públic 
és precari, no tenen cap 
carrer asfaltat, el mante-
niment que s’hi fa és molt 
just i el servei de neteja vià-
ria és inexistent, expliquen 
els veïns. Recorden que 
paguen els impostos com la 
resta de molinencs, però no 
reben els mateixos serveis. 
També recalquen que molts 
dels serveis que tenen són 
de Sant Cugat: van al CAP 
d’aquesta població del 
Vallès Occidental i la majo-
ria dels infants i joves van 
a l’escola de la Floresta, 
tot i que aquest curs n’hi 
ha hagut que s’han que-
dat sense plaça, perquè no 
tenen els mateixos punts 
que la resta, ja que estan 
empadronats a Molins 
de Rei. Els veïns lamen-
ten que han de pagar els 
mateixos impostos que la 
resta de molinencs, però no 
tenen els mateixos serveis. 
El president de l’AVV de 
Vallpineda, Jaume Canals, 
explica que “hi ha un 
malestar molt gran per 
la situació al barri, ens 
sentim súper marginats”.

 
Pendent d’urbanitzar 

des de fa dècades
El tema de fons és la 

situació precària en infraes-
tructures viàries i de serveis 
bàsics, i que la urbanització 
està pendent des de fa més 
de 40 anys. L’Ajuntament 
ha confeccionat diferents 
plans i ara es treballa amb 
el quart, que ja s’ha aprovat 
en sessió plenària. L’alcalde 

del municipi, Joan Ramon 
Casals, assegura que per 
tirar-lo endavant han de 
comptar amb el suport del 
veïnatge, ja que suposa 
un cost econòmic elevat. 
Jaume Canals, president de 
l’AVV de Vallpineda expli-
ca que “són costos molt 
desmesurats i no es té en 
compte que són zones que 
fa molts anys que estan 
pagant com si estigues-
sin urbanitzades. Ara 
falta veure quant s’ha de 
pagar. L’alcalde ens ha dit 
que l’Ajuntament farà un 
esforç d’assumir-ne una 
part”.

Davant d’aquesta situa-
ció, part del veïnatge, cansat 
d’esperar la urbanització, 
s’està organitzant per recla-
mar poder decidir a quin 
municipi pertany i per això 
volen fer una consulta. Lluís 
Feliu és un d’aquests veïns 
i explica que ara en són 
uns 50, volen moure’s, que 
es conegui la proposta de 
la plataforma i posar sobre 
la taula la situació que es 
viu a Vallpineda. “Esperem 
arribar a ser-ne uns 300, 
que hi hagi suport del veï-
natge. També voldríem 
que els ajuntaments de 
Sant Cugat i de Molins de 
Rei parlessin i que se’ns 
donés una solució.”

Què hi diu l’Ajuntament
Davant la petició de fer 

una consulta i passar a la 
Floresta, Casals ho té molt 
clar: abans de poder optar 
a una certa autonomia, han 
de tenir el barri urbanitzat. 
I ha afirmat que “fins que 
no es dugui a terme la 
urbanització no s’hi pot 
fer res més. El que no farà 
l’Ajuntament de Molins 
de Rei és deixar que se’n 
vagin a la Floresta. Una 
vegada estigui la urba-
nització poden fer una 
EMD (Entitat Municipal 
Descentralitzada), cosa 
que seria el més correcte 
per als barris de mun-
tanya, que estiguin tots 
conjuntament o indivi-
dualment organitzats en 
EMD de Molins de Rei, 
per poder tenir més com-
petències en la gestió del 
seu espai”.

Ràdio Molins de Rei

Vallpineda vol independitzar-se de Molins de Rei Pintades a la seu del PSC

El passat 18 de desembre, tres dies abans de la 
celebració del Consell de Ministres a Barcelona, la seu 

local del Partit Socialista va aparèixer amb aquestes 
pintades. El portaveu del PSC, Xavi Paz va assegurar 
a través de les xarxes socials que "si el col·lectiu que 
les ha fet pretén que callem o que deixem de treballar 
pels molinencs i molinenques, estan molt equivocats. 
Continuarem defensant els nostres ideals i fent el que 

més ens agrada: treballar pels veïns de Molins de Rei".
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Els jocs de taula han convis-
cut durant anys en el nos-
tre temps lliure de manera 
discreta i poc visible. Les 
grans superfícies estaven 
plenes de Monopoly, Risk 
i Cluedo, així com de jocs 
amb poca “rejugabilitat”, 
una certa repetició d’idees 
o extrets de programes de 
televisió.

Fa cosa de vint anys, 
grups d’amics es reunien 
a clubs o associacions per 
jugar a jocs de taula que 
s’anomenaven “moderns”, 
a més dels no tan coneguts 
jocs de rol. Es comença-
ven a escoltar noms de jocs 
com Carcassone, Catán, 
Agrícola i Aventureros al 
Tren. Però d’això ja fa molt 
de temps i cada vegada 
tenim més editorials que es 
dediquen a l’edició de jocs 
de taula. Trobem originals 
mecàniques i tipologies ben 
diferents de jocs. Altrament 
és possible enfrontar-se a 
un joc que duri dues hores, 
jugar amb la família o bé 
amb la iaia o amb els teu 
col·legues a jocs anome-
nats party.

En aquesta línia ens 
volem presentar a la nostra 

vila. O en tot cas, donar-
nos a conèixer, que no som 
nous: només, poc coneguts. 
Som una secció del club 
de rol Molins de Rol, un 
club amb més de 30 anys 
d’història, ubicat als locals 
del Casal de Joves de la 
carretera, els membres del 
qual hem anat creixent i 
compartint estones lúdi-
ques vinculades als desco-
neguts jocs de taula i als 
insòlits, i a voltes criticats, 
jocs de rol. Darrerament 
suposo que heu sentit par-
lar que aquests dos ele-
ments formen ja part de 
moltes ludoteques escolars 

i biblioteques. Fins i tot 
se’n fan servir les metodo-
logies en línies pedagògi-
ques relacionades amb el 
món de l’empresa o el team 
building, o la tan anome-
nada “gamificació” o ludi-
ficació. 

Des del mes de gener 
d’aquest any hem obert 
una nova secció dedicada 
exclusivament al ja extens 
i complex món dels jocs 
de taula. Som membres del 
club de sempre, però amb 
una nova mirada més ober-
ta i propera per a tothom 
de la vila. Ara fem gairebé 
un any i us expliquem la 

nostra experièn-
cia per compartir-
la, per fer-vos 
coneixedors que 
hi podreu partici-
par, per dir-vos a 

cau d’orella que us 
animeu a endinsar-
vos en aquest món 
lúdic ampli i per a 
tots els gustos.

La secció 
Jugones MdR ha 
configurat al llarg 
de l’any tot un 
seguit d’activitats 
relacionades amb 
aquests jocs de 
taula que us pre-
sentàvem. Ara és 
gairebé impossible 
estar al dia. Cada 
setmana surten 
moltes novetats 
dirigides a tota 
mena de públics 
novells, familiars o 
experts. 

Les nostres acti-
vitats són:

-Primer dime-
cres de mes: una 
sessió lúdica que 
hem anomenat 
GastroJocs. Es 
tracta d’una ruta 
gastronòmica pels 
restaurants de la 
vila on fem parti-
des de jocs de taula 

maridats amb bon menjar 
i bon beure. Durant l’any 
hem visitat una bona pila 
de restaurants i indrets 
de Molins de Rei on ens 
han preparat un menú tan-
cat pactat: Can Pizza, La 
Barrina, La Volta, The Roof, 
Nyam Nyam, Anaranjo, 
Moukis burger... i així un 
lloc cada mes. L’activitat 
està dirigida a adults i joves 
interessats a jugar i passar-
s’ho bé. Molts dimecres 
també ens visiten editors 
de moltes de les editorials 
amb seu a Barcelona o 
rodalies: Guerra de Mitos, 
Games4Gamers, 2Toma-
toes, Invedars…

-Tercer dimecres de 
mes: jocs de taula de la 
nostra ludoteca o els que 
porteu propis. És obert a 
totes les edats: famílies, 
joves i adults. Podeu venir 
a jugar i provar els jocs 
que coneixeu o tastar-ne les 
novetats més recents.

