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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.

Viu la Fira !!!
Reproducció d'una part 

del cartell de la Fira 2019

Aviat haurem d’assistir a l’esperpèntica representació d’un judici polític contra els representants 
dels més de dos milions de catalans que l’1-O i el 21-D  van votar a favor de la independència. 
L’Estat espanyol no ha paït la lliçó d’apoderament popular que va significar l’1 d’octubre. Tampoc 

han encaixat la humiliació que van rebre el 21 de desembre del 2017, quan els catalans van referendar 
les seves aspiracions després d’obtenir una majoria independentista en unes eleccions que havia convocat 
Rajoy amb la previsió d’impedir aquesta majoria al Parlament. Com que els resultats de les eleccions a 
Catalunya no agraden a Espanya, ens jutgen a tots. El ridícul internacional està garantit, encara que, amb 
els vents feixistes que bufen a Europa i arreu, tampoc podem esperar gaire suport internacional contra la 
irracionalitat de l’Estat espanyol. 

Les acusacions de violència són ridícules. L’única violència és la dels acusadors. Si hi hagués justícia, 
aquest judici no se celebraria, s’anul·larien totes les causes del procés i s’obriria una nova causa per mal-
versació contra els responsables polítics que han engegat la repressió judicial i policial, i una causa per 
prevaricació contra els integrants del poder judicial que hi han col·laborat. 

Quan l’Estat espanyol ens jutja, ens redueix a la condició de súbdits. No ens podem resignar al fet que, 
a més de sotmetre’ns fiscalment en nom d’una falsa solidaritat, ens prenguin la condició d’homes lliures. 

La Junta dels Tres Tombs ha decidit suspendre la tradicional cavalcada de la festivitat de Sant Antoni 
Abat per evitar la confrontació amb els col·lectius animalistes. En el moment d’escriure aquest edi-
torial, la decisió continua vigent. Esperem, però, que durant les properes setmanes es pugui arribar 

a una conciliació que permeti la compatibilitat entre la celebració de la festa dels Tres Tombs i la lliure 
expressió de qualsevol associació contrària al manteniment d’aquesta tradició.

L’entitat Associació Tres Tombs ha publicat un comunicat que comença atribuint la suspensió de la 
festa a “la falta de voluntat per protegir i conservar la cultura tradicional catalana” des de l’Ajuntament. 
Segons expliquen, han pres aquesta decisió perquè en el mateix dia i hora de la desfilada, el cap de setmana 
del 23 i 24 de febrer, s’ha convocat un acte organitzat pels defensors dels drets dels animals. L’Associació 
Tres Tombs va proposar a l’Ajuntament que impedís la coincidència d’aquests dos esdeveniments en el 
mateix cap de setmana. “Malgrat haver intentat trobar una solució que fos adequada per a certs grups 
autoanomenats animalistes, se’ns persegueix i, encara que intentem separar les dates, volen fer els actes el 
mateix dia que nosaltres. Aquesta situació implica una voluntat de generar confrontació”, manifesten.

L’any 2018, a fi d’evitar trams que provoquessin el patiment dels animals, el Govern municipal va 
introduir un primer canvi en el recorregut de la desfilada i eliminà la pujada del carrer Pare Manyanet. 
Per a l’edició del 2019, l’Ajuntament hauria plantejat un nou petit canvi en el recorregut al proposar 
que el carrer Verdaguer fos d’una sola direcció per a la cercavila, i no de pujada i de baixada com l’any 
passat. “Es tracta només d’un suggeriment que té com a objectiu garantir la seguretat dels participants i 
espectadors”, segons expliquen des del consistori. La intenció és evitar accidents com el que va succeir la 
passada edició a la part alta del carrer Verdaguer, quan a una participant, al caure del cavall que muntava, 
li va passar la roda d’un carro per sobre la cama. L’any passat també hi va haver un altre incident quan la 
desfilada de carruatges es va creuar amb la manifestació d’una quarantena de persones a favor dels drets 
dels animals, moment en què un manifestant va patir una agressió lleu per part d’un dels participants a 
la desfilada.

L’Ajuntament considera que està obligat a atendre les demandes de qualsevol entitat de la vila i que la 
proposta de celebrar una jornada organitzada pels grups animalistes, en la qual es parlarà del benestar 
animal, no hauria d’interferir amb la desfilada dels Tres Tombs perquè s’ubicarà a la plaça del Palau, fora 
del recorregut de la cercavila. A diferència de la manifestació contra el patiment animal convocada l’any 
passat, en la qual sí que es van creuar els defensors dels animals amb la desfilada, aquest any, el Govern 
municipal s’ha compromès a vetllar i garantir que l’acte convocat pels animalistes “no interfereixi en cap 
cas amb el recorregut”.

Des del Govern municipal han comunicat que “encara no s‘ha pogut trobar un punt d’equilibri entre 
els drets de totes les entitats que aquest dia volen fer activitats” i asseguren que han mantingut el contacte 
amb l’Associació Tres Tombs amb l’objectiu de millorar la seguretat de participants i espectadors, i el 
respecte als animals. També afirmen que s’han reunit amb el col·lectiu animalista per plantejar-los la 
demanda dels organitzadors d’anul·lar o bé canviar la data de la seva activitat, però, tot i així, no han 
aconseguit que aquests dos col·lectius enfrontats per la celebració  dels Tres Tombs arribin a una entesa 
que faci compatible la celebració de la festa amb els actes organitzats pels quals estan en contra.

Com ja expressàvem en l’editorial d’El Llaç número 542 d’ara fa un any, “Preservar les tradicions”, 
cal respectar la voluntat de totes les persones i fer compatibles les diferents sensibilitats davant de les 
tradicions: “la utilització dels animals com a eines de treball per a benefici de l’home no implica explícita-
ment el seu maltractament, sinó moltes vegades tot el contrari.  Els animalistes voldrien eliminar la festa, 
l’associació dels Tres Tombs voldria deixar el recorregut tal com estava i des de l’Ajuntament es proposa 
una solució intermèdia que creiem que hauria de fer replantejar als uns la radicalitat de les seves propos-
tes i als altres, el seu immobilisme”. 

Ens hauríem de plantejar si és convenient renunciar a la celebració d’una tradició tan arrelada que 
significa una gran il·lusió per a petits i grans. Sabem que el nostre sistema de vida comporta pràctiques 
extremes d’explotació de moltes espècies animals i que això justifica les reivindicacions dels animalistes. 
La festa dels Tres Tombs, però, si els organitzadors tenen en compte les modificacions aplicades en el 
recorregut i s’evita la sobrecàrrega dels carruatges, no hauria de comportar cap patiment per als animals 
i s’hauria d’interpretar com un homenatge i una mostra d’estimació cap a tots ells.

Serem jutjats

La tradicional desfilada dels 
Tres Tombs és a la corda fluixa 
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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

Colpits encara per la lectu-
ra del teu escrit, publicat el 
passat 18 de desembre al Viu 
Molins, i moguts pel deure 
de donar suport a la víctima 
de qualsevol tipus d’agressió, 
volem manifestar públicament 
que ens tens al teu costat, que 
comptes amb la nostra con-
fiança, que t’oferim el nostre 
escalf i que ens posem a la 
teva disposició per ajudar-te a 
superar la desagradable situa-
ció viscuda durant els darrers 
mesos.

També volem aprofitar per 
demanar-te disculpes si en 
algun moment no hem sabut 
estar a l’alçada de la situa-
ció, o si no hem donat prou 
importància a la gravetat dels 
fets, o si no hem sabut reac-
cionar amb la contundència 
necessària. 

Volem ser coherents amb 
els nostres principis, amb la 
ideologia que ens guia. No 
volem que la nostra visió 
feminista sigui només una 
etiqueta políticament correc-
ta. Volem viure d’acord amb 
el que pensem i condemnar 
qualsevol agressió, evitar que 
ningú intenti mai culpabilitzar 
la víctima, aïllar-la, fer-la sen-
tir responsable del seu propi 
patiment, ni invisibilitzar-la 
per protegir l’agressor.

Per tot plegat, Sílvia, 
volem dir-ho alt i clar, volem 
que tothom ho sàpiga: ens 
tens al teu costat.

Marc Rebulà, membre 

de la llista electoral ERC 
MdR 2015-2019 i exmilitant 
d’ERC; Enriqueta Aragonès, 
membre de la llista electo-
ral d’ERC MdR 2015-2019; 
Mireia Soler, membre de la 
llista electoral d’ERC MdR 
2015-2019 i exmilitant de 
JERC; Jordi Rodríguez, 
membre de la llista electo-
ral d’ERC MdR 2015-2019; 
Anna Tresserra, membre 
de la llista electoral d’ERC 
MdR 2015-2019; Ariadna 
Buendia, membre de la llista 
electoral ERC MdR 2015-2019 
i militant d’ERC; Rossend 
Costa, membre de la llista 
electoral d’ERC MdR 2015-
2019, militant d’ERC i expre-
sident de la SL ERC; Xavier 
Suárez, membre de la llista 
electoral d’ERC MdR 2015-
2019 i exmilitant de JERC; 
Hortènsia Ràfols, membre de 
la llista electoral d’ERC MdR 
2015-2019 i militant d’ERC; 
Pilar Raventós, membre de 
la llista electoral d’ERC MdR 
2015-2019; Montse Zapata, 
militant d’ERC Molins de 
Rei; Arnau Pedrol, mili-
tant d’ERC Molins de Rei; 
Miquel Casanovas, membre 
d’ERC Molins de Rei; Carles 
Enjuanes, militant d’ERC 
Molins de Rei; Joan Carles 
Soler, militant d’ERC i expre-
sident de la SL ERC; Josep 
Dagà, exmilitant d’ERC 
i exmembre de l’Executiva 
SL; Xavier Llopart, militant 
d’ERC Molins de Rei, i Jordi 
Capdevila, militant d’ERC 
Molins de Rei

Sílvia, ens tens 
al teu costat

Contra la llibertat 
d’expressió 
mal entesa
La petició del PSC perquè hi 
hagi un pronunciament dels 
altres grups municipals en 
relació amb les pintades que 
els han fet als seus locals és 
la constatació de la norma-
litat amb la qual hem assu-
mit el debat polític en aquest 
país, ja que ningú hi ha dit ni 
una paraula i el PSC apro-
fita l’ocasió per assenyalar 

Com que es considera que les 
eleccions municipals del 26 
de maig no són com les altres, 
a causa de la situació política 
del moment, el Comitè Local 
de Primàries per Catalunya, 
d’acord amb la decisió presa 
en assemblea el dia 20 de  
novembre, va engegar una 
campanya de recollida de sig-
natures de les persones que 
donen suport a una llista uni-
tària independentista i dema-
nen la unitat dels partits per 
tal d’assegurar un govern que 
en reflecteixi aquest caràcter.

En les sis ocasions que ha 
estat la taula parada al costat 
de les escales del carrer Major 
i la col·laboració de diver-
sos establiments comercials, 
s’han recollit 979 signatures. 
Això representa que el desig 
d’aconseguir una candidatura 
unitària que pugui ser la més 
votada és real i així es farà 
saber als partits en el decurs 
de properes converses enca-
minades a aconseguir l’acord.

Moments tan compro-
mesos com aquest, amb 
presos polítics i exiliats, en 
què els estats, organismes 
internacionals i mitjans de 
comunicació segueixen amb 
atenció els esdeveniments a 
Catalunya, demanen un mapa 
d’alcaldies que reflecteixi la 
majoria social que vam evi-
denciar l’1-O.

Comitè Local de 
Primàries per Catalunya

Fe d’errates
En el darrer número de la revista apareix el nom incorrec-
te d’una de les persones que ens han deixat. En concret, 
a la pàgina 27 s’informa de la mort, el 27 de novembre, 
de Jordi Isanta Carrera. El nom exacte és Josep Isanta 
Carrera. Demanem disculpes a la família pel lamentable 
error. 

Redacció

Municipals 2019, 
signatures 
per la unitat

Noces d’Or
Aquest any 2019 farà 25 anys que una colla de parelles 
vàrem celebrar conjuntament les nostres noces de plata 
(matrimonis del 1969). Tot plegat va ser molt emotiu i en 
tenim un bon record.

Enguany, molts i moltes volem rememorar aquella 
trobada i fer novament una festa pels 50 anys que portem 
fent un camí comú.

Amb la legislació actual de protecció de dades és 
totalment impossible disposar d’una llista de les persones 
que podrien estar-hi interessades. Per tant, els mitjans de 
què disposem en aquests moments són el que se’n diu “de 
boca a orella” i una convocatòria a l’atzar.

Atès que per la Fira tots plegats fem poble i fem carrer, 
tenim la possibilitat d’engrescar aquells que sabem o pen-
sem que aquest any estan de celebració de les noces d’or 
i convocar les parelles interessades a una primera trobada 
el dia 5 de febrer, dimarts, de 7 a 8 h de la tarda, al Cafè 
del Foment.

Us hi esperem aquell dia i hora per parlar-ne i veure les 
possibilitats de tothom per gaudir d’una bona festa.

Comissió Organitzadora

la falta, i mentre ningú diu 
res, es van sumant pintades a 
locals de diverses organitza-
cions polítiques de la vila.

Des de fa alguns anys han  
aparegut unes altres formes 
d’expressió política que no 
tenen res a veure ni amb un 
contrast d’idees, ni amb la 
legítima llibertat d’expressió. 
Contràriament amb el que 
vam patir durant la dictadura 
franquista, avui, de manera 
generalitzada però mai prou 
suficient,  disposem de canals 
per expressar-nos i per rei-
vindicar. I quan puntualment 
passa el contrari, que es pena-
litza el pensament i la llibertat 
d’expressió, ens sumem a la 
reivindicació. Els drets i les 
llibertats mai estan assegurats, 
la democràcia mai està prou 
garantida.

Per això ens sembla justa la 
seva demanda: cap seu social 
o institucional ha de ser vul-
nerada per expressar opinions 
i/o reivindicacions. Disposem 
de molts altres mitjans per 
fer-ho i, en concret, a Molins 
de Rei, on sempre ha imperat 
un esperit obert, democràtic i 
participatiu.

Des de Molins en Comú 
manifestem la nostra solidari-
tat amb les formacions políti-
ques menystingudes i encorat-
gem totes les forces polítiques 
de la vila, totes les persones 
que tenim diferents maneres 
de pensar i projectes polítics 
en litigi que siguem exem-
plars en el fons i en la forma. 
Un combat democràtic legítim 
es guanya i suma voluntats 
per la força de la raó.

Molins en Comú
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Segurament deu ser cremor
Sembla ser (i potser vaig errat) que el jovent no mira pas la televisió, entesa aquesta 
“activitat” com la d’estar davant l’aparell per seguir (més o menys) la programació de 
les cadenes estàndards (TV3, TV1, la Sexta, Cuatro...). Pel contrari, em diuen alguns 
familiars i coneguts joves que el que els interessa més són les sèries que les platafor-
mes de pagament ofereixen als qui contacten els seus serveis.

Atès que un servidor no té pas cap conveni amb cap de les dites plataformes, ara 
com ara em dedico (en algunes de les meves estones lliures, que, dit sigui de passada, 
tot i la meva condició de jubilat, no són pas gaires) a mirar la televisió de forma con-
vencional, és a dir, com fins fa poc s’havia fet sempre.

Òbviament, aquesta opció comporta haver d’empassar-se una bona pila d’anuncis 
que farceixen la programació de qualsevol de les cadenes en obert. I d’entre aquests 
anuncis m’ha cridat l’atenció (des del primer cop que el vaig veure, i consti que ja han 
estat no poques les vegades en què ha estat programat) el relatiu a un producte farma-
cèutic que actua (segons que es diu i he comprovat llegint-ne el prospecte accessible a 
Internet) contra el reflux gastroesofàgic.

En l’anunci esmentat (que lamentablement es perd el jovent addicte només a les 
sèries) apareix un home amb clara impressió de molèsties gàstriques i quan arriba el 
metge (en un cotxe dels anys 60 del segle passat, val a dir-ho) i li demana què és el 
que té, ell li respon que li crema l’estómac, a la qual cosa el doctor, que li passa una 
pantalleta pel ventre (amb vestimenta inclosa), que mostra sorprenentment no pas els 
ossos del pacient sinó la víscera estomacal, afirma de forma contundent: “Segurament 
és cremor!”.

Llavors hom es pregunta: si l’home li ha dit “em crema l’estómac”, arribar a la 
conclusió que probablement és cremor, denota que, sense anar més lluny, un servidor, 
que va fer la carrera de dret, podria haver arribat, sense gaire esforç intel·lectual, a la 
mateixa resposta. És clar, doncs, que cal posar remei immediat a les mancances uni-
versitàries del nostre país (si més no pel que fa a la medicina)... o posar cara a la paret 
els professionals de la publicitat!

