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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.

Canvi d'alcalde
Fotografia: Cedida per 

l'Ajuntament · Dan Costa

Sovint sentim comentaris com ara “la Fira sempre és el mateix”. La frase, tot i 
que se li accepti el sentit general, no és del tot certa, perquè és evident que, en el 
transcurs dels anys, s’han anat produint canvis i que els organitzadors malden 

per millorar-la introduint-hi modificacions que el temps s’encarrega de demostrar si 
són o no encertades. Aquest any, per exemple, la distribució en cinc sectors diferenciats 
(natura, cultura, empresa, ciutat i gastronomia), amb una nova imatge identificadora, 
pot marcar la tendència amb vista a properes edicions. Unes edicions en què caldrà 
vetllar per mantenir l’equilibri entre els diferents àmbits, tota vegada que és fàcilment 
observable que el que fa referència a la manduca va creixent notablement, mentre que 
el planter (origen de la Fira) i la jardineria minven cada vegada més. 

La reordenació a partir d’aquestes cinc àrees temàtiques ha comportat alguns can-
vis d’ubicació d’estands –per exemple, els dels pintors i artistes a la plaça del Palau, 
mentre que la plaça de la Vila, on s’instal·laven aquests darrers anys, era ocupada per 
foodtrucks (camionetes-restaurant), que ha generat desconcert i algunes queixes– que 
els responsables hauran de valorar si han estat positius.

Amb tot, volem incidir en dos aspectes vinculats a la Fira, encara que no pròpiament 
a la seva materialització. Un és el mal anomenat pregó. El model que s’ha adoptat, tan 
en el cas de la Fira com en el de la Festa Major, tot i que en aquest darrer s’ofereix el 
protagonisme a entitats o col·lectius de la vila, sembla respondre a uns criteris medià-
tics i d’entreteniment força allunyats del concepte “pregó”. A risc de fer-nos repetitius 
–ja ens hi hem referit en altres ocasions–, “espectacle inicial” o bé “acte d’obertura” 
serien definicions que s’ajustarien més al que realment es pretén portar a terme. 
L’altre aspecte, que cal reconèixer que és delicat i susceptible de polèmiques i males 
interpretacions, és el del cartell. Enguany –una altra novetat– es va oferir als alumnes 
de l’Escola Massana que presentessin els seus projectes, d’entre els quals es va triar el 
guanyador. Abans s’havia optat per encarregar-lo directament a un artista o convocar 
un concurs per tal que es presentés qui hi estigués interessat. Totes les opcions tenen 
els seus inconvenients i els seus detractors. Admetent que no hi ha cap fórmula que 
garanteixi que l’obra escollida serà del gust de tothom, ¿no es podria establir un cri-
teri rigorós i atractiu per incentivar i prestigiar els autors que puguin ser escollits per 
dissenyar la imatge de la Fira?  

La política municipal ha entrat, d’un temps ençà, en una dinàmica desconcertant 
per a la majoria de molinencs, fins i tot per a aquells que la segueixen més de 
prop. El sainet que va significar el traspàs de l’Alcaldia, segons s’explica en les 

pàgines interiors d’aquest mateix número, va ser memorable. Tant si va ser degut a una 
crisi d’ingenuïtat per part del PDeCAT com si es tractava d’un rampell d’infidelitat per 
part de les CUP, el cert és que la imatge que es va donar a la ciutadania va ser deplo-
rable. Ha estat un dels darrers episodis, encara que segurament el més vistós, de tot un 
seguit d’actuacions, diguem-ne “irregulars”, que han protagonitzat  pràcticament tots 
els grups municipals.

Quan diem “irregulars” no volem dir que siguin il·legítimes ni il·legals. Deixar 
l’Alcaldia uns mesos abans de les eleccions per tal que hi accedeixi el nou cap de llista 
(PDeCAT) no està prohibit; ho han fet a molts municipis i fins i tot en el nostre en tenim 
antecedents. Però diríem que no és una pràctica democràticament gaire correcta ni ele-
gant.

Obligar a renunciar gairebé tota una llista electoral (ERC, amb un grup municipal 
disminuït i distanciat de l’aparell del partit) per propiciar l’entrada a l’Ajuntament 
com a regidor del qui serà cap de llista a les properes eleccions i que el 2015 no formava 
part de la candidatura, deu estar permès, però ho trobem força lleig. Igual que saltar-se 
l’ordre d’una candidatura (CUP) per interessos interns a l’hora de cobrir la baixa d’una 
regidora, a tres mesos de la propera convocatòria electoral. 

Aquests casos potser són més notoris perquè afecten els partits que conformen el Govern 
municipal. No vol dir que els altres d’alguna manera n’estiguin exempts. I fixem-nos que 
ens hem referit només a conductes polítiques, no pas de funcionament o d’organització 
(situació dels funcionaris i treballadors municipals, neteja, urbanisme, seguretat...), que 
entrarien en un altre capítol. Un capítol que també hauran d’afrontar els escollits entre les 
nou, deu o onze candidatures que es presentaran a les properes eleccions municipals. Que 
tinguem sort!                                                                                                                                            

Desgavell

Apunts sobre la Fira
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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

Fires
El diccionari ens ofereix dues definicions del mot “fira” i, deixant de banda la segona 
(conjunt d’instal·lacions recreatives, amb tómboles, barraques de tir...), la que interes-
sa, als efectes d’aquest comentari, és la que diu que una fira és la concurrència en un 
temps i en un lloc determinats de venedors amb llur mercaderia i compradors.

Una ràpida passada pel mestre Google m’ha permès constatar que al nostre país hi 
ha una bona pila de fires, algunes de ben curioses, com ara les del trumfo i la tòfona, 
a Solsona; la del circ al carrer, a la Bisbal d’Empordà; la del tap, a Cassà de la Selva; 
la de les fibres vegetals, a Mas de Barberans; la de les herbes i la cuina del bosc, a 
Setcases; la de l’empelt, a Llobera; la dels picapedrers, a Castellfollit de la Roca; la 
del tupí, a Sant Julià de Vilatorta; la de bruixeria (que és internacional), a Sant Joan 
les Fonts; la del pa i la xocolata, a Sant Gregori; la del senglar, a Osor; la del panellet, 
a Castellgalí; la de la figa, a Alguaire; la del llaminer, a Vilanova del Vallès... i moltes 
i moltes més.

No cal dir que la nostra vila excel·leix, en això de les fires, excel·lència aquesta 
que fou reconeguda, per dir-ho així, pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que 
va acordar, el 24 de desembre de 2002, declarar la nostra Fira de la Candelera com a 
festa tradicional d’interès nacional.

Havent entrat ja a l’esmentat Google, m’he entretingut a passejar per la pàgina web 
de l’Ajuntament relativa a la Fira i he constatat que en l’apartat relatiu a la “Història” 
(http://www.candelera.cat/historia/) hi ha un epígraf titulat “S’ha acabat la pintura", 
amb el següent text inicial “Dèiem al començament que aquestes eren unes «pinze-
llades» sobre la Fira de la Candelera de Molins de Rei. Ara s’ha acabat la pintura 
i, amb ella, les pinzellades.”. Cal tenir present que “al començament” del text no es 
parla de “pinzellades” ni de res que s’hi assembli. La veritat (i em sap greu dir-ho jo) 
és que, fa  anys, el llavors regidor de la Fira (Josep Barba) em va demanar un text 
sobre l’esdeveniment que ens ocupa, text aquest que, mercès a unes molt bones imat-
ges de Voravia, esdevingué un atractiu opuscle que, efectivament, començava parlant 
de “pinzellades” i acabava amb la frase abans transcrita, que òbviament no té el més 
mínim sentit en el text actual... i es veu que ningú se n’ha adonat. Què hi farem! Coses 
del terrible corta y pega.

Josep Lluís Revenga

El regidor Anton 
Pedrola s’explica
En els darrers dies, alguns 
col·lectius sindicals han posat 
en entredit la meva tasca al 
capdavant de les regidories 
que ocupo. Us adreço aques-
ta carta després que alguns 
mitjans m’heu fet arribar el 
vostre interès per conèixer la 
meva versió dels fets.

Efectivament, l’Ajunta-
ment de Molins de Rei viu 
una situació complexa en 
l’àrea de personal i negar-ho 
seria absurd. Però també és 
veritat que aquesta situació 
no és nova, ja que fa força 
anys que s’arrossega. De fet, 
avui estan cristal·litzant en 
forma de problemes i conflic-
tes moltes situacions que al 
seu moment no es van saber 
preveure i planificar deguda-
ment. I vull recordar que jo 
només porto un any al capda-
vant d’aquesta àrea.

Si avui costa tant cobrir 
algunes places, és perquè 
abans no s’han habilitat bosses 
de substitució ni s’han conso-
lidat molts llocs de treball. A 
més, el mateix Departament 
de Personal s’ha vist afectat 
per aquesta mala planificació 
i, malgrat l’indiscutible esforç 
dels seus tècnics, no ha tingut 
capacitat per donar resposta 
ràpida a les necessitats orga-
nitzatives de la casa.

Això no vol dir que la 
gestió que he dut a terme al 
capdavant d’aquesta àrea hagi 
estat impecable. Segur que hi 
ha coses que es poden millo-
rar i personalment he pres 
bona nota d’aquestes situa-
cions per intentar evitar que es 
repeteixin en un futur, De fet, 
us puc avançar ja que aques-
tes darreres setmanes s’estan 
fixant totes les prioritats en 
matèria de recursos humans 
i que en els propers dies es 
publicaran noves convocatò-
ries, en les quals estem treba-
llant, que ajudaran a reforçar 
l’organització.

Els empleats 
de l’ÀSP de 
l’Ajuntament 
s’expliquen

En els darrers anys, la gestió 
de l’Ajuntament de Molins 
de Rei està sent molt com-
plexa i la manca de previsió i 
presa de decisions ha derivat 
en greus mancances que han 
desencadenat en dificultats en 
la gestió dels serveis públics. 
Aquesta situació s’està patint 
des de fa aproximadament set 
anys i ara hem arribat a un 
punt insostenible que hem rei-
terat als comandaments i res-
ponsables polítics en diverses 
ocasions, sense obtenir una 
resposta que ens faci pensar 
en una solució a la situació 
plantejada.

Actualment, un dels aspec-
tes més greus és la gestió esper-
pèntica de la política de recur-
sos humans i l’organització 
del consistori, amb un obso-
let catàleg de llocs de treball 
que afecta totes les àrees i 
departaments municipals. En 
aquest sentit, les treballadores 
i els treballadors de l'Àrea de 
Serveis a les Persones (ÀSP) 
de l’Ajuntament de Molins 
de Rei volem fer saber a la 
ciutadania que:

1-Creiem i actuem per 
una gestió correcta del servei 
públic.

I pel que fa a les críti-
ques, només voldria dir que 
les accepto com a part de 
la meva feina i de la meva 
responsabilitat. La mateixa 
responsabilitat que em fa con-
tinuar treballant en positiu per 
poder prestar el millor servei 
a les persones de Molins de 
Rei, que, al cap i a la fi, és a 
les que em dec.

Anton Pedrola Garcia, 
regidor de Recursos Humans, 

de Seguretat Ciutadana i 
Protecció Civil, i d’Activitats

2-El Govern municipal no 
garanteix el personal neces-
sari per prestar correctament 
el servei a la ciutadania. 
Com a exemples: la demo-
ra de més de quatre mesos 
en suplències de baixes pre-
vistes amb molta antelació 
(vacants, embarassos i jubi-
lacions...) i personal amb 
contracte precari i personal 
subcontractat, cosa que pro-
voca un augment del temps 
d'espera per a l'atenció, la 

no prestació d'alguns serveis 
i la sobrecàrrega de treball 
dels empleats públics, entre 
d'altres.

3-El nostre objectiu és 
trobar solucions i com a 
col·lectiu no demanem cap 
responsabilitat a títol per-
sonal, sinó al conjunt dels 
governs municipals dels 
darrers anys.

4-Les treballadores i els 
treballadors de l'ÀSP no 
reclamem cap benefici econò-

mic, ni millores personals, 
sinó que el Govern municipal 
doti els serveis dels recursos 
humans necessaris per poder 
prestar un servei adequat en 
benefici dels ciutadans i les 
ciutadanes de Molins de Rei.

Treballadors 
i treballadores de l'Àrea 

de Serveis a les Persones de 
l’Ajuntament 

de Molins de Rei

Punt Jove
Assessoria Mobilitat Internacional a Molins de Rei
La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament posa en marxa l’Assessoria de Mobilitat 
Internacional amb l’objectiu de promoure i acompanyar la mobilitat internacional dels 
i les joves de Molins de Rei. Aquest servei es duu a terme de forma mancomunada entre 
onze municipis de la comarca mitjançant la coordinació del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat.

L’Assessoria de Mobilitat Internacional s’ofereix de manera totalment gratuïta, amb 
la voluntat de generar oportunitats de mobilitat social i processos d’aprenentatge i desen-
volupament personals dels i les joves que vulguin viatjar a l’estranger per fer pràctiques, 
formació, voluntariat, treball, idiomes o adquirir competències que els facilitin el procés 
d’emancipació.

Una professional especialitzada en mobilitat internacional farà l’atenció en el mateix 
Punt Jove els dijous, de 16 a 20 h, dos cops al mes. Cal demanar cita prèvia al correu 
puntjove@molinsderei.cat.

El fet de demanar cita prèvia permet fer una assessoria personalitzada i una atenció i 
orientació individualitzada, perquè els i les joves puguin concretar i donar forma al seu 
projecte de mobilitat internacional. 

Més informació, al Punt Jove, carrer de Jacint Verdaguer, 48. Tel. 93 668 54 52. Dilluns 
i dimecres, de 16 a 20 h, i dimecres, de 10 a 14 h. http://pijmolinsderei.blogspot.com

Punnt Jove
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Una ocasió perduda
Per situar-nos en el que a continuació es vol exposar, ho iniciarem amb una breu 
síntesi.

El que avui coneixem com a Castellciuró, segons l’historiador Magí Travesset 
s’inicia en l’època carolíngia com a torre de defensa. El 985, en l’atac a Barcelona 
per part del cabdill àrab Almanzor, aquest s’apodera del “castell”.

En el segle XII, són els Hospitalaris de Jerusalem (d’aquí ve l’opus spicatum) els 
que s’hi instal·len; més endavant, la Corona recupera dels Hospitalaris aquesta finca 
agrícola, anomenada Lloc de Ciuró.

Ja en el segle XIV, el rei Pere III, per voler honorar Berenguer de Relat per la seva 
ajuda durant la Reconquesta, signa un decret en què li assigna un termenat en el qual 
s’inclou el dit Lloc de Ciuró. En el mateix document se li comunica l’autorització per 
aixecar una vivenda honorífica i elevar-lo a ell a la categoria de senyor feudal amb 
dret a castell. Això succeïa el dia  4 de juliol de 1368.

Un cop ja situats, i en referència al títol d’aquest escrit, podem dir, doncs, que el 
passat 2018, el nostre Castellciuró –patrimoni i propietat de Molins de Rei– va fer 
650 anys.

Aquesta efemèride podria semblar que va passar per alt a l’Ajuntament, com 
també al mateix Museu, i no seria del tot cert. El mes d’abril de 2018, de paraula i per 
escrit (acompanyat de la documentació) s’informa el regidor de Cultura, Carles Ros, 
d’aquesta data assenyalada. Posteriorment, després de preguntar al mateix regidor si 
ja s’havia mirat la informació que se li havia entregat, la resposta fou que estava molt 
enfeinat amb el centenari de Margarida Xirgu. 

Així doncs les coses, es va perdre l’oportunitat de donar a conèixer, almenys a tres 
generacions recents de molinencs, la història de part del patrimoni de la nostra vila. 

L’any 1968, quan es va celebrar el 600 aniversari, el compromís i l’estima cap al 
Castellciuró per part de persones vinculades al mateix Museu Municipal eren prou 
com per poder organitzar, amb la col·laboració de l’Ajuntament i diverses entitats 
de la vila, un programa d’activitats que, segons les cròniques del moment, varen ser 
molt participades:

-conferència a càrrec del Sr. Serra-Rafols (arqueòleg)
-xerrada a càrrec del Sr. Tort Mensa (historiador de la vila) 
-xerrada a càrrec del Sr. Trevesset Queraltó (arqueòleg)
-xerrada a càrrec del Sr. Serra Rosselló (arxiver de l’Arxiu de Barcelona)
-participació del Sr. Esteva M. Relat Coromines (descendent de Berenguer de 

Relat) 
-concurs de dibuix ràpid
-concurs de fotografia
-acampada per part dels Minyons de Muntanya
-activitats de nit al lloc mateix, obertes a tothom
-ballada de sardanes 
-edició d’un opuscle per part d’el Llaç d’Unió sobre els 600 anys del Castellciuró, 

a cura de Joan Tort  Mensa.
Si la directora del Museu Municipal i des de la Regidoria de Cultura es creu que 

encara s’és a temps de reparar aquest nyap, i si es vol buscar una raó per poder expli-
car, si més no als molinencs més joves, la història del Castellciuró, acompanyem a 
continuació un fragment de l’Arxiu Diocesà. Registre III. Graciarum 48:

“Al febrer de 1369 la construcció estava tan avançada que el bisbe de Barcelona, 
Guillem, concedí a Berenguer de Relat i a la seva muller que quan fossin al seu 
Castell Ciuró, situat a la parròquia de Santa Creu d’Olorda, «pugan ohir missa dins 
del castell en un altar portatil i ara sagrada i celebrarla i escoltarla en un lloc honrat 
i també el servei del castell, exclosos els excomunicats i entredits, salvant els drets 
de la esglesia parroquial».”

Per al qui subscriu aquest text, es desconeix on va anar a parar l’arxiu històric de 
Joan Tort Mensa i si qui en té la custòdia el té present. Es desconeix també si hi ha 
algun historiador (salvant la bona tasca que està fent Vicenç Joan Camps) que conti-
nuï furgant per omplir les llacunes que encara hi ha de la nostra història.

Qui perd els orígens...
Joan Sàbat Brucart 

A l’estació de Renfe de Molins de Rei, més que algunes 
peces (i vergonya), el que hi falten són ganes de portar 
a terme alguns dels projectes, ja dissenyats, 
per modernitzar una estació que actualment 
té una gran afluència de usuaris
A Renfe-Adif li falten peces (i vergonya)

Alba Bou també va comentar a El Prat Ràdio les últimes 
novetats sobre l’estat deplorable de l’estació de Rodalies, 
per on passen unes 10 mil persones cada dia. La reunió 
amb els responsables de manteniment d’Adif, anunciada 
al desembre en el debat d’una moció del PdeCAT sobre el 
problema, no va ser gaire satisfactòria: la polèmica escala 
mecànica que no funciona des de fa més de 130 dies sem-
bla que continuarà inservible perquè “no tenen les peces 
necessàries per a la reparació”, resposta que va ser quali-
ficada per Bou de “surrealista”. Sí que s’han fet feines de 
millora del paviment extern de la plaça de l’estació i neteja 
de la pèrgola, tot i que no hi ha compromís clar de periodi-
citat i revisió d’aquestes mesures. Des de l’Ajuntament (del 
Prat de Llobregat) afirmen que continuaran pressionant per 
les millores. Més no podem fer.” 

S.O. – Delta del Llobregat – número 449 – 
Gener del 2019

El cost de soterrar l’AVE es 
triplica fins als 11.740 milions d’euros

Els projectes de reordenament i soterrament de les vies 
de ferrocarril de tretze ciutats espanyoles porten un sobre-
cost acumulat de 7.637 milions d’euros i cap s’ha comple-
tat, segons un informe del Tribunal de Comptes amb dades 
de 2016. (...)

València lidera el sobrecost
Entre les ciutats afectades hi ha Barcelona, València i 

Alacant. En tots els casos s’hi van crear societats públi-
ques amb la participació d’Adif, el Ministeri de Foment, 
els governs autonòmics i els ajuntaments corresponents, 
que van aturar els treballs durant els anys de la crisi per la 
manca de finançament. El cas de València és el que acumu-
la més sobrecost: 2.161 milions d’euros. (...)” 

“Economia” – Diari Ara – 
Divendres 8 de febrer de 2019

S’ha perdut la vergonya tant per passiva com per 
activa. Una paraula que està perdent el significat i el 
valor moral que tenia temps enrere. Aquesta resultant 
podria ser deguda a un estrès d’informació falsejada i 
a la màxima rapidesa amb què es viu actualment
Vergonya

L’inici del judici de l’1-O al Tribunal Suprem ha fet 
realitat la imatge vergonyosa per a l’Estat espanyol d’as-
seure al banc dels acusats, amb peticions de 20 a 25 anys 
de presó, un grup de polítics, de diputats electes, de mem-
bres d’un govern legítim (...), pel sol fet de fer política, 
de complir el mandat dels ciutadans en unes eleccions, 
d’haver posat urnes perquè els catalans poguessin exercir 
un dret universalment reconegut com és el dret a l’autode-
terminació. (...) 