-Trimestral: BoardDays 
són les trobades que fem 
de manera trimestral durant 
les quals convidem perso-
nes vinculades al món dels 
jocs de taula: editors, dis-
senyadors o il·lustradors. 
L’activitat està dirigida a 
adults i joves curiosos i 
amb ganes d’aprendre. 
El canal de youtube 
#Dadosmaderayminiaturas, 
que col·labora amb el club, 
enregistra la xerrada que es 
fa i la llença al canal. 

-Col·laboració amb el 
Festival de Terror de Molins 
de Rei: les Molins Horror 
Games són unes jornades 
lúdiques del Festival que 
van començar l’any passat 
amb la idea de maridar jocs 
de taula, cinema i educació. 
Va ser un dia sencer de 
jocs de taula vinculats al 
gènere del terror i misteri, 
i van tenir lloc el 17 de 
novembre. Enguany s’han 
fet les segones MHG i hi 
han assistit més de 150 per-
sones, amb una presència 
de 15 editorials de jocs de 
taula de tot el panorama 
lúdic. A més es va organit-

zar una xerrada pedagògica 
sobre “La creació d’un joc 
de taula”, amb convidats 
prestigiosos vinculats a 
l’educació i l’empresa edi-
torial. La xerrada va ser 
moderada per una de les res-
ponsables de l’entitat Ludo, 
associació de dissenyadors 
i il·lustradors que defensa 
l’ús dels jocs de taula i 
en promou l’ús a educa-
ció i en el lleure, Núria 
Casellas, i hi van assistir 
David Esbrí (cap editor de 
l’editorial Devir), Fernando 
Barbanoj (dissenyador) i 
Lluís Collelldemont (dis-
senyador i editor). El nos-
tre club ha acompanyat el 
Festival d’aquest any com 
a voluntaris per dinamit-
zar les taules de tots els 
assistents que volien provar 
els jocs. També vam tenir 
la presència d’una botiga 
especialitzada en jocs de 
taula: Júpiter Juegos, de 
Barcelona, situada física-
ment al cercle friki de l’Arc 
de Triomf. Va ser molt inte-
ressant, sobretot veure el 
gran allau de famílies que 
ens visitaren al matí. 

Us podeu fer socis 
del club i formar part de 
l’associació o simplement 
venir a les trobades i partici-
par-hi. Ara bé, la bona notí-
cia és que si us en feu socis, 
us podeu emportar els jocs 
de taula de la nostra ludote-
ca en préstec. A més, forma-
reu part d’una bona colla de 
persones amb moltes ganes 
de fer encara més activitats 
per a la nostra activa vila de 
Molins de Rei. Ens veiem a 
les taules jugant! 

Si ens voleu seguir 
per xarxes ens podeu tro-
bar a Twitter, Instagram i 
Facebook amb el nom de 
@jugonesmdr, i si voleu 
veure alguna de les acti-
vitats que portem a terme, 
visiteu el canal de Youtube 
#Dadosmaderayminiaturas. 

Sergi Sanmartí 
Fuentes 

Membre de Jugones 
MdR i del Festival de 

Terror de Molins de Rei

Ens veiem a les taules jugant!

Punt Jove
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El diumenge 25 de novem-
bre, Molins de Rei es va 
sumar a la sisena marxa 
contra la violència masclis-
ta, que enguany es va fer 
amb el lema: “l’amor ni 

humilia, ni maltracta, ni 
mata”. L’acte central es va 
fer al Parc de Torreblanca, 
de Sant Feliu de Llobregat.

Redacció

El Partit Socialista de 
Molins de Rei (PSC) es 
va sumar als actes de con-
demna de la violència mas-
clista i ho va fer amb una 
xerrada sobre prostitució en 
la qual hi van participar 
Inma Moraleda, feminista 
i membre de la Junta de 
la Federació de Dones de 
Catalunya per la Igualtat, i 
Jessica Revestido, feminis-
ta i primera secretària del 
PSC Molins de Rei. L’acte 
es va fer el passat 22 de 
novembre a la seu local del 
PSC.

Revestido va recordar 
als assistents que “Molins 
de Rei és membre de 
la Xarxa de Municipis 
Lliures de Tràfic de Dones 
i Nenes des de l’abril del 
2017, a iniciativa del 
Partit Socialista, com a 
dirigents de les polítiques 
d’igualtat del municipi” i 
va ser contundent a decla-
rar que “la prostitució és 
una forma d’esclavitud 
i vulneració dels drets 

humans cap a les dones”. 
La primera secretària 
dels socialistes molinencs 
va insistir que “hem de 
posar el debat sobre la 
taula i donar arguments 
per a l’abolició d’aquesta 
pràctica. Recordem que 
culpabilitza les dones, 
les cosifica i maltracta, i 
n’exculpa els clients i els 
proxenetes”.

Per la seva part, Moraleda 
va explicar que “el con-
sum de prostitució mou 
5 milions d’euros diaris 
a Espanya. Sense tràfic 
d’éssers humans –dones, 

la immensa majoria–, no 
és possible proveir un 
mercat que sempre recla-
ma carn fresca” i va remar-
car que “és molt greu cons-
tatar que la cultura de 
la violència sexual s’està 
imposant entre els joves. 
La posició de domini de 
l’home sobre la dona que 
la indústria pornogràfica 
i la prostitució promouen, 
porta els joves a repro-
duir aquestes conductes. 
Les violacions i abusos 
creixen cada any, tal com 
ens mostren les estadísti-
ques”.                Redacció

L’Agrupació Socialista de Molins de Rei 
organitza una xerrada sobre prostitució

Molins de Rei marxa contra 
la violència masclista

El grup de teatre del 
Foment CiA, Filagarsa, 
que actualment repre-
senta el musical Escac 
Doble, ha obtingut quatre 
premis en el Concurs de 
Teatre Amateur de Santa 
Coloma de Queralt. En 
concret ha guanyat el 
de Millor Obra, Millor 
Direcció, Millor Actor 
(Romà Ferruz) i Millor 
Actor de Repartiment 
(Àlex Ars).

Redacció

Filagarsa guanya el concurs 
de teatre amateur de 
Santa Coloma de Queralt
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L’any 1983 va aparèixer a 
l’escena musical del nos-
tre país un grup de Molins 
de Rei que, en paraules 
de Lluís Gavaldà (solista 
d’Els Pets), “va ajudar a 
la travessia del desert de 
la música feta en català a 
nivell de pop: Detectors”. 
El grup es va dissoldre el 
1993 després de publicar un 
maxisingle (Suïcida infan-
til) i tres LP (Detectors, 
Cop de sort i Creuer de 
luxe) i d’una dècada 
d’actuacions arreu del nos-
tre país. Vint-i-cinc anys 
després, Joan Calduch, el 
guitarrista i compositor del 
grup, actualitza les seves 
idees musicals de sempre 
amb la publicació del seu 
primer treball en solitari: 
El nou que volia pintar 
l’església de negre.