Josep Lluís Revenga

Tenim un sistema de vida tan volàtil que molts fets ens 
poden passar desapercebuts. 
El rei i la seva bandera
“El rei Felipe VI va convertir el seu discurs amb motiu de 
la celebració de la Pasqua Militar en un cant de lloança a 
la bandera d’Espanya, com un símbol de tots els 
ciutadans, que representa la sobirania i la unitat de l’Estat, 
així com la “confiança en el futur” i el desig de seguir 
construint “una societat lliure i democràtica.” (...)
El rei obvia que la bandera rojigualda va ser 
restaurada i imposada per Franco amb un cop d’estat 
contra la República espanyola –representada per la 
bandera tricolor– seguit de quatre dècades de dictadura 
militar. De la mateixa manera que tant ell com abans el 
rei Joan Carles han obviat sempre la imposició i la 
il·legitimitat de la restauració de la monarquia segons la 
voluntat i els plans de dictador. (...)
I també obvia el rei que la sobirania i la unitat que 
simbolitza la bandera són, com la mateixa bandera, una 
altra imposició que necessita defensar utilitzant la força 
de la policia o la de l’exèrcit (que també va recordar en 
el seu discurs) contra els ciutadans en territoris com ara 
Catalunya, perquè aquí, milions de ciutadans tenen 
bandera pròpia, la senyera, i no només són partidaris de la 
República, sinó que també ho són que Catalunya 
exerceixi la seva pròpia sobirania per decidir si vol ser 
independent o no i quina mena de relació vol tenir amb 
l’Estat espanyol.” 
“Editorial” – El Punt Avui – Dimarts 8 de gener de 2019

Amb els cartells col·locats en moltes de les nostres 
places, i alguns carrers, per dissuadir els petits que 
no juguin a pilota, vagin en patinet o altres elements, 
sembla que vulguem convertir la vila en una gran 
residencia de la “segona edat”.
Els beneficis de jugar
“Fa més de cent anys, el 1912, el pedagog català Pau Vila 
s’adreçava als pares dels seus alumnes amb una carta en 
què insistia que no es podia concebre la vida d’un infant 
sense jugar. (...)
El setembre passat, l’Acadèmia Americana de Pediatria 
alertava que hi ha una relació directa entre l’augment de 
malalties psiquiàtriques greus en infants, com ara ansietat 
i depressió, i el dèficit de joc lliure –aquell en què no 
intervenen els adults– a l’aire lliure. (...)
El joc no és només un plaer o una distracció. També és un 
element clau en el desenvolupament de les criatures i no 
s’ha de permetre que les noves tecnologies desplacin els 
jocs tradicionals, que ajuden a modelar diferents aspectes 
de la personalitat.” 
Irene Casellas – “Salut” – La República – Número 33

Els humans sempre hem tingut la necessitat de deixar 
testimonis escrits per a les noves generacions. Avui 
tenim un excés d’informació digital i un execrable ús 
dels esprais per embrutar parets de forma 
indiscriminada.  
Gravats medievals a la pedra del Pirineu
“Veïns de la Vall d’Àssua, entre els municipis de Rialp 
i Sort, al Pallars Sobirà, han descobert de forma casual 
desenes de gravats a la roca a més de 1.300 metres 
d’alçada. En alguns casos, els petròglifs representen 
escenes i en d’altres es tracta d’elements aïllats. (...)
Un petròglif és una imatge creada mitjançant la retirada 
de part de la superfície d’una roca per incisions, talls o 
abrasió. Els més antics daten del paleolític superior i del 
neolític. Se’n troben arreu del món. Als Països Catalans, 
n’hi ha també al Principat, al Parc Nacional =
d’Aigüestortes i al País Valencià. 

J.R. Sort – El Punt Avui – Dimarts 8 de gener de 2019

Aquest és el nostre objectiu com a Servei de Català del Consorci per a la Normalització 
Lingüística des de fa més de 25 anys. A continuació es pot veure una mostra de les 
activitats que organitzem perquè cada vegada siguem més els que parlem en català. 
La principal és l’ensenyament de la llengua en diversos nivells, però aprofitem totes 
les oportunitats per reivindicar la presència i l’ús del català.

Un únic objectiu: augmentar l’ús del català

Alumnes en la festa de final de curs 2017-18

Juguem en català!
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La sucursal de CaixaBank 
del carrer Verdaguer de 
Molins de Rei ha tornat 
a fer una aportació econò-
mica per col·laborar amb 
l’ONG Ajut a les Persones. 
En concret, ha donat 2.000 
euros, que s’han destinat 
a la distribució d’aliments 
bàsics a persones que, de 

forma puntual, estan pas-
sant per dificultats.

Des de l’any 2008, 
la sucursal molinenca 
col·labora amb aques-
ta ONG fent aportacions 
econòmiques que es desti-
nen a diferents projectes.

Redacció

CaixaBank aporta 2.000 euros 
a l’ONG Ajut a les Persones

Joves immigrants que resi-
deixen de forma temporal 
en el Centre d’Educació 
Ambiental i de Lleure de 
Can Santoi de la Rierada 
entrenen amb els membres 
del Club Atletisme Molins. 
Es tracta d’una petició feta 
per la Fundació Diagrama 
que s’ha concretat després 
de diverses reunions per 
“trobar el punt just de les 
seves necessitats i la nostra 

capacitat d’acollida i entre-
nament”, segons es diu en 
un comunicat de premsa 
del club, en el qual també 
s’indica que “és una tasca 
dura, però al mateix temps 
encoratjadora, i representa 
un nou repte per a nosaltres 
com a club”. 

Els joves fan els entre-
naments com si fossin uns 
membres més del club 
sense cap mena de diferèn-

cia entre els uns i els altres. 
Segons indica la presidenta 
del Club Atletisme Molins, 
Cristina Vila, “volem defu-
gir del sentiments d’auxili, 
volem integrar-los a tots 
els nivells”. És la feina i el 
comportament en els entre-
naments “el que els fa evo-
lucionar i superar-se cada 
dia una mica més”, afirma 
Vila. 

Redacció

Joves immigrants acollits a Can Santoi 
entrenen en el Club Atletisme Molins

Les tradicionals Cistelles 
Solidàries organitzades pel 
Club Bàsquet Molins de 
Rei han aportat 425 euros 
per a la Marató de TV3.

Enguany es tractava de 
fer cistelles a quatre rodes, 
és a dir, des de l’interior 
de carretons de la compra. 

A més, els jugadors dels 
equips Sènior del club van 
aportar un euro per cada 
cistella que van fer en els 
partits jugats el cap de set-
mana del 15 i 16 de des-
embre.

Redacció

El Club Bàsquet Molins de Rei 
aporta 425 euros per a la Marató 

L’ONG Gueopic ha rebut sis 
tauletes aportades pel direc-
tor comercial de Woxter 
Espanya, David Palomo. 
Aquestes tablets, un cop 
instal·lada l’aplicació 

Gueopic, han estat enviades 
a persones amb discapaci-
tat o dificultat comunicati-
va i sense recursos econò-
mics de Barcelona, Àlaba 
i Mèxic.

D'altra banda aquest 2019 
Gueopic ja ha enviat dues 
tauletes a la Fundació 
Tutelar USOA de Vitòria.

Redacció

Gueopic rep un donatiu de sis tauletes

La campanya de recolli-
da d’aliments que ha fet 
Càritas Interparroquial de 
Molins de Rei aquest Nadal 
ha permès recollir 1.650 
quilos d’aliments, valorats 
en 4.741,43 euros, a més 
de 780 euros en efectiu. Tot 
plegat ha permès repartir 
lots a 66 famílies necessi-
tades. 

Càritas vol agrair la 
col·laboració dels alum-

nes de 3r i 4t d’ESO del 
Col·legi Manyanet, la de 
l’Associació de Veïns del 
Barri del Canal, del Col·legi 
Virolai, la dels voluntaris 
de l’entitat i la de totes les 
persones que han fet les 
seves aportacions.

El 15 i 16 de desembre, a 
les esglésies de Sant Miquel, 
Sant Isidre i Sant Bartomeu 
es va fer la col·lecta per a 
Càritas Diocesana de Sant 

Feliu de Llobregat. Es van 
recollir 773,01 euros, men-
tre que a la col·lecta per a 
Càritas Interparroquial de 
Molins de Rei, que es va 
fer a les misses de Nadal 
celebrades els dies 24 i 25 
de desembre a les esglésies 
de Sant Miquel, Sant Isidre 
i Sant Bartomeu, es van 
recollir 1.280 euros.

Redacció

En el seu procés de disso-
lució com a entitat, la Junta 
Directiva de l’Associació 
de Veïns del barri de la 
Granja ha volgut destinar 
el romanent de tresoreria 
que tenia a finalitats soli-
dàries. L’ONG Gueopic i 
l’Associació de Suport als 
Infants de Molins de Rei 
n’han estat els beneficiaris.

En concret, Gueopic ha 
rebut 7 tauletes Huawey 
MediaPad T3 10” que es 
destinaran a famílies amb 
fills que pateixen autisme i 
tenen problemes de comu-
nicació. Per l’altra banda, 
l’Associació de Suport als 
Infants de Molins de Rei 
ha rebut parament de cuina 
i un joc per a videoconsola 
per a La Casa dels Xuklis, 
l’habitatge d’acollida per a 
infants i adolescents amb 
càncer.                        J.F.

L’AVV del barri de la Granja fa donatius a 
Gueopic i a l’Associació de Suport als Infants

La recollida d’aliments de Caritas ajuda a 66 famílies
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El dissabte 1 de desembre al matí es va cele-
brar a l’Escola el Palau la Primera Festa per la 
Inclusió Social, organitzada per l’Ajuntament amb 
la col·laboració de nombroses entitats. Sota el 
lema “Les diferències ens enriqueixen. Molins de 
Rei, una vila inclusiva per a tothom” es van mos-
trar la creativitat i el talent de persones amb diver-
sitat funcional mitjançant un seguit d’activitats 
lúdiques. A l’acte hi van participar Enreda’t per la 
(dis)capacitat, Tallers i Habitatges Alba, Gueopic i 
Salut Mental Baix Llobregat, totes elles entitats de 
la vila que treballen amb persones amb algun tipus 
de discapacitat. 

Per a Enreda’t per la (dis)capacitat, la jornada 
va servir com a presentació del col·lectiu. En el 
seu cas, van fer un joc d’embolics semblant al 
famós Twister amb els colors de l’entitat i van 
preparar una xocolatada.

Tallers i Habitatges Alba va organitzar nom-
brosos tallers (creació de xapes, globoflèxia, orna-
ments de Nadal...), així com un photocall amb 
lemes inclusius. També van comptar amb la parti-
cipació d’un dels seus usuaris: DJ Fernando.

Gueopic, per la seva banda, va jugar amb el 
blau, el color de l’autisme. Ho va fer amb un taller 
de maquillatge facial amb tonalitats blaves, globus 
d’aquest color i també a través d’un taller de pols 
de pintura blava que va servir per elaborar de 
forma conjunta un mosaic.

Per últim, Salut Mental Baix Llobregat va exhi-
bir una mostra del taller d’espelmes que realitzen 
les persones usuàries de l’entitat.

Al llarg del matí van haver-hi nombroses 
activitats. L’Escola Municipal de Música Julià 
Canals va oferir un concert de flautes travesseres 
a càrrec d’alguns dels seus alumnes. Sermagus va 
oferir també un pessic del seu espectacle de màgia 
Il·lusions. La Casa Urbana va posar el seu granet 
de sorra amb diverses exhibicions i una coreogra-
fia inclusiva. El ball va seguir amb el grup I Love 
Dance i va acabar amb l’animació de Fifita. 

El cartell promocional d’aquesta primera festa 
ha estat un dibuix elaborat per Cristina Marín, una 
jove usuària-resident de Taller i Habitatges Alba, 
que mostra la imatge que té de si mateixa una noia 
amb discapacitat. 

Sílvia Guillén, presidenta de l’Àrea de Serveis a les 
Persones, responsable del projecte Vila Inclusiva

Fotografies: Cedides per l'Ajuntament   
Dan Costa / Gueopic

El 3 de desembre es commemora el Dia Internacional de les Persones 
amb Discapacitat, instaurat per l’Organització de les Nacions Unides 
fa més de 20 anys. 

El Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat té com a 
objectius sensibilitzar l’opinió pública sobre els temes relacionats amb 
la discapacitat i promoure la presa de consciència pel que fa als benefi-
cis que generaria la integració de les persones amb discapacitat en tots 
els aspectes de la vida política, social, econòmica i cultural. 

Avui, Enreda’t per la (dis)capacitat, Gueopic, Salut Mental Baix 
Llobregat, Taller i Habitatges Alba i l’Ajuntament de Molins de Rei 
volem fer ferm el compromís envers totes les persones amb diferents 
capacitats i les seves famílies. 

-Volem evidenciar que la diversitat és inherent a la persona i a la 
societat, i que la diversitat ens enriqueix i ens deixa veure realitats 
diferents. 

-Volem reivindicar una educació inclusiva, real i efectiva. Que la 
gestió de la diversitat en l’àmbit de l’ensenyament sigui l’element fona-
mental i l’eix vertebrador del concepte d’educació. 

-Volem trencar amb les barreres socials que ens aïllen, promoure un 
veritable accés a la comunicació i a la informació. Que totes les esferes 

de la vida pública estiguin adaptades als llenguatges dels sentits. 
-Volem que la vila faciliti la nostra presència activa. Que es fomen-

tin oportunitats i espais per donar-nos a conèixer. Que es promoguin 
iniciatives que ens ajudin a créixer per gaudir d’oportunitats de les 
quals altres persones de la societat ja gaudeixen en el seu entorn més 
immediat.

-Volem construir una vila sense barreres i accessible per a totes i 
tots. 

-Volem fomentar la convivència i el coneixement mutus, desfer este-
reotips, lluitar contra els estigmes que pateixen moltes persones i que 
dificulten la seva plena participació ciutadana. Superar els prejudicis 
fomentats en la informació esbiaixada, sensacionalista o paternalista. 

-Volem que s’impulsin polítiques d’ocupació, persistir en la lluita 
contra l’exclusió socioeconòmica i laboral de les persones amb dificul-
tats funcionals. 

-Volem aconseguir la igualtat d’oportunitats i que això sigui un dels 
signes d’identitat de les nostres administracions i entitats. 

En resum, volem que es respectin els Drets Humans.
Les diferències ens enriqueixen. Molins de Rei, una vila inclusiva 

per a tothom

Manifest del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

L’Escola el Palau acull la Primera Festa per la Inclusió Social
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La Joventut Catòlica
La Joventut Catòlica és l’entitat més antiga de 
la vila. Si fem la cronologia d’aquesta entitat, 
cal remarcar que el dia 8 de desembre de l’any 
1875, dia de la Puríssima, es va constituir a 
la nostra vila un grup d’esplai juvenil amb el 
nom d’Escuela Dominical de Niños que en un 
principi es va instal·lar a la parròquia, però com 
que els va faltar espai, es varen traslladar a un 
edifici del carrer de Sant Miquel, propietat de 
Josep Ros (actualment el número 15 d’aquest 
carrer). Sembla ser que l’edifici disposava d’un 
ampli pati.

Va ser el dia 6 de gener de 1879 quan aquesta 
entitat va canviar el seu nom i els seus estatuts,  i 
es va crear la Joventut Catòlica, el nou president 
de la qual era Salvador Civil, això sí, al mateix 
edifici del carrer de Sant Miquel. Aquesta entitat 
neix amb un interès per propagar l’acció catòli-
ca entre la població de la vila, desplegant un 
seguit d’activitats de caràcter formatiu, recreatiu 
i cultural amb activitats tradicionals, com el cant 
coral, la dansa i la música, organitzant casta-
nyades o la representació d’Els Pastorets. Pel 
seu caire religiós, a la seva sala, normalment no 
s’hi feien ni balls ni actes polítics, tal com sí que 
passava en les altres entitats de la vila.  

L’any 1911, dins la Joventut Catòlica va ser 
fundat l’Orfeó Pàtria, del mestre Miquel Blanch 
i Roig, nascut a Castellbisbal  l’any 1891, assas-
sinat  durant la Guerra Civil, l’11 de setembre 
del 1936. El 29 de juny del 1914 es beneeix la 
seva artística senyera i també es fa l’estrena de 
“L’himne de la senyera”, que és cantat a totes 
les seves actuacions. També aquest any, un grup 
de socis va fundar una secció esperantista dins 
de l’entitat que portava el nom de Stelanoj i 
tenia per objecte la propagació de la llengua 
internacional de l’esperanto. Per la Festa Major 
d’aquell any ja va aparèixer una Guia de Molins 
de Rei redactada en català i esperanto.

El dia 15 d’abril del 1920 varen començar les 
obres d’excavació dels fonaments del nou edifici 
social de la Joventut Catòlica i el 29 de juny del 
1921 va ser beneïda i col·locada la primera pedra 
del nou edifici, del qual foren padrins Josep 
Bofill i Josepa Ferrer, vídua de Mayol. Ja cons-
truïda la part més primordial del nou edifici, el 
19 de juny del 1922, per la Festa Major petita de 
la vila es va inaugurar amb tota esplendor aquest 
nou local, que és el mateix que hi ha actualment. 
Tres anys més tard, el 1925, arribà el cinema a 
l’entitat i començaren les activitats cinemato-
gràfiques. Durant la dècada dels anys 60 se li va 
canviar el nom pel de Cine Mont-Rosa. Pel que 
fa al nom popular de “la Panical”, sembla donat 
pel fet que, en aquell temps, els terrenys on es 
va edificar estaven plens d’aquestes plantes 
anomenades panicals, que tenia una flor molt 
preuada. La seva pronunciació al llarg dels anys 
ha anat canviant i ha passat de Panical a Penical 
i, actualment, La Peni.

L’Ateneu Lliure Autonomista
L’Ateneu Lliure Autonomista va ser creat 

l’any 1891 al local del Cafè Nou, al passeig de 
Pi i Margall. Fins llavors havia estat al carrer 
del Carril i era regentat per Ramon Condominas 
i Canalias, que posteriorment va ser alcalde de 
la vila entre 1894 i 1897. Ell  havia constituït un 
cercle republicà en el seu cafè.

Si rebusquem en la història trobem que 

el 1906, un grup de socis 
fa constar la seva enèrgi-
ca protesta, perquè encara 
no s’ha celebrat l’habitual 
Junta General de l’entitat per 
donar compte de la seva ges-
tió i també perquè el senyor 
Danyans va fer un míting, el 
15 de setembre, molt antica-
talanista. També el 15 d’abril 
del 1907, la revista Enllà va 
publicar un article que deia 
“és singular l’afició al teatre 
d’aquesta vila, però de tres 
llocs on s’hi celebraven actes 
teatrals el dia de Pasqua, 
sols a la Joventut Catòlica 
representaven en català. Els 
altres dos, a La Fraternitat 
ja no ens sorprèn que ho fes-
sin en castellà per millor fer-
se comprendre per les mas-
ses, però a l’Ateneu Lliure 
Autonomista, francament és 
intolerable que comencin a 
renegar de l’autonomia del 
nostre llenguatge, sobretot 
en vigílies d’eleccions”.