“Editorial” – El Punt Avui – 13 de febrer de 2019

Portada 
d’El Jueves, 
edició 
del 13 al 19 
de febrer 
de 2019
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Aquest document, que es conserva a 
l’Arxiu Municipal i es titula Carta de 
Població de la Vila i Terme de Molins de 
Rei, té un gran valor històric per les dades 
i quantitat de detalls que conté i reflecteix 
perfectament com era la nostra vila a 
mitjan segle XVIII, en temps del rei Felip 
V i amb Miquel Amatller com a batlle de 
la vila. Fa una descripció completa dels 9 
carrers i les 62 cases existents en aquella 
època, amb el nom dels seus propietaris i 
les persones que hi vivien, així com l’edat 
i l’ofici de cadascuna d’elles, i també si 
tenien corrals i el bestiar que posseïen.

Mentre el llegim ens traslladem en 
el temps i retrocedim 286 anys enrere. 
Lògicament, per manca d’espai només he 
fet un resum d’alguns dels capítols més 
interessants i significatius que he trobat 
a les seves pàgines, això sí, respectant 
la seva ortografia original de l’època. 
Sembla ser que aquest cadastre va ser el 
primer que probablement es va fer a la 
vila i va representar en aquells temps un 
gran esforç i una gran tasca per poder acon-
seguir totes les dades que hi figuren.

La relació dels carrers existents, així com 
les cases que hi ha a cadascun d’ells, és la 
següent:

Cases del Camí Ral cap a Martorell: 6 
(actualment, Anselm Clavé, fins a la canto-
nada amb Verdaguer).

Cases del Camí Ral cap a Barcelona: 
6 (actualment, des de la cantona-
da de Verdaguer fins a la  plaça  de 
l’Ajuntament)

Cases del carrer de Baix: 28 (actualment, 
des de la plaça de l’Ajuntament fins a la 
plaça Pompeu Fabra i fins a la plaça de la 
Creu)  

Cases del carrer dels Fusters: 5 (actual-
ment, carrer Boters)

Cases del carrer de Dalt: 27 (actualment, 
carrer Major, des de les escaletes del carrer 
Boters fins a la plaça de l’Ajuntament)

Cases de la Plaça:  9 (era un espai 
molt reduït; actualment, davant de 
l’Ajuntament)

Cases del carrer que puja des de la 
Plaça fins a l’Església: 3 (actualment, Enric 
Granados)

Cases del Pujal del Mitg del carrer de 
Dalt fins a l’Església: 6 (actualment, Pare 
Manyanet)

Cases del carrer de l’Església: 10 (actual-
ment, carrer de l’Església)

Aquest cadastre comença explicant que 
“Satisfent lo comú i particulars de la vila i 
terme de Molins de Rei de Llobregat, Bisbat 
de Barcelona, als interrogatoris i preguntes 
a ells fetes d’ordre del Il·lustre Senyor Don 
Josep Patiño, Intendent General, diuen lo 
següent”:

Número 1: “Que lo territori que ocupa el 
terme de Molins de Rei (exclòs Santa Creu 

d’Olorda) és un cuart i mitg de llargària, 
un cuart i mitg d´amplaria i la rodalia cinc 
cuarts. Confronta a Orient amb Santa Creu 
d’Olorda, a Ponent amb el Riu Llobregat 
i la part Septentrional amb lo terme del 
Papiol.”

Número 2: “Que la qualitat de terra que 
s’hi troba en dit terme és campa, part de 
regadiu que és lo hort del Palau i també 
terra plantada de vinya amb arbres fruiters 
i oliveres. Produeix blat, mestall, ordi, 
civada, vi, olives, cànem i faves” (l’hort del 
Palau ocupava el terreny comprès actual-
ment entre el carrer Major, de Baix i el 
carrer Boters, inclosa la plaça del Mercat 
actual, fins a la plaça de la Creu).

Número 3: Fa la descripció de les terres 
de cultiu de primera, de segona i tercera, 
amb les seves mujades i al final diu: “que 
a més de les referides mujades, es troba en 
dit terme una mujada i mitja d’hort, propie-
tat del Excm. Sr. Marquès de Vilafranca en 
son Palau”.

Número 10: Que el nombre de cases que 
es troben en la dita vila habitades són 62, 
totes velles; n’hi ha dues d’ inhabitades i 
dues en ruïnes.

Número 11: “No te altra cosa dita vila 
d’emoluments, lo que treu de la taverna, la 
fleca i la carniceria i dels seus ingressos hi 
ha detretes i defalcades cent cinquanta lliu-
res anuals a que està obligada dita taverna, 
fleca i carniceria al Excm. Sr. Marquès de 
Vilafranca, Baró de dita vila i terme.”

Número 12: “Que els càrrecs de justícia 
que hi ha en dita vila i terme són: el Batlle, 
tres Jurats, el Mostassá i lo Clavari, els 
quals exerceixen ses respectives jurisdic-
cions a favor del Excm. Sr. Baró el Marquès 
de Vilafranca.” (El mostassà tenia un càrrec 
que vetllava i vigilava els pesos en les tran-

saccions públiques i el clavari seria el que 
actualment és un tresorer.)

Número 14: Que hi ha una taverna.
Número 15: Que hi ha un hostal.
Número 16:  Que no hi ha ponts.
Número 18: Que aquesta vila i terme 

no té cap barca alguna sobre el riu 
Llobregat.

Número 19: Que no hi ha mercat.
Número 20: Que no hi ha fira.
Número 21: Que hi ha un hostal des-

tinat sols per recollir els malalts i pobres 
passatgers que transiten; la vila es gasta 
30 lliures per a la seva manutenció.

Número 22: Que no hi ha mines.
Número 23: Que no hi ha fàbrica de 

salines.
Número 24: Que no hi ha fàbrica algu-

na de ferro ni d’altra espècie de metall.
Número 25: Que hi ha 79 famílies, 

de les quals la primera és la de Miquel 
Amatller, pagès i batlle de la vila, cap de 
família, de 40 anys d’edat, sa muller de 

35 anys d’edat, dues criades donzelles –una 
de 18 anys i l’altra de 19 anys d’edat– i 
un mosso fadrí de 21 anys. I així segueix 
aquest llarg i extens capítol descrivint totes 
i cadascuna de les famílies fins a arribar a 
la número 79. El total de  persones grans 
i xiques és de 377, de les quals hi ha 253 
de comunió, distribuïdes com segueix: 65 
homes casats, 7 vidus –entre ells, 5 de 
vells–, 24 vídues, 52 fadrins, 40 donzelles, 
11 minyons i 113 que no arriben als 12 
anys.

Número 26: A la població hi ha 2 cirur-
gians, 1 apotecari, 10 jornalers, 2 sastres, 3 
espardenyers, 1 ferrer, 1 teixidor, 1 fuster, 
1 serrador i 6 pobres de solemnitat. Els 
cirurgians acostumen a guanyar al dia 3 
sous cadascun; l’apotecari, el mateix; els 
10 jornalers, 6 diners al dia cadascun; els 
3 espardenyers, 6 diners al dia cadascun; 
el ferrer, el mateix; el teixidor, set diners; 
el fuster, vuit diners al dia; el serrador, 
set diners i els pobres de solemnitat, les 
almoines que a cadascun d’ells dispensa la 
misericòrdia de l’Altíssim.

Número 27: Hi ha 66 pagesos i especi-
fica quants n’hi ha de primer tall, segon 
tall, etc. i que la despesa del conreu i cultiu 
d’una mujada de terra és de vuit lliures.

Número 28: Que hi ha 1 cavall o ruc, 38 
mules i matxos, 16 bous i 8 vaques; en total, 
63 bèsties, totes destinades al conreu de les 
terres dels seus amos respectius. També hi 
ha “6 vedelles i 2 truges de cria, 22 juments, 
5 borriques i 3 pollins”.

Número 29: Que en el riu no hi ha 
embarcacions ni llaüts.

Número 30: Que no hi ha convents ni 
monestirs.

Número 31: Que hi ha dos capellans.

Vicenç Joan Camps

El cadastre del 1732

Fragment del Cadastre del 1732
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L’Assemblea de la Creu 
Roja Baix Llobregat Centre, 
amb seu a Molins de Rei, 
va recollir prop de 2.500 
joguines noves aportades 
per particulars i empreses 
de la zona. Amb les jogui-
nes i el material recollit es 
van poder fer lots de 3 i 4 
joguines per a 613 infants. 
Cada paquet tenia diver-
sos jocs individuals, com 
cotxes, pilotes o nines, jocs 
per compartir, un llibre i 
material escolar. 

En concret, van rebre la 

visita dels Reis 91 infants 
de Molins de Rei, 48 de 
Cervelló, 27 de Corbera de 
Llobregat, 16 del Papiol, 
210 de Sant Vicenç dels 
Horts, 15 de la Palma de 
Cervelló, 18 de Torrelles 
de Llobregat i 188 de 
Vallirana.

Un total de 20 voluntaris 
de la Creu Roja van parti-
cipar en la campanya que 
es va dur a terme entre els 
mesos d’octubre i gener. 

Redacció

El passat mes de novembre, 
els fotògrafs Albert Viñas, 
Luis Leandro Serrano i 
Miquel Viñas van viatjar 
a l’Índia amb les seves 
respectives parelles i van 
aprofitar per assistir a la 
inauguració de dues cases 
finançades gràcies a les 
seves exposicions benèfi-
ques. Josep Ponsa, el 
quart fotògraf responsable 
d’aquesta acció solidària, 

va haver d’anul·lar el viat-
ge a darrera hora i no hi va 
poder assistir. 

Els quatre fotògrafs, que 
ja havien fet exposicions 
fotogràfiques a benefici de 
la Fundación Vicente Ferrer 
(FVF), van repetir l’experi-
ència al llarg de l’any 2018 
amb exposicions a diverses 
poblacions, entre les quals 
Sabadell, Calella, Blanes i 
Molins de Rei. 

Amb la venda de 
les fotografies han 
recaptat 4.000 euros, 
que han servit per 
construir dues cases 
del programa de cons-
trucció d’habitatges 
de la FVF. Segons 
Miquel Viñas, “són 
casetes de 32 metres 
quadrats, just una 
estança que serveix 
per menjar i dor-
mir, amb una sego-
na habitació que 
serveix de rebost, 
amb un porxo a 
fora.” Però no són 
les característiques 
físiques el que és més 
important d’aquestes 
cases, sinó el fet que 
la seva propietat està 

registrada a nom de la dona. 
“En les societats rurals, 
les propietats estan regis-
trades a nom de l’home i 
en cas de divorci, la dona 
és expulsada de casa. Per 
evitar-ho, la FVF va deci-
dir posar a nom de la 
dona les cases que cons-
trueix i si l’home es vol 
divorciar, doncs se’n va, 
però la casa es queda amb 
la dona i els fills”, explica 
Miquel Viñas. 

En la inauguració hi van 
ser presents les autoritats 

regionals i els fotògrafs i 
les seves parelles, que des-
taquen la gran rebuda que 
els van fer només arribar: 
“En baixar del cotxe ens 
van fer un passadís, com 
si fóssim campions de 
lliga. Les dones portaven 
els seus millors vestits, ens 
donaven una flor a cadas-
cun i no s’agenollaven 
davant nostre, però gai-
rebé. Es notava que esta-
ven molt agraïdes per les 
cases que podran gaudir 
de per vida, i que sempre 

seran d’elles, sense haver 
de patir perquè ningú les 
faci fora”. 

Les cases són en una 
comunitat rural a 80 quilò-
metres d’Anantapur, capital 
d’un districte de l’estat indi 
d’Andhra Pradesh. En el 
decurs de la seva estada, els 
fotògrafs van poder com-
provar in situ la feina que 
fa la FVF, fet que els espe-
rona a continuar cooperant 
en el futur amb aquesta 
ONG.

Àngel Beumala

Celedonio Rosillo i Gloria 
Traver, del Grup Immobiliari 
Promocat In-dus, amb seu a 
Molins de Rei, han fet un 
donatiu de cinc tauletes a 
l’Associació Autisme. Des 
de l’any passat, l’empresa ja 
era patrocinadora d’aquesta 
ONG, però enguany han 
volgut fer una aportació 
més concreta.

Un cop s’hi hagi instal·lat 
l’aplicació Gueopic, crea-
da i dissenyada per Dani 
Andreu, els aparells seran 
enviats gratuïtament a per-
sones amb discapacitat o 
dificultat comunicativa i 
sense recursos econòmics.

Tauletes rebudes
Una família de la pobla-

ció mexicana d’Almoloya 
de Juárez ja s’ha benefi-
ciat d’una de les tauletes 
que Gueopic, a partir de les 
aportacions que rep, envia 
arreu del món a les famí-
lies que no poden adquirir 
aquest aparell.

Gueopic també n’ha 
enviat dues més a APDEMA, 
Asociación Pro Personas con 
Discapacidad Intel·lectual 
d’Àlaba. 

Gueorgui completa una 
mitja marató amb l’ajut 

d’empleats de CaixaBank
Gueorgui Andreu, fill de 

Dani Andreu, el president de 
Gueopic, l’infant que dona 
nom a l’ONG, ha pogut 
completar la mitja marató 
de Terrassa, disputada el 

passat 27 de gener, gràcies 
a l’ajut dels corredors de 
l’equip CaixaBank, format 
per Lluís Lázaro, Javier 
García, Ivan Quesada, 
Ismael Sola i Albert Espinal. 
En Gueorgui, assegut en 
una cadira de tres rodes, va 
poder completar els 21.097 
metres de la cursa gràcies a 
la iniciativa i l’esforç dels 
empleats de l’entitat finan-
cera.

Redacció

Els fotògrafs molinencs Albert i Miquel Viñas inauguren 
a l’Índia dues cases per a la Fundación Vicente Ferrer

La Creu Roja Baix Llobregat Centre 
provoca un somriure a 613 infants

Promocat Indus dona 5 tauletes a Gueopic
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JOSEP FERRER (J.F.): 
Estàs vivint una sego-
na experiència laboral a 
Panamà. Per què hi has 
tornat?

PACO FUNES (P.F.): 
En aquesta segona etapa, 
la feina és molt més con-
creta. Metro de Panamá ha 
comprat 21 trens per a la 
línia 2, la L2, i per ampliar 
la flota de la L1. Nosaltres 
li fem la inspecció, és a 
dir, comprovem que tots 
els trens compleixin les 
especificacions tècniques, 
de seguretat, documenta-
ció, etc. perquè Metro de 
Panamá pugui acceptar 
el tren. Aquests trens es 
fabriquen a Barcelona; per 
tant, li donen un seguiment 
integral des que arriba el 
primer ferro a la fàbrica 
de Santa Perpètua de la 
Mogoda fins que circulen 
amb passatgers a Panamà. 

J.F.: Entre el 2013 i el 
2014 hi vas fer una pri-
mera estada laboral. Què 
és el que hi vas anar a fer 
exactament?

P.F.: Al 2012, TMB va 
guanyar, amb altres socis, 
fer el Project Management 
per implementar la primera 
línia de metro a l’Amèrica 
Central. Era tot un repte. La 
nostra feina es va centrar 
bàsicament en els aspectes 
de l’explotació, vam selec-
cionar i formar una planti-
lla de més de 200 persones 
per conduir trens, operar al 
centre de control, atendre 
les estacions, fer pedago-
gia a la població, etc. En 

definitiva, que els mateixos 
panamenys operessin el 
metro en un país sense cap 
cultura ferroviària sembla-
va un objectiu complicat, 
però va ser una aventura 
meravellosa.

J.F.: Com va sor-
gir l’oportunitat labo-
ral d’anar a treballar a 
Panamà?

P.F.: El 2012 es va crear 
un petit grup de persones 
que comença a treballar i 
planificar tota la posada 
en marxa de la Línia 1. 
A principis del 2013, el 
volum de feina va requerir 
la presència física i perma-
nent d’una persona a Ciutat 
de Panamà per coordinar 
totes les feines planificades 
i la seva execució, i va 
ser en aquest moment quan 
em van proposar d’anar-hi. 
No vaig tenir cap dubte, 
perquè el projecte era apas-
sionant i l’empresa em va 
donar facilitats per viatjar 
a Barcelona per veure la 
família.

J.F.: Què va dir la 
teva família quan els vas 
comunicar que marxaves, 
temporalment, a treballar 
a Panamà?

P.F.: Va ser una petita 
sorpresa perquè a la meva 
empresa no viatgen gaire, 
però no hi va haver cap 
problema en aquest sentit 
i els meus pares i la resta 
de la meva família es va 
implicar molt per atendre 
els nens.

J.F.: Quins records 
guardes de la teva prime-

ra estada?
P.F.: Quan arribes a 

Panamà, la primera sensa-
ció és que fa massa, massa 
calor. Sorprèn trobar una 
ciutat moderna en molts 
aspectes amb grans grata-
cels, amb molts projectes 
en marxa, molt dinàmica... 
però també pots observar 
que és un país amb grans 
desigualtats socials i man-
cances estructurals.

J.F.: L’any passat vas 
tornar a Panamà i en 
principi t’hi estaràs tot 
aquest 2019. En aquesta 
segona ocasió, i atesa la 
teva primera experiència, 
et va ser més fàcil decidir 
tornar-hi?

P.F.: Sí, va ser molt més 
fàcil perquè coneixes el 
personal, tens amics allà... 
En definitiva, coneixes la 
ciutat i veus amb normalitat 
les coses que em van sor-
prendre la primera vegada. 

J.F.: A on vius de Ciutat 
de Panamà? Has viscut 
sempre en el mateix lloc 
o has hagut de canviar de 
residència?

P.F.: Ara mateix visc a 
l’apartament de la meva 
dona, en un petit gratacels 
al centre de la ciutat. La 
primera vegada vaig estar 
un altre edifici, en una zona 
molt més preparada per a 
residents estrangers.

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

P.F.: No tinc horari, ja 
que treballo matí, tarda i 
nit, però normalment arribo 
a les oficines sobre les 7.30 

i dedico el matí als trens de 
la L1 (inspecció, documen-
tació, revisió, correus, etc.). 
A les 12, a dinar. És l’horari 
panameny. A la tarda marxo 
a línia 2. He de creuar la 
ciutat amb cotxe i és un 
veritable problema, amb el 
gran volum de trànsit que 
hi ha. A la Línia 2, la feina 
és més complicada perquè 
estem pràcticament al mig 
de la selva i en fase de 
construcció. No tinc hora 
de plegar, a les 8, les 10... 
i alguns dies a mitjanit, 
depèn. I, normalment, un 
o dos dies a la setmana 
tenim proves nocturnes. 
Certament és molt entre-
tingut.

J.F.: I els caps de set-
mana, què acostumes a 
fer?

P.F.: Aprofito per fer 
petits viatges pel país. Hi 
ha llocs espectaculars, 
com Bocas del Toro o San 
Blas, tot un paradís, per-
què és un petit arxipèlag al 

Carib habitat per indígenes: 
També vaig a la piscina, al 
cinema a veure pel·lícules 
en versió original, ja que 
aquí no les tradueixen, o 
fem petites passejades pels 
Parcs Nacionals.

J.F.: La teva dona és 
panamenya. T’ha ajudat 
això en la teva adaptació 
al país?

P.F.: Sí, molt, perquè et 
permet tenir un contacte 
més directe amb la societat 
panamenya, la seva cultura, 
la seva cuina, la seva mane-
ra de viure, etc. Vius el país 
des de dins. A més, és una 
persona molt intel·ligent, 
molt dinàmica, amb moltes 
inquietuds. 

J.F.: El ritme de vida 
a Panamà és igual que el 
de Catalunya? En què es 
diferencia?

P.F.: El ritme és molt 
diferent, tot és més lent i 
la puntualitat no existeix, 
però sí que és cert que la 
gent està molt preparada 

Francisco Funes Ayuso viu a Ciutat de Panamà

“La gent viu molt al dia, cobren per quinzenes 
i no reben cap ajuda per estar a l’atur”

En Francisco Funes Ayuso, Paco per a tots els seus coneguts, és un molinenc 
de 50 anys que per motius laborals fa la seva segona estada a Panamà. Casat 
amb la panamenya Yetzibella Guillén, té tres fills d’una relació anterior: la 

Mariona, de 18 anys, que estudia a la Universitat Pompeu Fabra, i els bessons Martí 
i Marçal, de 14 anys, que estudien al Sant Miquel.

Enginyer superior en organització industrial per la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) i enginyer tècnic mecànic, també per la UPC, va estudiar a l’Escola 
Ferran Agulló, anava al menjador escolar de l’Alfons XIII –ara anomenat El Palau– 
i va estudiar el batxillerat i COU a l’Institut Lluís de Requesens.

Fins que es va independitzar dels pares, moment en què es va traslladar a viure 
al barri de les Conserves, en Paco va viure al barri del Canal, la Incresa, com a ell 
i als de la seva generació els agrada anomenar el barri. Actualment té casa al barri 
de Riera Nova. 

Responsable de torn del Centre de Control de Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB), entre el 2013 i el 2014 va viure una primera experiència laboral 
a Panamà i hi va anar a ajudar a implantar la primera línia de metro de l’Amèrica 
Central. Gràcies a l’èxit de la tasca duta a terme llavors, ara hi ha tornat per seguir 
ajudant en l’ampliació de la xarxa de metro. 

En el seu temps lliure, a en Paco li agrada fer trekking, el cinema, fer activitats 
amb els seus fills, viatjar i la natació: “sóc soci del Club Natació Molins de Rei i hi vaig 
nedar sempre que puc”, ens diu.