El disc s’ha gravat 
als estudis Sintaticon de 
Molins de Rei, sota el 
control tècnic de Xavier 
Zapater “QK”, responsable 
de l’alta qualitat d’un enre-
gistrament que s’ha pogut 
fer amb tota la tranquil·litat 
i atenció necessàries, amb 
l’objectiu d’obtenir un so 
nítid i poc distorsionat, com 
el dels anys setanta: “Hem 
utilitzat els amplificadors 
i instruments d’aquella 
època per aconseguir un 
so poc saturat, en el qual 
s’entenguin els instru-

ments, diferent del so més 
efectista que es va impo-
sar als anys vuitanta o del 
més comprimit que es va 
imposar, més endavant, a 
la dècada dels 90”, comen-
ta en Joan, responsable de 
la lletra i música de totes les 
cançons, en les quals, a més 
de fer la veu solista, toca 
les guitarres i teclats. Per 
completar l’enregistrament 
de l’àlbum, s’ha comp-
tat amb la participació de 
Sergi Carós, com a baixis-
ta i segona veu, i Xavier 
Zapater “QK”, a càrrec de 
la bateria i percussions, una 
excel·lent secció rítmica 
que afegeix múltiples mati-
sos a una hàbil combinació 
dels diferents registres de 
les guitarres.

Aquest àlbum inclou 
molts dels temes compos-
tos per l’autor en els darrers 
anys. Tal com ens explica 
a la caràtula del disc, es 
tracta d’una història molt 
personal, amb un fil comú: 
“La història del noi que 
volia pintar l’església de 
negre era concebuda com 
un doble LP conceptual, a 
imatge dels que van estar 
de moda a la dècada dels 
setanta...  i el que ha que-
dat és un LP senzill amb 
un grapat de cançons 
que, tot i tenir un lligam 
comú, també tenen per 
si mateixes una identitat 

pròpia”. Han quedat inè-
dites algunes peces com 
ara “Esperant el disc groc”, 
un títol que fa referència 
a l’arribada, a finals dels 
setanta, del primer disc 
dels Sex Pistols, amb el 
qual s’iniciava el punk-
rock i l’entrada en escena 
de bandes com The Clash, 
Blondie, Pretenders... que 
significaren un retorn a 
les fonts primigènies del 
rock’n roll més senzill, que 
no apareixia des de la dèca-
da dels seixanta. Un estil 
amb el qual s’identificaren 
Detectors, partint de 
cançons curtes, contundents 
i divertides, enfront dels 
sofisticats desenvolupa-
ments instrumentals carac-
terístics del rock progressiu 
dels primers setanta. 

En aquest nou treball, 
l’autor es distancia de la 
manera de fer del seu antic 
grup i s’acosta a un estil 
més personal, proper als 
cantautors de rock dels pri-
mers anys de la dècada dels 
70, en els quals transcorren 
les històries que explica el 
disc, els anys precedents a 
l’aparició de Detectors.  

El disc consta de dotze 
cançons, dues de les quals 
instrumentals. Sobre un 
teixit musical que explora 
diferents registres del rock, 
l’autor ens proposa un viat-
ge a través dels paisatges 

de la seva joventut. En les 
petites cròniques personals 
que narren els temes del 
disc hi emergeix l’esperit 
i l’ambient dels joves dels 
setanta. Si bé cada una de 
les cançons té una enti-
tat pròpia per ella mateixa, 
totes volen reflectir una 
dècada social i musical-
ment molt excitant, que es 
va anar omplint de frustra-
cions i somnis trencats, per 
acabar desembocant en el 
nihilisme que escenificaria 
el punk als anys vuitanta. 

En paraules de Joan 
Calduch: “Aquest disc 
s’ha d’escoltar d’una 

tirada, sense distraccions 
supèrflues que puguin 
alterar-ne la percep-
ció. S’ha d’escoltar com 
s’escoltaven els discos 
aquells dies de la nostra 
primera joventut, els anys 
70 del segle passat, quan 
ens vàrem enamorar del 
rock and  roll, del seu llen-
guatge senzill i pur que 
va marcar profundament 
i per sempre la nostra 
manera de veure el món i 
d’afrontar la vida.”

Romà Català

El rocker molinenc Joan Calduch 
publica el seu primer disc en solitari

El líder del grup Detectors trenca un llarg silenci discogràfic

Bostik Murals, el primer cen-
tre d’art urbà de Barcelona 
dirigit pel molinenc Xavier 
Ballaz, ha guanyat el 
Premi Lluís Carulla 2018 
d’emprenedoria cultural. 
El guardó està dotat amb 
60.000 euros i dos anys 
d’acompanyament empre-
sarial per ajudar a consoli-
dar el projecte.

Situat a la Nau Bostik 
de la Sagrera, el projecte 
de l’associació Difusor està 
plantejat com un pol de 
creació i reflexió al voltant 
de l’art urbà. Té vocació de 
barri, de ciutat, però també 
d’àmbit internacional, ja 
que es vol convertir en un 
espai de referència del gra-
fit a escala mundial. De 
moment ja és una galeria 
d’art mural a l’aire lliure 

amb obres d’artistes locals i 
estrangers que es van reno-
vant.

El jurat, format per Jordi 
Sellas, Laia Gasch, Emilio 
Álvarez, Isona Passola, 
Ricard Robles, Núria Basi, 
Joan Sala i Nicolau Brossa, 
ha premiat el projecte de 
Ballaz perquè “fomenta 
la participació i la cohe-
sió social a través de l’art 
urbà, perquè crea un nou 
espai d’art urbà i fomenta 
la creativitat; perquè acull 
reconeguts artistes locals 
i internacionals, i impulsa 
l’experimentació i el tre-
ball amb artistes novells; 
per la proposta formativa 
i d’experimentació adreça-
da a les escoles; perquè 
projecta Barcelona i situa 
la ciutat en el circuit d’art 

urbà internacional”, segons 
s’afirma en un comunicat 
de premsa de la Fundació 

Carulla.
El lliurament del Premi 

Lluís Carulla 2018 es va 

fer el 26 de novembre a 
la Capella dels Àngels de 
Barcelona.          Redacció

El projecte Bostik Murals, dirigit pel molinenc Xavier Ballaz, 
guanya el Premi Lluís Carulla 2018 d’emprenedoria cultural

Cedida per la Fundació Carulla
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Telefons d’interés
OFICINES ADMINISTRATIVES