La Fraternitat Republicana
La Fraternitat Republicana es va inaugurar 

oficialment el 10 d’abril de 1904, instal·lada 
al popular Cafè de Cal Banya, al passeig de 
Pi i Margall (més tard, Cafè de les Columnes). 
Aquesta inauguració oficial va comptar amb la 
participació dels reputats oradors republicans 
senyors Lerroux i Lletjet. L’acte es va revestir 
d’una gran importància gràcies a les perso-
nalitats assistents. Aquest Cafè de Cal Banya 
va ser bastant important: hi havia 18 taules de 
marbre, un gran mostrador i una taula de billar, 
i encara hi quedava espai, on posteriorment es 
va instal·lar el cine Les Columnes. El seu pro-
pietari, Bartomeu Bonsoms, republicà fervorós, 
tot i que aleshores no estava ben vist, ell, tossut 
com era (d’aquí prové el nom “del banya”), va 
celebrar la diada de l’11 de febrer (dia de la 
proclamació de la República) col·locant dues 
banderes a la façana del cafè: una, a la banda del 
passeig i l’altra, a la banda de la carretera, fins a 
l’any 1912, quan va morir.

El Centre Recreatiu
El Centre Recreatiu, societat creada el 1914 

en el local del Cafè Nou, del passeig de Pi i 
Margall, va albergar també un grup de teatre 
amateur. El teló de l’escenari eren uns grans 
cortinatges, sembla ser que pintats per Miquel 
Carbonell Selva. Una de les persones que van 
formar part de la Junta Directiva d’aquesta enti-
tat va ser Ricard Ginebreda i Riera, nascut a la 
vila el 1858, un important propietari amb moltes 
terres de conreu. L’any 1914, la revista Festa 
va fer un resum de la Festa Major i explicava: 
“Després d’una tarda d’angúnia pels rumors 
que corrien de si se celebraria o no la funció 
al Centre Recreatiu per la denúncia governa-
tiva que pesa sobre aquest local des de fa molt 
de temps, l’empresa va salvar victoriosament 
tots els obstacles, fent que a l’hora anunciada 
s’aixequés la cortina i comencés l’aplaudida 
opereta en tres actes La Casta Susana, mit-

janament interpretada per la 
companyia del Sr. Arteaga. Per 
finalitzar la funció es va inter-
pretar la graciosa sarsuela El 
Bueno de Guzmán. El públic, 
que va ser nombrosíssim, va 
riure els acudits i va fer repetir 
algun número musical”.

El Círcol Tradicionalista 
El Círcol Tradicionalista va 

inaugurar el seu nou local el 
Diumenge de Pasqua de l’any 
1914 amb un programa d’actes 
per agradar a tots els vilatans, 
el qual va consistir en: “a les 
7 del matí, Missa Resada – a 
les 11 hores,  Benedicció del 
nou centre – a les 4 de la tarda, 
Ballada de Sardanes a la sala 
d’actes i a les 9 de la nit, una 
vetllada literària, musical i tea-
tral, amb simfonies al piano 
a càrrec del Sr. Grau, després 
recitaran poesies les senyoretes 
Rosa Pardo i Francesca Riba i 
finalment es posarà en escena el 

drama en prosa Les Aurenetes per la companyia 
d’aficionats de dit centre”. Especial atenció va 
merèixer el decorat que es va posar en escena 
per al drama, pintat pel molt anomenat pintor 
local Anton Renau (conegut per l’Antonio) i 
va cridar molt l’atenció. També el Centre va 
posar en tal dia una safata d’almoines volun-
tària a favor dels pobres i malalts de la vila, i 
també per ajudar a contribuir en aquests actes 
d’inauguració.

També el 15 d’agost del mateix any fou molt 
interessant la vetllada teatral que va oferir per a 
totes les persones de les colònies estiuenques de 
la vila i voltants. El local va estar completament 
ple d’espectadors de diferents estaments socials. 
Es va posar en escena el drama Víctima del 
Deber i en destacà l’actuació del jove aficionat 
Andreu en el paper de protagonista de l’obra. 
I per finalitzar, la representació còmica A Cal 
Jutge, que fou molt ben acceptada pel distingit 
públic, que aplaudí de valent.

Vicenç Joan Camps

1914 - Círcol Tradicionalista 
Actes de la Festa Major de Corpus                              

Antigues entitats i societats

 1913 – Estendard de la Joventut 
Catòlica
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Efectivament, les obres podrien començar en la propera legislatura 
2019 si el futur Govern municipal, i els grups que el conformaran, la 
tiren endavant.

Un grup de veïns, i així mateix molta altra gent de la vila i entorns, 
ens posicionem totalment en contra i qüestionem la possible “macrour-
banització”: l’atemptat ecològic serà irreversible per al futur de tot el 
Parc Natural, que és imprescindible com a pulmó i reserva de la natura 
per als quatre milions de persones que vivim a la zona metropolita-
na...

Fins ara, a l’Ajuntament de Molins de Rei li ha anat molt bé trac-
tar la urbanització de la Rierada-Vallpineda com només un problema 
intern entre els propietaris, mentre preveuen com es reparteixen les 
despeses de la urbanització per tenir el serveis que demanen (aigua, 
clavegueram...). L’Ajuntament, que es veu obligat a urbanitzar amb 
un 20% d’aprofitament, 15 parcel·les que queden seves, i que, és clar, 
posarà en venda amb bon rendiment econòmic, s’empara en el fet que 
és zona urbana i ho marca la llei.

Entenem que urbanitzar intensivament al bell mig del Parc de 
Collserola és un assumpte que afecta tothom i s’hauria de tractar i 
resoldre a escala nacional: al Parlament i a l’Àrea Metropolitana.

Per això demanem a l’Ajuntament que no desenvolupi els plans i, al 
contrari, lideri un canvi de paradigma en la relació entre els barris de 
muntanya i el Parc de Collserola.

Desnonament encobert
Hi estan a favor els veïns? Naturalment, entre ells hi ha interessos 

molt diferents: als hereus dels antics propietaris de les masies els que-
den zones noves a urbanitzar. També aquell que ha comprat un terreny 
“edificable” en vol treure rendiment. 

Però només al Pla (la zona de can Castellví), 38 propietaris-veïns 
(de les quaranta i escaig cases habitades) ja ens vam posicionar en 
contra dels plans d’urbanització i reparcel·lació des de dos punts de 
vista que, tot i que poden combinar-se, són diferents.

Per una banda, ens oposem al Pla perquè no ens és viable econòmi-
cament. Pagar entre 50.000 i 130.000 euros –de moment!– per poder 
quedar-nos a casa és un desnonament encobert.

La urbanització plantejada per l’Ajuntament ha respost a les 
pressions privades dels grans propietaris. En cap cas, cap grup muni-
cipal pot justificar-se en necessitats de desenvolupament urbanístic: 
enguany, a la vila hi ha més d’un miler d’habitatges desocupats.

Disbarat ecològic i paisatgístic
Però molts veïns ens oposem –també– al Pla per raons ecològiques 

i de defensa del nostre espai on viure. I denunciem que fer 261 cases 
noves al bell mig del Parc Natural de Collserola és una bestiesa tant 
per la notable destrucció del paisatge, del bosc i la riera de Vallvidrera, 
i dels seus connectors naturals, com per la inevitable pressió antròpica 
que ocasionaran les noves construccions, més un nombre de vehicles a 
motor multiplicat sobre l’entorn natural i la xarxa viària...

Per tot això vam presentar a l’Ajuntament un Recurs de Reposició 
en contra dels Plans, i el 2017, el Ple Municipal de Molins de Rei 
aprovà una moció amb el compromís fet públic per l’alcalde, Joan  
Ramon Casals, que “no es girarien quotes i la urbanització no es 
tiraria endavant mentre no hi hagués consens entre els veïns i amb 
l’Ajuntament”. 

Així, demanem extremar totes les possibilitats i vies jurídiques 
d’aturar, retirar o desprogramar els plans d’urbanització, tot i saber 
que estan aprovats.

Per això, “SOS la Rierada” es dirigeix als vilatans de Molins de 
Rei, i a tots els grups municipals que es presentaran a les properes 
eleccions, perquè no poden ser actors, ni espectadors, del desnonament 
encobert als actuals veïns a l’exigir-los unes despeses insuportables.

I, encara menys, de l’atemptat ecològic i paisatgístic a més de tres 
milions de persones de la conurbació metropolitana que suposaria 
construir noves zones, ara encara bosc o vores de riera (vegeu els plà-
nols), i fer 261 cases més al mig del Parc Natural.

Encara hi som a temps!

SOS la Rierada

No a la macrourbanització de la Rierada
Sabies que l’Ajuntament és a punt de pilotar una macrourbanització 

amb 261 cases noves a la Rierada-Vallpineda, al bell mig del Parc Natural de Collserola?

Cal una nova relació entre els barris de 
muntanya de Molins de Rei i Collserola, 
no macrourbanitzar i permetre més cases

En els barris de muntanya cal aplicar especificitats respecte a determinats 
serveis, com els subministraments d’aigua i electricitat, el clavegueram, 
la gestió dels residus, els espais lliures entre parcel·les, la permeabilitat 
ecològica a l’interior del Parc o el tractament ecosistèmic dels jardins.

Tant els habitatges ja existents com les masies o granges han de dis-
posar de serveis ajustats a les necessitats de protecció de les rieres i de la 
resta d’entorn natural. És imprescindible sanejar-lo i contemplar tant la 
connexió a la xarxa primària de clavegueram existent com fosses sèpti-
ques adequades, i/o la utilització de sistemes de depuració natural. 

SOS la Rierada

Conjunt La Rierada

Conjunt Vallpineda



10
núm. 551 gener 2019

ÀNGEL BEUMALA 
(A.B.): Per quin motiu 
has tancat la teva etapa al 
Bot-Mol després de tants 
anys?           

JORDI VILAPRINYÓ 
(J.V.): Feia molt de temps 
que pensàvem que la Junta 
necessitava renovació, però 
no hi havia manera que 
hi entressin nous associats. 
Per això vam decidir plegar 
tots conjuntament. Era una 
solució arriscada, perquè 
podia passar que el Bot-Mol 
desaparegués, però sortosa-
ment no ha estat així, ja que 
altres companys, finalment, 
se n’han fet càrrec i crec 
que amb moltes ganes i 
molta il·lusió.

A.B.: Quines coses des-
tacaries de la feina feta 
al llarg de tots aquests 
anys? 

J.V.: En destacaria 
tres aspectes: el primer, 
l’econòmic, perquè vam 
entrar a la Junta en un 
moment en què l’associació 
es trobava en un estat 
lamentable econòmicament 
i ara la deixem sanejada 
i molt solvent. El segon 
aspecte és la relació amb 
les administracions, princi-
palment la local, al llarg de 
la qual hem passat èpoques 
de tota mena, però sempre 
defensant els interessos de 
la vila i, amb alts i baixos, 
hem assolit una interrela-
ció profitosa per a ambdues 
parts. I el tercer aspecte 
és la promoció comercial 
de la vila, on, gràcies als 
plans de dinamització, hem 
aconseguit ser presents 
amb moltes activitats de 
dinamització del comerç 
local gairebé mensuals: el 
Cagatió, el Black Friday, 
la Fira de Nadal, la cam-
panya de Nadal, la Fira de 
la Candelera, el Dia del 

Pare, el Dia de la Mare, la 
Campanya de Primavera, 
la fira Fora Stocks i el 
Concurs d’Aparadors per la 
Festa Major, entre d’altres.

A.B.: En global, quina 
valoració fas de tots els 
anys que has estat a la 
Junta Directiva del Bot-
Mol?

J.V.: Globalment, l’ex-
periència és força positi-
va. Si no fos així, no hi 
hauria estat 27 anys! He 
conegut molta gent, hem 
fet créixer comercialment 
Molins de Rei i, sobretot, 
hi he fet molt bons amics, 
especialment amb tots els 
que hem format part de 
l’última Junta.

A.B.: Quines són les 
coses que us han quedat 
pendents de fer a la Junta 
sortint?

J.V.: Jo crec que hem fet 
tot el que volíem fer, gaire-
bé fins a exhaurir les idees! 
Dit això, sempre es poden 
fer moltes coses, perquè el 
comerç és canviant, com la 
societat, i, si pot ser, sem-
pre cal avançar-se una mica 
als esdeveniments.

A.B.: Quins reptes 
haurà d’encarar la nova 
Junta?

J.V.: No sé si soc la 
persona més adequada per 
dir-ho, però el meu parer 
és que cal modernitzar-se, 
sobretot pel que fa a les 
xarxes socials, i l’altre gran 
repte que tindran seran, una 
vegada més, les conversions 
en zona de vianants, la se-
nyalització, la circulació 
i els aparcaments. Desitjo 
que les propostes que en 
surtin siguin globals i con-
templin el que en podríem 
dir “danys col·laterals”.

A.B.: Quin ha estat el 
millor moment durant 
aquests anys? 

J.V.: Aquí destacaria les 
campanyes més exitoses, 
com la dels cromos, les 
desfilades espectaculars al 
Foment i, més recentment, 
el Shopping Night o Nit de 
Comerç, per esmentar-ne 
algunes.

A.B.: I el pitjor? 
J.V.: Podríem dir que 

els malentesos amb els 
governs municipals de torn 
arran de les conversions en 
zona de vianants mal plan-
tejades. Continuo pensant 
que per fer aquest tipus de 
canvis, abans cal plantejar 
una circulació alternativa 
i una bossa d’aparcaments 
dissuasòria, i això malau-
radament no es feia. Per 
exemple, quan el Govern 
municipal de l’època va fer 
de vianants el carrer Major 
i el carrer Rafael Casanova, 
no va pensar en la circula-
ció alternativa, perquè el 
carrer Pere d’Espallargues 
es va fer a posteriori, i 
el desgavell dels primers 
mesos va ser monumental. 
Les illes de vianants, si hi 
ha comerç, són esplèndi-
des, però si no hi ha co-
merç, són carrers morts. 
Per fer-les, cal un carrer 
més o menys paral·lel per 
on poder circular, uns apar-
caments on poder deixar el 
cotxe per accedir-hi, etc. 
Si no hi ha tot això que 
acabo d’esmentar, el co-
merç, a la llarga, acaba des-
apareixent i si desapareix, 
preguntem-nos què serà 
l’illa de vianants. Molins 
de Rei és un poble com-
plicat per la seva orografia 
i poc permeable pel que 
fa a la circulació. Per això 
cal anar molt en compte a 
l’hora de fer conversions 
en zona de vianants sense 
tenir presents i resolts tots 
els inconvenients que se’n 
deriven, i contemplant totes 
les alternatives.

A.B.: Pel que fa als 
carrers Major i Rafael 
Casanova, s’hauria de 
restringir el trànsit en els 
trams en què ara es per-
met circular? 

J.V.: En aquesta vida 
tot es pot fer, i gairebé tot 
és possible, però abans cal 
enllestir les alternatives 

circulatòries i els serveis 
necessaris per a un bon fun-
cionament.

A.B.: La Unió de 
Botiguers es va posicionar 
pel que fa a la reforma de 
la carretera (avinguda de 
Barcelona i avinguda de 
València)? 

J.V.: Ens vam posicionar 
en el sentit que ens dema-
naven els comerciants de 
la zona, que és el que ens 
calia fer com a associa-
ció de botiguers. De totes 
maneres, penso que no 
es podia posar a votació 
una proposta on desapa-
reixen moltíssimes places 
d’aparcament, sense dir on 
es posaran aquestes places 
després de les obres, o una 
proposta on no hi ha zones 
de càrrega i descàrrega, ni 
existència de contenidors 
d’escombraries en tota una 
banda de la carretera, sense 
donar-hi cap solució. Les 
propostes, quan es porten 
a una votació, han de con-
templar tots els requisits 
per a un bon funcionament 
de la zona; si no, el que 
estem fent es escriure cartes 
als reis, o, el que és pitjor, 
complicar encara més la 
vida als vilatans. L’opció 
guanyadora portada a vota-
ció fa amples les voreres, 
suprimeix els aparcaments 
i no contempla ni explica 
com es resolen les neces-
sitats dels veïns. Per votar 
una proposta cal explicar 

bé el projecte i aquest ha 
d’analitzar bé el resultat 
final, exposant totes les 
derivades i conseqüències, 
perquè si no, estem votant a 
cegues, massa alegrement.

A.B.: Quina seria per 
a tu la mobilitat ideal per 
als interessos dels boti-
guers del Centre Vila? 

J.V.: La mobilitat a 
Molins de Rei, ara com ara, 
ja és prou complicada. És 
molt difícil indicar un itine-
rari a una persona que ve de 
fora! Ens falta permeabi-
litat i molta senyalització. 
Per accedir al centre de la 
vila, els veïns dels barris de 
muntanya han d’anar o bé 
al barri de les Conserves, o 
bé al carrer Verdaguer, i tant 
en un cas com en l’altre, al 
final ja gairebé queden fora 
del municipi. Per accedir al 
Centre Vila hi han d’estar 
molt interessats! I és clar, 
això és un problema per 
al comerç local, perquè 
aquests veïns saben que si 
van a una àrea comercial 
propera, hi trobaran uns 
grans aparcaments que el 
centre de Molins de Rei 
no té. Per tant, hem d’anar 
molt en compte. Jo el que 
recomanaria és més apar-
cament proper a la zona 
centre, tot i que ja sé que és 
difícil trobar-lo, però entre 
tots hem de fer un esforç. 
En resum, més senyalitza-
ció i una circulació fàcil 
que no generi els embussos 

“El comerç local no és sostenible només 
amb els habitants de Molins de Rei. Cal facilitar 
la mobilitat i l’aparcament perquè els clients dels 
pobles veïns puguin venir a comprar a la vila”

Jordi Vilaprinyó ha deixat la presidència del Bot-Mol

Jordi Vilaprinyó i Parellada va néixer a Molins 
de Rei l’any 1955. Titulat en Magisteri per la 
Universitat de Barcelona, fa 40 anys que és llibre-

ter a la Llibreria Arola, al número 18 del passeig de 
Pi i Margall. L’any 1991 va entrar a formar part de la 
Junta Directiva de la Unió de Botiguers de Molins de 
Rei, de la qual n’ha estat el president els darrers anys. 
El 30 d’octubre de 2018 en va cedir el relleu a Jesús 
Cardona. En aquesta entrevista repassem la seva tra-
jectòria al capdavant del Bot-Mol i la seva visió sobre 
el comerç a Molins de Rei. 
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que tenim.
A.B.: En aquest eix 

comercial del Centre Vila, 
sovint es posen noves 
botigues i al cap de poc 
veiem que tanquen. Per 
què passa això? 