Municipi de residència: Ciutat de Panamà 
Nombre d’habitants: 881.000 (2013)
Superfície: 275 km²
Distància amb Molins de Rei: 8.644 km en línia recta, 
més de 14 hores de vol amb una o dues escales

En Paco i la seva dona Yetzibella al Cañón del Río 
Cochea, una zona volcànica situada a Boquete
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perquè molts d’ells estu-
dien als Estats Units i tenen 
una molt bona formació.

J.F.: I en l’aspecte labo-
ral es treballa igual?

P.F.: Els horaris són 
similars als nostres. Es 
matina molt i a les sis del 
matí la gent comença a 
bellugar-se; tenen menys 
festes anuals que nosaltres 
i una cosa que sorprèn és 
que els funcionaris públics 
no tenen garantit el lloc de 
feina, depenen del polític 
de torn. Dins de la regió, 
Panamà té un salari alt de 
600$ mensuals per al perso-
nal poc qualificat. La gent 
viu molt al dia i es cobra 
per quinzenes,  no reben 
cap ajuda per estar aturada, 
i a mi em va xocar al prin-
cipi veure moltes casas de 
empeños. Es veu que és un 

bon negoci aquí!
J.F.: Com és el caràcter 

de la gent?
P.F.: La gent és molt 

amable, simpàtica i és molt 
divertit escoltar-los parlar 
amb la serva jerga parti-
cular. Diuen que la gent 
d’Amèrica Central són una 
mica creguts, perquè tenen 
el dòlar, el canal, una bona 
economia, etc., i potser 
tenen una miqueta de raó. 

J.F.: I el clima?
P.F.: Aquí tot l’any fa 

33° amb una humitat del 
90%. No hi ha les estacions 
com a Espanya. Tenen sis 
mesos de pluges (hivern) i 
sis mesos en què no plou 
(estiu). El sol sempre surt a 
les 6 am i es pon a les 6.30 
pm, tot l’any igual.  Ara 
mateix som a l’estiu.

J.F.: Dels costums del 

país, quin és el que més 
t’agrada i el que més et 
sorprèn?

P.F.: Sorprèn que han 
sabut integrar moltes cul-
tures: la cultura indígena, 
la cultura afro, la cultu-
ra xinesa, la cultura espa-
nyola, les influències dels 
Estats Units... El vestit típic 
de la panamenya (pollera) 
és una mena de vestit de 
sevillana i dama d’Elx, i 
és molt bonic. També hi ha 
els Diablicos, que són sem-
blants als nostres capgros-
sos (amb cap de diable), 
amb castanyoles. Una cosa 
que m’agrada molt és fer el 
Dim Sum (esmorzar xinès). 
La família de la meva dona 
és xinesa i és un costum 
molt arrelat entre tots els 
panamenys. 

J.F.: Tot i que a Panamà 
es parla castellà, hi ha 
moltes diferències entre 
el castellà que es parla a 
Espanya i el que es parla 
aquí?

P.F.: És cert que el llen-
guatge està molt influenciat 
per l’anglès. Alguns exem-
ples: el man, la man: l’home, 
la dona; ¿que sopá?: Què 
passa?; priti: maco, bonic; 
agüevao: encantat; a ver-
gazo: fer alguna cosa ràpid; 
tranque:  molt de trànsit. La 
llista seria interminable. 

J.F.: Comparant-lo 
amb els països del voltant 
i amb Catalunya, quin és 
el nivell de vida del país?

P.F.: És un país amb 
grans diferències socials. 
És cert que mou molts 
diners, però estan molt mal 
repartits. No tenen atur, la 
sanitat i l’educació pública 
són molt precàries. Malgrat 
això, és un país que rep 
molta immigració dels 
països veïns (Nicaragua, 
Costa Rica, El Salvador i, 
darrerament, Veneçuela). 
És probablement un dels 

països amb més projecció 
de tot Amèrica Llatina i 
Carib. És un país estable 
políticament, cosa que és 
molt important avui dia, 
amb un creixement econò-
mic elevat i molt atractiu 
per invertir-hi. 

J.F.: Els països de 
l’Amèrica Central depe-
nen molt de l’economia 
nord-americana? En què 
es nota?

P.F.: Panamà basa la 
seva economia en dos 
pilars: el Canal de Panamà 
i el sector bancari. Per tant, 
l’economia del país és una 
economia global que depèn 
que passin molts vaixells 
pel canal i que hi hagi mol-
tes transaccions bancàries. 
La moneda del país és el 
balboa, però no existeix, 
ja que tot es fa amb dòlars 
americans. Això dona molta 
estabilitat al país i fa que 
els països del costat portin 
els estalvis als bancs pana-
menys, ja que saben que no 
es depreciarà la moneda. 

J.F.: Actualment, Pana-
mà és un país estable en 
l’aspecte polític i econò-
mic?

P.F.: És un país molt 
estable políticament; 
no volen sentir parlar de 
l’izquerdismo.  No veus 
vagues, ni protestes. Potser 
tenen un caràcter més feliç 
o despreocupat que el nos-
tre.

J.F.: Com es viu, des de 
Panamà, tot el que està 
passant a Veneçuela?

P.F.: Panamà és un país 
de dretes i capitalista; és el 
pol oposat de Veneçuela. Es 
parla que hi ha una colònia 
d’entre 150.000 i 200.000 
veneçolans per a un país 
que no arriba als 4 milions 
de població. Sorprèn que 
fins i tot la gent amb menys 
recursos no avalen les polí-
tiques d´esquerres de paï-
sos com Cuba o Veneçuela.

J.F.: Si volguéssim visi-
tar Panamà, tant el país 
com la capital, què ens 
recomanaries de veure?

P.F.: Primer de tot, visi-
tar el Canal de Panamà. La 
capital del país, on visc, 
compta amb diferents atrac-
tius: Panamá Vieja, on hi 
ha les runes de la primera 
ciutat de tot Amèrica fun-
dada a la costa del Pacific 
(1519); Casco Viejo, que 
és el meu lloc preferit de 
la ciutat, és la ciutat colo-
nial fundada després que 
el pirata Morgan arrasés 
Panamá Vieja; Districte 
Financer, ple de gratacels; 
Cinta Costera. una gran 
avinguda a la vora del mar 
per passejar, fer esport, 

molt maca; Puente de las 
Américas. 

I si sortim de la ciutat, 
podem visitar les runes de 
Portobello, al Carib, on hi 
havia la duana de tot el 
que sortia d’Amèrica cap 
a Espanya. Hi ha unes illes 
magnífiques per visitar, 
com Contadora, Taboga, 
Isla Iguana, Cohiba (para-
dís dels submarinistes)... 
I, sobretot, l’arxipèlag 
de San Blas i Bocas del 
Toro (només heu de posar 
aquests noms a Google i 
al·lucinareu!).

J.F.: El que més 
coneixem de Panamà 
és el canal que uneix 
l’oceà Pacífic amb l’oceà 
Atlàntic. L’has pogut 
recórrer? 

P.F.: Sí, i és un plaer 
transitar-hi i un plaer veure, 
a les encluses, com els 
vaixells entren al canal. La 
història de la seva cons-
trucció és apassionant. Els 
espanyols somiaven fer-lo, 
els francesos hi van dedicar 
20 anys i van fracassar i, 
finalment, l’any 1914, els 
Estats Units el van inau-
gurar. El canal es va fer 
creant un llac artificial amb 
el riu Chagres; per tant, una 
gran part no es va haver 
d’excavar. Els vaixell han 
de superar un desnivell 
de 25 metres, navegar pel 
canal i tornar a baixar a 
nivell de l’oceà.

J.F.: Quins són els plats 
típics de la cuina pana-
menya?

P.F.: Aquí es menja mol-
tíssim arròs i sorprèn que 
el 90% del peix sigui úni-
cament la corbina en un 
país envoltat de mar. El 
plat típic és l’arròs amb 
pollastre i és menja gaire-
bé cada dia. Després, tenen 
una sopa que diuen san-
cocho, ropa vieja (vedella 
esfilagarsada), ceviches i 
tamales.

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

P.F.: Bon temps tot 
l’any. 

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

P.F.: Òbviament, la 
meva família i els amics. 
També, les passejades per 
Collserola, els cafès al 
Foment, anar a comprar per 
la vila...

J.F.: Estàs en contacte 
amb Molins de Rei? De 
quina manera?

P.F.: Estic amb contacte 
a través de la família i dels 
amics. El que més m’agrada 
és fer videoconferències. El 
WhatsApp hi ajuda molt.

En Paco amb la seva esposa i fills celebrant el Nadal a San Blas

En Paco inspeccionant les instal·lacions de l'estació 
de San Miguelito de la línia 2 del metro
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ÀNGEL BEUMALA 
(A.B.): Volia començar 
preguntant-te per la teva 
creació artística, però ara 
veig que el teu àmbit de 
treball és la psicologia.

XAVIER BALLAZ 
(X.B.): Sí, jo sóc psicòleg 
social. No sóc artista, ni ho 
he pretès mai. De fet, no 
tinc cap mena de forma-
ció artística ni gràfica. Va 
ser per temes conjunturals, 
en un moment donat de la 
meva vida, que vaig entrar 
en contacte amb aquest 
món de l’expressió visual a 
l’espai públic. Quan es feia 
el Fòrum de les Cultures 
de Barcelona (2004), arran 
de participar en moviments 
socials que protestaven pel 
model de ciutat que es dis-
senyava, em vaig adonar 
de la importància de pre-
servar espais per poder-nos 
expressar i vaig trobar en 
l’art urbà un àmbit de tre-
ball que ha encaixat amb la 
meva professió, que és la 
d’educador social. 

A.B.: Què és l’art 
urbà?

X.B.: Són un conjunt 
de pràctiques artístiques, 
d’intervencions individuals 
independents, realitzades 
a l’espai públic. Quan es 
parla d’art urbà ens refe-

rim a intervencions gràfi-
ques, dins del camp de les 
arts visuals. Personalment, 
penso que és el fenomen 
artístic i social –si hi 
incloem el grafit, però cal 
diferenciar-ho– més impor-
tant que ha passat en els 
darrers cent anys. No et 
sabria dir cap altre feno-
men, dins de l’àmbit de les 
arts, amb aquest abast pel 
que fa a impacte, a volum 
de practicants i a transva-
sament cap a la societat. El 
que vull dir és que, amb els 
anys, tot el que ara s’està 
fent s’estudiarà als llibres 
d’història de l’art. 

A.B.: Has dit que cal 
distingir el grafit de l’art 
urbà. Per què? 

X.B.: Són fenòmens 
diferents, tot i que tenen 
vasos comunicants. Per 
fer-ho fàcil, el grafit són 
totes aquelles pintades 
d’escriptura que es diri-
geixen als mateixos practi-
cants de grafit. Els grafiters 
s’anomenen “escriptors” 
de grafits perquè escriuen, 
perquè fan lletres. En un 
inici, es feien amb una tipo-
grafia molt senzilla, amb 
lletra de pal, però amb el 
temps les inscripcions han 
esdevingut molt elaborades 
perquè un dels objectius 

del grafiter és diferenciar-
se dels altres i ser recone-
gut. El que defineix el seu 
estatus són la quantitat de 
pintades, la seva qualitat i 
la seva dificultat o mèrit. 
Per exemple, pintar en llocs 
on els altres no hi han arri-
bat, o bé en llocs on ningú 
més s’hi ha atrevit a entrar, 
etc. L’art urbà, en canvi, 
és una història completa-
ment diferent. L’art urbà 
el fan artistes amb volun-
tat de comunicar a tothom. 
Per exemple, no cal ser un 
expert per entendre què 
expressa una plantilla de 
l’artista anglès Bansky. En 
canvi, sí que cal tenir un 
cert entrenament per des-
xifrar què diu un tag, una 
pintada de lletres feta per 
un grafiter. Algú que no 
n’ha vist deu mil no les 
llegeix! 

A.B.: Parlem del 
premi que us ha donat 
la Fundació Carulla. Si 
no ho he entès malament, 
amb els diners del Premi 
fareu un museu d’art 
urbà, oi? 

X.B.: Més que un 
“museu”, que és una parau-
la una mica enganyosa, 
farem un centre cultural 
especialitzat en art urbà. 
El projecte es diu Bostik 
Murals, perquè la seva seu 
serà una nau de l’antiga 
fàbrica Bostik, al barri de 
la Sagrera. Aquesta fàbrica 
feia adhesiu per a calçat, va 
deixar de funcionar l’any 
2006 i després es va deixar 
abandonada. Deu anys més 
tard, l’any 2016, l’arquitecte 
i fotògraf Xavier Basiana, 
amb un seguit de volun-
taris, va recuperar-ne l’ús 
com a centre de creació 
artística. Ell això ja ho 
havia fet l’any 1998 en una 
fàbrica propera, la Ivanow, 
i ho va repetir a la Bostik. 
El 15 de febrer de 2019 ha 
fet quatre anys d’aquesta 
recuperació. On hi havia 
unes naus abandonades i 
plenes de brutícia, ara hi ha 
un projecte cultural auto-
gestionat i independent que 
s’anomena Nau Bostik. 

Nosaltres, l’Associació 
Difusió, no hi som des del 
principi, hi vam aterrar 
fa dos anys, l’octubre de 
2016, arran de la darrera 
edició del nostre festival 
Open Walls Conference. 
Nosaltres estàvem fent a 
Barcelona diferents projec-
tes que articulaven art i 
espai públic, però eren pro-
jectes deslocalitzats en dife-
rents districtes, fins que va 
arribar un moment en què 
vam percebre que necessi-
tàvem una mena de quarter 
general. I el vam trobar a la 
Nau Bostik. Per tant, des de 
l’octubre de 2016 hem anat 
pintant la totalitat d’una 
de les naus, hem anat fent 
petits projectes i hem anat 
elaborant les bases del que 
estem començant a imple-
mentar ara, oimés arran del 
Premi Carulla.       

A.B.: De quina superfí-
cie disposareu?

X.B.: La fàbrica Bostik 
és un complex industrial 
format per diverses naus 
que en total fan 6.000 
metres quadrats. Nosaltres 
disposarem de dues naus 
d’aquest complex: en total, 
300 metres quadrats sota 
teulat, dedicats 100% al 
projecte i, segons l’activitat 
de què es tracti, n’anirem 
ocupant alguna altra. A 
part, també disposem de 
tot l’espai exterior, és a dir, 
la plaça central que hi ha 
entre les diferents naus del 
complex, on programarem 
intervencions dels millors 

artistes locals i internacio-
nals. De moment, és un 
inici modest perquè estem 
començant el projecte. El 
premi és un impuls, però 
això ha d’anar agafant 
recorregut. Tal com he dit 
abans, el centre de creació 
Nau Bostik ja existia i amb 
la nostra arribada, fa dos 
anys, ara té dues línies de 
treball principals: una és 
l’art urbà i l’altra és la foto-
grafia, i aquests dos eixos 
van convivint.

A.B.: El jurat que us 
va donar el premi valo-
ra especialment el vostre 
projecte perquè fomenta 
la participació i la cohesió 
social a través de l’art 
urbà.

X.B.: Tenim tres línies 
de treball: la primera és la 
purament artística, la sego-
na és de suport a la creació 
d’artistes emergents locals 
i la tercera és la part peda-
gògica. Aquesta part peda-
gògica ja la estem desen-
volupant des de fa anys a 
l’Associació Difusor, tant 
en educació formal a través 
de cursos com en educació 
no-formal i projectes edu-
catius d’art urbà que rea-
litzem per encàrrec. Ara, 
per exemple, estem fent 
un taller d’art urbà amb 
joves de Ciutat Meridiana. 
En aquests casos, el primer 
que fem és anar al lloc del 
barri que ens han deixat per 
fer el taller i interpel·lar els 
joves sobre aquell espai. 
Els preguntem què hi passa 

Xavier Ballaz Bogunyà pertany al col·lectiu Difusor, dedicat a l’art urbà

“Si ho pensem una mica, l’única 
comunicació que hi ha a l’espai públic 
són els anuncis i els senyals que 
indiquen què es pot fer i què no es pot fer”

El molinenc Xavier Ballaz va néixer el 1977 i resi-
deix a Barcelona des de fa vint anys. Llicenciat 
en psicologia social, l’any 2006 va fundar, jun-

tament amb altres persones, l’Associació Artística i 
Cultural Difusor. El passat 26 de novembre, el seu 
projecte “Bostik Murals” va guanyar el Premi Lluís 
Carulla 2018 d’emprenedoria cultural, que consisteix 
en 60.000 euros i 2 anys d’acompanyament empresa-
rial. En aquesta entrevista conversem amb ell sobre el 
premi que acaben de guanyar, l’art urbà i la llibertat 
d’expressió en l’espai públic.

Exemple de grafit, les lletres de la inscripció diuen 
MESSI
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normalment allà i potser 
llavors ens responen que 
s’hi fan “botellons” o que 
hi ha baralles pel motiu 
que sigui. A partir d’aquí, 
els demanem que pensin 
com refarien l’espai, com 
el replantejarien per poder 
incidir en la problemàtica 
que ells mateixos han detec-
tat. És a dir, intentem posar 
l’art al servei de les neces-
sitats i de l’espai públic del 
barri. D’aquesta manera és 
com fem cohesió social: els 
joves que participen en el 
taller veuen que la seva 
feina ha tingut un resultat, 
que han treballat junts per 
un objectiu comú, que el 
resultat d’aquesta feina el 
pot veure tot el barri. Com 
que ja tenim aquest bagat-
ge, el centre Bostik Murals 
que desenvoluparem tindrà 
això molt present. Volem 
que el centre sigui un refe-
rent internacional de l’art 
urbà amb unes interven-
cions molt arrelades en 
el teixit veïnal, associatiu 
i educatiu del barri de la 
Sagrera, del districte de 
Sant Andreu, i de Barcelona 
i la seva àrea metropolitana 
en general. Per exemple, 
l’artista vindrà, treballarà, 
farà la seva proposta, però 
desenvoluparà el projecte 
conjuntament amb alguna 
entitat o col·lectiu del barri. 
D’aquesta manera, els 
veïns coneixeran l’artista, 
l’art urbà, i el centre Bostik 
Murals, que potser d’una 
altra manera seria molt difí-
cil.

A.B.: Hi ha algun cen-
tre referent de l’art urbà 
al món que us hagi servit 
d’inspiració?

X.B.: Hi ha diversos 
centres al món, però no ens 
volem assemblar del tot a 
cap d’ells. Hi ha el museu 
MIMA, de Brussel·les, ubi-
cat en una antiga fàbrica 
de cervesa, on un seguit 

de galeristes han creat un 
museu d’art urbà amb un 
contingut bastant museitzat, 
que no té aquest vessant de 
contacte amb l’entorn que 
volem impulsar nosaltres. 
També existeix a Berlín un 
altre espai, Urban Nation, 
que tampoc té contacte amb 
el barri; al contrari, més 
aviat el barri hi està en 
contra, perquè ha provo-
cat gentrificació, ja que al 
seu darrere hi hagut una 
operació immobiliària i, és 
clar, d’aquest model ens 
en volem allunyar. A Sant 
Petersburg, en canvi, hi ha 
un centre molt autogestio-
nat que de tant lliure mai 
saps ben bé què hi està pas-
sant, sense un discurs gaire 
definit, i tampoc volem 
arribar en aquest extrem. El 
que volem ser nosaltres és 
un espai de referència, un 
espai que la gent percebi 
com una cosa volguda i 
necessària per al barri.      

A.B.: La Nau Bostik, 
pel que he llegit, pot ser 
enderrocada per cons-
truir-hi una àrea resi-
dencial al voltant de la 
nova estació de tren de la 
Sagrera. Ho teniu present 
això?

X.B.: És cert que l’espai 
que ocupa la Nau Bostik està 
afectat pel Pla d’ordenació 
urbanística de la Sagrera, 
però ningú sap què acabarà 
passant, perquè aquest pla 
fa divuit anys que està atu-
rat i ara com ara no hi ha 
cap moviment en cap sen-
tit. D’altra banda, aquest 
Pla inclou un equipament 
cultural. Sí que és veritat 
que, tal com està dissenyat 
el Pla, l’equipament cul-
tural no està ubicat al lloc 
on hi ha la Nau Bostik, 
però nosaltres pensem que 
si es consolida el projecte 
Bostik Murals i la mateixa 
Nau Bostik com a centre 
cultural, costarà molt que el 

Govern municipal decideixi 
enderrocar un centre que 
es troba consolidat i molt 
actiu. La nostra aposta ara 
és atendre les necessitats 
del barri, ja que la Sagrera 
és un barri on hi ha molt 
poca oferta cultural.

A.B.: He llegit que 
Difusió és una entitat pio-
nera en la gestió de murs 
legals a Barcelona per 
desenvolupar-hi art urbà. 