93 680 3340 Ajuntament

93 680 3341 Of. Informació

93 680 3362 Fax Ajuntament

93 680 3733 Medi Ambient i Territori

93 680 3731 Serveis Personals

93 668 0680 Piscina Municipal

93 680 1976 Gestió Tributària

93 668 5452 Punt d’Infor. Juvenil

93 668 1595 Correus

93 668 1730 Jutjat de Pau

93 668 2586 Notaria

93 666 7311 Agencia Tributària 

93 666 8345            Registre de la Propietat 

                         de Sant Feliu de Llobregat

93 685 1988 Oficina de Treball

  de la Generalitat 

URGÈNCIES

93 668 8866 Guàrdia Urbana

93 632 7440 Comissaria de Policia

93 668 7711 Ambulatori

93 680 2876 Ambulatori/Urgències

112 Bombers

93 680 1639 Cementiri

93 668 79 61   Serveis Funeraris 

902 231 132                          i Tanatori

061 Ambulàncies

93 640 8080 Taxis

93 668 5530 Centre Mèdic Molins

93 668 2594 RENFE

900 750 750 Gas Natural

AVARIES

900 394 041 Gas Natural

93 602 2701 ENDESA

93 680 0888 Enllumenat públic

902 186 018 Servei municipal d’aigües

EQUIPAMENTS PÚBLICS

93 680 52 63                    Federació Obrera

93 680 1572 Pavelló Poliesportiul

93 668 0680 Piscina Municipal

93 680 0254 Mercat Municipal

93 680 2663 Llar Municipal d’Avis

93 680 1681 Biblioteca Pau Vila

93 668 2226 Llar d'infants Mpal. El Rodó

93 668 4660 Llar d’infants Mpal. El Molí

93 668 8482  Llar d'infants Mpal. La Traca

93 668 6259    Llar d'infants privada El Cargol

93 680 1636 Escola d’Adults Rafael Farré

93 680 1645 Escola El Palau

93 668 3529 Escola Castell Ciuró

93 668 4054 Escola Estel

93 680 1633 Escola l’Alzina

93 680 1620 Escola Pont  de la Cadena

93 668 7466 Escola Josep Ma. Madorell

93 680 2709 Col·legi Virolai

93 668 3450 Col·legi Sant Miquel

93 668 68 55                      Escola La Sínia

93 668 3762 Institut Bernat el Ferrer

93 680 2438 Institut Lluís de Requesens

93 680 2488 Centre Cívic l’Àngel

93 668 2228 Centre Comunitari 

 Pont de la Cadena

93 680 1663 Can Santoi

93 668 4812 Centre d’Ocupació i  

 Desenvolupament Joan N. García-Nieto

93 680 1637 Escola Municipal de  

 Música Julià Canals

93 680 09 96        Centre Cívic Riera Bonet  

SERVEIS

93 668 1839        Parròquia de Sant Miquel

93 668 6161 Ràdio Molins de Rei

93 668 39 21 Deixalleria

93 680 3340 Arxiu Municipal

93 668 18 18                Creu Roja                       

93 668 77 51                                   Museu

El Centre Excursionista 
Molins de Rei (CEM) ja ha 
enllestit la seva programació 
d’hivern. Si bé en el moment 
de publicar-se aquest núme-
ro ja s’hauran desenvolupat 
totes les activitats del mes de 
desembre, passem a resse-
nyar les dels propers mesos 
de gener i febrer. Com és 
habitual, totes les activitats 
són obertes a tothom i des de 
l’entitat molinenca animen a 
participar-hi.

El diumenge 20 de gener 
hi haurà la tradicional reco-
llida del pessebre al cim del 
Puigmadrona (340 m), a la 
serra de Collserola. La sorti-
da a peu serà a les 9 del matí 
des del local del CEM i cal 
emportar-se l’esmorzar fet de 
casa (no cal inscripció). El 
dia abans, el 19 de gener, 
hi haurà l’assemblea anual 
ordinària de socis de l’entitat. 
I el dissabte següent, dia 26 
de gener, a les 7 de la tarda, 
hi haurà la inauguració de 
l’exposició dels 21ns Premis 
CLIC de Fotografia, amb el 
corresponent lliurament de 
guardons als guanyadors. Ja 
en el mes de febrer, durant 
els dies 1, 2 i 3, podreu anar 
a esmorzar, dinar o sopar a 
l’estand de restauració que 
tindrà el CEM a la 168a Fira 
de la Candelera, al recinte 

firal de la plaça de l’1 d’Oc-
tubre. I quinze dies més tard, 
el dissabte 16 de febrer, hi 
haurà, a les 7 de la tarda, a la 
sala d’actes de l’entitat, una 
projecció audiovisual que 
porta per títol L’illa de Creta, 
passió per la llibertat, a càr-
rec dels viatgers naturalistes 
Alícia Pubill i Jaume Parés.

Pel que fa a les seccions, 
la de Medi Ambient ha pro-
gramat per al diumenge 20 de 
gener un itinerari de natura a 
la riera de Martinet i els seus 
gorgs (Aiguafreda). El mes 
de febrer, la sortida d’aquesta 
secció serà el diumenge 17 
al monestir de Sant Benet, el 
pla de les Generes i les extra-
ordinàries tines de la Solana 
(Sant Fruitós de Bages). 

Per a les persones més 
acostumades a caminar, la 
Secció de Senderisme ha 
programat dues sortides: la 
primera serà el diumenge 
13 de gener a les Guilleries 
i el Collsacabra, amb una 
excursió a peu de 20 km 
des del santuari del Far fins 
a Tavertet; la segona serà el 
diumenge 10 de febrer i con-
sistirà en una travessada a 
peu de 20 km per la comarca 
de l’Alt Penedès, amb punt 
de sortida i arribada a Sant 
Quintí de Mediona. 

La nova Secció de 

Cicloturisme ha programat 
dues excursions en bicicle-
ta: el dissabte 26 de gener 
faran una ruta urbana per 
Barcelona i el dissabte 23 de 
febrer aniran a la comarca de 
la Cerdanya. Més informació 
al correu electrònic: ciclotu-
risme@cemmolins.cat

Finalment, la Secció de 
Veterans ha programat activi-
tats més tranquil·les i reposa-
des, però no per això menys 
atractives. El diumenge 27 
de gener faran una passejada 
per la Via del Nicolau des 
de Sant Joan de l’Avellanet, 
prop de Gisclareny, i des-
prés visitaran el Museu dels 
Càtars i el nucli Medieval de 
Bagà (Berguedà). I el diu-
menge 24 de febrer faran una 
visita guiada a l’Observatori 
Astronòmic de Castelltallat, 
a la comarca del Bages. 

El desplaçament en les 

excursions de les Seccions 
de Senderisme i de Veterans 
es fa amb autocar, per això 
els organitzadors recomanen 
que us inscriviu a les seves 
activitats amb prou antela-
ció. Les sortides adreçades 
a infants de la Secció de 
Muntanya en Família, així 
com les activitats i cursos que 
organitzen les seccions d’Al-
ta Muntanya, Tir amb Arc i 
Escalada, són exclusives per 
a socis del CEM. Si voleu 
formar part d’aquestes sec-
cions podeu informar-vos-en 
al carrer Major, número 109, 
de dilluns a divendres, de 19 
a 21 h, o bé podeu enviar un 
missatge als diferents respon-
sables a través de les adreces 
electròniques que trobareu al 
web de l’entitat (www.cem-
molins.cat).

Àngel Beumala

Aquest hivern, el CEM proposa activitats per a totes les edats

La Secció de Medi Ambient del CEM 
al pantà de Vallfornès 17 juny 2018

L’associació sense ànim de 
lucre Gueopic ha estat dis-
tingida amb el premi Virginia 
Amposta Amposta a l’Equitat 
de Gènere i els Drets Socials, 
un dels guardons dels Premis 
de Reconeixement Cultural 
del Baix Llobregat que ator-
ga biennalment el Centre 
d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat (CECBLL). 

En aquesta edició, la de-
sena, Molins de Rei comp-
tava amb cinc nominats a 

les diferents modalitats dels 
premis, però només va ser 
premiada Gueopic, entitat 
creada per ajudar les perso-
nes amb dificultat comunica-
tiva. En concret, el Festival 
de Cine de Terror optava al 
premi Rosa Moragas i Duran 
d’Arts Escèniques; el concurs 
“La nostra vila”, de Ràdio 
Molins de Rei, i el digital 
Viu Molins han estat fina-
listes del premi Montserrat 
Roig de Comunicació, i 

l’actor, resident a la vila, 
Karra Elejalde estava nomi-
nat com a Personalitat 
Baixllobregatina. 

La gala de lliurament dels 
premis es va fer el 16 de 
novembre a l’Ateneu de Sant 
Just Desvern. Hi van assistir 
prop de 250 persones en un 

acte que va comptar amb la 
consellera de la Presidència, 
Elsa Artadi, i el 128è presi-
dent de la Generalitat, José 
Montilla, a més d’una nodri-
da representació del món 
polític, social i cultural de la 
comarca.