J.V.: Has de pensar que 
tenim un municipi de poc 
més de 25.000 habitants i 
els comerços i serveis que 
tenim estan sobredimensio-
nats. Són per a una població 
molt més gran. Això és una 
cosa molt bona per a la vila, 
però perquè funcioni neces-
sitem que vinguin clients de 
poblacions veïnes, als quals 
hem de donar facilitats en 
mobilitat i aparcaments. Si 
no es fa així, el comerç tan 
gran que tenim no és viable 
només amb els habitants de 
la vila. Tenint en compte 
que el comerç de Molins de 
Rei genera més del 50% del 
PIB de la vila, el que seria 
més lògic és posar-li les 
coses fàcils.

A.B.: Conec un cas 
d’aquests i la persona 
conclou que a Molins de 
Rei és molt difícil gua-
nyar-se la vida amb una 
botiga partint de zero. 
Comparteixes aquesta 
visió? 

J.V.: Això és relatiu. Si 
has fet un mínim estudi 
de mercat i el segment al 
qual dediques la botiga és 
deficitari a la vila, serà fàcil 
tenir èxit; en cas contrari, 
serà difícil, evidentment. 
Tot i així, els factors que 
hem esmentat de mobili-
tat, senyalització i aparca-
ments, és a dir, de facilitar 
els accessos, cada vegada 
són més feixucs i això difi-
culta que continuïn venint 
els visitants dels pobles 
veïns, que ja estaven acos-
tumats a venir a la vila a 
fer les seves compres. A 
això se li ha d’afegir que 

també els pobles del voltant 
s’han espavilat comercial-
ment i que el jovent té uns 
nous hàbits de compra per 
Internet.

A.B.: Als altres pobles 
del nostre entorn passa el 
mateix?

J.V.: Hi ha municipis 
que, per la seva millor oro-
grafia, no tenen els proble-
mes de mobilitat que tenim 
aquí, però el comerç en 
general no passa un bon 
moment per tot el que hem 
dit. Hi ha persianes abaixa-
des fins i tot en grans capi-
tals de comarca i amb gran 
poder d’atracció comercial!

A.B.: Els bars i res-
taurants també es poden 
afiliar al Bot-Mol?

J.V.: N’hi ha alguns 
que hi estan, però pocs, i 
no solament poden, sinó 
que com a serveis hi hau-
rien d’estar i participar de 
l’associació. Podríem haver 
fet moltes coses amb aquest 
sector i ho vam intentar 
durant molts anys amb les 
Jornades Gastronòmiques, 
però has de pensar que, per 
exemple, per al Shopping 
Night, que és un dia que 
a ells els va molt bé, la 
majoria –no tots, afortu-
nadament– són incapaços 
de pagar els 30 euros que 
demanem de col·laboració 
per a les despeses en cati-
fes, cartells, vinils, con-
certs i publicitat, i al·leguen 
que ells ja tenen permís 
per obrir fins a mitjanit. 
Evidentment, seria molt 
bo que més bars i restau-
rants fossin membres del 
Bot-Mol per poder fer més 
coses per al sector.

A.B.: Tinc la percepció 
que bars i restaurants són 
els únics establiments que 
avui dia tenen sortida a 
Molins de Rei. Què en 
penses?

J.V.: Hi ha molts sectors 
que funcionen molt bé, tant 
de comerç com de serveis, 
però, sens dubte, el sec-
tor de la gastronomia és 
un sector a l’alça aquí i 
arreu. Només cal veure el 
que passa per la Fira. Som 
de cultura mediterrània: 
ens agrada molt el carrer i 
gaudir-ne tot menjant. Però 
això no és una cosa exclu-
siva de Molins de Rei; això 
passa a tot arreu.

A.B.: L’aparcament 
soterrat de la plaça 
del Mercat, per què és 
tan petit? Les places 
d’aparcament són molt 
estretes i s’ha de manio-
brar molt per aparcar-hi.

J.V.: L’espai és el que 
és i prou ens va costar que 
el fessin, perquè en el pro-
jecte inicial no hi anava. 
Finalment es va aconseguir, 
com tantes i tantes coses, 
però ja tant com posar-nos 
en el disseny no ho vam 
fer, però potser sí que cal-
dria repensar-lo, ara que els 
cotxes són tots tan grans de 
mides.

A.B.: Els grans comple-
xos comercials i la com-
pra a través d’Internet, ja 
fa dècades que són entre 
nosaltres. Notes que han 
canviat els hàbits de con-
sum?

J.V.: El comerç és can-
viant tant en modes com en 
tendències i en necessitats. 
El que cal és adaptar-s’hi i, 
si pot ser, anticipar-s’hi. De 
la mateixa manera que quan 
nosaltres vam entrar al Bot-
Mol no hi havia ni regidor 
de Comerç i ara n’hi ha, tal 
com ha passat a la majo-
ria de pobles, el mateix ha 
passat amb les grans àrees 
comercials: al comença-
ment hi havia molts proble-
mes amb la seva legislació i 
la seva ubicació, i ara sem-

bla que això mínimament 
s’ha solucionat. Les àrees 
comercials han d’estar dins 
els mateixos municipis o 
en el seu llindar. Tot i això, 
el mal ja l’han fet, i ara 
ja només es fan la com-
petència entre elles, i fins 
i tot n’hi ha que tanquen, 
com a Sant Feliu, perquè la 
capacitat del comprador és 
la que és. El comerç elec-
trònic, o en línia, permet 
comprar més ràpid i a poc a 
poc ens hi hem de posar, si 
bé la tendència sembla que 
reverteix i els nous indica-
dors comencen a dir-nos 
que el públic consulta el 
que vol a Internet, però des-
prés se’n va a comprar-ho 
a la botiga, que és el més 
sensat. Fins fa poc era a 
l’inrevés, de manera que 
esperem que aquesta ten-
dència es consolidi.

A.B.: Les campanyes 
per promocionar el con-
sum de proximitat o de 
“Km 0” han tingut algun 
efecte? 

J.V.: De gent n’hi ha 
de totes menes i per a 
tots els gustos. Per exem-
ple, podríem segmentar el 
mercat per edat, per poder 
adquisitiu, per nivell cul-
tural, i ens sortirien sempre 
uns indicadors diferents. 
És evident que hi ha cam-
panyes més exitoses que 
d’altres i el que és tendèn-
cia és el consum responsa-
ble, cosa que ens beneficia 
com a comerç de proximi-
tat, ja que el comerç local 
és el més sostenible de tots, 
econòmicament i social-
ment. No alliberem CO², 
perquè en la majoria de 
casos no cal agafar el cotxe, 
i no ens calen carreteres 
especials ni grans espais 
asfaltats, tal com sí que 
necessiten les grans àrees 
comercials, amb el que 

suposa de pèrdua de zones 
verdes. El comerç local és 
el que fa poble, que els 
carrers tinguin vida, que 
hi hagi llum, seguretat, i 
és qui realment ajuda les 
entitats amb els seus anun-
cis i patrocina les festes 
locals, a part d’oferir un 
bona atenció al client grà-
cies a un tracte personalit-
zat. Finalment, el comerç 
de proximitat és el que 
genera més llocs de treball i 
de millor qualitat. Per cada 
lloc de treball en una gran 
àrea comercial n’hi ha 5 en 
el comerç de proximitat. I 
podria continuar dient mol-
tes més coses al seu favor.

A.B.: Has plegat com 
a president de la Unió 
de Botiguers de Molins 
de Rei, però conti-
nues essent president 
de l’Agrupament de 
Botiguers i Comerciants 
de Catalunya, oi?

J.V.: Sí, des de fa 10 anys 
soc el president d’aquesta 
organització. Ara soc a la 
meitat del meu tercer man-
dat, perquè les eleccions 
són cada quatre anys. Per 
tant, segueixo vinculat del 
tot al món del comerç.

A.B.: No voldria acabar 
sense preguntar-te per la 
teva professió de llibreter 
i la Llibreria Arola.  

J.V.: La llibreria Arola 
es va fundar fa 90 anys i és 
la més antiga de Molins de 
Rei. Som a la tercera gene-
ració! Com a professió, el 
fet d’atendre el client no 
ha canviat gaire; el que sí 
que ha canviat del tot és 
la logística interna de la 
botiga, perquè, sobretot en 
els últims anys, els canvis 
han estat vertiginosos. Per 
això repeteixo que el comerç 
no té cap més sortida que 
adaptar-se i innovar, i això és 
el que procurem fer.

Revista 
independent 

d'informació i 
opinió
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El passat 18 de desem-
bre, la regidora portaveu 
d’Esquerra Republicana 
(ERC) a l’Ajuntament 
de Molins de Rei, Sílvia  
Guillén, va denunciar, a tra-
vés d’una entrevista a Ràdio 
Molins de Rei i d’un article 
d’opinió titulat “El malson 
d’una agressió masclista”, 
publicat en la darrera edició 
d’el Llaç i en el digital Viu 
Molins de Rei, que un com-
pany del seu partit havia 
comès una agressió mas-
clista sobre la seva persona. 
Aquest article i l’entrevista 
van merèixer un ampli ressò 
mediàtic i van provocar una 
contundent resposta del 
Govern municipal, que va 
manifestar la seva solidari-
tat amb la presumpta agre-
dida i va apartar cautelar-
ment de les seves funcions 
el regidor d’ERC acusat de 
la presumpta agressió a la 
seva companya, fet que  ha 
acabat provocant la seva 
dimissió. 

Dels fets a la denúncia 
Els fets denunciats 

per la regidora republica-
na van passar a finals de 
març. Segons la versió de 
la Sílvia, un company de 
partit amb qui no es parla-
va per discrepàncies polí-
tiques, la va agredir dins 
l’Ajuntament de Molins de 
Rei en presència de diver-
sos testimonis. 

Aquest company, se-
gons la portaveu d’ERC, 
li hauria demanat discul-
pes públicament en una 
Executiva Local del partit 
i ella les hauria accepta-
des. “Però vaig creure que 
de totes maneres s’havia 
d’explicar”, afegeix en 

l’article. És llavors quan, 
assegura Guillén, tant 
l’home com el partit haurien 
creat “una nova versió” del 
cas: “va negar l’agressió 
masclista i va dir que era 
jo qui assetjava diversos 
companys”.

Guillén explica que el 
passat mes de juliol es va 
entrevistar amb un repre-
sentant d’ERC del Baix 
Llobregat que, segons la 
regidora, li va dir que “els 
draps bruts es renten a casa 
i, si pot ser, en silenci”.

El passat mes de no-
vembre, Guillén es va 
reunir amb un diputat de la 
formació republicana que, 
davant l’imminent ressò 
mediàtic que podria tenir 
aquest fet, li va assegurar 
que el cas es tractaria en 
una comissió interna que 
decidiria si hi va haver o 
no agressió i que, en cas 
que fos així, s’obriria un 
expedient informatiu al 
suposat agressor. També 
l’hauria advertit que si ella 
feia pública aquesta pre-
sumpta agressió, podria ser 
el mateix partit qui aca-
bés denunciant-la a ella 
per calúmnies. Així doncs, 
ERC li hauria proposat “un 
pacte”: el silenci de Guillén 
a canvi d’una comissió 
interna que en tot cas podia 
acabar obrint un expedient 
intern a la persona que 
hauria comès la presump-
ta agressió masclista. No 
obstant això, ella no hauria 
acceptat aquesta opció i va 
decidir denunciar-ho.

Guillén ha trigat nou 
mesos a fer públic el seu 
cas, esperant que el partit 
prengués alguna decisió. 
“Han considerat que era 

jo qui havia estat assetjant 
durant mesos la persona 
que m’ha agredit. Això és 
intolerable i no es pot per-
metre enlloc”, afirma en 
l’article.

A les poques hores de 
ser ublicat l’escrit, la secció 
local d’ERC a Molins de 
Rei va emetre un comuni-
cat d’urgència: “La secció 
local, esgotades les seves 
vies per gestionar el con-
flicte, 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 
qual, fins ara, la regidora 
Silvia Guillén havia deci-
dit lliurement no acollir-se. 
Estem convençuts que en 
aquest marc les dues parts 
implicades podran defen-
sar 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 
defensem. La Secció Local 
es compromet a acatar 
qualsevol resolució que 
sorgeixi d’aquests òrgans i 
les seves conseqüències”.

El Govern i l’oposició 
condemnen l’agressió
Totes les formacions 

polítiques del consistori 
s’han posicionat a favor 
d’“eradicar qualsevol 
mena de violència envers 
les dones” i han donat "tot 
el suport a la regidora 
Guillén per fer pública 
aquesta agressió masclis-
ta”. Després de la publi-
cació de la denúncia als 
mitjans locals, el Ple muni-
cipal va fer un comunicat 
amb el qual suspenia cau-
telarment de les seves fun-
cions el regidor d’ERC:

“Tenint en compte la 
gravetat dels fets exposats 
per la mateixa persona 
presumptament agredida 
i el coneixement que en 
tenim com a Govern muni-
cipal, volem exposar que:

1. donem ple suport a 
la nostra companya de 
govern Sílvia Guillén:

2. l’Ajuntament, i el 

Govern municipal, s’ha 
manifestat reiteradament 
contra qualsevol agressió o 
conducta masclista i treba-
lla permanentment per evi-
tar-les. En aquests moments 
ens refermem absolutament 
en aquest compromís.

Atès que la regidora 
denunciant no gaudeix 
del clima de confiança i 
tranquil·litat necessari 
en el govern, s’ha acti-
vat el protocol municipal 
d’assetjament per motius 
de gènere i s’han iniciat els 
tràmits per suspendre les 
funcions d’un regidor de 
forma cautelar”.

El regidor va ser rellevat 
de les regidories d’Educació 
i Infància i Joventut i exclòs 
de l’equip de govern, encara 
que conservava la seva acta 
de regidor, acta a la qual 
va renunciar i que va fer 
efectiva en el ple extraordi-
nari del mes de gener. ERC 
deixa de tenir representació 
com a tal al Govern muni-
cipal, ja que els dos regi-
dors que hi continuen i que 
van entrar a l’Ajuntament 
amb ERC, Marc Rebulà i 
Sílvia Guillén, han sortit 
del partit.

Suport i solidaritat 
de totes les 

formacions polítiques
Sílvia Guillén ha rebut 

múltiples mostres de suport 
i solidaritat des de dins i 
des de fora del municipi.

Junts per Molins ha 
comunicat: “Hem respectat 
en tot moment la voluntat de 
la nostra companya, tant pel 
que fa a la gestió de la situa-
ció viscuda com pels proce-
diments a seguir. Treballem 
per acabar amb la invisi-

bilitat d’aquestes conduc-
tes. Només denunciant-les, 
podem combatre-les”.

L’altra formació que 
forma part del Govern 
municipal a Molins de 
Rei, la CUP, ha fet saber 
que “Com a CUP instem 
la Secció Local d’ERC 
que demani al regidor la 
seva dimissió com a càrrec 
electe. Entenem que totes 
aquestes mesures que 
s’estan aplicant contri-
bueixen també a marcar 
precedents perquè aquests 
fets no es repeteixin ni a la 
nostra vila ni enlloc”.

D’altra banda, des de 
l’oposició també s’ha donat 
suport a Guillén. Iniciativa 
per Molins de Rei diu en 
un comunicat que “quan es 
produeixen fets com els que 
relata la regidora Sílvia 
Guillen, mostrem la nostra 
preocupació i desitgem que 
els partits polítics i els seus 
militants incorporin nous 
valors i noves pautes de 
comportament”.

Guillén també ha rebut 
mostres de solidaritat del 
PSC de Molins de Rei “Que 
mai ningú et faci callar. 
Vergonya és el que sento de 
compartir la sala de plens 
amb un home que agre-
deix la seva companya”, ha 
expressat una regidora a les 
xarxes socials.

El grup de dones Les 
Heures també ha mostrat 
el seu suport a la regido-
ra. “Els fets s’emmarquen 
en una relació desigual 
de gènere, en la qual 
s’inverteixen els rols entre 
víctima i botxí”. I manifes-
ten que no s’haurien de per-
metre “aquestes relacions 
patriarcals”.

El regidor acusat d'agredir una companya de partit 
ha deixat l'Ajuntament després de que el govern 
l'hagués apartat cautelarment de les seves funcions

L’Executiva Local d’ERC mostra el seu desacord amb la decisió del consistori
al considerar que s’elimina la presumpció d’innocència
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La resposta de la 
Secció Local d’ERC 

L’Executiva d’ERC Molins 
de Rei ha respost a la suspensió 
del seu regidor per mitjà d’una 
nota de premsa amb la qual 
mostra el seu desacord amb 
la decisió presa per part del 
Govern de cessar de forma cau-
telar el regidor d’ERC Eduard 
Suàrez i indica que “s’elimina 
la presumpció d’innocència a 
la qual es pot adherir tot ésser 
humà davant d’una denúncia 
tan greu com la d’una pre-
sumpta agressió masclista”.