X.B.: Sí. De fet, la nos-
tra associació va néixer per 
aquest motiu. Barcelona 
estava pintada de cap a 
peus i llavors, l’estiu del 
2005, diferents declara-
cions públiques van crear 
una opinió contrària a l’art 
urbà. Per altra banda, l’1 
de gener del 2006 va entrar 
en vigor una ordenança 
cívica que va fer esborrar 
tot el que hi havia pin-
tat i gairebé prohibir l’art 
urbà. Per aquesta raó vam 
crear l’associació Difusió 
i vam començar a buscar 
alguna escletxa en aquesta 
ordenança que, sota unes 
determinades condicions, 
permetés pintar a l’espai 
públic. D’aquesta mane-
ra vam organitzar, l’any 
2007, el primer festival 
d’art urbà de Barcelona 
i, arran d’aquest festival, 
vam començar un projecte 

de regulació de murs, de 
gestió d’espais públics des-
tinats a intervencions artís-
tiques autònomes. Perquè 
una cosa és anar a pintar 
a llocs de l’extraradi, on 
tothom sap que ningú no et 
dirà res, com ara els murs 
que tanquen les rieres, etc., 
i una altra cosa és pintar al 
bell mig del nucli urbà, en 
un lloc a la vista de tothom 
i de manera legal. Arran 
d’aquest primer festival, 
l’any següent, el 2008, vam 
fer un projecte que es deia 
Galeria Oberta, el primer 
mur on tothom podia anar 
a pintar, protegit en termes 
legals, després d’omplir un 
permís. I així va començar 
el festival anual Open Walls 
Conference, cada any en un 
districte diferent.        

A.B.: En el dossier de 
tallers que hi ha al vos-
tre web hi ha una “intro-
ducció” que és tota una 
declaració de principis: 
“La comunicació visual a 
l’espai públic està domi-
nada pel poder polític i 
la publicitat, pel que pro-
posem una resposta basa-
da en l’empoderament 
popular comunitari, que 
miri d’equilibrar aquest 
dèficit i de fer participar 
a la ciutadania d’aquesta 
lluita pel control del què 
es pot expressar o no a 
l’espai públic”.  [http://
www.difusor.org/docs/
Difusor-Tallers-2011.pdf]

X.B.: El nostre objectiu 
sempre ha estat defensar 
la llibertat d’expressió a 
l’espai públic i quan es va 
implementar l’ordenança 
que he esmentat abans, 
aquesta llibertat va quedar 
molt compromesa. Si ho 
pensem una mica, l’única 
comunicació que hi ha a 
l’espai públic són anuncis o 
senyals que indiquen què es 
pot fer i què no es pot fer. 
Tota la resta, a Barcelona 
i a les grans ciutats del 
primer món, està prohibit 
o fortament regulat. A la 
pràctica, o pagues o calla. 

Nosaltres sempre hem 
reclamat que hi hagi murs 
suficients destinats que la 
gent s’expressi, pinti millor 
o pinti pitjor. A nosaltres 
ens va passar una anècdota 
molt curiosa amb la pri-
mera Galeria Oberta, l’any 
2008. En aquella època, 
Barcelona estava plena de 
pintades demanant la lliber-
tat d’un anarquista empre-
sonat que es deia Amadeu 
Casellas. Eren unes pinta-
des que duraven 12 hores, 
com a màxim 24 hores, 
perquè de seguida eren 
esborrades. Llavors, en un 
dels murs habilitats dins 
el festival Galeria Oberta, 
quan estàvem blanquejant 
la paret per poder pintar, 
es va posar a ploure i vam 
haver de marxar corrents. 
L’endemà, quan hi vam 
tornar, vam trobar-nos que 
algú sobre la paret blan-
ca havia fet una pintada 
que deia “Llibertat Amadeu 
Casellas”. Quan ho vam 
veure, vam decidir deixar-
la i pintar en un altre tros 
de paret. Doncs aquella 
pintada es va estar allà sis 
mesos! Amb això vull dir 
que la llibertat d’expressió 
és important, però que 
sense projectes com el nos-
tre, la llibertat d’expressió 
a l’espai públic, artística o 
no, queda compromesa. 

A.B.: Quan dieu que el 
poder limita la comunica-
ció dels ciutadans, sem-
bla que els fets us estan 
donant la raó. Aquests 
darrers anys hem vist tui-
taires multats per fer acu-
dits, sentències de presó 
per lletres de cançons, 
exposicions fotogràfiques 
censurades, acusacions de 
delicte d’odi per criticar 
determinats estaments 
oficials... Per què el poder 
reacciona així?

X.B.: Aquí entraríem en 
un altre debat, però també 
et diré que el proper que 
portaran davant d’un jutge 
serà un grafiter per pintar 
de color groc una paret.

Obra de l'artista urbà Elian Chali realitzada a la nau que allotjarà 
el centre Bostik Murals - Foto Cristina Raso Boluda

Obra de l'artista urbà Fasim realitzada en el marc del 
festival Open Walls Conference 2016 - Foto Fer Alcala
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A finals del mes de gener, 
abans de l’aprovació defi-
nitiva dels pressupostos 
per a l’any 2019 en el Ple 
del 13 de febrer, el Govern 
municipal va presentar 
l’Audiència Pública del 
Pressupost amb la volun-
tat d’afavorir el diàleg i 
apropar la gestió muni-
cipal a la ciutadania. En 
aquest document s’exposa 
que el total dels comp-
tes ascendeixen a 30,5 
milions d’euros (un 2,6% 
menys –800.000 euros– 
que el 2018), mantenen 
la línia dels darrers anys i 
no incrementen la pressió 
fiscal per sobre de l’IPC. 
El pressupost municipal 
correspon a 1.198 euros 
per molinenc.

Les despeses fixes
Convé destacar que el 

77% de la despesa del pres-
supost ja està comprome-
sa. És a dir, no hi ha marge 
de decisió política sobre 
això. Són sous (ja es con-
templa l’increment del sou 
dels treballadors públics, 
aprovat pel Govern cen-
tral), subministraments, 
pagaments d’interessos 
i altres despeses obliga-
tòries. (Imatge 1)

Altres despeses
Les obres de refor-

ma de de l’avinguda de 
Barcelona i l’avinguda de 
València són la principal 
inversió recollida en els 
pressupostos. En el capítol 
d’inversions hi ha prevista 
una partida d’1,5 milions 
d’euros per afrontar la pri-
mera fase d’aquest projec-
te estratègic per a la vila.

La resta de les inversions 
(Imatge 2) es repartiran en 
la millora d’equipaments 
municipals (507.000 
euros), arranjament de 
carrers (190.000 euros) i 
la millora del camí del riu 
(90.000 euros). També s’ha 

dotat amb 88.000 euros les 
partides d’habitatge i del 
Pla especial de patrimoni, 
i la reserva de despeses 
preliminars per a la nova 
llar d’avis.   

L’endeutament previst
Es preveu que l’endeu-

tament per a aquest any 
2019 se situï en el 53,4%, 
un nivell que es manté 
estable des de l’any 2015 i 
que facilita prou marge per 
afrontar qualsevol inversió 
futura. (Imatge 3)

Destinació de la despesa 
-Es manté la dota-

ció del Servei d’Atenció 
Domiciliària i els recursos 
per al projecte de suport 
a persones amb dificultats 
físiques/psíquiques Vila 
Inclusiva. També conti-
nuarà la dotació en ajuts 
d’assistència social i en 
ajuts per als subministra-
ments de la llar. (Imatge 4)

-Continua el desenvo-
lupament del Pla LGTBI 
i es manté la dotació per 
a polítiques de joventut 
(campanyes de conscien-
ciació sobre drogues i 
agressions sexistes, cam-
panyes d’emancipació 
laboral i d’habitatge, crea-
ció del Consell de Joves).

-Es mantenen les sub-
vencions a autònoms i a 
aturats que s’estableixen 
com a autònoms, els recur-
sos per a les polítiques 
d’habitatge –incidint en 
el lloguer social i en la 
tinença intermèdia– i con-
tinuen els treballs per a 
la construcció d’una nova 
residència per a la gent 
gran.

-Polítiques per a la pro-
tecció del medi ambient: 
inversions en la millora 
de la xarxa de l’aigua i de 
l’entorn del riu Llobregat i 
Collserola, campanyes de 
sensibilització al voltant de 
la reducció i recuperació 

de residus, i aportacions 
a l’àmbit Llobregat (Parc 
Agrari, horts urbans, aigua-
moll, gual inundable, camí 
del riu) i Collserola (neteja 
de la riera de Vallvidrera, 
franges de seguretat de la 
Rierada, pla de prevenció 
d’incendis forestals)

El PSC critica 
els pressupostos

En un comunicat de 
premsa, el portaveu del 
Partit dels Socialistes de 
Catalunya, Xavi Paz, ha 
justificat la seva negativa 
a l’aprovació dels pressu-
postos a causa de la greu 
reducció en partides en 
polítiques socials, en temes 
culturals i en el foment 
de l’ocupació. Xavi Paz 
també ha denunciat el greu 
oblit de zones importants 
del municipi, com el barri 
del Canal: “No hi ha cap 
euro dedicat a la reforma 
del Parc de les Palmeres. 
No hi ha cap euro dedicat 
a la reforma del passeig Pi 
i Margall (en el seu tram 
de la carretera al parc) i 
no hi ha cap euro per a 
la reforma del carrer Sant 
Isidre”. 

A més, Paz ha afirmat 
que els socialistes “veiem 
amb molta preocupació 
i alhora sorpresa com 
disminueixen els diners 
per a les polítiques de 
l’habitatge o les polítiques 
d’igualtat o els recursos 
per als plans d’ocupació 
propis de l’Ajuntament. 
Ja estem acostumats a 
les incoherències dels 
regidors de la CUP, però 
aquestes les superen”. 

El regidor Miguel 
Zaragoza va indicar en el 
debat pressupostari que 
“no compartim en abso-
lut que diners rebuts 
per l’Ajuntament per a 
l’aprofitament urbanístic 
de ca n’Iborra s’utilitzin 
per finançar la reforma 
de la carretera. Desviar 
300.000 euros de políti-
ques del sòl i l’habitatge 
per acabar de finançar 
la reforma de la carrete-
ra és estar desconnectat 
d’una de les grans pre-
ocupacions del moment, 
com és la necessitat de 
fer actuacions en les 
polítiques públiques de 
l’habitatge”.     

Redacció

El pressupost de l’Ajuntament per al 2019 és 
de 30,5 milions d’euros, un 2,6% menys que el 2018

(1)

(3)

(4)

(2)
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 El 29 de gener passat, pocs 
minuts després de les 11 
de la nit es va produir un 
incendi a l’interior del dipò-
sit municipal de vehicles, 
situat al costat de l’Espai 
Mariona, al carrer  Primer 
de Maig. Un vehicle va 
quedar totalment calcinat 
i tres més es van veure 
afectats.

Segons expliquen veïns 
que viuen a la zona, “pri-
mer s’ha sentit com un 
petard i just després com 
un altre petard molt més 

fort; en sortir als balcons 
hem vist com cremava una 
furgoneta blanca i després 
un, dos, tres vehicles entre 
sorolls, esclats i fum”.

Els Mossos d’Esquadra 
estan investigant les causes 
que van provocar el foc. En 
l’extinció de l’incendi hi 
van participat tres dotacions 
de bombers i efectius de 
la Guàrdia Urbana. En poc 
menys d’una hora el foc es 
va donar per apagat.

Redacció

El 26 de gener passat, 
els Mossos d’Esquadra 
van detenir una dona de 
nacionalitat espanyola, de 
31 anys i veïna de Sant 
Feliu de Llobregat, com 
a presumpta autora de set 
robatoris amb violència i 
intimidació a benzineres de 
Molins de Rei i Sant Feliu 
de Llobregat.

El primer dels robato-
ris el va cometre el mes 
d’agost en una benzinera 
de Sant Feliu. L’autora de 
l’atracament va amenaçar 
la dependenta amb un gani-
vet de fulla ampla i d’uns 
30 centímetres de llargada. 
L’11 de desembre, la dona 
va cometre un segon roba-
tori amb violència i intimi-
dació a la mateixa benzine-
ra i el 22 de desembre va 
cometre un tercer atraca-

ment en una altre benzinera 
de Sant Feliu de Llobregat, 
amb el mateix modus ope-
randi. La mateixa autora va 
cometre quatre atracaments 
més, sempre en benzineres, 
els dies 16, 18, 20 i 24 
de gener a Molins de Rei 
i Sant Feliu de Llobregat. 
En el darrer atracament va 
utilitzar la violència quan 
la víctima, un treballador de 

l’establiment, es va voler 
amagar per salvaguardar 
la seva integritat física. 
Sempre actuava al vespre, 
moments abans del tanca-
ment de la benzinera, quan 
hi havia menys afluèn-
cia de clients, i en algun 
cas va utilitzar un vehicle 
amb les plaques ocultes. 
L’autora també hauria robat 
en un centre d’estètica de 
Sant Joan Despí i en una 
benzinera de Cornellà de 
Llobregat.

Després de passar a dis-
posició judicial, la jutges-
sa encarregada del cas va 
decretar el seu ingrés a la 
presó.

Redacció

Agents dels Mossos 
d’Esquadra van detenir, 
la matinada del passat 23 
de gener, dos homes que 
estaven forçant una finestra 
d’un habitatge de Molins de 
Rei. La ràpida acció policial 
va ser possible gràcies a 
l’avís d’un veí. 

En dues setmanes, entre 
el 21 de gener i el 2 de 
febrer, els Mossos van dete-
nir 22 homes de naciona-
litats albanesa, colombia-
na, dominicana, espanyo-
la, georgiana, marroquina 

i senegalesa, amb edats 
compreses entre els 16 i 
els 55 anys, com a pre-
sumptes autors de robato-
ris amb força a municipis 
de les comarques del Baix 
Llobregat i el Garraf.

Després de passar a dis-
posició judicial, dos dels 
detinguts van ingressar a la 
presó, un va ser internat en 
un centre de menors, dos 
en un centre d’internament 
d’estrangers i 17 van quedar 
en llibertat amb càrrecs.

Redacció

Crema un cotxe del dipòsit 
municipal de vehicles

El sindicat de policies 
CSIF ha denunciat el cap 
de la Policia Local, Jordi 
Molina, per, suposadament, 
fer negocis amb la revenda 
de vehicles de segona mà a 
través d’Internet.

Segons la denúncia del 
sindicat CSIF, Molina apro-
fitava el seu càrrec per, a 
través del Sistema d’Infor-
mació Policial (SIP), con-
nectar-se a la base de dades 
de la Direcció General de 
Trànsit (DGT) i aconseguir 
informació privilegiada dels 
vehicles que després reve-
nia a través de plataformes 
digitals com Wallapop. 

Molina, que té una baixa 
laboral de llarga durada, ha 
negat els fets i ha assegurat 
que es tracta de lluites per-
sonals i internes en el cos 
policial per fer-se amb el 
seu càrrec i, per tant, amb el 
comandament de la Policia 
Local de la vila. 

Aquesta és la quarta 
denúncia que, per dife-
rents motius, s’ha presentat 
contra el cap de la Policia 
Local. Les tres anteriors 
van ser arxivades. 

El Llaç ha pogut saber 

que una auditoria interna 
feta dins el cos de la Policia 
Local revela que s’hauri-
en emprat eines de feina 
policials per, entre d’altres, 
espiar regidors de l’Ajun-
tament, tant de l’equip de 
govern com de l’oposició.

Fonts municipals han 
confirmat a aquesta redac-
ció la veracitat tant de la 
denúncia del sindicat CSIF 
com de l’auditoria, i que 
han intentat fer de medi-
adors entre les dues parts 
enfrontades, sense que per 
ara se n’hagin sortit.

Agents de baixa 
laboral per la Fira

Segons informacions 
recopilades per el Llaç de 
diverses fonts, durant la Fira 
de la Candelera hi havia 
una vintena d’agents de la 
policia local de baixa labo-
ral. El regidor de Seguretat 
Ciutadana i Protecció Civil, 
Anton Pedrola, afirma que 
no pot facilitar la dada 
exacta d’agents que estaven 
de baixa, perquè “és una 
informació reservada per 
qüestions de seguretat”. 
“En tot cas, puc assegurar 

que per la Fira es van 
cobrir tots els torns pre-
vistos d’agents i que no 
va haver-hi cap mancança 
d’efectius”, afegeix el regi-
dor. Pedrola també afirma 
que “no es va contractar 
ningú per suplir la feina de 
la Guàrdia Urbana”  i que 
va ser decisió d’Expoges-
tió, l’empresa que organitza 
la Fira, “reforçar també 
la vigilància privada noc-
turna perquè enguany 
hi havia expositors que 
havien portat material 
més valuós i sensible, i 
perquè s’havien reubicat 
moltes de les parades”. 
Els Mossos d’Esquadra 
sí que van reforçar el seu 
dispositiu habitual a causa 
de “la gran afluència de 
persones que s’esperava i 
el perfil de les visites insti-
tucionals que enguany va 
rebre la Fira”.

Segons informacions 
facilitades per l’Ajunta-
ment, durant els tres dies 
de Fira es van registrar 3 
denúncies de furts enfront 
de les 8 de l’edició del 2018 
i les 5 del 2017.

Redacció

Denuncien el cap de la Policia Local per vendre 
cotxes a través de plataformes d’Internet

Ingressa a presó una dona per 
haver robat a benzineres de la vila

Detenen dos lladres quan 
intentaven entrar en un pis

Vicenç Joan Camps

C
ed

id
a 

pe
ls

 m
os

so
s 

d'
es

qu
ad

ra

El Llaç 552.pdf   13 25/02/2019   11:13:09



14
núm. 552 febrer 2019

A la segona ha estat la 
vençuda. Deu dies després 
del primer intent, Ramon 
Sánchez Gil del Partit 
Demòcrata Europeu Català 
(PDeCAT) s’ha convertit 
en el nou alcalde de Molins 
de Rei per al que queda 
de legislatura. Substitueix 
en el càrrec el seu com-
pany de partit Joan Ramon 
Casals que ha abandonat 
l’Alcaldia per poder facili-
tar el relleu al capdavant de 
la seva formació política, ja 
que Sánchez serà el candi-
dat de Junts x Molins a les 
properes municipals del 26 
de maig.

En un Ple extraordina-
ri celebrat el passat 14 de 
febrer, Ramon Sánchez va 
ser escollit alcalde amb 
set vots favorables. També 
van presentar candidatura 
a l’Alcaldia Xavi Paz, del 
PSC; Ana Aroca, de Molins 
Camina, i Júlia Fernández, 
d’ICV-MES.

En el seu discurs de 
presa de possessió, Ramon 
Sánchez va anunciar que 
aquests quatre mesos seran 
“de continuïtat i de millo-
ra en tot allò que sigui 
possible” i va afegir que el 
seu objectiu final “és millo-
rar la qualitat de vida i les 
oportunitats de futur de 
tots els molinencs i moli-
nenques”. Va assegurar 
que assumia el càrrec “amb 
sentit de responsabilitat” 
i que era “conscient de 
les limitacions” que tindrà 
d’aquí a les eleccions, pel 
poc temps que queda.

Abans de l’elecció de 

Sánchez com a nou alcalde 
de la vila es va produir la 
renúncia de l’anterior bat-
lle, Joan Ramon Casals, 
que recentment ha assu-
mit el càrrec de cap de 
l’oficina del president de 
la Generalitat, Quim Torra. 
Casals també deixa l’acta 
de regidor. En el seu dis-
curs de comiat, el ja exal-
calde va fer un repàs a la 
tasca feta al capdavant de 
l’Alcaldia molinenca i va 
tenir paraules d’elogi per 
als que han estat socis de 
govern: el PSC, amb Xavi 
Paz al capdavant, i, darre-
rament, amb els regidors de 
la CUP i ERC.

Primer intent fallit
Tot estava a punt per-

què el relleu a l’Alcaldia es 
fes el 4 de febrer. Cadires 
reservades a primera fila 
per als familiars de Joan 
Ramon Casals i també per 
als de Ramon Sánchez, 
el qui havia de ser el seu 
substitut. Però tots se’n van 
haver d’anar amb la cua 
entre les cames i molt enut-
jats.

Semblava que el 
PDeCAT ho tenia tot lligat 
amb la CUP i ERC, els 
seus socis de govern, per 
fer el relleu a l’Alcaldia, 
però a l’hora de la veritat, 
els cupaires van canviar de 
parer. 

Perquè tot sortís tal com 
havia previst el PDeCAT, 
calia primer que el con-
sistori aprovés la urgència 
per a la celebració d’un Ple 
extraordinari en què Joan 

Ramon Casals renunciava 
al càrrec d’alcalde. I d’aquí 
no es va passar. Després de 
diverses reunions i trobades 
força tenses, i fins i tot amb 
l’especulació que la majo-
ria de partits del consistori 
s’havien posat d’acord a 
votar la candidata de Molins 
Camina, Ana Aroca, com 
a alcaldessa, Joan Ramon 
Casals va decidir suspendre 
la celebració del Ple. 

Davant de les crítiques 
rebudes per l’intent fallit de 
relleu a l’Alcaldia, Casals 
va etzibar que “la vara 
d’alcalde es guanya a les 
eleccions i no als despa-
txos”.

Justificació de la CUP i 
dimissió de Laura Munt

La CUP va argumentar, 
entre uns altres motius, 
que volia votar en contra 
del relleu perquè el canvi 
d’alcalde no estava contem-
plat en el pacte de govern 
signat entre cupaires, repu-
blicans i el PDeCAT. Dues 
de les tres parts d’aquest 
acord de govern van confir-
mar, però, que, si bé aquest 
punt no estava recollit per 
escrit, Joan Ramon Casals 
ja els havia dit, durant les 
negociacions, que la seva 
intenció era no acabar la 
legislatura per cedir el pas 
al candidat de la seva for-
mació, una pràctica perme-
sa i que en els darrers anys 
s’ha fet a molts munici-
pis governats per diferents 
colors polítics, i que no és 
la primera vegada que es fa 
a la vila.