Redacció

Gueopic rep un dels Premis de 
Reconeixement Cultural del CECBLL

Els guanyadors d’aquesta desena edició han estat:
Premi Virgínia Amposta Amposta a l’Equitat de Gènere i 
els Drets Socials: Gueopic, de Molins de Rei
Premi Rosa Moragas i Duran d’Arts Escèniques i Cinema: 
Laura Farrés, del Prat de Llobregat
Premi Antoni Serra i Fiter d’Arts Visuals: 
Jaume Muns González, de Viladecans
Premi Joana Raspall i Juanola de Literatura: 
Ciutat en Vers, de Sant Vicenç dels Horts
Premi Joan Cererols i Fornells de Música: Societat Coral 
Centenària la Coloma, d’Esplugues de Llobregat
Premi Llorenç Presas i Puig de Recerca: 
Montserrat Duran Albareda, de Sant Joan Despí
Premi Agna Canalies Mestres de Pedagogia: 
Escola Cooperativa el Puig, d’Esparreguera
Premi Montserrat Roig de Comunicació: 

Joan Carles Valero, de Torrelles de Llobregat
Premi Josep Maria Jujol i Gibert de Patrimoni Cultural: 
Ateneu de Sant Just Desvern
Premi Ramon Farreras i Ollé de Patrimoni Natural: 
Seguici i Entremesos de la Festa de Tardor, 
de Sant Feliu de Llobregat
Premi Jaume Codina i Vilà a la Iniciativa Comarcal: 
Roser Lloret, de Cornellà de Llobregat
Premi Joan Garcia Nieto al Compromís Cívic: 
Cooperativa Obrera de Viviendas, del Prat de 
Llobregat 
Personalitat Baixllobregatina (concedit per votació 
popular): Rosalia, de Sant Esteve Sesrovires
Premi Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat: 
Som Energia
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Estadística parroquial 
del mes de novembre

Durant el mes de novembre, a la parròquia de Sant 
Miquel Arcàngel de la nostra vila es van celebrar dos 
batejos i la cerimònia religiosa de 10 exèquies.

Batejos
Dia 11: Laia Gutiérrez Aguilera i Adrián García 
Martín

Exèquies
Església de Sant Miquel

Dia 27: Maria Perarnau Altarriba, de 90 anys
Capella del tanatori

Dia 13: Dolores Fernández Torres, de 83 anys
Dia 14: Adolfo Luna Luna, de 73 anys
Dia 17: Rafael Domíngues López, de 72 anys
Dia 19: Sebastian García García, de 78 anys
Dia 20: Juana Sánchez Torregrosa, de 84 anys
Dia 25: Jaume Baró López, de 83 anys
Dia 30: Ramon Cabrera López, de 89 anys

Secció elaborada per Josep Artés i Martí

El 27 de novembre va morir Jordi Isanta Carrera, de 87 
anys. El seu cos va ser donat a la ciència.

Tal com mana la tradició, el 
passat 13 de desembre (dia 
de Santa Llúcia) s’obria 
al públic, a l’església de 
Sant Miquel, un gran pes-
sebre fet pels vilatans Jesús 
Jiménez, Josep Viñets, Nil 
Viñets i Cesca Fernández. 
El podrem visitar fins al 3 
de febrer.

Aquest any, el pesse-
bre fa 20 metres quadrats 
(5x4 metres) i, tal com és 
habitual, està ambientat 
en elements patrimonials 
que hi ha dins el Parc de 
Collserola, alguns dels 
quals molt coneguts, com 
el Castellciuró, Santa Creu 
d’Olorda, Sant Bartomeu 
de la Quadra, Sant Pere 
de Romaní, l’oratori de 
Sant Wenceslau, la font 
de la Tartana, el pou de 

can Planes i les masies de 
can Calopa de Dalt o can 
Farrés.

El salt d’aigua de la 
Rierada i l’aqüeducte de 
can Planes porten l’aigua 
als horts i camps de frui-
ters. Escoltar l’aigua com 
fa el seu recorregut és real-
ment reconfortant.

Com és sabut, aquest 

pessebre va incorporant 
novetats any rere any 
i  aquesta ocasió els pes-
sebristes en han sorprès 
amb un parell d’elles: la 
masia de can Vilagut, amb 
les seves característiques 
oques i els seus cavalls, i 
la muntanya de Santa Creu 
(fàcil de reconèixer), on, 
sorprenentment, plou.

Uns punts de llum 
ubicats estratègicament i 
intencionadament ens fan 
trobar l’Anunciació i el 
Naixement, elements sense 
els quals el pessebre no 
tindria sentit. De fet, repro-
duir un  pessebre no és més 
que representar el motiu de 
la celebració del Nadal, un 
fet que sembla que queda 
en un segon pla davant la 
societat consumista en què 
ens veiem abocats.

Més d’un centenar de 
figuretes donen vida a tot el 
conjunt i no falta l’al·licient 
de trobar tot allò que ens 
proposen en el tradicio-

nal “Busca, busca...”, que 
fa que passem una estona 
entretinguda intentant loca-
litzar mussols, ocells, gats, 
senglars... i, és clar, el típic 
caganer.

La tècnica emprada en 
la realització del pessebre 
ha estat, bàsicament, com 
sempre, l’escaiola (malgrat 
que hi ha algunes peces 
fetes de cartró i fusta), que 
es complementa amb paper 
i espuma de polietilè en 
el relleu, juntament amb 
roques, terra i vegetació de 
la zona.

El pessebre és visitat 
per moltíssimes persones i 
l’any passat va ser premiat 
amb un diploma de reco-
neixement per part del grup 
de Pessebristes de Sant Boi, 
fet que posà de manifest el 
bon gust i la il·lusió amb 
què s’havia fet, així com la 
divulgació del patrimoni de 
Molins de Rei dins la serra 
de Collserola. 

Els pessebristes ens han 
comentat que aquest any 
van començar a treballar 
en el pessebre més tard del 
que és habitual i, juntament 
amb les dificultats tècniques 
i de muntatge que compor-
ta un pessebre d’aquestes 
dimensions, s’han hagut de 
fer hores extres per tenir-lo 
acabat per Santa Llúcia.

En una cartellera al 
costat del pessebre hi ha 
les explicacions dels dife-
rents elements patrimonials 
representats i un indicador 
de l’evolució dels donatius 
voluntaris destinats a cobrir 
les despeses del pessebre. 
També aquest any, per pri-
mer cop, s’ha organitzat 
un concurs d’Instragram, 
que farà menció a les tres 
millors fotografies, amb un 
petit premi a la millor.

Ja ho sabeu, si no l’heu 
vist encara, no us el podeu 
perdre. 

Redacció

Enguany, l’Agrupa ha 
recuperat una secció que 
va estar en funcionament 
durant una colla d’anys: els 
Pessebres. L’any 2001, del 
nostre Esplai va sortir la 
iniciativa d’ajuntar un grup 
de persones per crear i ela-
borar pessebres propis, que 
després s’exposaven a les 
sales de la nostra entitat. 
Deu anys després, el Marc 
Flinch, l’Arnau Raventós i 
el Xavi Tresserra van deci-
dir plegar sense haver acon-
seguit trobar un relleu que 
s’encarregués de tot el que 
suposava aquesta activitat.

Sortosament, aquest 
any 2018, tres monitors 
actuals de l’Esplai han 
volgut recuperar-la. El Pau 
Arcas, el Lluc Sendra i el 
Pau Tresserra, vinculats a 
l’Agrupa des de fa molts 
anys, han tornat a enge-
gar el projecte. Després 
de fer-ne difusió, el taller 
d’elaboració de pessebres 
de guix va començar el mes 

d’octubre , ubicat a l’antiga 
Escola Bressol el Cargol. 
Des de llavors , 11 infants i 
joves, i els antics monitors 
de Pessebres, han estat tre-
ballat de valent al taller tots 
els divendres i dissabtes, 
de 7 de la tarda a 9 h del 
vespre, per poder tenir a 
punt els pessebres i poder-
los exposar per Nadal a 
l’Agrupa.

L’exposició amb tots els 
pessebres es podrà veure 

a l’Agrupa fins al 15 de 
gener, en l’horari habitual 
d’obertura de l’entitat –cada 
tarda, de 6 a 8 h– i els dis-
sabtes a la tarda, menys el 
dia 5 de gener. S’hi podran 
veure també dos pessebres 
de la família Vinyets.