D’altra banda, l’exregidor 
d’ERC, Marc Rebulà, ha 
donat el seu suport a Guillén 
al signar, juntament amb 
altres militants i exmili-
tants d’ERC, un manifest de 
suport a la seva companya 
que acaba dient: “Volem ser 
coherents amb els nostres 
principis, amb la ideologia 
que ens guia. No volem que 
la nostra visió feminista sigui 
només una etiqueta política-
ment correcta. Volem viure 
d’acord amb el que pensem i 
condemnar qualsevol agres-
sió, evitar que ningú intenti 
mai culpabilitzar la víctima, 
aïllar-la, fer-la sentir respon-
sable del seu propi patiment, 
ni invisibilitzar-la per prote-
gir l’agressor. Per tot plegat, 
Sílvia, volem dir-ho alt i clar, 

volem que tothom ho sàpiga: 
ens tens al teu costat”.

 
Un altre relat

En un article d’opinió 
publicat al digital Viu Molins 
de Rei, el regidor cessat dona 
una versió completament di-
ferent dels fets denunciats. 
L’acusat lamenta haver perdut 
la presumpció d’innocència. 
A continuació reproduïm els 
fragments que ens han sem-
blat més significatius: 

“No sóc un agressor. 
Davant les falses acusa-
cions, em veig amb la neces-
sitat d’explicar la veritat 
(...) Vaig entrar al vestíbul 
darrere d’ella i li vaig dir 
de parlar, ella se’n anava. 
La vaig agafar pel braç i 
li vaig dir “hem de parlar, 
així no podem anar, m’has 
d’escoltar”. Ella es va des-
prendre del braç dient “a mi 
no m’agafis, deixa’m anar” i 
va marxar.

No em costa reconèixer 
els meus errors, però no 
reconeixeré mai un fet que 
no he comès, (...) per mi va 
ser un fet més en la difícil 
i angoixant relació personal 
amb aquesta companya. 

Aleshores, enmig de les 
primàries del partit del mes 
de juny, apareix un nou relat 
dels fets del març, un relat 

molt més greu i colpidor: 
agressió amb múltiples ver-
sions, que se la va agafar 
dels dos braços, del coll, se 
la va sacsejar, se la va arra-
conar contra la paret. 

Al juliol tornem a parlar 
dels fets ocorreguts el dia 23 
de març, repeteixo les dis-
culpes per agafar del braç, 
però aquesta ocasió se’ns 
diu que la vaig agafar dels 
dos braços i la vaig immo-
bilitzar, cosa que eviden-
tment nego, perquè no va ser 
així.  S’acorda entre totes les 
parts que ens donarem un 
espai de vacances per estar 
tranquils i superar aquest i 
altres incidents, fruit de les 
discrepàncies polítiques.

Però no acaba sent així i 
l’última setmana de juliol, en 
la reunió de Govern munici-
pal, la regidora explica una 
versió dels incidents com si 
hi hagués hagut una agres-
sió sexista i que el partit no 
l’hagués recolzat. 

Em sap particularment 
greu el fet que s’usi l’expressió 
“agressió masclista” per-
què és tramposa i perversa. 
La lluita feminista és massa 
important com per utilitzar-
la d’aquesta manera”.

Que el lector en tregui les 
seves pròpies conclusions.

Redacció

El regidor de Medi Ambient 
de l’Ajuntament, Josep 
Raventós, ha enviat una carta 
a la Generalitat amb la qual 
demana que es “busquin alter-
natives ètiques i responsables 
amb animals i persones a la 
caça com a mètode de control 
de la població de senglars a 
Collserola”. 

Ha estat la resposta de 
l’equip de govern a l’auto-
rització emesa per la Direcció 
General d’Ecosistemes Fores-
tals i Gestió del Medi per tal 
de dur a terme batudes de 
caça en el terme municipal de 

Molins de Rei, a la zona del 
Parc Natural de Collserola. 

A la carta, Raventós recor-
da que l’Ajuntament s’ha 
mostrat contrari a “la caça 
i, en general, a l’ús de les 
armes al seu territori” i que 
la vila té un “compromís ètic 
amb el benestar animal, que 
inclou porcs senglars i/o viet-
namites que puguin habitar 
en el seu territori”. 

En un comunicat de prem-
sa, la CUP, formació a la 
qual pertany Josep Raventós, 
afirma que l’autorització de 
batudes de caça “de forma 

intermitent és una actuació 
perillosa i no adaptada a les 
demandes ètiques de respecte 
als animals i persones ni a les 
demandes en contra de l’ús 
d’armes al nostre territori”, i 
demana a les administracions 
que per regular el control 
poblacional de les espècies 
no s’estableixin “les mateixes 
mesures que s’aplicaven en 
els segles anteriors i que van 
contribuir, per cert, a la des-
aparició de moltes espècies”.

Redacció

L’equip de govern vol que no es facin batudes de 
per regular la població de senglars a Collserola
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L’empresa molinenca 
Distribucions Cerygres ha 
obtingut el Certificat IeE 
a l’Excel·lència en la ges-
tió empresarial. Enguany, 
20 companyies de 200 can-
didatures presentades han  
obtingut aquesta distinció 
després de superar una deta-
llada auditoria durant la qual 
s’han analitzat acuradament 
més de 55 indicadors de 
10 categories diferents: sol-
vència, rendibilitat, creixe-
ment, internacionalització, 
recursos humans, respon-
sabilitat social corporati-
va, satisfacció del client i 
qualitat, innovació, gestió 
del risc comercial i digita-

lizació.
Per a Distribucions 

Cerygres, “és un motiu 
d’orgull rebre aquest guardó 
i una prova de la bona feina 
que fa la companyia; tras-
lladem la nostra més since-
ra felicitació a tot l’equip 
humà de la companyia, que, 
amb el seu esforç, professio-
nalitat i dedicació, han fet 
possible aquesta fita.”

Cerygres, empresa dedi-
cada a la venda de produc-
tes ceràmics i sanitaris per 
a particulars i professionals, 
compta amb dos punts de 
venda: un a Molins de Rei i 
un altre a Barcelona.

Redacció

Distribucions Cerygres obté la 
certificació IeE a l’Excel·lència 

L’empresa Luesma & Vega, 
integrada per la ceramista 
Esther Luema i el vidrier 
Xavier Vega, amb seu 
social a Molins de Rei, han 
rebut el Premi Nacional 
d’Artesania 2018 per “haver 
revolucionat el món de la 
vaixella artesana dedicada a 
la cuina, i haver posicionat 
el seu taller com un dels 
referents actuals en el món 
del vidre i de la ceràmica 
a escala internacional i per 
haver aconseguit una unió 
simbiòtica entre el món de 
l’artesania i el món de l’alta 
gastronomia”, segons es diu 
en el veredicte del premi.

Luesma & Vega, que 
tenen un taller de 1.500 

metres quadrats a Molins de 
Rei, són actualment un refe-
rent en la producció espe-
cialitzada en vaixella gas-
tronòmica d’avantguarda. 
L’estudi artesà va néixer el 
1991. Després d’un perío-
de d’expansió empresarial, 
actualment està present a 
32 països diferents i la seva 
aposta per focalitzar-se en 
el disseny i producció de 
vaixella especialitzada i 
a mida, l’ha fet treballar 
amb clients com el Bulli, 
el Celler de Can Roca, 
Mugaritz, Arzak o Jose 
Andrés, entre d’altres.

Redacció

Luesma & Vega aconsegueix 
el Premi Nacional d’Artesania

L’empresa molinenca Per-
fect Training, dedicada a la 
consultoria tecnològica de 
petites empreses, ha estat 
adquirida recentment per 
Control Group, companyia 
especialitzada en la distri-
bució de programari de ges-
tió i de sistemes informàtics 
i d’impressió.

En un comunicat de prem-
sa, la companyia bagenca, que 
compta amb una plantilla de 
120 treballadors i factura 20 
milions d’euros anuals, asse-
gura que la incorporació de 
l’empresa molinenca li permet 
seguir amb la direcció de 
creixement que ha obtingut 
durant els últims anys.

Per al gerent de Perfect 
Training, Xavier Angulo, 
aquesta “és una oportunitat 
magnífica per impulsar el 
creixement conjunt de les 

dues companyies i poder 
ampliar l’oferta de produc-
tes i serveis que estaven 
oferint actualment als seus 
clients”. A més, ha destacat 
que “gràcies en aquesta 
incorporació podrem dis-
posar d’una estructura 
més gran que segur que 
millorarà la satisfacció de 
la nostra cartera actual de 
clients”.

Redacció

Perfect Training passa 
a formar art de Control Group

La Diputació de Barcelona 
ha concedit un crè-
dit de 2.498.000 euros a 
l’Ajuntament de Molins de 
Rei, uns diners que es des-
tinaran a diferents inver-
sions a la vila, com ara la 
nova Biblioteca Municipal, 
fer camins escolars 
segurs, la tercera fase de 
la Zona Esportiva Ricard 
Ginebreda, actuacions 
a la via pública, millores 
d’equipaments públics, 
millores en els locals de 
les associacions de veïns, 
actuacions en els polígons 
industrials, adquisició de 
patrimoni i l’elaboració 
dels pressupostos participa-
tius, segons indiquen fonts 

municipals.
El crèdit s’ha signat 

gràcies al conveni subscrit 
entre l’ens provincial i el 
Banc Sabadell, que con-
templa ajuts als ajunta-
ments per fer inversions a 

un tipus d’interès preferen-
cial: en concret, Euribor a 
3 mesos més el 0,599%. El 
termini de retorn del crèdit 
és de 10 anys. 

Redacció

Cedida per la Diputació

Els molinencs disposen d’un 
nou servei d’assessorament 
laboral al Centre d’O-
cupació i Serveis a les 
Empreses Joan N. García-
Nieto gràcies a l’acord sig-
nat entre l’Ajuntament i la 
Intersindical-CSC. 

En aquest servei, que 
de moment funciona com 
a prova pilot, s’ofereix una 
primera orientació i asses-
sorament gratuït en drets 
i deures laborals, aspec-

tes legals relacionats amb 
contractes, dubtes sobre 
nòmines, el conveni labo-
ral propi, quitances, aco-
miadaments, conciliació 
de la vida laboral i perso-
nal, i resolució de dubtes 
sobre drets sindicals, entre 
d’altres. L’assessorament és 
individual, però també pot 
ser col·lectiu si es demana 
prèviament.

El Punt d’Informació 
Laboral funciona cada di-

mecres, alternant horari 
de matí i tarda, per tal de 
facilitar més disponibilitat 
horària. Per accedir-hi cal 
demanar cita prèvia per 
correu electrònic a ocu-
pacio@molinsderei.cat, 
per telèfon al 936684812 
o presencialment al Centre 
d’Ocupació i Serveis a les 
Empreses Joan N. García-
Nieto.

Redacció

Molins de Rei disposa d’un Punt d’Informació Laboral 
en el Centre d'Ocupació Joan N. Garcia Nieto

La Diputació de Barcelona concedeix un crèdit de 
2,5 milions d’euros a l’Ajuntament de Molins de Rei

L’Associació de Veïns del 
barri de la Granja es dis-
sol per manca de mans. 
Després d’innumerables 
crides, ningú s’ha apuntat 
al carro d’intentar fer del 
barri de la Granja un barri 
encara més agradable per 
viure-hi.

El barri de la Granja 
és un barri jove i pensem 
que els seus veïns i veïnes 
encara no són conscients 
dels problemes que tindrà 
el barri en un futur no gaire 
llunyà. L’exemple més clar 
són els més que previsibles 
problemes de mobilitat que 
provocaran els nous equi-
paments comercials.

Des de la Junta hem 
intentat, sobretot, fomentar 
la cohesió social a través de 
l’organització d’activitats al 
local social o l’organització 
d’esdeveniments com la 
revetlla de Sant Joan, en 
la qual la participació era 
tot un èxit. No obstant 
això, l’última edició la vam 
haver de suspendre, ja que 
no vam trobar mans que 
ens donessin un cop mà el 
dia de la revetlla. I 3 per-

sones no poden controlar, 
amb seguretat, un acte que 
el 2017 va reunir prop de 
400 persones.

La Comissió Liquidadora 
conclou la fase de liqui-
dació econòmica de l’AV 
amb la donació de tablets 
a Gueopic i de parament de 
la llar a la Casa del Xuclis 
(a través de l’Associació 
de Suport als Infants amb 
Càncer). Com a persones, 
ens ha omplert molt poder 
posar el nostre granet de 
sorra a la gran feina que 
està fent en Dani Andreu, 

de l’Associació Autisme 
Gueopic, i la Isabel, de 
l’Associació de Suport als 
Infants de Molins de Rei.

Ara només ens resta la 
liquidació administrativa 
per donar per tancat el pro-
cés de dissolució. Enrere 
quedaran moltes il·lusions, 
plans, idees... per fer del 
barri de la Granja un barri 
on viure millor.

Heidi Martínez, 
presidenta de l’AV la 
Granja Molins de Rei

L’AV del barri de la Granja està en procés de dissolució
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Punt Jove

Les obres de construcció 
de l’enllaç entre l’A2 i 
l’AP7 es podrien reprendre 
aquesta primavera, segons 
va indicar la Delegació del 
Govern a Barcelona al fina-
litzar el polèmic Consell 
de Ministres celebrat a 
Barcelona el passat 21 de 

desembre.
En aquest Consell es va 

aprovar la modificació del 
projecte d’obres, un pas 
imprescindible per poder 
reiniciar-les. El termini 
d’execució de les obres és 
de 18 mesos.

Redacció

Les obres per enllestir 
l’enllaç entre l’A2 i l’AP7 es 
reprendran a la primavera

Internet segura
Des del programa Internet Segura, dependent del 

Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya 
(CESICAT), et poden ajudar a resoldre conflictes o 
problemes que et puguis trobar quan navegues per 
Internet amb l’ordinador o fas servir jocs o aplicacions 
amb el teu mòbil, tauleta o videoconsola.

L’objectiu del programa és que facis servir les 
noves tecnologies d’una manera satisfactòria i segura. 
Per això posen al teu abast tot de materials, consells 
i recomanacions perquè et converteixis en un ciutadà 
digitalment segur. 

Entre tots i totes fem una Internet més segura.
Més informació: https://internetsegura.cat/joves
Punt Jove, carrer de Jacint Verdaguer 48, tel. 93 

668 54 52. Dilluns i dimecres, de 16 a 20 h i dime-
cres, de 10 a 14 h. http://pijmolinsderei.blogspot.
com

 

Un home de 53 anys, de 
nacionalitat marroquina, 
va morir el 14 de gener 
passat en un accident labo-
ral ocorregut a l’interior 
de l’empresa de reciclatge 
Viuda de Lauro Clariana 
SL, situada en el Polígon de 
Riera del Molí.

L’accident es va pro-
duir cap a les 4 de la tarda 
quan, per causes que estan 
investigant els Mossos 
d’Esquadra, al treballador li 
va caure al damunt un gran 

sac ple de material. Les 
dues unitats del Sistema 
d’Emergències Mèdiques 
que es van desplaçar fins 

a l’empresa només van 
poder certificar la mort de 
l’empleat.

Redacció

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir un veí de Molins de 
Rei, de 26 anys i naciona-
litat espanyola, com a pre-
sumpte autor d’un delicte 
de conducció temerària: 
conduir sota els efectes de 
drogues amb el resultat d’un 
accident de trànsit amb una 
persona ferida greu i un 
delicte de danys.

Els fets van ocórrer cap 
a les 13.45 hores del 13 
de gener passat a l’autovia 
A-2, a l’alçada del terme 
municipal de Collbató, 
quan el turisme, conduït 
pel molinenc, va encalçar 
una moto. L’únic ocupant 
de la moto va resultar ferit 
greu, mentre que el con-
ductor del cotxe va intentar 
marxar corrents del punt de 

l’accident i amagar-se, però 
va ser retingut per veïns de 
Collbató, entre els quals el 
vigilant municipal.

En arribar al lloc de 
l’accident, els agents el 
van sotmetre a les proves 
de detecció de substàncies 
estupefaents i va donar posi-
tiu en el consum de diver-

ses drogues, com cànnabis 
i amfetamines. A més, en el 
moment de l’encalçament 
estava fent servir el telèfon 
mòbil. Davant d’aquests 
fets, els Mossos el van dete-
nir i després de declarar 
davant del jutge va quedar 
en llibertat amb càrrecs.

Redacció

Detenen un molinenc per conduir drogat 
i provocar un accident amb un ferit greu

Mor un treballador en accident laboral a 
l’empresa de reciclatge Viuda de Lauro Clariana

La sala d’actes de 
l’Agrupació Folklòrica va 
acollir el 13 de desembre 
passat la presentació del lli-
bre Fins que siguem lliures, 
de Sergi Sol. L’acte, orga-
nitzat per la Secció Local 
d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC), va ser 
presentat pel candidat repu-
blicà a les properes muni-
cipals, Marcel López, i va 
comptar amb la presència 
de l’autor, qui va lloar la 
figura i el treball d’Oriol 
Junqueras i dels germans 
santvicentins Lolo i Maxi 
Calero, amics de Junqueras, 
els quals van explicar anèc-
dotes de com havien anat 
forjant la seva amistat.

Fins que siguem lliures 
analitza i contextualitza, 
des de la perspectiva del 
nucli de col·laboradors més 
íntim de Junqueras, el rere-
fons que va determinar les 
dures decisions de la tardor 

catalana: la precipitació del 
20-S, la celebració del refe-
rèndum, el desconcert pos-
terior a la proclamació de 
la República, l’ingrés dels 
presos polítics en centres 
penitenciaris, l’aplicació 
del 155, l’estratègia d’ERC 
per eixamplar la base del 

independentisme, la cele-
bració de les eleccions del 
21-D i els entrebancs per 
configurar un nou Govern. 

L’acte va ser amenitzat 
pel músic i poeta Pep Picas, 
qui va interpretar diversos 
poemes de Lluís Llach.

Redacció

Es presenta a la vila el llibre Fins que siguem lliures

Canvi en la gestió del 
MoBus, l’autobús urbà de 
Molins de Rei. A partir 
del mes de març, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
(AMB) es farà càrrec de 
la seva gestió, dintre de la 
qual també preveu renovar 
la flota d’autobusos, uns 
vehicles que estaran opera-
tius en els propers mesos. 