La CUP també dema-
nava temps per poder-ho 
debatre en assemblea amb 
els seus militants i prendre 
una decisió sobre el cas, 
assemblea que es va fer el 
8 de febrer i en la qual es 
va decidir, “per responsa-
bilitat” de govern, facilitar 
el relleu. Aquella setmana 
hi va haver alguna reunió 
entre representants de la 
CUP i del PDeCAT per 
rebaixar la tensió i poder 
seguir governant en coali-
ció el que queda de legis-
latura, tot i les importants 
diferències.  

De fet, al terme del Ple 
d’investidura del nou alcal-
de, la CUP afirmava en un 
comunicat que donaven 
“per esgotat el pacte de 
govern”, tot i que conti-
nuaran en el Govern fins a 
finals de legislatura perquè 

“creiem que seria irres-
ponsable marxar quan van 
mal dades. Ens quedem per 
continuar treballant per 
aquells compromisos que 
vam prendre el desembre 
del 2017, perquè seguim 
creient, tal com ho fèiem 
llavors, que són bons per a 
Molins de Rei. I per donar 
el màxim compliment 
possible a les legítimes 
demandes del personal de 
l’Ajuntament”.

La regidora de la CUP, 
Laura Munt, en desacord 
amb la manera d’actuar 
dels seus companys de for-
mació va decidir presentar 
la dimissió com a regidora, 
relleu que es preveu que es 
faci efectiu en el proper Ple 
de la corporació, previst per 
al 5 de març.

Creuament de 
comunicats

Tot i que algunes veus 
van acusar Joan Ramon 
Casals i el seu equip 
d’actuar amb “”prepotèn-
cia” perquè “volien can-
viar l’alcalde amb només 
6 vots de 21”, la CUP va 
centrar totes les mirades, ja 
que la majoria els culpava 
del desgavell viscut. Per 
aquest motiu, van ser els 
primers a reaccionar. Pocs 
minuts després del Ple van 
emetre un comunicat en què 
s’afirmava que la seva for-
mació “s’ha manifestat his-
tòricament en contra dels 
moviments electoralistes i 
contra la professionalitza-
ció de la política. Per tant, 
aquest canvi d’alcaldia 
suposava una contradicció 
que volíem analitzar amb 
calma”.

Un dia després, el soci 
de govern majoritari, 
PDeCAT, sota el paraigua 
de Junts per Molins, que és 
el nom amb què es presen-
taran a les properes muni-
cipals, explicava que a les 
7 de la tarda, mitja hora 

abans de la celebració del 
Ple extraordinari “la CUP 
ens convoca a una reunió 
d’urgència per sol·licitar 
l’ajornament del Ple i ens 
manifesten la necessitat 
de consultar amb la seva 
assemblea una proposta 
que sorgeix del PSC, de 
Molins Camina i d’ICV per 
tal de proposar la candida-
ta de Molins Camina com 
a alcaldable de Molins de 
Rei. Un grup que a les 
darreres eleccions muni-
cipals va rebre únicament 
800 vots” i continua dient 
que “no legitimem aquesta 
manera de fer, amb pactes 
obscurs de despatxos que 
no respecten els resultats 
electorals”.

El tercer soci de govern, 
ERC, amb dos dels tres 
regidors apartats del partit i 
amb totes les energies dedi-
cades en aquell moment a 
convèncer els membres de 
la llista electoral del 2015 
que renunciessin a poder 
ser regidors en benefici del 
seu cap de llista, Marcel 
López, van fer mutis i  no 
van reaccionar fins 10 dies 
després, just quan el canvi 
d’alcalde ja estava del tot 
lligat entre el PDeCAT i 
la CUP. 

El principal grup de 
l’oposició, el PSC, per a 
molts el partit que, amb 
vista a les properes muni-
cipals, va sortir més bene-
ficiat del desgavell viscut 
aquell dia, va criticar “la 
sortida en fals de l’alcalde, 
el desgovern, la desorganit-
zació i la improvisació que 
actualment pateix Molins 
de Rei”, situació que atri-
buïen a “l’abús d’autoritat 
de Joan Ramon Casals, 
que ja fa mesos ha deixat 
d’exercir d’alcalde de 
Molins de Rei”. Els socia-
listes molinencs assegura-
ven que “estarem en totes 
les solucions d’urgència i 
constructives que tinguin 

Canvi d’alcalde al segon intent
Ramon Sánchez substitueix Joan Ramon Casals

L’actual alcalde va néixer a Molins de Rei l’any 1970. 
Casat i amb dos fills, és tècnic superior en arts gràfi-
ques per l’Institut d’Escoles Professionals Salesianes 
de Sarrià. Des del 1997 és el responsable d’una empre-
sa familiar de material d’oficina ubicada a la vila. 
Fins al seu nomenament com a alcalde de Molins de 
Rei, ha estat tinent d’alcalde i president de l’Àrea de 
Sostenibilitat i Territori, així com regidor d’Obres i 
Llicències, d’Economia i Finances, i regidor de Fira.

Redacció

Ramon Sánchez Gil
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un consens ampli, de tots 
els grups municipals, per 
avançar concretament en 
els acords d’urgència que 
permetin resoldre la situa-
ció d’elevada conflictivitat 
en els recursos humans de 
l’Ajuntament, denunciada 
recentment pels sindicats” 
i feien una crida “a la resta 
de forces polítiques” del 
consistori “a evitar les 
maniobres de regat curt i 
que acaben en el ridícul”. 
Res deien de la possible 
proposta de convertir Ana 
Aroca en l’alcaldessa del 
municipi, tal com els havia 
acusat el PDeCAT.

Per la seva part Molins 

Camina, que també havia 
estat en el centre de la polè-
mica, afirmava que s’havia 
arribat “a la fi d’un cicle” i 
que l’actual mandat muni-
cipal estava “esgotat”. Per 
a aquesta formació “el pri-
mer repte a què cal donar 
resposta és la situació 
insostenible en què es tro-
ben els treballadors i tre-
balladores municipals. Una 
situació en la qual no es 
cobreixen les baixes ni les 
jubilacions, i es precaritza 
la situació dels treballa-
dors i treballadores, amb 
interinatges de més de 20 
anys en alguns casos”. Els 
comuns tampoc deien res 

de les acusacions fetes pel 
PDeCAT.

Sí que s’hi va referir en 
aquesta qüestió Iniciativa 
per Molins de Rei en asse-
gurar que “no vam par-
ticipar ni consensuar cap 
proposta de nomenament 
d’un/a alcalde/essa alter-
natiu/iva”, tot i que eren 
partidaris de crear “un 
govern provisional de 
consens, que no paralitzi 
el normal funcionament 
de l’Ajuntament i que no 
comprometi  projectes si 
no són consensuats, fins 
que es constitueixi un nou 
govern resultant de les 
eleccions municipals del 26 

de maig”, un govern que, 
segons la seva proposta, 
“hauria d’estar encapçalat 
per un regidor o regidora 
que no es presenti a les pro-
peres eleccions com a cap 
de llista, per descartar cap 
malentès respecte a la uti-
lització del seu rol” i amb 
la finalitat de “portar la 
direcció de l’Ajuntament de 
manera consensuada fins 
a acabar aquesta legisla-
tura”.

També hi van voler dir 
la seva dos partits que no 
tenen representació en el 
consistori. Moviment 15 
Arcades, que es presenta-
rà per primera vegada a 

uns comicis municipals, 
afirmava que “malaurada-
ment, cada dia que passa 
es va consolidant el mal 
costum de la política de 
baixa estofa, centrada 
en l’egoisme partidista i 
l’oblit desvergonyit de les 
problemàtiques que pateix 
la vila”, mentre que el 
Partit Popular qualificava 
de “vergonyós espectacle” 
el que s’havia viscut el 4 de 
febrer a la sala de plens, un 
dia que se’n dubte passarà a 
la història de la vida políti-
ca molinenca.

Josep Ferrer

Marcel López, cap de llista 
a les municipals per part 
d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (ERC), és el 
nou regidor de la formació 
republicana en substitució 
del dimissionari Eduard 
Suárez.

A només tres mesos de 
les municipals, ERC ha 
hagut de fer mans i màni-
gues perquè Marcel López 
pogués ser regidor del con-
sistori molinenc, ja que a 
les darreres municipals, les 
del 2015, no anava ni a la 

llista electoral. Per acon-
seguir-ho han convençut 
tots els militants i simpa-
titzants que formaven part 
de la llista electoral, perquè 
renunciessin a la possibi-
litat de ser regidors, tasca 
que no ha estat gens fàcil 
per l’oposició d’alguns dels 
afectats. 

El candidat republicà 
disposarà de tres mesos 
per donar-se a conèixer a 
la població en la tasca de 
govern que assumeix com 
a regidor. “Estic il·lusionat 

per poder començar a tre-
ballar per Molins de Rei 
des de l’Ajuntament”, afir-
ma López en un comunicat 
de premsa.

Redacció

La regidora de Molins 
Camina, Ana Maria Aroca, 
repetirà com a cap de llis-
ta d’aquesta formació a les 
properes eleccions munici-
pals, després de finalitzar 
el procés de primàries de 
Podem Molins de Rei.

El passat 3 de febrer, 
coincidint amb la Fira de la 
Candelera, en l’assemblea 
presencial que es va fer a 
l’Espai Jove es van ratificar 

els resultats de les primàries 
i es van aprovar els primers 
llocs de la llista electoral 
que molt probablement es 
presentarà amb el nom de 
Molins Camina-Podem. 
Acompanyaran Aroca 
Miguel Ángel Pozo, Iván 
Torres, Maria Teresa Polo, 
Gemma Millán i Pedro José 
Ríos.

Redacció

Les properes eleccions 
municipals comptaran amb 
una formació que es pre-
senta per primera vegada 
als comicis. Es tracta del 
Moviment 15 Arcades, un 
grup creat per joves del 
municipi que volen incidir 
en la política local i tenir 
representació en el consis-
tori.

El cap de llista serà el 
jove Joan Albert Fabra 
Barrios, de 21 anys i estu-
diant d’Economia i Dret. 
L’acte de presentació de 
la candidatura es va fer el 
passat 9 de febrer a la sala 
Gòtica. En els parlaments, 
Fabra va criticar la gestió 

de l’actual equip de govern 
i va qualificar de “corrup-
ció” el fet que Joan Ramon 
Casals hagi abandonat l’al-
caldia “marxant a servir 
cafès a Quim Torra a 11 
setmanes de les elecci-
ons”.

L’acte es va cloure amb 
la lectura de poemes amb 
la veu d’Alexandra Morera 
i amb l’actuació d’en Pier, 
qui, entre altres temes, va 
interpretar el seu famós 
“Avui he tornat”.

La llista del Moviment 
15 Arcades està forma-
da per: Joan Albert Fabra 
Barrios, Iker Freiria Tomàs, 
Marta Riera Aguilar, 

Raquel Scappini Silva, 
Ricard Parera Valenzuela, 
Luis Grané López, Teresa 
Belmonte Hernández, 
Adaia Xambó Port, 
Arnau Fandos Garcia, 
Judith Herrera Gastó, Pau 
Mercier Fernández, Marta 
Mas Taylor, Luis Enrique 
Hijuelos, Gisela Domínguez 
Pastor, Arnau Junoy Peris, 
Cristina Palomino Martínez, 
Manel Garcia Franco, Iman 
El Haddibui Kanjo, Xavier 
Martí Perez, Marcel Fornós 
Lao i Ana Belén Cantudo 
Callado.

Redacció

El Partit Popular (PP) ha 
designat Antonio Valverde 
Cornejo com a cap de llis-
ta amb vista a les prope-
res municipals. Nascut a 
Barcelona fa 49 anys, casat 
i amb dos fills de 13 i 9 
anys, viu a Molins de Rei 
des de l’any 2006. Advocat 
de professió, treballa en una 
corredoria d’assegurances. 
Tot i que fa més de 20 anys 
que milita al PP, fins ara no 
havia participat activament 
en la política.

Antonio Valverde assu-
meix el repte d’encapçalar 
la candidatura del PP amb 
l’objectiu de “formar un 
partit popular que sigui 
contundent a l’hora de 

defensar la Constitució 
espanyola i la unitat d’Es-
panya, i que adopti les 
millors mesures per fer 
de Molins de Rei una vila 
segura, moderna, eficaç, 
en la qual els molinencs 
estiguin a gust”.

Redacció

Ana Maria Aroca encapçalarà la 
llista de Molins Camina-Podem 

Antonio Valverde és el cap 
de llista del Partit Popular

El jove Joan Albert Fabra encapçalarà 
la llista del Moviment 15 Arcades

Marcel López, nou regidor d’ERC
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Premsa Comarcal

Redacció
La nova maqueta, rea-

litzada per l’escultora tàc-
til, Ana María Marín, està 
emplaçada de forma perma-
nent a l’espai cotxeres del 
Palau Güell de la Diputació 
de Barcelona. Forma part 
del programa la Mirada 
Tàctil. Es tracta de l’inici 
d’un recorregut sensorial 
que, amb una visita guiada 
permet a les persones amb 
discapacitat visual copsar 
l’espai i la bellesa d’una de 
les primeres obres d’Antoni 
Gaudí. 

És la primera vegada 
que en Joan visita el Palau 
Güell. La seva vista ja no és 
el que era, però el seu gust 
per la cultura continua in-
tacte. Sap que davant d’ell 
es troba la gran escalinata 
principal, comença a pujar, 
pot palpar, sentir i “veure” 
una de les grans obres de 
Gaudí. 

El Palau Güell ofereix 
un ampli ventall de pos-
sibilitats per facilitar la 
transmissió dels continguts 
a grups de visitants que re-
quereixen especial atenció 
visual, auditiva i cognitiva, 
i assegurar l’accessibilitat 
cultural a tots els visitants.

En matèria de cultura, 
la Diputació de Barcelona 
ha assolit i consolidat els 
darrers anys un elevat grau 
de compromís i de servei 
envers els ajuntaments i 
la ciutadania. 

Es treballa en àmbits 
com el patrimoni cultural, 
la difusió artística, els re-
cursos, les activitats cul-
turals, i també la cultura 
popular i tradicional. 

Un bon exemple és la 
Xarxa de Museus locals 
integrada per 68 equipa-
ments de 52 municipis i 
coordinada per l’Oficina de 
Patrimoni cultural de la Di-
putació que posa a l’abast 
dels municipis serveis i ac-
cions destinades a millorar 
la gestió, la conservació i la 
difusió del patrimoni i dels 
equipaments museístics. 
L’objectiu és que esdevin-
guin espais referents de 

Connectats 

La Diputació  
de Barcelona 
treballa perquè 
tothom tingui 
accés als  
equipaments 
culturals

preservació de la identitat 
i la memòria col·lectiva, al-
hora que nous llocs d’apre-
nentatge, de socialització, 
d’oci i de desenvolupament 
del territori.

En paral·lel, l’Oficina 
de Patrimoni cultural posa 
a l’abast d’equipaments 
culturals exposicions iti-
nerants produïdes per 
l’OPC i pels museus que 
formen part de la Xarxa. 
La Diputació es fa càrrec 
de la coordinació de la iti-
nerància de les exposicions 
a cadascun dels municipis 
que apropen els museus i 
el seu patrimoni a tota la 
societat. 

BIBLIOTEQUES:  
ACCÉS DIRECTE A LA  
INFORMACIÓ, EL  
CONEIXEMENT I LA 
CULTURA

El camí és llarg, ple de 
revolts, la carretera sinuosa 
i la pluja persistent comen-
ça a transformar-se en flocs 
de neu. Tot i així en Sergi 
Escayol, conductor i auxi-
liar de biblioteca i Mont-
serrat Fàbregas, directora 
del Bibliobús Puigdon de la 
Xarxa de Biblioteques Mu-
nicipals de la Diputació de 
Barcelona ho tenen molt 
clar. Tenen una cita, cada 
dia, en aquesta ocasió amb 

Museu Víctor Balaguer. FOTO: RAMON 

Bibliobús. FOTO: ÒSCAR FERRER I DIPUTACIÓ

Biblioteca de Vilassar de Mar. FOTO: PAU FABREGAT I DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Escalinata principal del Palau Güell. FOTO: PAÑAU GÜELL

els usuaris de Vilanova de 
Sau. Tot i les inclemènci-
es del temps, ells ja estan 
acostumats i han de donar 
servei, sobretot als usuaris 
més joves que esperen amb 
il·lusió que arribi el servei 
de biblioteca al seu poble. 

Aquest és un dels ser-
veis que des de la Diputació 
de Barcelona es dona a la 
ciutadania de la demar-
cació. Els bibliobusos ofe-
reixen servei bibliotecari 
itinerant a 110 municipis 
i més de 160.000 persones. 
L’objectiu és proporcionar 
a les poblacions de menys 
de 3.000 habitants un accés 
als llibres i a la informació 

M

Ó D
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a la cultura La Xarxa de 
Biblioteques 
Municipals de 
la Diputació de 
Barcelona aplega 
226 biblioteques i 
10 bibliobusos 

igual al que tenen les po-
blacions més grans, amb 
biblioteques estables, per 
facilitar l’accés a la cultu-
ra, el lleure i la informació 
a tothom.

La Xarxa de Bibliote-
ques i el nou model Bibli-
oLabs –biblioteques tec-
nològiques, interactives 
i especialitzades de nova 
generació on es genera co-
neixement- són un dels es-
tendards de la corporació.

Amb el BiblioLab, la 
Diputació vol fomentar la 
creativitat de la ciutada-
nia, habilitats de gran va-
lor en el desenvolupament 
de les persones en àmbits 
com l’educació, la cultura 
i l’emprenedoria.

A través de les 226 
biblioteques i els 10 bi-
bliobusos que formen la 
Xarxa reben servei més 
de 5 milions i mig de per-
sones de 253 municipis. 
O el que és el mateix: el 
98% de la població de la 
demarcació. Més de la 
meitat d’aquesta població 
–prop de 3 milions de per-
sones– disposen del carnet 
d’usuari, que els permet 
gaudir dels serveis de les 
biblioteques municipals. 
Un servei que té més de 18 
milions de visites anuals i 
més de 12 milions de prés-
tecs anuals. I és que més 
del 96% de municipis de 
més de 5.000 habitants i el 
88% dels municipis entre 
300 i 3.000 habitants de la 
demarcació disposen de 
cobertura bibliotecària.

Precisament, durant 
el 2018, la Biblioteca de 
Sallent -que va ser la pri-
mera biblioteca pública 
que la Mancomunitat de 
Catalunya va construir a 
la demarcació de Barcelo-
na va celebrar cent anys. 
Amb ella es començava a 
gestar l’actual Xarxa de 
Biblioteques Municipals, 
que gestiona la Diputa-
ció de Barcelona amb els 
ajuntaments, per garantir 
l’equilibri territorial i la 
qualitat del servei i l’accés 
de tota la ciutadania a la 
informació, el coneixe-
ment i la cultura.

Més de 20 milions de visites

 La millora 
constant en les 
infraestructures 
bibliotecàries i en 
els serveis virtuals, 
que donen res-
posta als usuaris 
analògics, semi-
digitals i digitals, 
es veu també 

resposta ciutadana 

a aquesta oferta. 
Les biblioteques 
van registrar més 
de 20 milions de 
visites al llarg de 
l’any, entre 
presencials 
i virtuals, 
el que signi-

dia, gairebé 
100.000 persones 

interactuen amb 
la seva biblioteca 
municipal.

ANENT

DE BARCELONA

Bibliobús Puigdon. FOTO: DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Museu Romàntic Can Llopis. FOTO: RAMON MANENT

Premsa Comarcal
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No era conscient que estiguessin abusant d’ella. 
Només pensava en millorar. En convertir-se en 
una gran triatleta. Estava encegada. La Cristina va 
conèixer Leo Armentano fa uns quants anys. Ell es 
va oferir per entrenar-la gratuïtament. Li va dir que 
tenia potencial. Ell, un dels millors entrenadors de 
natació a Espanya durant molts anys, figura reco-
negudíssima en el món del triatló, estava disposat a 
convertir aquesta noia que tot just acabava de supe-
rar els 20 anys en una gran atleta. I de franc.

Es van conèixer a la piscina de Pallejà i el pri-
mer dia d’entrenaments van acabar els exercicis a 
la zona alta del poble. Un lloc discret però ni molt 
menys amagat. Amb gent passejant amunt i avall. 
Armentano li va fer fer estiraments i mentre la 
guiava li va passar la mà per dins del pantaló, tocant 
l’abductor i fregant les parts íntimes. Era el primer 
dia. No va saber frenar-lo i això li va donar via lliu-
re: s’havia convertit en la víctima perfecta.

Els entrenaments acabaven sempre a casa d’ella. 
La feia despullar, completament nua sobre el terra, 
i cada cop que li feia fer una abdominal hipopres-
siva la tocava mentre li parlava de detalls tècnics. 
Tocaments vaginals. Fins a “10 segons” prement el 
seu òrgan sexual mentre ella feia força. (...)

Els abusos van durar un any. “Pensava que 
m’havia seleccionat perquè veia potencial en mi, 
fins que vaig veure que era per abusar de mi”. I 
va dir prou després de parlar-ne amb un amic. Van 
estar sis mesos sense veure’s, però el va acabar 
perdonant. (...)