La inauguració de 
l’exposició serà el dissabte 
22, a les 6.30 h de la tarda, i 
tothom hi està convidat.

Agrupació Folklòrica 
Molins de Rei

Can Vilagut i la muntanya de Santa Creu s’incorporen al pessebre de la parròquia 

De nou, pessebres a l’Agrupa
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El segell editorial Arca, del 
grup editorial Robin Book, 
ha publicat el recull de 236 
pàgines que ha elaborat 
l’escriptor Ireneu Castillo 
sobre diferents aspec-
tes geogràfics, històrics 
i culturals de la comarca 
del Baix Llobregat i del 
terme de l’Hospitalet de 
Llobregat. La recerca rea-
litzada tracta més de 350 
elements, que es presenten 
en qualitat de “curiositats”, 
enriquides amb un cente-
nar il·lustracions en blanc 
i negre.

El pròleg és de Roger 
Lloret Ríos. El primer apar-
tat (“La comarca”) presen-
ta el protagonisme del riu 
Llobregat com a eix ver-
tebrador del contingut del 
volum. Tot seguit, aquest 
contingut es distribueix en 
tres apartats principals, el 
primer dels quals, dedicat a 
l’entorn geogràfic, se sub-
divideix en tres seccions 
-el delta, la Vall Baixa i 
el Montserratí-, on es pre-
senten espais singulars 
com l’estany de la Ricarda 
(el Prat), les pedreres de 
Vallirana i el congost de 
Cairat, a Esparreguera, res-
pectivament.

Presentat el marc geo-
gràfic, el següent apartat, 
d’història comarcal, es clas-
sifica en sis subapartats. El 

lector hi trobarà l’aproxi-
mació a espais primigenis 
(com les Mines de Gavà), 
esments a l’època dels 
ibers i des romans –cas 
de les termes romanes de 
Sant Boi–, connexions 
amb la “Terra de senyors 
i de frontera”  (on trobem, 
per exemple, la batalla 
de Martorell de 1114) 
i referències a indrets 
com el Molí Capdevila 
del Papiol –apartat 
“Temps de bandolers i 
guerrillers”–, can Pitarra 
de Cervelló (“Gent del 
fang i de la fàbrica”) i 
les santvicentines Casetes 
Comamala (“Terra d’acolli-
da i modernitat”).

L’entorn humà ve a con-
tinuació de l’element histò-
ric com a fil conductor de 
la següent part de l’obra. 
Aquí trobem el reflex de 26 
fires i festes (com l’Aplec 
de Sant Ponç de Corbera), 
27 personatges nascuts o 
vinculats a la comarca, vuit 
entitats –cas, del CECBLL 
de Sant Feliu de Llobregat–, 
setze tradicions (com la del 
misteriós pastor fatxenda 
de Collbató) i un “Calaix 
de sastre” que conté dotze 
aportacions finals, les quals 
precedeixen un apartat de 
bibliografia. 

Com no podia ser d’una 
altra manera, els lectors 

molinencs identificaran en-
tre les desenes d’explica-
cions de cada apartat les 
corresponents a noms pro-
pis ben propers: el puig 
d’Olorda, Castellciuró, el 
pont de Carles III, la Casa 
de les Comportes, l’es-
tació de Molins de Rei, 
Ca n’Ametller, la fàbrica 
Ferrer i Mora, la Fira de la 
Candelera, els Requesens i 
Margarida Xirgu.

En suma, el llibre d’Ire-
neu Castillo, que no té les 
pretensions d’un assaig 
espès, ve a ser una combi-
nació de centenars de tes-
sel·les. El mosaic resultant 
ens acosta al coneixement 
de l’entorn d’una manera 
senzilla, àgil i divulgativa.

Francesc Santolaria

El 14 de novembre pas-
sat, la Sala d’exposicions 
de Ca n’Ametller va  
acollir la presentació 
del llibre De Palma 
vs. De Palma, que es 
va fer coincidir amb 
l’exposició homònima 
organitzada pel Festival 
de Cine de Terror i 
l’Ajuntament de la vila. 
Aquesta és la tercera 
ocasió en la qual el festi-
val molinenc i l’editorial 
Hermenaute uneixen 
forces per fer realitat la 
publicació del llibre ofi-
cial del certamen. 

De Palma vs. De Palma 
és un assaig al voltant de 
l’obra del famós cineas-
ta nord-americà Brian De 
Palma. Com en les dues 
ocasions precedents, el 
molinenc Albert Galera 
ha coordinat un volum    
col·lectiu que aquesta vega-
da indaga sobre els postu-
lats del director de Carrie i 
Vestida para matar. 

Antonio José Navarro, 
Gerard Fossas, Jaume 
Claver, Jordi Batet, Ignasi 

Juliachs i el mateix Galera 
han escrit les seves prò-
pies teories sobre el cine-
ma d’aquest director essen-
cial del cinema contempo-
rani, per oferir-ne una dis-
secció analítica i detalla-
da. El llibre De Palma 
vs. De Palma compta 
amb el pròleg escrit per 
l’actor Keith Gordon 
i actualment ja és a  
la venda.

Redacció

1001 curiositats del Baix 
Llobregat i l’Hospitalet, 
d’Ireneu Castillo

De Palma vs. De Palma, nou llibre 
coordinat per Albert Galera

La fotògrafa molinenca 
Paula Artés vol editar el 
fotollibre Fuerzas y cuer-
pos. La invisibilitat com a 
estratègia de control. Per 
aconseguir-ho ha iniciat un 
micromecenatge o finança-
ment col·lectiu, crowdfun-
ding, a través de la pla-
taforma Verkami (http://
vkm.is/fuerzasycuerpos). 
L’aportació mínima és de 
28 euros, diners que perme-
tran que els mecenes obtin-

guin un exemplar del foto-
llibre un cop s’hagi editat.

Segons explica la mateixa 
Paula Artés, el fotollibre 
“tracta la invisibilitat com 
a control. Quan els cos-
sos de seguretat són invisi-
bles és quan són operatius; 
són invisibles per tenir el 
control sobre la població. 
Aquest és un sistema de 
seguretat aplicat arreu del 
món”. Amb els permisos 
oportuns ha fotografiat els  
espais en què opera i treba-
lla la Guàrdia Civil, i així fa 
visibles les zones de control 
a les quals els ciutadans no 
tenen accés. El treball pren 
una rellevància especial, ja 
que es recullen els fets oco-
rreguts els darrers mesos a 
Catalunya. 

El fotollibre, dissenyat 
per 3 Tipos Gráficos, conté, 

a més de les fotografies, 
un text del comissari d’art 
Oriol Fontdevila, escrit 
especialment per a aquest 
llibre.

El projecte de la Paula 

que ara vol editar ha estat 
seleccionat a certàmens 
com Descubrimientos 
Photoespaña, Encontro 
Artistas Novos, SCAN 
Photobooks, Photogenic 

Festival, Unseen Dummy 
Award d’Amsterdam i 
FIFTijuana de Mèxic.

J.F.

La fotògrafa Paula Artés recull fons per editar un fotollibre
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La riera del Molí, també coneguda com riera de Vallvidrera pel 
fet que neix on hi ha el pantà del mateix nom i va muntanya 
avall, quan plou, recull les aigües dels torrents de can Ribas 
i les de can Tintoré. Al llarg del seu recorregut, aquesta riera 
passa al voltant de nombroses masies, com la de can Calopa 
de Baix, can Campreciós, can Santoi, can Castellví, can 
Campderrós, can Planes, can Rabella i també pel nucli de la 
Rierada, sense oblidar-nos del bonic salt d´aigua, situat al camí 
de la Rierada, per sobre de la masia de can Planes. Aquest salt 
és produït per una petita resclosa que reté l´aigua de la riera i 
sembla ser que antigament era la força motriu que movia un 
molí, del qual hi ha constància fins al segle xix.