El canvi en la gestió, 
que fins ara era municipal, 
comportarà que els títols de 
transport bonificats passin a 
ser els de l’AMB, tot i que 
es mantindran els títols pro-
pis de Molins de Rei, com 
el bitllet senzill, ja que és 
més econòmic. 

Redacció

La gestió del bus urbà passa a 
mans de l’Àrea Metropolitana

L’Ajuntament de Molins de 
Rei ha publicat un catàleg 
d’activitats, serveis i recur-
sos per als centres educa-
tius que pretén ser una eina 
de suport a la tasca dels 
professionals de l’educació 
del municipi. Es recullen 
82 referències d’activitats 
d’intervenció comunitària, 
educatives, serveis o recur-
sos als quals els centres 
educatius poden accedir. 

El catàleg es pot consul-
tar en format digital a http://
www.molinsderei.site/plae-

ducatiudelavila/activitats-i-
serveis/.

Redacció

L'Ajuntament publica un catàleg 
d’activitats, serveis i recursos 
per als centres educatius

Cedida per l'ajuntament · 
Dan Costa

Cedida pels Mossos

Vicenç Joan Camps
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La Unió de Botiguers de 
Molins de Rei, Botmol, 
ha dinamitzat les festes 
de Nadal amb diverses 
activitats. Entre el 21 de 
desembre i el 5 de gener, 
un trenet va recórrer els 
carrers del Centre Vila i 
va omplir d’ambient nada-
lenc els carrers del muni-
cipi. El trenet va provo-
car gran expectació entre 
petits i grans, que feien cua 
per poder gaudir d’aquest 
moment màgic. Comprant 
en els establiments adherits 
al Botmol s’aconseguien 
els tiquets per poder pujar 
en el trenet.

Fira de Nadal
Més de 40 expositors 

van participar els dies 14, 
15 i 16 de desembre a la 14a 
Fira de Nadal, que va tenir 
gran afluència de públic. 
Es van oferir un ampli ven-
tall de productes nadalencs, 
d’artesania i alimentació 
típics d’aquestes dates.

Caga, tió
Com cada any, la Unió 

de Botiguers i el Mercat 
Municipal van convocar 
els infants tres dies per 
fer cagar el tió a la vila: 
el dijous 13 de desembre, 
a la plaça de la Creu; el 
dilluns 17 de desembre, a la 
plaça Catalunya, i el dime-
cres 19 de desembre, a la 
plaça del Mercat. Més de 
700  infants  van fer cagar 
llaminadures al tió amb 
gran entusiasme. Tots tres 
dies, fer cagar el tió va aca-
bar amb xocolata i coca per 
a tothom.

Concert nadalenc
El grup musical El Pot 

Petit va visitar Molins de 
Rei el 22 de desembre per 
oferir un concert nadalenc 
que va omplir la plaça del 
Mercat d’infants que amb 

entusiasme van poder can-
tar les cançons més cone-

gudes d’aquest grup.
Redacció

Els Matossers de Molins 
de Rei estrenen nou equip 
tècnic aquesta temporada. 
En concret, Octavi Rojas és 
el nou cap de colla, en subs-
titució de David Martínez, 
Javi Dueñas i Juan Luis 
Cobos, que havien assumit 
aquesta tasca fins ara i van 
ser crítics en el seu comiat 
en assegurar que durant la 
temporada 2018 no havien 
assolit tots els objectius que 
s’havien marcat per manca 
d’efectius a les actuacions.

El nou cap de colla, 
l’Octavi Rojas, porta diver-
ses temporades com a inte-
grant de l’equip de Pinyes 
de Matossers. La Tècnica 

per a la temporada 2019 es 
completa amb Júlia Aregall 
i David Martínez, a Troncs; 
Adrià Quiñones, Fèlix Furés 
i Miquel Martínez, a Pinyes, 
i Aina Carbonell, Paula 
Breslau Fernández i Alicia 
Muñoz a Canalla. L’equip 
tècnic és dels més joves 
de la història de Matossers, 
amb edats compreses entre 
els 16 i els 30 anys.

El nou equip tècnic té 
com a objectius principals 
donar més valor a la pinya, 
tecnificar noves peces i 
troncs, i recuperar al més 
aviat possible els castells de 
7 a plaça.

Redacció

El trenet del Botmol torna a 
recórrer el Centre Vila per Nadal

Octavi Rojas és el nou 
cap de colla dels Matossers

La pintora Mercè Julià 
exposa la seva obra a La Peni Bar

Fins al 3 de març es 
podrà veure a La Peni Bar 
l’obra pictòrica de Mercè 
Julià “Pintant pintors”, un 
homenatge a un conjunt 
d’artistes del segle XX, tots 
ells figures cabdals dels 
diversos corrents artístics 
d’avantguarda que van des 
del postimpressionisme fins 
al s. XXI i han deixat petjada 
en les diferents disciplines 
artístiques.

Llicenciada en Belles 
Arts per la Facultat Sant 
Jordi de Barcelona en  
l’especialitat de gravat i 
tècniques d’estampació, 
Mercè Julià va iniciar la 
seva carrera artística a la 
vila amb una exposició de 

pintures a Ca n’Ametller 
l’any 1987 i una altra, el 
1989, a l’Espai Molí. Trenta 
anys després, la seva obra 
es pot tornar a veure a la 
vila.

J.F.

La colla del 54 varen celebrar el seu 64è aniversari amb una excursió a Salas de Pallars on van poder visitar les botigues museu d’aquest 
municipi. Posteriorment van fer un dinar al restaurant de l’Hotel Terradets.

La Colla del 54 celebren els 64 anys
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La física i meteoròloga de 
RAC1, Mònica Usat, és 
l’Ambaixadora del Bestiari 
Festiu per a l’any 2019. El 
nomenament es va fer el 
25 de novembre al Teatre 
Conservatori de Manresa 
en el marc de la cinque-
na edició del Festivitas 
Bestiarum. 

Com a Ambaixadora, 
càrrec de caràcter honorífic 
i altruista, sense remunera-

ció econòmica, la Mònica 
s’ha compromès durant un 
any a implicar la societat en 
la defensa, representació, 
salvaguarda i difusió de la 
riquesa de l’àmbit cultural 
del bestiari festiu.

L’any 2018, l’Ambai-
xadora ha estat l’escriptora 
Empar Moliner i el 2017, el 
meteoròleg Tomàs Molina.

J.F.

Mònica Usart és la nova 
Ambaixadora del Bestiari Festiu 

En el passat 2018, els 
Dimonis de Molins de Rei 
vàrem poder realitzar mol-
tes activitats de les que ens 
vàrem proposar. La tempo-
rada va començar ben aviat 
participant en la Cavalcada 
de Reis, on vàrem apor-
tar el so greu dels nostres 
tabals tradicionals i el foc 
que tiraven les boques dels 
nostres dimonis. 

Aquell mateix gener, 
iniciàvem la temporada de 
correfocs anant al correfoc 
de Sant Pere de Ribes. 

A partir d’aquell moment 
ja no vàrem parar: la Fira 
de la Candelera, amb la 
Tómbola Demoníaca i la 
Tabalada amb els percus-
sionistes infantils a sobre 
de l’escenari, i la percussió 
d’adults al Carnestoltes del 
barri de la Riera Bonet. El 
març vàrem convocar les 
primeres jornades demonía-
ques per decidir determinats 
aspectes funcionals, en un 
ambient distès i familiar.

Les nostres percussions 
van participar en la Tabalada 
per al Dia Mundial de 
Conscienciació sobre l’Autis-
me amb Gueopic i, el mateix 
dia, a la Batucada “Teixint 
drets, teixint Llibertats” per 
sensibilitzar vers les perso-
nes migrades.

Aquell mateix mes 
d’abril, pels volts de Sant 
Jordi, vàrem organitzar 
la 1a Trobada de Bestiari 
Infantil de la vila, on més 
d’una vintena de bèsties es 
van deixar tocar pels infants 
i adolescents de la vila, que 

veien de ben a prop aque-
lles bèsties que tant de res-
pecte els fan quan tiren foc 
pels queixals.

El mes de juny va venir 
carregat de correfocs. 
Els Dracs Infantils i els 
Dimonis Adults varen parti-
cipar a correfocs a Castelló, 
en una de les sortides que 
més lluny ha fet la colla, 
per ajudar a desenvolupar 
la cultura del foc tradicio-
nal al País Valencià. A més, 
també es va participar en el 
Correfoc de Primavera de 
Molins de Rei i en el dels 
vint anys dels Banyuts de 
Vallirana.

Els dracs Llum, Foc i 
Tro també van participar 
a la Trobada de Bestiari 
de Sant Pere de Ribes i 
la colla infantil, al corre-
foc de Riudoms al llarg del 
mes de juliol. Ben seguit a 
aquests, però, durant el mes 
d’agost, els adults varen 
formar part del correfoc de 
Castelldefels.

El mes de setembre, els 
infantils van poder cre-
mar en un dels pobles on 
més tradició de foc hi ha 
a Catalunya: a Cervera. 
Aquest acte va servir per 
escalfar motors per als   
correfocs de la nostra Festa 
Major, tant adults com 
infantils. Correfocs amb 
molt d’èxit de participació 
i de qualitat de les colles 
convidades.

A la tardor, per qüestions 
climatològiques no es va 
poder fer la 4a Tabalada 
Solidària, que es va haver 

de suspendre, però sí que 
es va poder donar un cop de 
mà, com sempre fem amb 
les entitats de la vila, en la 
jornada de Posa’t la Gorra 
de l’AFANOC. Aquesta 
mateixa tardor, però, la 
Percussió d’Adults va par-
ticipar en el I Concurs de 
Tabals Tradicionals i V 
Concurs de Tabals d’Alfor-
ja. L’actuació va servir per 
mostrar a les altres colles el 
bon nivell assolit per la nos-
tra percussió amb només un 
any d’utilitzar aquests ele-
ments tradicionals del món 
del foc.

Per acabar aquest any 
ple d’actuacions, el mes de 
desembre es va participar 
en el correfoc del barri de 
Sant Andreu de Barcelona.

Totes aquestes actua- 
cions es van poder fer gràci-
es a una tasca interna, amb 
la participació de la gent de 
la colla, on tothom pot dir-
hi la seva i troba el seu lloc 
per fer aportacions.

Enguany, volem celebrar 
el nostre cinquè aniversa-
ri amb un seguit d’activi-
tats que anirem anunciant. 
Activitats amb l’objectiu 
que segueixin servint per 
apropar la cultura del foc i 
dels correfocs a la població 
de Molins de Rei, ja siguin 
infantils, adolescents, 
adults o gent gran. I estem 
oberts que tothom qui vul-
gui vingui a participar-hi. 
Si ho voleu fer, ens troba-
reu a l’estand de Dimonis 
a la Fira d’Entitats o al web 
dimonisdemolins.cat.

Dimonis de 
Molins de Rei

Un any ple de foc i correfocs

Els grups de teatre moli-
nencs Impuls Teatre i 
Filagarsa, i Inestable 
Ceretana de Puigcerdà han 
estat els grups més guar-
donats en el 34è Concurs 
de Teatre Amateur Vila 
d’Olesa.

El Grup Impuls Teatre, 
amb l’obra La gàbia buida, 
una adaptació pròpia, ha 
guanyat 5 premis: 1r de 
grup, 2n de muntatge, 2n 
de direcció, 1r d’actor prin-

cipal i 2n d’actriu principal 
(en aquest cas, exaequo per 
a dues actrius de la compa-
nyia). 

La companyia Filagarsa, 
amb l’obra de producció 
pròpia Selfie, d’Ermenegild 
Siñol, ha aconseguit quatre 
guardons: 1r de muntatge, 
2r premi de grup, 3r de 
direcció i 3r d’actriu prin-
cipal. 

Redacció

Impuls Teatre i Filagarsa 
triomfen en el Concurs 
de Teatre Amateur Vila d’Olesa
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La Fàbrica dels Somnis ha 
estat tot un èxit de partici-
pació i crítica. 3.626 per-
sones han visitat aquesta 
fàbrica màgica i la seva 
fada dels somnis durant 
els sis dies d’obertura. 
Cal destacar que el perso-
nal voluntari que forma la 
fàbrica i l’espai limitat que 
disposem fa impossible, a 
hores d’ara, l’ampliació de 
l’activitat. Tot i això, des de 
la Comissió seguim i segui-
rem apostant per aquest 
tipus d’actes a la vila.

El pessebre gegant de 
Molins de Rei es consolida 
amb més visitants al pati 
de Ca n’Ametller, a la part 
de jardí del mateix pati, 
on molts infants i no tan 
infants l’han vingut a veure 
gràcies també a la sortida 
de la fàbrica per les escales 
de darrere que donen accés 
al mateix espai.

Amb relació a la 
Cavalcada de Reis, seguim 
apostant amb més grups de 
danses, ballarins i batuca-
des de diferents disciplines, 
i la furgoneta del Correu 
Reial, en la qual per pri-
mer cop han participat 10 
joves residents al centre 
d’emergència de primera 
acollida de menors nouvin-
guts de Can Santoi. Aquí 
es van recollir 384 cartes 
de les 1.495 que es van 
rebre durant la cavalcada i 
a l’església.

Quant a la Cavalcada, 
els números parlen per si 
sols: 2,7 quilòmetres de 
Cavalcada, més de 1.500 
metres d’espectacle, 7 

carrosses, 165 patges, 7 
grups de percussió i 5 grups 
de danses amb 171 balla-
rins i més de 35 banderis-
tes, escoltes, estendards i 
ofrenes que van acompa-
nyar la comitiva reial. 

Es van llençar 1,3 tones 
de caramels, el que equi-
val a 280.000 caramels; 
van cremar més de 200 
torxes, es van llençar 10 
quilos de confeti i 8 page-
sos van deixar i motoritzar 
les carrosses amb els seus 
tractors. 

46 persones entre mem-
bres de la Comissió de la 
Cavalcada i voluntaris de 
maquillatge, vestuari i ser-
vei d’ordre van vetllar en 
tot moment per la prepara-
ció i la seguretat durant la 
Cavalcada. En resum, més 
de 380 persones han parti-
cipat en aquesta Cavalcada 
2019.

La Cavalcada va sortir 
puntual i sense incidents 
durant el trajecte, amb la 
novetat del canviar l’ordre 
dels Reis: després del patge 
Amelí va aparèixer per pri-
mer cop amb carrossa prò-
pia la Fada dels Somnis, 
seguida del rei Baltasar, 
que és qui enguany va fer 
el parlament de benvinguda 
a la plaça de l’Església; ell 
anava seguit del rei Melcior 
i del rei Gaspar. Va tancar 
la cavalcada la carrossa de 
les joguines i la carrossa 
del carbó.

Des d’aquest escrit 
volem agrair a totes les per-
sones que van venir a veure 
la Cavalcada de Molins de 

Rei i van fer cas en tot 
moment de les indicacions 
de seguretat que hi va haver 
durant tot el recorregut. 

El dia 6 de gener, els 
Reis Mags van visitar 
els Habitatges Alba, la 
Residència Josep Mestre i 
la Clínica Molins per fer 
costat a la gent més vul-
nerable i aportar una mica 
d’esperança i il·lusió.

Per acabar, des de la 
Comissió volem agrair 
el suport de tots els 
col·laboradors i, en espe-
cial, el de tants i tants page-
sos que des de fa més de 
40 anys fan que aquestes 
carrosses es moguin i cobrin 
vida: Jaume Garriga Pujol, 
Jaume M. Tort Estafanell, 
Josep Canals Alarcón, 
Josep Cuscó Moyas, 
Justi Roca Burón, Miquel 
Casanovas Parellada, Santi 
Vives Torné i Valentí Tort 
Estafanell.  

Conductor de la fur-
goneta del Correu Reial i 
manteniment dels genera-
dors: Fernando Hernández 
González, de l’empresa 
Agrícola Llobregat.

A l’empresa Cobas Baix 
Llobregat SL., l’agraïment 
per les tanques cedides per 
a la seguretat de la plaça de 
l’Església.

Des d’aquest arti-
cle, volem també aprofi-
tar per agrair als nostres               
col·laboradors el seu suport 
incondicional: Agrícola 
Llobregat, Baketomba, 
Bar de Bo, Desgrallats, 
Escola Manyanet, Església 
Parroquial, Farmàcia Xuclà, 

Grup de Ball Acadèmia 
de Dansa Samaeh – Las 
Driadas, Grup de Ball 
del Club Natació Molins, 
Grup de Ball La Casa 
Urbana, Grup de Ball 
Surprem Kaur, Llibreria 
Barba, Marià Puiggròs, 
MIB (Moviment Infantil 
de Barriades), Pastisseria 
Cardona, Pneumàtics Fisa, 
Ràdio Molins de Rei, 
Revista El Llaç, Rostisseria 
La Flama, Servei Local 
de Català, Soler i Sauret, 
Sonitrons, Tallers de 
Confecció Amapola, 
Timbalers de la Garsa de 
Sant Feliu, Timbalers de 
l’Entxuscat, Timbalers del 
Camell, Timbalers del Cuc, 
Timbalers dels Dimonis, 
Tintoreria Major 39, Viu 
Molins de Rei i l’Ajunta-

ment de Molins de Rei, 
especialment la Regidoria 
de Cultura, Via Pública, 
Neteja, Centre de Recursos 
Logístics i la Guàrdia 
Urbana. Com també, 
el suport dels serveis de 
l’ADF Puigmadrona-
Olorda, Protecció Civil i 
Creu Roja.

I, és clar, el de totes les 
persones i patges que a títol 
personal i anònim ens han 
ajudat: personal de vestua-
ri, maquillatge, organitza-
ció, servei d’ordre...

Reiterem les nostres grà-
cies i us encoratgem perquè 
l’any vinent puguem també 
disposar de tots vosaltres 
de la millor manera, tal 
com s’ha fet enguany. 