Va arrencar la seva carrera com a entrenador 
de natació a Molins de Rei. No gaire lluny d’on 
viu ara, amb els trens ressonant periòdicament 
davant de casa. D’allí va saltar a Olot, després a la 
residència Blume i posteriorment a Las Palmas, on 
va estar-se sis anys. Era un dels millors tècnics de 
natació de tot Espanya, amb mètodes poc conven-
cionals, com expliquen la majoria d’entrenadors 
que el van conèixer. Però tot es va començar a trun-
car el 2003, quan va ser condemnat a dos anys de 
presó per abusar de tres nedadores, una de les quals 
menor. S’aprofitava de l’esperança de les noies de 
participar en campionats i se les enduia a una sala 
on –sempre a soles– els feia “adoptar postures 
indecoroses i els feia tocaments al pits, natges i fins 
i tot la vagina”, tal com va detallar la sentència. (...) 
La notícia va sortir a la llum quan era a Astúries 
treballant, i això va fer que hagués de marxar preci-
pitadament per tornar a Catalunya.

A Sant Feliu de Llobregat s’hi va estar tres anys, 
fins que el 2009 el CN Lloret (...) va anar-lo a bus-
car. Dins del món de la natació, molta gent coneixia 
la història d’Armentano, però ningú va alertar la 
cúpula lloretenca dels antecedents que tenia l’home 
que s’encarregaria de gestionar els nedadors, la 
majoria menors. Durant aquests anys va compagi-
nar la feina a Lloret amb la direcció tècnica del Prat 
Triatló. Començava a reorientar la seva carrera.

Deu anys després (...) va tornar-hi. Va ser a 
Pontevedra, en uns campionats d’Espanya celebrats 
entre el 23 i el 26 de juliol. El primer dia, després 
de dinar, va fer pujar a la seva habitació una menor, 
la Mònica –nom fictici–, per si volia recuperar el 
mòbil. Allà, a la 401, li va fer fer estiraments i li va 
demanar que es tragués la part superior del banya-
dor. Davant la sorpresa de la noia, ell va abaixar-li 
una tira i va tocar-li un pit fins que ella va apartar-
se’n. Armentano va demanar-li que no ho expliqués 
a ningú, perquè li podia crear problemes importants. 
L’endemà, però, els impulsos més primaris van 
guanyar i va tornar a demanar-li que pugés a la 401 
per tornar a fer estiraments. Ella ho va denunciar i 
el cas –jutjat a Pontevedra– va acabar amb una con-
demna d’un any de presó. La sentència va dictar-se 
el 29 de març del 2016, i la pena quedava suspesa 
mentre no cometés cap més abús en els següents 3 
anys.

(...) Abans que se sabés la sentència del cas de 
Pontevedra, ja el van denunciar per un altre delicte 
d’abusos sexuals, un cas que es va acabar arxivant 
el 2014 a Sant Feliu de Llobregat perquè no es va 
poder acreditar que ell cometés el delicte. (...) 

El 24 de desembre del 2016 es va viure un nou 
episodi. La Noemí –nom fictici–, una ciclista de 21 
anys, el va denunciar després que intentés abusar 
d’ella dins un cotxe a Cervelló. (...) Aquest episodi, 
pendent de judici, va suposar la ruptura familiar per 
a Armentano, ja que els Mossos d’Esquadra van 
anar a casa seva i ja no va poder amagar-se’n més. 
La dona el va deixar.

(...) L’any passat, el 5 de març, va tornar a passar. 
La Marta es va quedar bloquejada. Feia mesos que 
es coneixien i ell va anar a la piscina de Molins de 
Rei a la nit, quan sabia que ja no quedava ningú 
més que ella i un encarregat de manteniment. Amb 
l’excusa que ella tenia una contractura, va palpar-li 
el trapezi mentre donava explicacions tècniques. 
“Puc?”, va preguntar ell agafant la tira del banya-
dor. La va girar i li va tocar els dos pits. “En tens 
un més gros que l’altre”, va dir. Quan va veure que 
ella es quedava paralitzada, va fer-li dos petons i va 
marxar precipitadament. Tot va quedar enregistrat 
per les càmeres situades en un dels extrems de la 
piscina. La Marta va tardar una hora a reaccionar. 
Va necessitar que uns amics la tranquil·litzessin i la 
convencessin que ho havia de denunciar. “Et culpes 
a tu mateixa. Es va aprofitar de la meva vulnerabi-
litat, no vaig ser capaç de dir «Què fas?»”, recor-
da. Ella li havia explicat la seva situació personal 
i ell va identificar-la ràpidament com a potencial 
víctima. “Tens molta por a denunciar i que la gent 
ho sàpiga. Seria molt feliç si no pogués entrar mai 
més a cap piscina”, sentencia mentre espera que 
se celebri el judici. Aquella nit, quan va anar a la 
comissaria de Sant Vicenç dels Horts per denunciar-
ho, gairebé a mitjanit, no va fer falta dir el nom de 
l’agressor. El mateix mosso d’esquadra que la va 

L’entrenador molinenc Leo Armentano ha estat

El passat 25 de gener, el diari Ara publicava un extens reportatge 
titulat “Els abusos sexuals al món de l’esport” i s’hi relataven casos 
d’entrenadors de diferents esports que han abusat de les seves 

deixebles. Un dels protagonistes és un entrenador de natació i triatló, el 
molinenc Leo Armentano, que ha estat condemnat en dues ocasions, una 
de les quals el 2003 quan se li va imposar una pena de dos anys de presó 
per abusar de tres nedadores, una d’elles menor, i una altra, el 29 de març 
del 2016, amb una pena d’un any de presó per fer tocaments a una menor, 
pena que quedava suspesa mentre no cometés cap més abús en els següents 
3 anys. A més, té com a mínim un judici pendent pels mateixos delictes.

A el Llaç reproduïm la part del reportatge referent als casos en què està 
implicat Leo Armentano i un altre entrenador del Club Natació Molins de 
Rei, que va deixar l’entitat en reconèixer els fets.

El mateix diari Ara publicava, l’11 de febrer, un altre article titulat 
“Tres víctimes més dels abusos de l’entrenador Leo Armentano”, en el qual 
aquest cop, il·lustrat amb una fotografia d’Armentano, es relaten més 
casos de suposats abusos comesos per l’entrenador molinenc. En aquest 
cas, publiquem un extracte de l’article. 

Arran del primer reportatge, al llarg del qual també es relata 
l’assetjament que va patir per part d’Armentano una socorrista del 
Club Natació Molins de Rei a les instal·lacions del Club el 5 de març de 
l’any passat, tant el Club Natació Molins de Rei com l’Ajuntament de 
la vila han emès sengles comunicats. Un tercer comunicat és el del Club 
Voleibol Molins de Rei, on també va oferir els seus serveis Armentano i on 
s’assegura que club i tècnic ja no tenen cap mena de relació. Reproduïm 
també extractes d’aquests comunicats.

"Els abusos sexuals al món de l’esport"

Comunicat de 
l’Ajuntament

Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de 
Molins de Rei manifesta que:

-El març de 2018, el Club Natació Molins de 
Rei va contactar amb l’Ajuntament per posar en 
coneixement del consistori un cas d’abús sexual 
comès a les instal·lacions esportives munici-
pals. El Club, com a entitat, també va demanar 
assessorament en relació amb les actuacions a 
dur a terme davant d’aquest fet i va comunicar 
que la víctima ja havia interposat denúncia con-
tra el presumpte agressor.

-Des del Servei d’Atenció a les Dones 
(SIAD) i els Serveis Socials municipals es va 
fer una primera atenció a la víctima que, per 
decisió pròpia, va optar per ser atesa a la seva 
població. (...)

-Des de la Regidoria de Feminismes i 
Alliberament LGTBI també es va oferir asses-
sorament al Club Natació Molins de Rei i es va 
posar a la seva disposició el protocol intern que 
té l’Ajuntament contra l’assetjament sexual, 
perquè servís de model a l’entitat.

-Arran d’aquest cas, des de la mateixa 
Regidoria, en col·laboració amb la Regidoria 
d’Esports, es va organitzar una formació 
adreçada a les entitats esportives, orientada a la 
creació de protocols de prevenció i detecció de 
violències masclistes. (...)

Eradicar tot tipus de violència en l’esport 
és feina de totes i tots, i l’assetjament és un 
tipus de violència que poden patir els infants, 
el jovent i les persones adultes. Parlar-ne, estar 
amatents, intervenir-hi; en definitiva, prevenir 
l’assetjament sexual és també responsabilitat de 
tothom i també de les entitats esportives.

L’Ajuntament de Molins de Rei tenim el ferm 
compromís de seguir treballant amb l’eradicació 
de tot tipus d’agressions i discriminacions per 
raó d’orientació sexual, identitat de gènere o 
expressió de gènere promovent tallers, cursos 
i formacions als centres educatius, esportius i 
d’oci de la nostra vila. (...)

atendre ja sabia de qui parlava: “Leo”.
(...) Altres cops es poden evitar els abusos per-

què les víctimes ho frenen a temps, abans que hi 
hagi una situació de risc gran. Va passar el 2003 a 
Molins de Rei. Un tècnic va assetjar dues nedado-
res durant molt temps, fins que elles van denunciar-
ho al club. L’entrenador va acceptar els fets i va 
marxar de l’entitat. (...)”

Albert Llimós
Fragment del reportatge d’investigació publicat 

al diari Ara el 25 de gener de 2019
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t condemnat dues vegades per abusos sexuals
Comunicat del 

Club Natació Molins de Rei
(...) Com bé diu l’article, el Sr. Lleonard Armentano va començar 
com a entrenador de natació al nostre Club als anys 80. Va deixar 
de ser-ho abans dels anys 90; des de llavors no ha estat treballant 
al Club. Mai en aquells anys va ser protagonista de cap incident 
d’aquest estil amb cap esportista ni monitora del Club.

D’altra banda, el dia 5 de març de 2018 es va produir un inci-
dent a les nostres instal·lacions, concretament a la piscina. El Sr. 
Lleonard Armentano, en aquells moments soci del CN Molins de 
Rei, hi va accedir sobre les 21.30 h de la nit, en un moment en què 
no hi havia cap altre soci. La socorrista es trobava sola (...). Sobre 
les 23 h, la socorrista va comunicar l’incident al Club i el va anar 
a denunciar, aconsellada pel Club, a la comissaria dels Mossos 
d’Esquadra de Sant Vicenç dels Horts.

L’actuació del Club va ser instantània. A més de donar suport a 
la treballadora des del primer instant i posar-la en contacte amb els 
serveis de l’Ajuntament, que ens van proporcionar una psicòloga i 
assessorament jurídic per a ella, es va fer una Junta Extraordinària 
per tractar el cas. En aquesta Junta es va decidir posar en marxa 
el procediment previst als nostres Estatuts per obrir un expedient 
al Sr. Lleonard Armentano. Se li va prohibir l’entrada de manera 
provisional fins que el procés d’incoació d’expedient portés a una 
resolució. Tot això es va dur a terme de manera confidencial, a 
petició de la treballadora afectada. 

Posteriorment, el Sr. Lleonard Armentano va fer ús del seu 
dret a rèplica en el procés d’incoació d’expedient i va comunicar 
que legalment no se li podia prohibir l’entrada, ja que els fets no 
estaven provats i hi havia una data de judici en marxa. Com que, 
per altra banda, se li havia interposat una ordre d’allunyament 
de l’afectada i, per tant, no podia accedir a les instal·lacions 
de la Piscina Municipal, després d’un assessorament per advo-
cats, el Club va decidir esperar a la sentència del judici abans 
d’actuar (sabent que ell no podria entrar de totes maneres a les 
instal·lacions municipals).

El Sr. Lleonard Armentano es va donar de baixa voluntària-
ment i ja no és soci del Club des del novembre del 2018.

Des de la Junta Directiva del CN Molins de Rei remarquem 
que tots els treballadors i treballadores del Club compten amb 
el certificat d’antecedents de delinqüència sexual. També volem 
destacar que la situació descrita en el reportatge és un cas aïllat 
i que tot l’equip de professionals del CN Molins de Rei seguirà 
vetllant, tal com hem fet sempre, per evitar situacions com aques-
ta en el futur.

Junta Directiva del CN Molins de Rei

Comunicat Oficial 
del Club Vòlei Molins

Primer: Rebutjar i condemnar de la manera 
més enèrgica i absoluta els comportaments que 
s’esmenten en l’esmentada publicació. El Club 
està compromès amb la tolerància zero en aquest 
tipus d’actuacions.

Segon: Tot i que els fets que es detallen en 
l’article es van produir dins de l’àmbit estricta-
ment privat de les persones que es mencionen, 
des del moment en què es va conèixer la noticia, 
el Club va activar totes les mesures cautelars i 
de prevenció establertes per a aquest tipus de 
situacions.

Tercer: Immediatament, aquesta persona ha 

deixat d’assessorar el Club en la preparació 
física.

Quart: La Junta Directiva està fent en tot 
moment el seguiment de l’evolució d’aquests 
fets.

Atentament,

La Junta Directiva del Club Vòlei Molins

Tres víctimes més dels abusos 
de l’entrenador Leo Armentano

(...) Salud Orihuela en va patir durant un any i mig. Va conèixer Armentano el 
març del 2015 a la Marató de Barcelona, quan ella tenia 39 anys. Al principi no 
va passar res, tot i que ell insistia sempre que entrenés sola. Al Complex Esportiu 
Pau Negre, a Montjuïc, van començar els abusos. (...) Armentano va tocar-li els 
pits, per dins de la roba, prement-li els mugrons. “Cada cop es contenia menys”, 
recorda ella. “Fèiem estiraments i em tocava les engonals, fins que va anar-se 
apropant a l’entrecuix per prémer entre la vagina i l’anus mentre em deia que era 
important per alliberar tensió.” Ella es va molestar i ell va rebatre seriós la seva 
incomoditat dient-li que no es “confongués”, que eren “tècniques” que la gent “no 
entenia”, però, això sí, insistint que no ho expliqués “a ningú”.

També la va portar a Sant Feliu de Llobregat, on li va tocar els pits “a la pis-
cina dels nens, davant de tothom”. L’octubre del 2016 ella el va deixar. (...) “Em 
deia que era important que tingués relacions sexuals i un dia em va dir: «Jo, 
perquè tinc dona; si no, et follo». Aquell dia vaig obrir els ulls.”

La Salud admet que els abusos l’han “marcat” perquè s’ha “culpabilitzat” per 
no haver-los frenat abans. (...)

La mateixa sensació la va tenir A. P.: “Sabia que el que em feia no estava bé, 
però només pensava a recuperar-me, a competir. Arribava a casa, em posava a 
plorar, però tornava a entrenar amb ell.” (...) El primer any no va passar res, però 
a poc a poc ell es va anar guanyant la seva confiança. (...) Aprofitant que tenia una 
lesió a la inserció dels isquiotibials, a la punta de la cuixa, ell la tocava. (...) Una 
vegada al mes, de fet, ell li prenia les mesures de tot el cos per conèixer el percen-
tatge de greix i múscul. La tancava als lavabos d’un bar o de qualsevol cafeteria i 
la feia quedar en roba interior mentre la palpava. “M’ho empassava tot”, diu ella. 
Allà li feia tocaments, també als pits, per conèixer el seu “estat hormonal”. Quan 
entrenaven amb bicicleta, ell la duia a una zona apartada a prop de l’aeroport del 
Prat. La feia pujar al cotxe i, amb l’excusa de la lesió, n’abusava amb tocaments 
a la zona vaginal. (...) Animada per la resta de víctimes, té clar que no pot seguir 
“callada”. “M’ha marcat. Quan estic a soles amb algú tinc por. M’ha fet sentir 
insegura. Hi ha moltes noies com jo que han callat. Hem de sortir totes juntes”, 
explica.

El mateix ha decidit Paula Huertas. Ella, a més, denunciarà Armentano pel que 
li va fer. En una competició a l’Ametlla de Mar ell la va dur a una zona de platja 
apartada i va tocar-li els pits. Un altre cop va intentar endur-se-la al cotxe, perquè 
es tragués la roba i palpar-la per comprovar la musculatura. Un tercer cop, en una 
estada a Puigcerdà, va intentar abaixar-li el mallot. (...)

La Paula lamenta que ningú va fer res quan els fets van passar. Al club Tri5u va 
sortir el tema d’Armentano en un sopar i la majoria dels esportistes van apostar per 
la discreció. “Només dos nois es van plantar”, lamenta. Ara, la por ha desaparegut 
gràcies a la seva valentia per denunciar-ho.

Albert Llimós
Fragments de la notícia publicada 
al diari Ara l’11 de febrer de 2019

L’Olga, una molinenca 
de 50 anys, va ser forta-
ment agredida i vexada per 
un home d’una trentena 
d’anys. Els fets van ocórrer 
en el barri de la Granja el 
passat 8 de febrer, cap a les 
19.30 h. 

La víctima, que viu a la 
Riera Nova, havia anat a 
una clínica veterinària que 
hi ha a la Granja. Va deixar 
el seu cotxe aparcat en el 
carrer que hi ha entre el 
Mercadona i la carretera de 

Caldes. “Estava a dins el 
cotxe parlant pel mòbil; 
en anar a deixar el telèfon 
en el seient del copilot 
vaig rebre un fort cop al 
cap i vaig veure que un 
individu intentava colar-
se per la finestra”, ens 
explica l’Olga. L’home la 
va treure del cotxe i la va 
arrossegar uns metres men-
tre continuava colpejant-la i 
insultant-la. Segons la seva 
descripció, l’agressor tenia 
uns 30 anys, cabells foscos 

i feia pels volts d’1,75 m 
d’alçada.

“Penso que no va fer 
més perquè no va tenir 
temps, ja que els meus 
crits van alertar diverses 
persones, que van venir a 
socorre’m”, continua dient 
la dona, qui considera que 
la intenció de l’home era 
violar-la. Quan l’agressor 
va veure que s’aproxima-
ven més persones, va fugir 
del lloc amb el vehicle i 
el telèfon mòbil de la víc-

tima.
L’Olga, que reclama 

que a la zona hi hagi més 
vigilància i il·luminació, va 
haver de ser operada del 
trencament d’un dels ossos 
de la cara. 

Segons informacions 
facilitades pels Mossos 
d'Esquadra l’agres-
sor va intentar robar 
un cotxe a Cornellà 
de Llobregat però 
no se'n va sortir; sí 
que ho va aconse-
guir fer a Sant Joan 
Despí on també va 

fer ús de la violència. Per 
motius que s'estan inves-
tigant aquesta  persona va 
abandonar el cotxe sostret 
a Molins de Rei i va actuar 
de nou amb violència per 
robar un altre cotxe i seguir 
amb la seva fugida.

J.F.

Una dona és agredida en el barri de la Granja
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L’ONG Noves Vies ha 
denunciat davant del 
Síndic de Greuges un cen-
tre d’emergència de la 
Generalitat per no dispo-
sar d’aigua calenta per als 
residents en ple hivern. Un 
dels menors ha afegit també 
a EL PERIÓDICO que ha 
de dormir en un matalàs a 
terra. La fundació que ges-
tiona el centre, Diagrama, 
ha admès “problemes amb 
la caldera”, però ha negat 
que estigui obligant cap 
menor a dutxar-se amb 
aigua gelada i molt menys 
a fer-los dormir a terra. La 
Generalitat ha assegurat en 
aquest diari que “no consta 
cap queixa”.

A. B. és un noi gambià 
de 17 anys. El desembre va 
creuar la Mediterrània i ara 
viu en un centre de menors 
de la Generalitat. Es trac-
ta de la casa de colònies 
Can Santoi, situada al Parc 
Natural de Collserlola, dins 
el municipi de Molins de 
Rei. Fa mig any que aquest 
recinte es va reconver-
tir en un centre d’acollida 
d’emergència de la Direcció 
General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència 
(DGAIA), gestionat per la 
fundació Diagrama, amb 
seu a Múrcia. A.B. hi va 
arribar l’11 de gener. “Des 
d’aleshores que em dutxo 
amb aigua freda”, explica a 
EL PERIÓDICO en anglès. 

“Els nois que porten aquí 
més temps diuen que estan 
així des de desembre”. Però 
això no és tot. “No hi ha 
llits per a tots”, denuncia. 
En les imatges a les quals 
ha tingut accés aquest diari 
es pot observar que a les 
habitacions hi pot haver fins 
a 10 nois. Alguns, sense llit, 
amb els matalassos a terra.

“És inadmissible. Estem 
en ple hivern”, apunta 
l’advocat i president de 
la fundació Noves Vies, 
Albert Parés. Ja ha pre-
sentat dues queixes davant 
el Síndic de Greuges. La 
segona, el dijous passat. En 
el document, on s’adjunten 
diverses imatges, demanen 
que “es prenguin les mesu-
res necessàries”.

Caldera espatllada
“Això no és veritat”, 

explica un portaveu de la 
fundació Diagrama. Sí que 
admet que la caldera del 
centre porta dues setmanes 
espatllada. “L’aigua calen-
ta no arribava a tots els 
nois”, reconeix, però asse-
gura que el servei tècnic 
ha estat avisat. El que nega 
amb rotunditat és que els 
nens es dutxin amb aigua 
gelada. “Hem fet dos torns 
diferents perquè la caldera 
pugui donar servei a tots”. 
També desmenteix “com-
pletament” que hi hagi 
nois dormint a terra. Per 

la seva banda, fonts de la 
Conselleria d’Afers Socials 
neguen tenir cap queixa 
sobre aquest centre. “A Can 
Santoi no hem registrat cap 
problema”, asseguren fonts 
oficials del departament.