A més d’aquestes masies, en el seu recorregut també hi ha 
algunes fonts, com la de la font de l’Espinegar, la Fonteta, la 
de cal Maimol, la de la mina del Ferro, la de la Granota i la 
de cal Jan.

Malgrat l’existència d’aigua subterrània que aflora en 
aquestes fonts i d’altres que hi ha dins d’algunes de les masies 
esmentades anteriorment, moltes de les fonts han desaparegut 
al llarg dels anys perquè s’han assecat o bé per falta de pluges 
constants.

Aquesta riera, quasi al final del seu trajecte s’uneix amb 
la riera Nova i, després de passar per sota dels ponts de 
can Baruta, les dues rieres conjuntament aboquen l’aigua al 
Llobregat.

Se suposa que el nom més popular de riera del Molí ve 
donat pel fet que riera amunt, a la masia de can Campderrós, anti-
gament tenien un molí al costat d’aquesta riera, allà a vora de Sant 
Bartomeu de la Quadra, en el termenat del Castell  d’Olorda, segons 
consta en un pergamí datat al segle xviii.

Si continuem fent història, trobem que l’any 1189, amb la cons-
trucció del casal de les dotze moles, ja es fa constar que la ubicació 
d’aquest casal al riu Llobregat és a prop del lloc anomenat Roca de 
Roc (també s’ha escrit al llarg dels anys com Droc o Droch) i a la vora 
de la riera que baixa de “Vall-Vitrària” al contrafort del pic Aguilar, el 
més alt del massís d’Olorda.  

Una altra referència antiga d’aquesta riera consta en un document de 
l’any 1190, en el qual el rei Alfons I de Catalunya i II d´Aragó, comte 
de Barcelona, va signar un contracte de treball amb un tal Bernat, cone-
gut com “el Ferrer”, per tal de treballar en l’explotació del casal de les 
dotze moles. Ell i els seus ajudants van començar a estructurar la petita 
vila del rei, al costat del riu i a prop de les rieres de “Vall-Vitrària”  i de 
“Cagalell”, a la part baixa de la muntanya d’Olorda.

En el camí paral·lel a la riera del Molí veiem una petita capella, 
gairebé sempre amb algunes flors que els caminants que passen per 
aquest lloc hi dipositen. 

Segons conta la història, l’any 1901, el senyor Enric Llanés i 
Clariana, l’amo de la masia de can Planes, un dia venia amb una tartana 
de recollir les seves filles de l’estació del ferrocarril de Molins de Rei, 
perquè havien arribat amb el tren. El temps tot d’una va començar a 
girar-se amb pluja, trons i llamps. Els llamps espetegaven cada vegada 
més a prop d’ells i tot d’una es varen trobar encegats per la llum d’un 
llamp i trontollats pel tro, que, pocs metres darrere seu, havia abatut 
un roure sota el qual tot just acabaven de passar amb la tartana. L’amo 
Llanés, en agraïment a la sort que havien tingut, i en reconeixement 
a la protecció divina, va voler aixecar en aquest lloc una capelleta, 
que encara avui dia es conserva al costat de la riera, i la va posar sota 
l’advocació de sant Venceslau, ja que en aquella data, el 28 de setem-
bre, l’església celebra la festa d’aquest sant.

Més recentment, el desembre del 1971, l’Ajuntament de la vila, 
presidit aleshores per  Lluís Puiggarí Munné, informava que, a causa 
dels fort aiguats i les importants pluges, era urgentíssim el drenatge 
de la part final de la riera Nova i la riera del Molí, ja que l’estructura 
del pont de la Renfe de can Baruta era inadequada a causa de la poca 
amplada dels seus arcs, que aturaven tota la brossa arrossegada per les 
seves aigües.

La riera Mariona
Naixia als turons de sobre la vila per l’indret de l’actual escola Bernat 

el Ferrer. Llavors, en aquests terrenys hi havia unes vinyes molt ben 
cuidades. Des d’allà, l’aigua de les pluges baixava pels pronunciats 
pendents dels seus vessants abans d’arribar a la plana, on es formava 
la sinuosa riera entre uns terrenys de conreu. Un pont per sota la via 
del tren donava pas a l’aigua de la riera, que continuava el seu curs 
creuant la carretera i, entre canyissars i més camps de cultiu,  arribava 
fins al riu.

Quan posteriorment es va urbanitzar la zona de les Conserves, al 
traçar els nous carrers de Joan Maragall, primer, i el de Pep Ventura, 
després, el pas estret i sinuós de la riera va ser rigorosament respectat 
entre els edificis que es van anar construint entre aquests dos carrers.

Actualment encara es pot visitar aquest tros, una mica sinuós, 
de l’antiga riera (d’uns 250 metres de recorregut per uns 3 metres 
d´amplada), que encara existeix entre les cases números 2 i 4 de 
l’avinguda de la Mancomunitat i els números també 2 i 4 del carrer de 
Sant Domènec de Guzmán.

Si bé avui dia el pas de les aigües pluvials està canalitzat a través de 
la xarxa de clavegueram, encara perduren en el record de la gent d’una 
certa edat les constants inundacions que la riera Mariona provocava en 
aquest punt de la carretera. Actualment, el tram que va en direcció cap 
al riu és el carrer de Menéndez Pelayo.

Quant a l’origen del nom de “riera Mariona”, sembla que ve donat 
pel fet que el dia 20 de maig del 1874, l’Ajuntament de la vila, habitada 
en aquells moments per unes 2.550 persones i presidida per l’alcalde 
Ramon Canalias i Nicolau, va autoritzar la construcció d’una casa a 
la carretera, en un terreny al costat mateix de la riera, a un tal Vicenç 
Figueras, l’esposa del qual, la Maria Nicolau, era coneguda com la 
senyora Mariona. Aquesta dona tenia un gran caràcter i expliquen que, 
asseguda en una cadira baixa, a la portalada de casa seva, allà, al costat 
de la riera, distribuïa la seva caritat els divendres, i donava als indi-
gents, que ja n’eren assidus, una almoina d’un o dos cèntims per cap.

En el transcurs dels anys, aquesta casa esdevingué una vaqueria ano-
menada “Antiga Vaqueria de Vicenç Figueras”, tal com consta encara 
en uns anuncis publicats en els programes de la Fira de la Candelera 
dels anys 1928, 1929 i 1930.

Per finalitzar, i com a curiositat, he trobat que la revista Llobregat, el 
dia 6 de maig del 1967 va publicar el següent: “Este ayuntamiento hace 
un requerimiento al vecino de la casa de la avenida del Generalísimo 
esquina a la calle riera Mariona, para que las aguas pluviales del 
terrado de su edificio, no las vierta directamente a la calle riera 
Mariona, y las conduzca directamente a la cloaca general, con aperci-
bimiento de una multa si no lo soluciona en el plazo de un mes”.

Vicenç Joan Camps

Riera del Molí i riera Mariona

Riera del Molí, prop de can Rabella
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El dissabte 17 de novem-
bre, el Club Gimnàs Molins 
de Rei va presentar les gim-
nastes del club i les gimnas-
tes de competició d’aquesta 
temporada. Més de 160 
nenes es van fer fotogra-
fies i van desfilar davant 
d’un públic molt familiar 
per mostrar-los els grups 
d’entrenament i les catego-
ries en les quals sortiran a 
competir enguany. 

Aproximadament, unes 
seixanta nenes del club 
participaran en compe-
ticions organitzades per 
la Federació Catalana de 
Gimnàstica, dividides en les 
categories d’Escolar, Base i 
Via Olímpica d’acord amb 
la seva edat i nivell. Un cen-
tenar de gimnastes formen 
part dels grups d’iniciació: 
les Babygim, que a par-
tir de dos anys s’inicien 

fent psicomotricitat; les 
Iniciació Petites, que són 
nenes d’entre 6 i 8 anys; 
les Iniciació Mitjanes; que 
són nenes de 9 a 12 anys, i 
les Grans, que tenen a par-
tir de 12 anys. Totes elles, 
independentment de la seva 
edat, gaudeixen fent gim-
nàstica artística. 