La Comissió de la 
Cavalcada de Reis 2019

Valoració i agraïments de la Comissió de la Cavalcada de Reis

Molins de Rei compta amb 
un nou Consell d’Infants, 
el tercer d’ençà que va ser 
creat, el mes de novembre 
del 2016, aquest òrgan de 
participació infantil.

Amb aquest consell 
es pretén que els infants 
“desenvolupin diferents 

habilitats com l’empatia, 
el diàleg, l’esperit crític i 
la capacitat de participació 
en els assumptes públics”, 
segons s’afirma en un 
comunicat de premsa de 
l’Ajuntament.

Els consellers són alum-
nes de 5è i de 6è de pri-

mària de les escoles de la 
vila i les entitats de lleure. 
Prèviament s’hi van pre-
sentar 60 candidats entre 
els quals en van sortir 
escollits els 31 consellers 
després de les votacions 
oportunes. Els integrants 
del Consell han seleccio-

nat 11 àmbits de treball i 
n’han prioritzat tres: la cura 
d’animals abandonats, el 
civisme i la tinença de mas-
cotes, i els camins segurs. 
A banda, tant l’alcalde, 
Joan Ramon Casals, com la 
regidora d’Infància, Carme 
Madorell, els van demanar 

que treballin propostes al 
voltant de la protecció dels 
infants més vulnerables per 
millorar les seves condi-
cions. 

Redacció

El Consell d’Infants es renova

Maria Alba

Maria Alba
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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

Doncs ves a saber, el cert és 
que cinc-cents és el nombre 
de sèries de televisió que es 
calcula  que es  produiran 
aquest any 2019, només als 
Estats Units. Hem de conve-
nir que és una de les màqui-
nes nord-americanes de fer 
bitllets més impressionants 
que existeixen, després del 
cinema. Però un es pregunta 
no ja si cal tanta desmesura, 
sinó, més aviat, si el mercat 
la podrà absorbir o, fins i 
tot, si l’espectador mitjà ho 
podrà fer. Tocarà ser exigents 
amb la selecció escollida i 
potser també abandonar-ne 
algunes. Posem per exem-
ple “Modern family” o “The 
blacklist”, per escollir dos 
gèneres força allunyats i que 
ja fa dies que donen símpto-
mes d’esgotament.

D’altres, en canvi, com és 
el cas de “The Americans”, 
han arribat al seu final i amb 
la millor baixada de teló 
possible: el Globus d’Or 
a la millor sèrie dramàtica 
d’enguany. 

També, i en el seu punt 
àlgid, n’hi ha que tanca-
ran (a temps) la paradeta 
aquest 2019: qui no sap a 
hores d’ara que els adora-
bles frikies de “The big bang 
theory” completaran la seva 
toc-toc-Penny, toc-toc-Penny, 
toc-toc-Penny! darrera tem-
porada? O que GOT (“Game 
of Thrones”), que han dividit 
el món en Starks, Targaryens 
i Lannisters, arrasarà amb tot 
al seu pas, però que tindrà 
difícil de trobar un final que 
pugui acontentar tothom, 
entre tanta legió de segui-
dors, que tot i així sospirem 
per veure-la. L’espera s’està 
fent llarga, però “Winter” 
definitivament is here. 
Sempre ens quedarà París, 
com deia aquell, i, en aquest 
cas, sempre ens quedarà “The 
young Sheldon”, que a poc 
a poc s’ha guanyat el cor 
de bastants dels seguidors de 
la sèrie mare. O l’spin-off 
que HBO està preparant de 
l’última,  probablement, sèrie 
de masses global del pano-
rama catòdic, ja que amb la 
diversificada sobreproducció 
actual, difícilment hi haurà 
tanta audiència com la que 
ha registrat i registrarà, més 
que probablement, el final de 
“Joc de Trons”. 

Amb tot, hi ha un espai 
entre dues aigües del que 
avui m’agradaria parlar: 
la minisèrie. Ens referim 
a aquelles que tenen pocs 
capítols, només una tempo-
rada, que narren una història 
segons la temporada, o fins i 
tot aquelles que inicialment 

no tenien aquesta vocació, 
però les circumstàncies  les 
han portat a ser-ho. 

Propostes tan excel·lents 
com “The nigth of”, “Black 
mirror”, “Fargo” o la britàni-
ca “Luther”, imprescindibles 
per a tot bon aficionat (jo de 
vosaltres no me’n perdria cap 
de les quatre), són un exem-
ple paradigmàtic de cadas-
cuna i una bona mostra de la 
bona salut del que tendeix a 
la brevetat, si parlem, és clar, 
d’un mitjà com la TV. 

El 2018 n’he pogut gaudir, 
que jo recordi, de tres força 
addictives: “Killing Eve”, 
“Bodyguard” i “Cóndor”. 
Totes m’han mantingut 
enganxat a la caixa tonta o a 
la tablet, i de cap d’elles he 
pogut veure només un episo-
di: ans al contrari, ho he fet 
d’una tacada o, com a molt, 
de dues.

“Killing Eve” no necessita 
més de 5 hores i mitja per ser 
vista, però es tracta d’una de 
les minisèries més interes-
sants de la plataforma HBO. 
En ella, dues dones –una 
és espia  i l’altra, assassina 
professional– s’endinsen en 
una lluita tan dura com apas-
sionant i fins i tot un punt 
eròtica. Cal esmentar, a més, 
la bona feina que fa l’actriu 
d’origen oriental Sandra Oh, 
que molts coneixereu per fer 
de metgessa a “Anatomia de 
Grey” i que enguany ha estat 
guardonada amb el Globus 
d’Or a la millor actriu dra-
màtica de sèries pel seu paper 
d’oficial Eve Polastri. Acció i 
adrenalina assegurades.

“Bodyguard” ha estat la 
sensació britànica que ens ha 
arribat aquesta  temporada de 
la mà de Netflix, amb només 
6 intensos episodis. David 
Budd, tot i la seva joventut, 
és un veterà de guerra que 
treballa com a especialista en 
protecció per a la reialesa i 
per a la Policia Metropolitana 
de Londres. Quan se li assig-
na protegir la ministra Julia 
Montague, la visió políti-
ca de la qual dona suport a 
tot el que ell detesta, Budd  
(Richard Madden, també fla-
mant guanyador del Globus 
d’Or pel seu treball) es troba 
en una cruïlla entre la seva 
feina i les seves creences. 
Addictiva, sorprenent, emo-
cionant i fins i tot polèmica. 
Política, dosis de violència 
i tensió sexual, un combi-
nat  de sis hores irresistible 
que convida a veure-la d’una 
tacada.

La tercera, “Cóndor”, és 
una mena d’actualització 
televisiva del clàssic cine-
matogràfic Los tres días del 

Cóndor (Sydney Pollack, 
1975). Deu episodis en aquest 
cas, i amb final obert, que 
auguren una nova tempora-
da (segons com, l’haurem de 
descartar com a minisèrie; les 
americanes ja ho tenen això, 
si el producte es pot munyir 
més). Tracta d’un jove ana-
lista de la CIA, Joe Turner 
(Max Irons, fill del gran 
Jeremy Irons), que sempre 
ha tingut un petit conflicte 
sobre el seu idealisme i el seu 
treball per a l’agència estatal. 
Però quan alguna cosa que 
descobreix fa que matin tots 
els de la seva oficina, ell 
escapa de miracle, cosa que 
l’obliga a fugir, i les reserves 
que sempre va tenir sobre el 
que feia es converteixen en 
dilemes morals massa reals. 
Sota pressió de vida o mort, 
es veurà obligat a redefinir 
qui és i del que és capaç 
per descobrir qui està darre-
re d’aquesta conspiració de 
llarg abast. No solament res-
cata i actualitza la paranoia 
de la Guerra Freda i la gue-
rra contra el terrorisme post 
11-S, sinó que també  rescata 
el galán del Hollywood dels 
’90  Brendan (La Momia) 
Fraser.

Per acabar, com cada any, 
els Golden Glove, entregats 
el passat 7 de gener (quan 
aquest article es pugui llegir 
potser serem a les portes dels 
Oscar), són el tret de sortida 
del premis de les acadèmies 
de cinema de mig món i de 
les seves preuades estatuetes. 
De moment, entre una cosa i 
una altra arribaran als cine-
mes bona part dels films que 
hi concorren, i que en bona 
lògica a hores d’ara encara 
no he vist, com Vice, La 
favorita, Green book i un 
llarg etcètera.

De les que sí que he vist, 
Bohemian Rapsody (biò-
pic edulcorat de la banda 
Queen) i Spiderman: into 
the spider-verse, casualment 
flamants  guanyadores del 
Globus a la millor pel·lícula 
dramàtica i millor actor 
(Rami Malek), i al millor 
film d’animació, respecti-
vament, sí que m’agradaria 
apuntar unes quantes coses: 
la primera és que Bohemian 
rapsody (Brian Singer/Dexter 
Fletcher, 2018), envoltada per 
la polèmica substitució del 
director, gairebé ha deixat de 
ser una pel·lícula per passar 
a ser tot un fenomen, ja que 
hi conflueixen molts factors 
emocionals extres que fan 
d’aquesta cinta quelcom que 
no es pot racionalitzar amb 
facilitat (potser ni cal, tam-
poc). Per un costat, la música 

de Queen és una de les ban-
des sonores de bona part del 
món occidental (numero 1 a 
Spotify, himne oficiós de tota 
victòria esportiva –“We are 
the champions”–, ingrés al 
saló de la fama del rock... per 
esmentar només les darre-
res fites de la banda); per 
l’altra, el trist final del seu 
líder carismàtic a causa de 
la sida, tots dos aspectes tor-
nen força irrellevants els seus 
valors cinematogràfics, que 
sens dubte té, però potser 
no suficients davant d’altres 
produccions. 

La darrera entrega de 
Spiderman, en versió anima-
da, em va semblar descomu-
nal (vaig anar amb el meu fill 
a veure-la) pràcticament des 
del minut 1, des de la pro-
digiosa i enlluernadora esce-
na d’animació central de la 
pel·lícula: el conte de la prin-
cesa Kaguya (Isao Takahata, 
2013 –Studio Ghibli).

Obro parèntesi: senzi-
llament, mai de la vida en 
una pel·lícula d’animació de 
Ghibli, o de la història sen-
cera del cinema, s’ha dut a 
terme una escena tan bella 
i tan aterridora al mateix 
temps, com aquesta en la 
qual la princesa, farta de la 
seva vida de noble dama 
enclaustrada, trista i furiosa, 
arremet contra tot i decideix 
començar una fugida noctur-
na cap al bosc. Els traços es 
desdibuixen fins a convertir-
se en autèntiques ombres, la 
figura de la princesa es defor-
ma i es converteix gairebé en 
una taca de color que corre a 
la meitat d’un malson aclapa-
rador i terrorífic. Les pintures 
negres de Goya no estan gens 
lluny… Tanco parèntesi. 

Des de Ghibli, deia, no 
havia vist fer servir una 
barreja tan impressio-
nant  de recursos estilístics 
com en aquesta cinta, que 
aquí s’allarga durant tot el 
metratge. Un guió esmerat 
–no és tan senzill fer creïble 
i entenedor tot  el que en 
Sheldon Cooper porta tem-
porades explicant  a “Big 
BangTheory”–  i una plasma-
ció formal que et deixa sense 
alè, primer, i bavejant, des-
prés. La resta del temps són 
valors inqüestionables. El tiet 
Oscar faria bé a no desapro-
fitar l’ocasió i sumar-se a la 
festa, per molta pressió de les 
Majors que hi pugui haver. 

Sigueu exigents amb el 
bon cinema i amb les bones 
sèries. 

Pere Jordi Munar

500 sembla un bon numero?
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Estadística parroquial 
del mes de desembre

Durant el mes de desembre, a la parròquia de Sant 
Miquel Arcàngel de la nostra vila es van celebrar 2 
matrimonis, 3 batejos i 7 exèquies.

Matrimonis
Dia 1: Ángel Ramón García Samaniego amb Ada Liz 
Ferreira Alenada
Dia 15: Albert Queraltó López amb Margarita Clara 
Chacón Zapata

Batejos
Dia 1: Marc Àngel García Ferreira
Dia 9: Francesc Xavier Gros González
Dia 29: Miranda León Barrobes

Exèquies 
Església de Sant Miquel

Dia 5: Daniel Suárez Rodríguez, de 85 anys
Dia 25: Adelina Vallès Seguer, de 82 anys
Dia 30: Concepció Bascompte Via, de 92 anys

Capella del Tanatori
Dia 4: Maria Ignacia Alcario Peña, de 78 anys
Dia 8: Manuela Millán Beltrán, de 69 anys
Dia 11: Ricardo Peña Alcalde, de 88 anys
Dia 19: Victòria Errea Puig, de 88 anys

Secció elaborada per Josep Artés i Martí

L’antic i popular canal de 
la Infanta travessava tot 
el nucli urbà de la nostra 
població. Recordem el seu 
recorregut tot començant 
als Ponts de can Baruta i 
seguint per cal Corderet, cal 
Martí del Rec, passant per 
sota del carrer Verdaguer, 
cal Manyet, la fàbrica del 
Molí, el Terraplè amb els 
seus tres ponts, per sota 
de la carretera, la Casa de 
les Comportes, seguint a 
tocar dels carrers Folqué, 
Raseta i la fàbrica Balanzó 

(can Coll), travessant la 
riera Mariona, seguint pels 
camps de cultiu al costat de 
la carretera i creuant-la a la 
riera de Bonet per dirigir-
nos en paral·lel a la via del 
ferrocarril cap a Sant Feliu 
de Llobregat.

En un lloc o un altre 
d’aquest recorregut, els 
vilatans sempre havíem 
gaudit de la seva presència 
i de la seva visió... fins a 
l’any 1987, quan finalment 
va ser soterrat totalment i 
va desaparèixer de la nostra 

vista.
Però hi ha una petita part 

d’uns 50 metres que actual-
ment encara és ben visible. 
Està a tocar de la darrera 
casa del poble (avinguda de 
Barcelona, 213), on hi havia 
antigament les Ceràmiques 
Pablo Llopis (actualment 
Ceràmiques Tercobar). 
Això sí, les seves aigües 
no tenen el color que tots 
recordem d’abans: ara són 
brutes i d’un color molt 
marronós.

Vicenç Joan Camps

El canal de la Infanta encara és visible

El tram d’uns 50 metres del canal que encara és visible
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Els dies 14 i 15 de desembre 
es va presentar a Palma de 
Mallorca el llibre Col·lagen 
per a l’ànima: la gratitud, 
escrit per Tolo Alzina i el 
molinenc, col·laborador 
del Llaç, Pere Jordi Munar, 
amb il·lustracions de 
Corine Carreira. La publi-
cació ha estat editada per 
l’associació Cap Vermell 
i l’editorial Documenta 
Balear.

Col·lagen per a l’ànima: 
la gratitud, tal com diuen 
els autors, “és una eina 
senzilla, un recull que 
vol servir d’inspiració 
en la pràctica diària de 
la gratitud”. Segons 
apunta el doctor Joaquim 
Valls, economista i crea-
dor del mètode Kimmon, 
basat en la Programació 
neurocal·ligràfica (PNC) 
per al desenvolupament de 
la intel·ligència emocional, 
“Col·lagen per a l’ànima té 

la virtut de ser alhora un lli-
bre que es pot llegir en poc 
temps, o que pot acompan-
yar-nos al llarg de la vida. 
Amaga la seva grandesa 
en la seva humilitat. Parla 
de la felicitat individual 
a través d’entrenar-nos a 
donar gràcies, però en rea-
litat aspira a la Felicitat en 
majúscules. I és una obra 
valenta, perquè no tem ser 
senzilla en aparença”. 

L’escriptor i poeta llicen-
ciat en Filologia Catalana, 
Miquel Àngel Lladó, indica 
que “Si hagués de definir 
en quatre mots allò que 
per a mi ha significat la 
lectura de Col·lagen per a 
l’ànima, diria que es tracta 
d’un llibre bell, poètic, savi 
i intuïtiu. És un llibre bell, 
perquè ens remet a la sim-
plicitat de les coses quoti-
dianes (gràcies pels matins 
rodons: plens d’aire fresc, 
sol, treball per fer i bona 

companyia); és un llibre 
poètic, perquè 
conté imatges que 
ens reconcilien 
amb el món a tra-
vés d’encertades 
i aconseguides 
metàfores (la 
tardor i la seva 
aigua, els bolets, 
el canvi de ves-
tit de la natura, 
aquesta hemo-
rràgia de colors 
que entapissa el 
món); és un llibre 
savi, perquè està 
confegit de peti-
tes grans veri-
tats que sovint 
ignorem o de les 
quals no en som 
prou conscients 
(gràcies per les 
petites coses i per 
la gustosa grati-
tud que compor-
ten... / La reve-

lació, moltes vegades, no 
necessita llum ni taquígra-
fs), i, finalment, és un llibre 
intuïtiu, perquè està escrit 
no tant a partir del coneixe-
ment  o la cultura adquiri-

da, com de l’experiència 
viscuda i gaudida, encara 
que aquesta no s’adapti 
sempre a les nostres neces-
sitats o desitjos (gràcies 
pels dies torçats, motiu 

d’aprenentatge i 
superació)”.

Estem davant 
d’un “excel·lent 
manual de vida 
plena i agraïda, afir-
men que l’agraïment 
aporta infinitat de 
beneficis, tant psi-
cològics, com físics 
i socials, a la nos-
tra vida quotidiana. 
I nosaltres, com a 
practicants cons-
cients de la gratitud 
diària i constants, 
corroborem i donem 
fe d’aquests benefi-
cis, que acaben sent 
un magnífic rejove-
nidor de col·lagen 
per a l’ànima”, afir-
men Silvia Gelices 
i Xavier Caparrós, 
autors de El para-
digma del corazón).