Aquesta casa de colònies 
es va obrir temporalment 
com a centre de menors al 
2017. Va deixar de ser-ho 
durant un temps i a l’agost 
del 2018 va tornar a aco-
llir menors tutelats. A més, 
durant els primers mesos 
es va usar com a centre 
de referència per descon-
gestionar la sala d’espera 
de la Fiscalia de Menors a 
la Ciutat de la Justícia, on 
s’amuntegaven els nois ini-
cialment. És a dir, el Govern 
el va usar com a centre de 
primera acollida provisio-
nal. D’aquesta manera, els 
menors que esperaven les 
proves de l’edat van entrar 
a viure allà, on els Mossos 
s’havien de desplaçar per 
tramitar la seva identifica-
ció. Va ser per poc temps, 
poques setmanes, perquè 
els agents finalment es van 
negar a traslladar-se fins 
al centre, situat a 20 qui-
lòmetres del seu lloc de 
feina i enmig de la serra de 
Collserola.

Elisenda Colell
Article publicat a l’edició 
d’El Periódico del dia 6 de 

febrer de 2019

Durant la Fira de la 
Candelera, en con-
cret, la nit del dis-
sabte al diumenge, la 
parada de Ciutadans, 
situada a la plaça de 
l’1 d’Octubre, va 
patir un atac van-
dàlic. Hi van pintar 
un gran llaç groc a 
la lona que tapava 
la parada i van fer 
explotar una 20 de 
globus que hi havia 
a l’interior.

Redacció

L’ONG Noves Vies denuncia les condicions 
precàries en què es troba Can Santoi

La Universitat Politècnica de 
Catalunya-BarcelonaTech 
(UPC) i l’Ajuntament de 
Molins de Rei han signat 
un conveni de col·laboració 
mitjançant el qual totes dues 
institucions es comprome-
ten a impulsar conjunta-
ment activitats de formació, 
investigació científica de 
desenvolupament tecnolò-
gic i transferència de tecno-
logia desenvolupada per la 
Universitat.

Pel que fa a recerca i 
transferència de tecnologia, 
s’organitzaran activitats de 
promoció de la recerca i 
el desenvolupament tecno-
lògic, especialment rela-
cionades amb el territori i 
el teixit econòmic i social. 
El conveni també preveu 

accions de cooperació per 
al desenvolupament i altres 
actuacions de repercussió 
social, com ara l’elaboració 
de propostes de suport a 
projectes de cooperació 
internacional.

També es donarà suport 
a projectes d’empreses de 
la vila basats en les tecno-
logies de la Indústria 4.0 i 
es col·laborarà amb empre-
nedors locals que necessitin 
suport tecnològic per desen-
volupar els seus projectes.

La UPC també treballarà 
amb el consistori per pro-
moure la ciència i la tecno-
logia en els centres educa-
tius del municipi i fomentar 
accions adreçades als alum-
nes d’aquests centres.

Redacció

La UPC promourà activitats de 
formació i investigació a la vila

Acte vandàlic contra la 
parada de Ciutadans a la Fira

Les 23 entitats culturals, 
socials i esportives de la 
vila que fan servir l’edifici 
de l’antic IES Lluís  de 
Requesens per a la cele-
bració de les seves acti-
vitats i com a magatzem 
han decidit, després d’un 
procés participatiu, reba-
tejar l’immoble com Espai 
d’Entitats Collserola. 

A l’espera que la 
Generalitat faci la cessió 
definitiva de l’equipament 

a l’Ajuntament, les 23 enti-
tats s’autogestionaran sota 
la supervisió del consistori, 
que tindrà cura dels espais 
comuns. 

Actualment fan ús de 
l’Espai d’Entitats Collserola 
el CUC, Impuls, Club Tennis 
Taula, Museu Municipal, 
Metal Defenders, Ateneu 
Mulei, Molins de Rei amb 
el Sàhara, Cercle Artístic, 
Grallers Molins, Entxuscat, 
Dimonis, Trens Petits, 

Associació Paraguaians, 
15 Arcades, CE Molins de 
Rei, CEM, Club Atletisme, 
Comissió de Diables i 
Bèsties, Tir amb Arc, MIB, 
Associació Comitè de l’An-
tifaç i Inrectu-art.

La fotografia correspon 
a l’acte de benvinguda i 
lliurament de claus que es 
va fer a les entitats que 
ocupen aquest nou espai 
associatiu de la vila.

Redacció

L’antic Institut Lluís de Requesens s’anomena 
actualment Espai d’Entitats Collserola

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa
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Els molinencs Jordi Costa i 
Alfred Bofill es van posar 
d’acord per esborrar una de 
les pintades que van fer els 
okupes de Kasablanka en 
diferents indrets de la vila. 
Els okupes van guixar un 
mural que els nens i nenes 
dels Consell d’Infants van 
fer a la zona de jocs infan-
tils del carrer Major, sota 
l’església i davant de les 
escales del carrer Boters. 

La bretolada, denuncia-
da a les xarxes socials, va 
provocar el rebuig de la 
població per haver malmès 
un treball artístic fet pels 
infants de la vila. L’acció 
espontània de netejar la 

pintada per part de Costa i 
Bofill, passant per davant 
del que correspondria fer 
als serveis municipals, ha 

merescut els elogis i la 
felicitació de part de molts 
molinencs.

Josep Ferrer 

El 31 de gener passat, 
cap a les 4 de la tarda, un 
grup de persones del casal 
Kasablanka de la vila van 
ocupar durant unes hores 
la seu de Sostenibilitat i 
Territori, situada en els 
baixos de l’antiga Biblioteca 
Pau Vila.

Els okupes van fer fora 
els empleats municipals 
que hi havia treballant en 
aquell moment a l’interior 
i una desena d’ells es van 
tancar a dins les dependèn-
cies. Una quinzena de per-
sones d’aquest col·lectiu es 
van estar a fora. En fer-se 
fosc, per passar el fred i fer 
notar la seva presència van 
fer una foguera.

Segons van indicar fonts 
municipals, l’Ajuntament, a 
través del fins ara encara 

alcalde, Joan Ramon Casals, 
i altres representants muni-
cipals i policials van nego-
ciar amb els okupes perquè 
abandonessin les dependèn-
cies municipals, cosa que 
van fer passades les 11 de 
la nit, set hores després de 
l’ocupació.

Els okupes de Kasablanka 
van fer aquesta acció de 

protesta per evitar el des-
allotjament del seu casal, 
situat a la Torre Fergniani, 
en el barri de la Pau. La 
CUP n’ha estat l’ase dels 
cops, ja que han aparegut 
pintades en les quals se’ls 
acusa de no fer res per evi-
tar el desallotjament.

Redacció

El mes de març han de fina-
litzar les feines de reparació 
i substitució de la cober-
ta del dipòsit d’aigua del 
carrer Narcís Monturiol, 
situat en el barri de la Pau.

Les feines, valorades en 
uns 200.000 euros, s’han 
dividit en dues fases: en 
una primera, s’ha enderro-
cat i desmuntat la coberta i, 
en una segona, se sanejarà 
el dipòsit i es fabricaran i 
col·locaran les noves peces. 
En un comunicat, l’Ajunta-
ment assegura que, mentre 
durin les feines, els veïns 
no patiran cap mena de tall 
en el subministrament d’ai-
gua.

Durant les darreres set-

mana, l’empresa Aqualia, 
que gestiona el Servei 
Municipal d’Aigües, ha fet 
les feines de neteja i desin-

fecció del dipòsit d’aigua 
de Riera Bonet.

Redacció

Dos molinencs esborren una de les diverses 
pintades fetes pels okupes de Kasablanka 

Okupes del casal Kasablanka entren 
a la força a la seu de Sostenibilitat i Territori 

Se substitueix la coberta del dipòsit d’aigua del 
carrer Narcís Monturiol en el barri de la Pau
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ÒMNIUM BAIX LLOBREGAT
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L’operador logístic danès 
DSV construirà un magat-
zem logístic de 46.000 
metres quadrats en el carrer 
de les Llicorelles, en el 
polígon industrial Riera del 
Molí de la vila. El cost del 
projecte no s’ha fet públic.

Les obres, que promou el 
grup immobiliari Goodman, 
preveuen la construcció de 
dos edificis connectats: un, 
de 14.000 metres quadrats, 
per a l’àrea de transport i un 
altre multinivell, de 32.000 
metres quadrats, per a l’àrea 
de logística. 

Segons informació faci-
litada per Goodman, primer 
es farà l’edifici per al trans-

port, que inclourà 110 molls 
de càrrega, a més d’un de 
càrrega lateral, cosa que 
permetrà l’activitat diària 
d’uns 150 camions. Es 
preveu que aquesta prime-
ra actuació estigui llesta a 
finals d’any. El segon edi-
fici, que preveu que tingui 
més de 10 metres d’alçada 
lliure i cada planta pugui 
suportar més de 5 tones 
de pes per metre quadrat, 
hauria d’estar llest l’abril 
del 2020. El projecte també 
inclou una àmplia zona de 
maniobres per a camions 
grans de fins a 50 metres.

Redacció

DSV s’instal·larà a Molins de Rei

El Grup Immobiliari Petrus 
invertirà 8,7 milions d’euros 
en la construcció d’una pro-
moció de 38 habitatges en el 
nou barri de les Guardioles. 

En només dos mesos, pràc-
ticament tots els pisos ja 
estan venuts. 

Redacció

Petrus construeix 38 pisos en 
el nou barri de les Guardioles 

El Llaç 552.pdf   23 25/02/2019   11:13:13



24
núm. 552 febrer 2019

Telefons d’interés
OFICINES ADMINISTRATIVES

93 680 3340 Ajuntament

93 680 3341 Of. Informació

93 680 3362 Fax Ajuntament

93 680 3733 Medi Ambient i Territori

93 680 3731 Serveis Personals

93 668 0680 Piscina Municipal

93 680 1976 Gestió Tributària

93 668 5452 Punt d’Infor. Juvenil

93 668 1595 Correus

93 668 1730 Jutjat de Pau

93 668 2586 Notaria

93 666 7311 Agencia Tributària 

93 666 8345            Registre de la Propietat 

                         de Sant Feliu de Llobregat

93 685 1988 Oficina de Treball

  de la Generalitat 

URGÈNCIES

93 668 8866 Guàrdia Urbana

93 632 7440 Comissaria de Policia

93 668 7711 Ambulatori

93 680 2876 Ambulatori/Urgències

112 Bombers

93 680 1639 Cementiri

93 668 79 61   Serveis Funeraris 

902 231 132                          i Tanatori

061 Ambulàncies

93 640 8080 Taxis

93 668 5530 Centre Mèdic Molins

93 668 2594 RENFE

900 750 750 Gas Natural

AVARIES

900 394 041 Gas Natural

93 602 2701 ENDESA

93 680 0888 Enllumenat públic

902 186 018 Servei municipal d’aigües

EQUIPAMENTS PÚBLICS

93 680 52 63                    Federació Obrera

93 680 1572 Pavelló Poliesportiul

93 668 0680 Piscina Municipal

93 680 0254 Mercat Municipal

93 680 2663 Llar Municipal d’Avis

93 680 1681 Biblioteca Pau Vila

93 668 2226 Llar d'infants Mpal. El Rodó

93 668 4660 Llar d’infants Mpal. El Molí

93 668 8482  Llar d'infants Mpal. La Traca

93 668 6259    Llar d'infants privada El Cargol

93 680 1636 Escola d’Adults Rafael Farré

93 680 1645 Escola El Palau

93 668 3529 Escola Castell Ciuró

93 668 4054 Escola Estel

93 680 1633 Escola l’Alzina

93 680 1620 Escola Pont  de la Cadena

93 668 7466 Escola Josep Ma. Madorell

93 680 2709 Col·legi Virolai

93 668 3450 Col·legi Sant Miquel

93 668 68 55                      Escola La Sínia

93 668 3762 Institut Bernat el Ferrer

93 680 2438 Institut Lluís de Requesens

93 680 2488 Centre Cívic l’Àngel

93 668 2228 Centre Comunitari 

 Pont de la Cadena

93 680 1663 Can Santoi

93 668 4812 Centre d’Ocupació i  

 Desenvolupament Joan N. García-Nieto

93 680 1637 Escola Municipal de  

 Música Julià Canals

93 680 09 96        Centre Cívic Riera Bonet  

SERVEIS

93 668 1839        Parròquia de Sant Miquel

93 668 6161 Ràdio Molins de Rei

93 668 39 21 Deixalleria

93 680 3340 Arxiu Municipal

93 668 18 18                Creu Roja                       

93 668 77 51                                   Museu

El cinema de Yorgos 
Lanthimos el conec més 
aviat poc, la veritat. De 
fet, només he vist Canino 
(2009), una autèntica raresa 
del cinema europeu, tan 
enigmàtica i extravagant 
com segurament cruel. Si 
més no, aquest és el llunyà 
record que tinc d’ella. Més 
recentment he vist Langosta 
(2015), una cabriola argu-
mental i estètica que, tot 
i la presència de la meva 
estimada Rachel Weisz i 
Colin Farrel com a caps de 
cartell, a mi em va deixar 
més aviat fred (potser me la 
van recomanar massa fer-
vorosament?). El cas és que  
amb La favorita (2018), el 
cinema de l’amic Yorgos, 
tot i ser una pel·lícula 

sorprenent i bastant ines-
perada (mai saps ben bé 
cap a on anirà a parar), 
ha aconseguit finalment 
connectar-me a la pantalla 
tot el temps, malgrat tots 
els mals auguris: 7 Premis 
BAFTA, inclòs Millor film 
britànic i guió original (12 
nominacions); American 
Film Institute (AFI): Top 
10 de les millors pel·lícules 
de l’any; Associació de 
Crítics de Los Angeles: 
Millor actriu (Colman); 
Festival de Venècia: Gran 
Premi del Jurat i Millor 
actriu (Colman); Globus 
d’Or a Millor actriu 
(Colman); 5 nominacions, 
inclosa Millor pel·lícula de 
comèdia i, per acabar-ho 
d’adobar, 10 nominacions 

als Oscar, inclosos Millor 
pel·lícula, Millor director i 
Millor fotografia.

La Favorita explica la 
relació triangular d’admi-
ració, amistat i desig entre 
tres dones a l’Anglaterra 
del segle XVIII. Es tracta de 
la reina Ana, l’última dels 
Stuart (Olivia Colman), 
la seva amant i conselle-
ra Lady Sarah Churchill 
(Rachel Weisz) i Abigail 
(Emma Stone), cosina 
d’aquesta i nouvinguda a la 
Cort, que usa la seva intel-
ligència i ambició per esca-
lar posicions i convertir-
se en la nova favorita. Tot 
això, en plena guerra entre 
Gran Bretanya i França, 
que va tenir en Espanya (i 
la Catalunya de 1714) un 
particular camp de batalla, 
un conflicte que va minar 

la moral de la reina i les 
arques del seu país.

Un palau enorme, portes 
falses, cortesans abjectes, 
ambició, amoralitat, mani-
pulació, astúcia i fatalitat 
sota la llum de les espelmes, 
que em van recordar les 
de Kubrick a Barry Lindon 
(ara que encara tenim una 
molt recomanable exposició 
dedicada a ell en el Centre 
de Cultura Contemporània 
de Barcelona). Tot aquest 
joc a tres bandes no hagués 
estat possible, però, sense 
la presència d’aquestes tres 
actrius admirables, que col-
man totes les expectatives, 
tot i que de moment només 
sigui l’Olivia Colman qui 
se’n du el gat a l’aigua.

Pere Jordi Munar

La favorita, de Yorgos Lanthimos
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El passat diumenge 27 de 
gener, l’Esbart Dansaire de 
Molins de Rei va presentar 
les seves seccions Infantils, 
Juvenil i Cos de Dansa dins 
dels actes de la 168a edició 
de la Fira de la Candelera 
2019.

L’Esbart Dansaire de 
Molins de Rei és una enti-
tat molt compromesa amb 
la vila i, sobretot, amb el 
manteniment de les festes 
tradicionals. És per aquest 
motiu que participar en la 
Fira de la Candelera forma 
part del tarannà i l’esperit 
de l’Esbart.

Els grups Infantils i 
Juvenil van presentar “El 
ball de la civada”, “Els 
Xatos de Rubí” i “El ball 
de rentadores”. L’actuació 
del Cos de Dansa, amb 
“Havaneres” i “La venda 
del peix”, va ser un avança-
ment de la propera estrena 
de l’espectacle El camp i la 
platja, que es durà a terme 
el proper 31 de març al tea-
tre de La Peni. 

El camp i la platja vol 
recrear imatges marineres 
i camperoles relatives a la 
vida quotidiana de page-
sos, masoveres, peixateres 
i mariners. Coreografies 
de creació i la intervenció 
d’actors i actrius amb una 

acurada posada en escena 
conformen el contingut de 
l’espectacle.

Per descomptat, l’Es-
bart tampoc faltarà al 
Carnestoltes d’enguany, 
per representar el tradici-
onal “Ball de l’aristocrà-

cia” abans de la sortida 
del Camell a la plaça de 
l’Ajuntament, tant al matí, 
amb el grup Infantil, com 
al vespre, amb el Cos de 
Dansa.

Esbart Dansaire 
de Molins de Rei

Estadística parroquial 
del mes de gener

Durant el mes de gener, a la parròquia de Sant Miquel 
Arcàngel de la nostra vila es va celebrar la cerimònia 
religiosa de 15 exèquies.

Exèquies
Església de Sant Miquel

Dia 4: Enriqueta Salcedo Jiménez, de 94 anys; 
          Maria Aloy Font de, 78 anys
Dia 24: Rafael Soler Màrquez, de 79 anys
Dia 27: Maria Matas Julià, de 91 anys
Dia 28: Josep Raventós Cartró, de 82 anys
Dia 31: Josep Simón Ávila, de 82 anys

Capella del Tanatori
Dia 4: Joaquim Aparici Branchadel, de 81 anys
Dia 16: Maria Vichino Lozán, de 84 anys
Dia 18: Encarnación Heredia Baeza, de 86 anys
Dia 19: Miquel Martí Casas, de 92 anys
Dia 20: Gabriel Jiménez Ortega, de 83 anys; 
            Rosario Bretones Martínez, de 66 anys
Dia 21: Victoria Domínguez Sierra, de 86 anys
Dia 29: Maria Ardite Rodríguez, de 88 anys
Dia 31: Antonia Morillas García, de 92 anys

Secció elaborada per Josep Artés i  Martí

La mestra de música i 
dansa, pianista, poetessa 
i iniciadora de l’esport de 
l’hoquei a la vila, Anna 
Suñé i Carbonell (1925-
1961), coneguda popular-
ment com l’Anita, disposa 
rà d’un espai amb el seu 
nom en el nostre municipi.  

Aprofitant la futura 
reforma del carrer Francesc 
Samaranch, en el darrer tram 
d’aquest carrer, tocant a 
l’entrada de l’antiga fàbrica, 

s’habilitarà un espai memo-
rial que s’anomenarà Racó 
d’Anna Suñé i Carbonell.

Redacció

Ens ha deixat, als 83 
anys d’edat, en Josep 
Raventós Cartró, ex-
cel·lent persona, molt 
vinculat i apreciat a la 
nostra vila, home de 
tracte amable i amic de 
tothom.

Va néixer l’any 1936 
i de petit va estudiar a 
les Escoles Nacionals. 
La seva vida laboral es 
va   desenvolupar a la 
desapareguda fàbrica 
tèxtil de Ca n’Iborra i 
des de la seva jubila-
ció, l’any 1998, es va 
dedicar (tot fent un aprenen-
tatge ràpid de l’ordinador i 
del programa Photoshop) a 
recopilar fotografies anti-
gues de Molins de Rei.

Al llarg dels anys va anar 
guardant centenars de fotos, 
moltes de les quals cedides 
per famílies de la vila. Va 
ser un cercador incansable 
de velles imatges per poder 
tornar a recordar aquells 
llocs que amb el pas dels 
anys ja han desaparegut. 

Va fer diverses exposi-

cions fotogràfiques: la pri-
mera, l’any 2009, titulada 
“Abans i ara”; la segona, 
l’any 2010, titulada “50 
anys d’indústria i comerç 
- 1912-1962”; la tercera, 
l’any 2013, titulada “Bells 
paratges, esdeveniments i 
edificis desapareguts”, totes 
elles a la sala polivalent 
del Foment CiA. La darre-
ra exposició, l’octubre del 
2015, es va poder veure al 
local de la Penya Blaugrana 
Josep Raich, del carrer 

Major. En aquests anys 
va confeccionar també 
cinc llibres-dossiers 
amb les fotos exhibi-
des a les seves expo-
sicions.

Darrerament tam-
bé col·laborava en 
l’excel·lent web de 
fotos antigues Molins 
de Rei del Passat.

Com a bon aficio-
nat del Barça, també 
era simpatitzant de la 
Penya Blaugrana Josep 
Raich de la nostra 
vila, així com també 

de l’Associació Obrera 
i formava part del Grup 
de Caminada Veterans de 
Collserola.