Anna Karubally

El Club Gimnàs Molins de Rei 
presenta les seves esportistes

Els joves basquetbo-
listes molinencs Arnau 
Temprano i Dani Guillèn, 
formats en els equips base 
del Manyanet Molins i 
actualment jugadors del 
CB Cornellà, participa-
ran a la final de la màxi-
ma categoria de bàsquet 
cadet masculí després de 
classificar-se invictes i en 
primer lloc durant la fase 
prèvia.

En aquesta fase juga-
ran els vuit millors equips 
de Catalunya, entre els 

quals el FC Barcelona, 
Joventut de Badalona o el 
Manresa, juntament amb 
el CB Cornellà.

L’objectiu  d’aquesta 
fase és classificar-se entre 
els quatre primers equips 
per aconseguir jugar la 
final a 4 de Catalunya, 
on únicament es classifi-
caran directament  per al 
Campionat d’Espanya de 
la categoria els tres con-
junts millors. 
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Arnau Temprano i Dani Guillèn, 
a l’elit del bàsquet base català
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El diumenge 25 de novem-
bre, el Club de Judo Molins 
de Rei va estar convidat a 
participar en el Campionat 
de Judo Manyanet Reus, 
organitzat pel Club de Judo 
TotJudo. Els judokes moli-
nencs van aconseguir una 
medalla d’or, tres d’argent i 
una de bronze.

 
IX Taller de 

Defensa Personal
El mateix 25 de novem-

bre, però a les instal·lacions 
del Club de Judo Molins de 
Rei, es va fer el IX Taller de 
Defensa Personal. Tot i que 
aquell mateix dia s’havien 
organitzat a la vila un gran 
nombre d’activitats i que 
el taller s’havia preparat 
i anunciat amb molt poc 
temps, hi van participar 37 
persones.

Guillem López obté la 
tercera plaça a la Copa 
de Judo Aleví de Moià
El dissabte 1 de desem-

bre, el judoka molinenc 
Guillem López va participar 
a la III Copa de Judo Aleví 

de Moià. En el campionat 
hi van participar 17 clubs, 
amb un total de 170 judokes 
només de categoria aleví. 
En Guillem va aconseguir 
un meritori tercer lloc des-
prés de superar diferents 
eliminatòries en combats 
molt difícils. A més, el pas 
a la final la va perdre en el 
darrer segon.

Daniel Pavón, premiat 
per la FCJiDA

Castelldefels va aco-
llir, també el darrer 1 de 
desembre, la V Gala de la 
Federació Catalana de Judo 
i Disciplines Associades 
(FCJiDA). La festa va ser-
vir per lliurar els premis que 
reconeixen els mèrits espor-
tius d’alumnes de diferents 
disciplines que conformen 
la federació. Aquest any, 
la FCJiDA ha reconegut 
la dedicació i esforç del 
mestres nacionals de judo 
i entre els premiats hi ha 
Daniel Pavón, el director 
tècnic i entrenador del Club 
Judo Molins de Rei. 
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Els judokes molinencs participen 
en un torneig a Reus

El molinenc Xavi Foj estarà 
un any més a la sortida del 
Dakar, que enguany es dis-
putarà íntegrament al Perú 
del 6 al 17 de gener, en 
una edició més curta del 
que és habitual –només 10 
etapes– i un total de 5.000 
quilòmetres de recorregut, 
un 70% dels quals seran 
sobre sorra. 

Xavi Foj, amb el seu 
equip Fojmotorsport, pilo-
tarà de nou un Toyota, però 
enguany canvia de catego-
ria: no competirà a la T2 
de cotxes de sèrie, sinó que 

ho farà a la T1.S, per a tot 
terrenys modificats no lleu-
gers. Com a copilot tornarà 
a confiar en l’argentí Nacho 
Santamaría, tot un manetes 
de la mecànica.  

“Aquest any hem evo-
lucionat el cotxe de sèrie: 
li hem fet algunes millo-
res, hem retallat el para-
xocs davanter per tenir 
un angle d’atac millor, 
hem introduït en el motor 
alguna millora electrònica 
i de pressió de turbo per 
tenir uns quants cavalls 
més i hem optimitzat 

l’admissió d’aire”, explica 
en Xavi. Els objectius per a 
aquesta edició són: “arri-
bar al final en condicions, 
no cometre cap error ni 
de pilotatge ni de nave-
gació, que no ens atrapin 
els camions i acabar entre 
els 20 primers de la gene-
ral”.

Amb 28 edicions ja dis-
putades, Xavi Foj és el pilot 
espanyol que més vegades 
ha corregut aquest mític 
ral·li, el més dur del món.

Josep Ferrer

El Club Halterofília Molins 
de Rei, amb 1.881,19 punts, 
va obtenir la tercera plaça a 
la 62a edició de la Copa del 
Rei, celebrada el 24 de nov-
embre en el Poliesportiu 
Municipal Cerro Almodóvar 
de Madrid.

El conjunt molinenc va 
quedar per darrere del Club 
Halterofilia Coruña, que 

va obtenir la victòria, amb 
2.018,69 punts, i de l’Escuela 
Tinerfeña de Halterofilia, amb 
1.987.71 punts. En aquesta 
edició hi han participat 11 
clubs

El millor dels aixecadors 
molinencs va ser Marcos Ruiz, 
que va quedar en quarta posi-
ció, amb un total de 397,12 
punts. Yosua Fernández, amb 

330,79 punts, va quedar 13è; 
Ismael Garcia, amb 307,93, 
24è; Biel Martín, amb 301, 
99, va quedar 29è; Borja 
Sánchez va ser 39è, amb 
286,22 punts, i Sergio Cano, 
amb 257,14 punts, va acabar 
en 60a posició.
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El Club Halterofília queda tercer a la Copa del Rei

Xavi Foj correrà el seu 29è Dakar

L’atleta molinenc Isaac 
Segura ha establert un nou 
rècord d’Espanya sub 16 de 
pista coberta en la prova dels 
300 metres llisos en córrer 
la distància en un temps de 
35 segons 21 centèsimes.

L’atleta va fer aquest 
registre el passat 16 de 
desembre en un control fet a 
la pista coberta de Sabadell. 
La marca de l’Isaac també 
suposa rècord d’Espanya 
sub 18, registre vigent des 
de l’any 1999.
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L'atleta molnenc Isaac Segura estableix un 
nou rècord d’Espanya de 300 metres llisos

Fojmotosport
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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 De totes les respostes 
rebudes a la redacció ha 
estat escollida a l’atzar la 
de Arnau Català Rams. 
El guanyador del con-
curs pot passar a recollir 
el premi directament per 
BEEP, presentant el DNI 
o qualsevol document 
acreditatiu.
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DESITJANT LA CARRETERA.
EL CITROËN C4 PICASSO ES CONVERTEIX

EN CITROËN C4 SPACETOURER.

.es

Opinió Clients

Citroën C4 SpaceTourer: Consum mitjà (l/100 km): 4,0 a 5,2. Emissions de CO2 (g/km): 105 a 128

XXXXXXXXX XXXXXXX, XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX XX XX

NOU NOM,
MATEIX LIDERATGE.

15 Ajudes a la conducció
Disponible en 5 i 7 places

Nova Caixa de canvis automàtica EAT8
Admet càrregues de fins a 2,75 m de llarg

Fins a 704 litres de maleter amb espai de càrrega pla
3 seients del darrere independents de la mateixa amplada

NOUS
MOTORS
EURO 6.2

*

*Consulti’n els detalls a citroen.es