Redacció

Pere Jordi Munar publica a quatre 
mans un llibre sobre la gratitud

Coincidint amb una nova 
edició del Festival de Cine 
de Terror s’ha celebrat el 
12è Concurs de Microretalts 
de Terror. El guanyador 
en català ha estat, per No 
et giris, l’igualadí Javier 
Fernández Mata, mentre 
que en castellà el premi 
ha estat per a Altruista, de 
Maria Gil Diz de Xinzo de 
Limia (Ourense). 

El jurat, format per Manel 
Calpe, Aina Ibàñez, Laura 
Marin, Marga Montserrat 
i Glòria Massana, també 
ha concedit l’Accèssit al 
Millor Microrelat de Terror 
en Català a Trànsit del “mil-
lennista”, de Sergi G. Oset 
(Barcelona); el 1r Accèssit 
al Millor Microrelat de 
Terror en Castellà per a 
Torturas, del barceloní 
Julián Sánchez Caramazana, 
i el 2n Accèssit al Millor 
Microrelat de Terror en 
Castellà per a La madre, 
d’Edweine Loureiro da 
Silva, resident a la pobla-
ció japonesa de Souka-Shi, 
Saitama. 

Els guanyadors han 
obtingut un lot de produc-
tes de marxandatge del 
Festival de Cine de Terror i 
la publicació del microrelat 

en un llibre que es preveu 
que vegi la llum al llarg 
del 2019.

Com en cada edició, el 
jurat ha triat uns relats fina-
listes. Enguany han estat: 
Confesión, d’Omar Velasco 
Oria (Ciutat de Mèxic, 
Mèxic); El dedo, d’Augus-
to Nobile (Louisiana, Estats 
Units); El vaso, d’Alfons 
Ruano Cruz (Barcelona); 
En casa, de María de la 
Paz Salas Cardera (Pinto, 
Madrid); Esperando la sen-
tencia, de Luis Cernuda Jove 
(Avilés, Astúries); Fin de 
fiesta, d’Alicia del Rosario 
García González (Cangas 
del Narcea, Astúries); 
Musa, de Sisinia Anze Terán 
(Cochabamba, Bolívia); 
Obsolescència programa-
da, de Ramon González 
Reverter (Sant Carles de 

la Ràpita, Tarragona), i 
Un día perfecto, de Javier 
Méndez Cañada (Masquefa, 
Barcelona).

Enguany, el premi 
Instituts al Millor Microrelat 
de Terror ha quedat desert, 
ja que només s’hi van pre-
sentar alumnes de primà-
ria, quan el concurs és per 
a alumnat de batxillerat o 
mòduls formatius (a partir 
de 16 anys), i a més, segons 
afirmen els organitzadors 
–Festival de Cine de Terror 
i Biblioteca Pau Vila–, la 
qualitat dels treballis pre-
sentats no era la requerida.

En aquesta edició s’han 
presentat 435 microrelats 
d’arreu del món, xifra molt 
semblant a la que s’havia 
registrat els darrers anys.

Redacció

Torturas

Se desesperan impotentes las muñecas cuando escu-
chan las carcajadas de los dos hermanos acercándose a 
la habitación de juegos.

Julián Sánchez Caramazana
1r Accèssit al Millor Microrelat de Terror en Castellà 

La madre
Con orgullo, exhibía el bebé a los visitantes:
-¿No es hermoso?
Y, sin esperar respuesta, lo devolvía al tubo con 
formol.

Edweine Loureiro da Silva
2n Accèssit al Millor Microrelat 

de Terror en Castellà 2018

Trànsit del “mil·lennista”

En despertar dins del calaix de pi, metre vint d’alt per 
setanta centímetres d’amplada, l’adolescent, emprenyat, 
medità sobre la solitud després de la mort.
“Si almenys tingués el mòbil!”, provà de sospirar sense 
aconseguir-ho.
Llavors escoltà els gemecs i el gratar d’ungles contra la 
fusta de la resta d’inquilins escampats entre les tombes 
i criptes del cementiri i va no respirar, alleujat.

Sergi G. Oset
Accèssit al Millor Microrelat de Terror en Català 2018

Altruista
 
He acudido a donar sangre. Me han clavado una aguja 
usada.

María Gil Diz
Premi al Millor Microrelat de Terror en Castellà 2018

No et giris

No et giris.
Soc darrere teu.

Javier Fernández Mata 
Premi al Millor Microrelat de Terror en Català 2018

Javier Fernández i Maria Gil guanyen la dotzena 
edició del Concurs de Microrelats de Terror
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El jove nedador molinenc 
Gerard Gil ha estat un 
dels grans triomfadors del 
Campionat de Catalunya de 
Natació, en piscina curta, 
categories Infantil i Júnior 
que es va disputar del 14 
al 16 de desembre a les 
instal·lacions del Club 
Natació Sabadell.

En concret, en Gerard 
es va proclamar campió 
de Catalunya dels 200 
esquena amb una marca de 
2:13.98m; dels 50 papallo-
na, amb 28.32 i dels 50 
lliures, amb un temps de 
28.32. A més, ha aconseguit 
la mínima per participar en 
els Campionats d’Espanya 
d’hivern i estiu dels 200 
esquena.

Per una altra banda, la 
nedadora del Club Natació 
Molins de Rei Alba Salas 
va obtenir el subcampio-
nat de Catalunya dels 50 
metres braça amb un temps 

de 35.54. 
Un total de 14 nedadors 

del Club Natació Molins 
de Rei van participar en 
aquests campionats.

J.F.

Gerard Gil obté tres medalles d’or 
en els campionats de Catalunya

Entre el 6 i el 9 de des-
embre, a les instal·lacions 
de la Secció de Billar del 
Foment es va disputar el 
I Open Vila de Molins de 
Rei en la modalitat de Tres 
Bandes. El campionat, que 
va guanyar el billarista del 
club Sergi Jiménez, es va 
organitzar amb motiu del 
60è aniversari de la secció. 

A causa de l’elevada 
inscripció, 72 billaristes, el 
diumenge 2 de desembre 
es va haver de fer una Fase 
Pre-prèvia durant la qual es 
classificaren 48 jugadors. 
Els dies 6 i 7 es va disputar 
la Fase Prèvia, després de 
la qual quedaren 16 billa-
ristes, que van disputar la 
final juntament amb els 16 
primers classificats del ràn-

quing. Es van disputar dife-
rents partides d’eliminació 
directa fins a arribar a la 
final.

Sergi Jiménez, de la 
S.B. Foment, es va impo-
sar durant la partida final 
a Ricardo Garcia, del C.B. 
Vic, pel resultat de 40 a 33 
caramboles, amb 25 entra-
des.

Segons indiquen els 
organitzadors, el torneig va 
tenir “moments de qualitat 
difícils d’oblidar, com la 
partida de semifinals entre 
Sergi Jiménez i Antonio 
Montes, que va guanyar en 
Sergi per un ajustadíssim 
40 a 39 en 26 entrades”. 
També destaquen la sèrie 
més nombrosa de carambo-
les, 17, obtinguda pel guan-

yador de l’Open en el seu 
enfrontament de quarts de 
final amb Rafael Gascón.

Classificació final: 1r, 
Sergi Jiménez (S.B. Foment 
Molins); 2n, Ricardo 
Garcia (C.B. Vic); 3r, 
Antonio Montes (C.B. Vic); 
4t, Alejandro Pérez (C.B. 
Matadepera); 5è, Rafael 
Gascón (C.B. Sant Boi); 
6è, Armand Moreno (C.B. 
Lleida); 7è, Melchor Martín 
(S.B. Foment Molins); 8è, 
Mario F. Rodríguez  (C.B. 
Banyoles)

Durant totes les sessions 
del campionat hi va haver 
una molt bona assistèn-
cia de públic. Per primera 
vegada, tots els partits del 
Campionat es van poder 
seguir via Internet mit-
jançant el sistema de càme-
res instal·lades a la sala de 
billars. 

Els trofeus als primers 
classificats van ser lliurats 
per l’alcalde de Molins de 
Rei, Joan Ramon Casals, 
i pel president del Foment 
Cultural i Artístic, Joan 
Arús.

Redacció

Sergi Jiménez guanya el I Open Vila 
de Molins de Rei, modalitat Tres Bandes

L’atleta del Club Atletisme 
Molins Isaac Segura ha 
començat la temporada en 
plena forma. Una setmana 
després de batre el rècord 
d’Espanya sub 16 de 300 
metres llisos en pista cober-

ta, va aconseguir superar en 
més de mig segon el rècord 
de Catalunya de 500 metros 
llisos i deixà la nova marca 
en 1 minut 6 segons 21 
centèsimes.

Redacció

Aquest 2019 fa 75 anys que 
es juga a handbol a la vila i 
70 que s’hi juga a hoquei. 
En un any tan especial per a 
aquestes dues seccions del 
Club Esportiu Molins de 
Rei s’han preparat diverses 
activitats. 

El tret de sortida es va 
donar el passat diumenge 
13 de gener, en un acte que 

es va fer al Poliesportiu 
Municipal. Va ser una gran 
festa de presentació dels 
més de 300 esportistes del 
club i, a la vegada, es va 
poder homenatjar tots els 
pioners que varen fer pos-
sible la iniciació de tots dos 
esports.

Amb motiu del 75è 
aniversari de l’Handbol 

Molins, durant aquest any 
2019 es promocionaran un 
seguit d’actes relacionats 
amb el món de l’handbol a 
Molins de Rei, així com es 
retran diferents homenatges 
a tota la gent que ha format 
part de la història del club.

Junta Directiva

L’Handbol fa 75 anys i l’Hoquei, 70

Isaac Segura bat el rècord 
de Catalunya de 500 metres
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Cinc alumnes del Club de 
Judo Molins de Rei han 
obtingut el cinturó negre 
en superar l’exigent control 
de la Federació Catalana 
de Judo. En aquests exà-

mens, que es fan dos cops 
a l’any –el darrer, el pas-
sat 15 de desembre–, s’hi 
presenten judokes d’arreu 
de Catalunya. Es tracta 
d’una prova molt dura que 

superar-la requereix més 
d’un any de preparació. Els 
aspirants són avaluats per 
un tribunal format per tres 
mestres judokes.

Redacció

Cinc judokes molinencs obtenen el cinturó negre

A l’espera de les competi-
cions oficials organitzades 
per la Federació Catalana 
de Gimnàstica, el Club 
Gimnàs Molins de Rei està 
participant en les competi-
cions amistoses per prepa-
rar la temporada 2019. Les 
gimnastes d’Escolar, Base i 
Via Olímpica d’aquest club 
van participar en les com-
peticions amistoses del XX 
Trofeu Osonagim, disputa-
des el 22 i 23 de desembre 
a Vic, i en el III Torneig 
Ciutat d’Olot, celebrat el 12 
i 13 de gener. 

Carla Guillén, que va 
competir en la categoria 
Escolar B Grans, va obte-
nir la tercera posició en 
la classificació general 
del XX Trofeu Osonagim 
i, a més, es va proclamar 

campiona en l’aparell de 
terra. Guillén ha fet una 
molt bona evolució des de 
la temporada passada i ha 
aconseguit aquests mèrits 
gràcies al perfeccionament 
dels seus exercicis. 

En el Torneig Ciutat 
d’Olot, les gimnastes Irene 
Neiro i  Maria Escoda van 
quedar empatades en tercera 
posició en l’aparell de terra 
de la categoria Base 7 B 
Grans. Xènia Coronas, que 
va fer una excel·lent tem-
porada 2018, enguany ha 
canviat de nivell i ha passat 
a Base 7 Petites, categoria 
en la qual va quedar sub-
campiona en l’aparell de 
salt durant la competició 
d’Olot. 

En la categoria de Via 
Olímpica 2, l’equip format 

per Elena Itxell Domínguez, 
Aitana Mesa, Aina Rivas i 
Ariadna Soriano van pujar 
al segon calaix del podi 
i van quedar subcampio-
nes en la classificació per 
equips. Ariadna Soriano va 
ser segona en la classifi-
cació general individual, 
tercera en l’aparell de salt 
i campiona en l’aparell de 
barra. En la categoria Via 
Olímpica 3, Carlota Tomàs 
es va proclamar subcam-
piona de la categoria en la 
classificació general indi-
vidual. En la classificació 
per aparells va ser quarta 
a paral·leles asimètriques i 
a barra d’equilibris, a molt 
poques dècimes de la terce-
ra classificada. 

Anna Karubally

La jove molinenca de 17 
anys Clàudia Camacho ha 
estat seleccionada per for-
mar part de l’equip espan-
yol de skeleton (tobogan de 
glaç) amb vista a preparar 
els Jocs Olímpics d’Hivern 
de Pequín del 2022.

La jove molinenca, 
membre del Club Atletisme 
Molins de Rei, va ser selec-
cionada d’entre més de 100 
candidats d’arreu de l’Estat 
espanyol per poder formar 
part d’aquest programa 
promogut per la Federació 
Espanyola d’Esports de Gel 
i per Ander Mirambell, el 
pioner d’aquest esport a 
Espanya. Després de supe-
rar diferents tests i entre-
vistes que es van fer al 
Centre d’Alt Rendiment de 
Sant Cugat del Vallès, la 
Clàudia, que és la més peti-
ta dels sis seleccionats, es 
va desplaçar a la ciutat aus-
tríaca d’Innsbruck, on es va 

fer la primera concentració 
de l’equip, i va poder tenir 
les primeres experiències 
sobre el trineu, en les quals 
agafà ja velocitats de poc 
més de 100 km/h.

Redacció

Les gimnastes del Club Gimnàs Molins de Rei 
triomfen a les competicions de pretemporada

Clàudia Camacho es prepara per 
als Jocs Olímpics d’Hivern del 2022

El pilot molinenc Xavi Foj 
ha completat el seu 29è 
Dakar, disputat íntegra-
ment en terres peruanes. 
Acompanyat del seu copilot, 
l’argentí Nacho Santamaría, 
han sumat un nou èxit amb 
l’equip Fojmotorsport en 
obtenir la segona plaça a la 
categoria T1S i la 37a de la 
general

Malgrat alguns proble-
mes mecànics, Foj i el seu 
copilot han aconseguit aca-
bar un ral·li que, si bé era 
més curt del que és habitual, 
amb només 10 jornades, ha 
estat molt dur i complicat.

Xavi Foj fa un balanç 
“positiu” de la seva par-

ticipació, perquè “hem 
competit amb les nostres 
limitacions pressupos-
tàries i materials, i hem 
aconseguit portar el cotxe 
a Lima. El nostre Toyota 
ja té una edat, però ha 
aguantat perfectament les 
escomeses de la cursa”. 
Alhora, ha lloat el treball 
del seu company, de qui ha 
dit que “ha fet una cursa 
magistral”.

“Hem demostrat que 
som un equip petit, però 
un equip amb esperit 
“dakarià” per damunt de 
tot”, conclou el molinenc.

J.F,

Xavi Foj acaba el Dakar 
segon a la categoria T1S



29
núm. 551 gener 2019

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Molins de Rei 
ha volgut reconèixer l’esforç i la dedicació de les entitats 
esportives, els equips i els esportistes de la vila. L’acte, que 
l’any passat no es va fer i que enguany arribava a la sise-
na edició, es va celebrar el 30 de novembre a la Joventut 
Catòlica-La Peni. En aquesta edició, el jurat ha valorat la 
trajectòria dels premiats en els dos darrers anys.

Els guardonats:
Promesa Masculí: Pol Salas Vidal (futbol sala)
Promesa Femení: Ariadna Temprano Xambó (waterpolo)
Millor Equip Femení: Sènior Club Volei Molins
Millor Equip Masculí: 4 Modalitats Secció Billar Foment CiA
Entitat: Club Halterofília Molins de Rei.
Millor Esportista Femenina: Sandra Jordà Pascó (ciclisme)
Millor Esportista Masculí: Marcos Ruiz (halterofília)
Trajectòria Esportiva: Associació Futbol Sala Molins de Rei 

La vila premia els esportistes més 
destacats dels dos darrers anys
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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 550 De totes les respostes 
rebudes a la redacció ha 
estat escollida a l’atzar la 
de Nil Viñets Fernandez 
El guanyador del concurs 
pot passar a recollir el 
premi directament per 
BEEP, presentant el DNI 
o qualsevol document 
acreditatiu.
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NOU SUV
CITROËN C5 AIRCROSS

DES DE
(1)18.590€

(1) PVP recomanat a la Península i les Balears del Nou SUV C5 Aircross PureTech gasolina 130 S&S 6 marxes Start 18.590€ (amb IVA, transport 
i Operació Promocional inclosos) per a clients particulars a la Península i les Balears que entreguin un vehicle Citroën de més de 10 anys propietat del comprador almenys durant 
els últims tres mesos i que financin un capital mínim de 8.000€ amb una permanència mínima de 36 mesos, a través de PSA Financial Services Spain EFC, SA. No inclou les 
despeses associades al finançament (comissió d’obertura i interessos) que es poden consultar a la web http://www.citroen.es/configurador.html. PVP recomanat per als clients que 
no el financin: 19.390€. Model visualitzat Nou SUV C5 Aircross PureTech 130 S&S 6 marxes FEEL amb opcions des de 22.490€. Oferta vàlida per a comandes de l’1 al 31 de 
gener de 2019. *Consulti’n els detalls a citroen.es. PSAG Automóviles Comercial España, C/ Eduardo Barreiros 110, 28041, Madrid.

Gamma Nou SUV C5 Aircross: Consum mitjà WLTP (l/100km): 4,9 a 8,0. Emissions de CO2 (g/km): 129 a 181 WLTP (106 a 132 NEDC).

Suspensió d’Amortidors Progressius Hidràulics®

Grip Control amb Hill Assist Descent
3 Seients Individuals a la segona fila

lliscants, plegables i reclinables
Caixa de canvis automàtica EAT8

Seients Advanced Comfort
20 Ajudes a la conducció

Fins a 720l de maleter

Comfort class  
SUV.

NOUS
MOTORS
EURO 6.2

*