Cal recordar que l’any 
2016, juntament amb Josep 
Artés i Pilar Raventós, va 
ser un dels tres candidats al 
Premi Trajectòria, guardó 
atorgat per Ràdio Molins de 
Rei que en aquella edició es 
va endur en Josep Artés.

Vicenç Joan Camps

Mor Josep Raventós Cartró

La vila dedica un espai 
a Anna Suñé i Carbonell

En Francesc Permanyer 
Sabaté tindrà un espai de la 
vila que portarà el seu nom. 
En concret, s’anomenarà 
Racó d’en Cisco Permanyer 
i estarà situat en un carreró 
que s’ha d’obrir en un futur 
i que ha d’unir el carrer 
Major amb l’actual apar-
cament de l’Hort de Can 
Roca, el qual passarà pel 
bell mig de la casa familiar 
dels Permanyer, situada en 
el número 6 de la plaça de 
la Creu.

La decisió es va prendre 
en el Ple de l’Ajuntament 
del passat 30 de març, en 
una votació en la qual tots 
els regidors van votar a 
favor de la proposta, excep-

te la regidora d’Iniciativa 
per Molins de Rei, que es 
va abstenir.

Activista esportiu de la 
vila, en Cisco va impulsar 
força entitats esportives del 
municipi, com el Baloncesto 
Molins de Rey, i va crear, 
juntament amb altres com-
panys, equips d’handbol, 
hoquei patins o tennis taula, 
a banda de practicar ciclis-
me i futbol. Els darrers 
anys els ha dedicat en cos 
i ànima al Club Petanca 
Molins de Rei, entitat que 
ell va fundar i que ha estat 
la promotora que la vila li 
dediqui un espai. 

Josep Ferrer

Molins de Rei dedicarà 
un espai a Cisco Permanyer La Candelera balla amb l’Esbart Dansaire

C
edides per l'esbart dansaire
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La seu de Fòrum XXI 
va acollir, el passat 28 
de gener, la presentació 
del llibre Col·lagen per a 
l’ànima: la gratitud, escrit 
pel col·laborador d’el Llaç 
Pere Jordi Munar, jun-
tament amb el mallorquí 
Tolo Alzina i il·lustrat per 
Corine Carreira. L’acte va 
ser presentat pel president 
de la nostra entitat, Jaume 
Romeu, i va comptar amb la 
presència dels dos autors.  

Va ser una presentació 
temàticament molt íntima: 
parlar de la gratitud, de la 
queixa, de gratar en el nos-
tre interior (potser “grati-
tud” també està emparen-
tada amb “gratar”), de ser 
plenament conscient de 
l’aquí i de l’ara, no és gens 
comú ni fàcil, si no es fa a 
cau d’orella o directament 
al cor en aquests temps de 
safari que ens han tocat 
viure. 

Van ser poc més de 
quaranta minuts en què els 
autors van presentar aquest 
recull d’inspiració, aquesta  

eina (segons van dir), fins i 
tot aquesta gratitud dibuixa-
da amb tant d’encant, per 
animar-nos a agrair cada 
dia. I ho van fer davant 
d’una assistència notable de 
públic, tant com per ani-
mar l’editorial, segons hem 
sabut, a voler presentar pro-
perament el llibre també a 
Barcelona. Serà el diven-
dres dia 8 de març a l’Fnac 
de l’Illa Diagonal, a les 19 
h, i el dissabte 9 de març 
a la llibreria Documenta, 
del carrer Pau Claris (entre 
Aragó i València). Moltes 
felicitats i molta sort! 

Acabem amb unes 
paraules que va escriure 
Quim Cases, actor i un dels 
responsables de Blauter.
com, en el seu compte de 
twitter: El llibre “realment 
fa la funció de la proteï-
na: dona resistència, flexi-
bilitat a l’ànima, aportant 
felicitat i alegria. Un llibre 
100% recomanable. Moltes, 
moltes felicitats i Moltes 
Gràcies!”

Redacció

La nit del dissabte 9 de 
febrer moria a Palma de 
Mallorca Aina Moll, filòlo-
ga menorquina, filla de 
Francesc de Borja Moll, 
col·laboradora seva, estu-
diosa de la llengua i la 
cultura catalanes, i direc-
tora general de Política 
Lingüística en època de la 
qual es va aprovar la pri-
mera Llei de normalitza-
ció lingüística, l’any 1983. 
L’objectiu bàsic d’aquesta 
llei era recuperar la llengua 
catalana en els usos oficials, 
el sistema educatiu i els 
mitjans de comunicació, un 
cop definida com a llengua 
pròpia de Catalunya, des-
prés de l’etapa de dictadura 
franquista. Trenta-sis anys 
després, el català encara 
no és usat amb normalitat 
en àmbits com la justícia, 
l’etiquetatge o el cinema.

El 21 de febrer de l’any 
1952, uns estudiants van 
morir en una manifestació 
davant la Universitat de 
Daca, a Bengala Oriental, 
per defensar l’ús de la seva 
llengua, el bengalí, davant 
l’ús d’altres llengües con-
siderades “fortes o majo-
ritàries”, amb més poder i 
suport estatal. L’any 1999, 
la Conferència General de la 
UNESCO va declarar el 21 
de febrer Dia Internacional 
de la Llengua Materna en 
defensa de totes les llen-
gües del món. L’any 2007, 
l’Assemblea General de les 
Nacions Unides va convo-
car els seus estats membres 
per impulsar la conserva-
ció i la protecció de totes 
les llengües del món i com 
a conseqüència d’aquesta 

decisió, l’any 2008 va ser 
nomenat Any Internacional 
de les Llengües. En aquell 
moment, un petit estudi que 
vam fer des del Servei de 
Català entre l’alumnat dels 
nostres cursos va detectar 
que a Molins de Rei es 
parlaven 27 llengües i vam 
elaborar un “mapa lingüís-
tic” que definia aquestes 
llengües i oferia un recull 
de paraules molt bàsiques 
en català amb el seu equi-
valent en les 26 llengües 
restants.

L’any 2016, novament 
l’Assemblea General de les 
Nacions Unides va deci-
dir declarar l’any 2019 
l’Any Internacional de 
les Llengües Indígenes, 
amb un conjunt de pro-
postes i accions en suport 
d’aquestes llengües greu-
ment amenaçades pel fet 
de ser llengües sense estat, 
o sense prou protecció dels 
seus estats, i l’empobriment 
cultural que suposa la des-
aparició de qualsevol llen-
gua. Segons la UNESCO, 
de les 6.700 llengües que 
es parlen al món, gairebé 
la meitat estan en perill i 
el 90% d’elles corren el 

risc de desaparèixer abans 
no acabi el segle. Segons 
Magaly Robalino, la repre-
sentant de la UNESCO al 
Perú, “cada dues setmanes 
desapareix una llengua de 
la superfície del planeta”. 
“Con cada lengua que des-
aparece se va una parte de 
la vida humana sin posibi-
lidad de retorno. Se extin-
gue no sólo un vehículo 
de comunicación, sino una 
cultura, un acervo de cono-
cimientos, un sistema de 
pensamientos, una forma 
de ver el mundo, un siste-
ma de relaciones y valores 
familiares, y una fuerza de 
ciudadanía”, va dir.

Però el món digital 
també pot ser un perill per a 
les llengües sense un Estat 
fort al darrere. A Europa, 
l’estudi Europe’s Languages 
in the Digital Age, de l’any 
2016, també posa l’èmfasi 
en el perill d’«extinció digi-
tal» per a llengües com el 
croat, el gaèlic, l’irlandès, 
el letó, el maltès o el lituà, 
seguides per l’euskara, el 
català, el romanès, el búlgar 
o l’islandès, si no augmen-
ta la seva presència en les 
noves tecnologies.

De cadascú de nosal-
tres també depèn que les 
llengües sobrevisquin, 
que tinguin el seu paper 
en el nostre dia a dia. És 
amb el llenguatge que ens 
comuniquem amb el món, 
però també definim la nos-
tra identitat, expressem la 
nostra història i la nostra 
cultura. Així, doncs, per-
severem en la feina feta 
per Aina Moll i exigim 
l’aprenentatge en la nostra 
llengua i reivindiquem-la 
per a tots els àmbits de la 
nostra societat. Defensem 
els nostres drets, també els 
lingüístics.

Servei Local de Català
de Molins de Rei

La importància de les llengües i el 21 de febrerPresentat a Fòrum XXI 
Col·lagen per a l’ànima, escrit 
per Pere Jordi Munar i Tolo Alzina
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setmilionsimig.gencat.cat

L’Agència Tributària 
de Catalunya recupera 
en tres anys 557 milions 
d’euros que es pretenien 
evadir fiscalment, xifra 
quatre vegades més 
elevada que el seu cost 
de funcionament. 
#Setmilionsimig 

Font: Agència Tributària de Catalunya, març 2018.

El Llaç 552.pdf   27 25/02/2019   11:13:13



28
núm. 552 febrer 2019

Billar for Kids és el nom 
de l’escola que la Secció 
Billar Foment ha posat en 
marxa aquesta temporada 
per iniciar en la pràctica 
i el coneixement d’aquest 
esport els infants i joves de 
la vila. 

Sota la direcció de 
Miquel Argemí, monitor de 
la Federació Catalana de 
Billar, i amb la col·laboració 
dels jugadors Marco 
Forreiter i Marc Mérida, 
cada divendres, entre les 
18 h i les 21 h, a la sala 
polivalent del Foment 
CiA ajuden a desco-
brir les meravelles del 
billar, ja sigui en la 
modalitat de carambo-
la, billar americà o de 
les quilles.

Motivats per la bona 
acollida del projecte, 
el desembre del 2018 

es va celebrar una trobada 
de joves billaristes a les 
instal·lacions de la Secció 
Billar Foment amb partici-
pació de jugadors juvenils 
d’altres clubs catalans, com 
la SB La Gran Penya de 
Vilanova i La Geltrú, i el 
CB Matadepera.

Entre les 11 del matí i 
les 5 de la tarda, les taules 
de billar van ser ocupa-
des per un exèrcit de petits 
jugadors i també d’alguns 
pares que van voler recor-

dar les seves habilitats de 
joventut. L’experiència, en 
un ambient molt familiar, 
va ser èxit total de partici-
pació.

Si teniu infants i ado-
lescents que vulguin passar 
una diada de billar fantàs-
tica, només ens ho heu de 
fer saber directament a la 
mateixa seu de la Secció 
Billar Foment o a l’adreça 
electrònica bfmolins@
gmail.com.

Secció Billar Foment

Els vuit nedadors alevins 
del Club Natació Molins 
de Rei que van participar 
en el darrer Campionat de 
Catalunya Aleví d’Hivern, 
disputat a les instal·lacions 
del Club Natació Lloret 
de Mar els dies 1, 2 i 3 
de febrer, van obtenir tres 
medalles i dos diplomes.

Marta Álvarez es va pen-
jar la medalla de plata a les 
proves de 100 i 200 metres 
braça i va aconseguir la 
marca mínima per partici-

par en els Campionats d’Es-
panya d’estiu. Estel Ramon 
va obtenir la medalla de 
plata en els 200 metres lliu-
res i també va aconseguir 
el bitllet per al Campionat 
d’Espanya. L’Estel també 
va aconseguir la cinquena 
plaça i, per tant, diploma a 
les proves de 200 m estils 
i 400 m lliures, i va fer la 
mínima, en els 200 m estils, 
per al Campionat d’Espa-
nya.

Redacció

El veterà nedador molinenc 
Josep M. Pardo continua 
en plena forma. En el I 
Campionat de Catalunya 
Open de Natació Màster 
d’Hivern, disputat entre el 
12 i el 13 de gener a les 
instal·lacions de la Unió 
Esportiva Horta, va obtenir 
tres medalles d’or. 

En concret, en Josep M. 
va competir a la categoria 
de més grans de 60 anys 
i va dominar les proves 
d’esquena. En els 50 metres 

esquena va guanyar amb 
un temps de 37”77; en els 
100 metres esquena es va 
imposar amb una marca 
d’1’22”38 i en els 200 
metres esquena va triomfar 
amb un temps de 3’03”95.

En aquests campionats hi 
van participar 613 nedadors 
de més de 20 anys, dividits 
en categories. En tot el cap 
de setmana es van disputar 
un total de 2.018 curses de 
totes les categories i estils.

Redacció

La carpa de l’Espai Mariona 
de Molins de Rei va acollir, 
el passat 27 de gener, la 
Segona Jornada Interclubs 
de la Secció de Tir amb Arc 
del Centre Excursionista 
Molins de Rei (CEM). Hi 
van participar arquers del 
CEM de l’Arc Despí, Arc 
Saab (Sant Andreu de la 
Barca) i Arquers de Rubí. 
La Interclubs consta de 
quatre jornades, una per a 
cada club participant en el 
campionat.

La jornada organitzada 
per Arc CEM va ser en 
la modalitat de Sala i hi 
van participar 35 arquers. 
Aquesta modalitat consis-

teix a tirar, cada arquer, 
60 fletxes. En un primer 
torn de 30 fletxes es fan 10 
tirades consecutives de tres 
fletxes cada tirada. Després 
d’un descans de 15 minuts, 
es fa un segon torn de tira-
des amb 30 fletxes més. 
Com que es tractava d’una 
lligueta interna, els quatre 
clubs participants van adap-
tar la normativa a les seves 
necessitats. En concret, cada 
arquer va llençar 30 fletxes 
i es va acabar el matí amb 
l’anomenada “tirada a la 
magdalena”, que consisteix 
a trencar amb la fletxa el 
fil d’on penja una magda-
lena, tot i que, en el cas de 

la competició molinenca, el 
dolç va ser substituir per 
un fuet. 

Les jornades interclubs 
permeten apropar aquest 
esport a aquells que no 
volen competir oficialment. 
Així, en aquestes tirades 
competeixen arquers que 
tot just s’inicien en el tir 
amb arc amb aquells que 
porten temps tirant només 
pel gust de gaudir d’unes 
bones fletxes i d’arquers 
consolidats que durant 
l’any participen en compe-
ticions oficials nacionals i 
internacionals.

Redacció

La Secció de Tir amb Arc del Centre Excursionista  
organitza la Segona Jornada Interclubs

La Secció Billar Foment obre el Billar Kids, 
una escola per ensenyar a infants i joves

Josep M. Pardo obté tres 
medalles d’or al Campionat 
de Catalunya de Natació 

Els alevins del Club Natació 
obtenen tres medalles de plata 
en el Campionat de Catalunya
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La pluja i el fred van des-
lluir la vuitena edició de la 
Milla de la Candelera, orga-
nitzada pel Club Atletisme 
Molins. Les males condi-
cions meteorològiques van 
fer que la participació en les 
categories dels més men-
uts fos menys de la que 
s’esperava. 

La guanyadora abso-
luta de la Milla, dispu-
tada en una distància de 
1.609 metres, va ser Alícia 
Calomardo, amb un temps 
de 6’04”6, qui també va 
rebre el trofeu com a millor 
atleta local femenina. El 
guanyador absolut masculí 
va ser David Duran Zafra, 
amb 4’45”9, mentre que 
el segon classificat va ser 
Arnau Artés Garcia, amb 
4’48”7, qui va rebre el tro-
feu al millor atleta masculí. 

En la cursa Mini per als 
nascuts el 2010 i anys pos-
teriors, i disputada en una 

distància de 536 metres, el 
guanyador va ser Leo de 
Haro Sánchez; en l’Aleví 
(per als nascuts l’any 2008 i 
2009), disputada en una dis-
tància de 1.072 metres, la 
victòria va ser per a Ernest 
Torrent Cortada, mentre que 
en categoria Infantil, per als 
nascuts el 2006 i 2007, dis-
putada en la mateixa distàn-
cia que en categoria Aleví, 
es va imposar Carla Raya 
Bonet. El Trofeu Robert 
Torres al millor atleta sub 
18 masculí va ser per a 
Amhed Tindazar.

Malgrat les dificul-
tats climatològiques, el 
Club Atletisme Molins es 
mostrava molt satisfet per 
l’organització de la prova 
“i la resposta dels atletes 
valents que hi van partici-
par”, i ja estan pensant en 
la propera edició.

Redacció

L’equip infantil femení de 
waterpolo del Club Natació 
Molins de Rei ha obtingut el 
subcampionat del I Torneig 
Poloamigas, organitzat pel 
Club Estadio Miralbueno 
El Olivar de Saragossa, que 
es va disputar a la capi-

tal aragonesa el 9 i 10 de 
febrer. 

El torneig el va guanyar 
l’equip basc del Leoia LWB, 
que es va imposar durant la 
final per 6 a 2 al conjunt 
molinenc. Curiosament, tots 
dos equips es van enfrontar 

el dia abans a la fase prèvia 
amb el resultat d’empat a 
4. En aquest primer torneig 
nacional Poloamigas hi van 
participar sis equips.

J.F.

El 26 de gener, l’equip de 
gimnastes del Club Gimnàs 
Molins de Rei format per 
Eva Villanova, Georgina 
Guzmán, Sílvia Chacón i 
Olga Romero van partici-
par en la XXI edició del 
Trofeu Internacional Vila de 
Gràcia. Per primera vegada 
la competició era de gim-
nàstica artística femenina 
i masculina. Els nois i les 
noies participants eren de 
clubs d’arreu d’Espanya i 
de Bèlgica.

Eva Villanova, que par-
ticipava en la categoria 
Tecnificació 1 (9-10 anys), 
va finalitzar quarta en la 
classificació general, prime-
ra en l’aparell de paral·leles 
asimètriques, quarta en 
l’aparell de barra i segona 
en l’aparell de terra. A més, 
les jutgesses de la competi-
ció li van atorgar el  Premi 
a l’Elegància. 

En la categoria Tec-
nificació 2 (11-12 anys) 
hi va competir Georgina 
Guzmán, que va quedar 
subcampiona en la classifi-
cació general, va ser plata en 
l’aparell de salt i paral·leles 
asimètriques, i bronze en la 
barra d’equilibris. 

En la categoria Tec-
nificació 3 (13-14 anys) hi 
van competir Sílvia Cha-
cón, que va acabar sete-
na a paral·leles asimètri-
ques i terra, i sisena a 
barra d’equilibris, i Olga 
Romero, que va ser quarta 

a les paral·leles asimètri-
ques i campiona a la barra 
d’equilibris.  

Primera fase de la Copa 
Catalana Base i Escolar 

Durant el mes de febrer 
s’han fet les primeres 
fases de la Copa Catalana 
de Gimnàstica Artística 
Femenina. El cap de setma-
na del 2 i 3 de febrer es va 
celebrar la de la categoria 
Base 1, 2 i 3, i Escolar D, i 
el cap de setmana del 9 i 10 
de febrer, la de la categoria 
Base 4, 5 i 6. 

En la categoria Base 1G, 
Martina Vendrell va ser 
cinquena en la classifica-
ció general, novena a barra 
d’equilibris i tercera a terra. 
Júlia Gutiérrez va ser cin-
quena a salt i Sara Marín, 
novena. En aquesta mateixa 
categoria, l’equip format 
per Júlia Gutiérrez, Carla 
Fernández, Sara Marín i 
Martina Vendrell van aca-
bar en la quarta posició. 

Jana Monsalve va parti-
cipar en la categoria Base 
2 petites i va fer una gran 
millora respecte de la seva 
anterior competició en 
aquest nivell, ja que va 
aconseguir la desena millor 
nota en l’aparell de salt. 
Claudia Sanchis, de la cate-
goria Base 4 Mitjanes, va 
aconseguir la setena millor 
nota en l’aparell de terra.

L’equip format per 
Ainara Bernabé, Irene 

Cobler, Ariadna Garcia 
i Laura Mesa van finalit-
zar en sisena posició d’un 
total de disset equips en 
la categoria Base 5 P. A 
més, Ainara Bernabé va 
obtenir la catorzena plaça 
en la classificació general 
i la quinzena a terra. En 
aquesta mateixa categoria, 
Laura Mesa va aconseguir 
la tercera millor nota de 
salt. Sara Martínez, que va 
competir en Base 6 Petites 
i va augmentar la dificultat 
en els aparells, va finalitzar 
dinovena en la classifica-
ció general i tretzena en 
l’aparell de salt.

Anna Karubally 

L’equip infantil femení de waterpolo obté 
el subcampionat del Torneig Poloamigas

Alícia Calomardo i David Duran 
guanyen la Milla de la Candelera

Bon paper de les gimnastes molinenques en el Trofeu Vila de Gràcia 
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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 551 De totes les respostes 
rebudes a la redacció ha 
estat escollida a l’atzar la 
de Ma. Pilar Queixalòs 
Rabal. El guanyador 
del concurs pot passar a 
recollir el premi directa-
ment per BEEP, presen-
tant el DNI o qualsevol 
document acreditatiu.
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NUEVO SUV
CITROËN C5 AIRCROSS

18.590€

Gama Nuevo SUV C5 Aircross: Consumo medio WLTP (L/100Km): 4,9 a 8,0. Emisiones de CO2 (g/Km): 129 a 181 WLTP (106 a 132 NEDC).

Suspensión de Amortiguadores Progresivos Hidráulicos®

3 Asientos Individuales en segunda fila 
deslizantes, plegables y reclinables
Caja de velocidades automática EAT8

Grip Control con Hill Assist Descent
Asientos Advanced Comfort

20 Ayudas a la conducción
Hasta 720l de maletero
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