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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.

Estació de Renfe
Després d’una dècada de reivindicacions, tant des dels equips de govern de l’Ajuntament com de 
l’oposició, el Consell d’Administració de Renfe ha donat llum verda al projecte de millora de l’estació de 
tren, amb un pressupost de més de set milions d’euros. 

El projecte adaptarà l’estació ferroviària i en millorarà l’accessibilitat per a tots els ciutadans, alhora 
que engrandirà les andanes per donar resposta a l’augment de trànsit de la línia R4. S’hi instal·laran 
ascensors i se’n millorarà la il·luminació, a més de renovar els equips de climatització, tot això, respectant 
l’essència arquitectònica d’un edifici històric.

Seguint aquesta línia de millora del servei de Rodalies, que tanta falta ens fa, la companyia ferroviària 
ha encetat un servei d’avisos per missatge directe. Es tracta d’un sistema que facilita als usuaris en temps 
real tota la informació relativa a les línies i els horaris que ells seleccionin per mitjà de missatges perso-
nalitzats en un compte de Twitter. 

Reforma de la carretera
Per altra banda, ja està a punt de començar la reforma de la carretera, que afectarà en una primera fase 
el tram comprès entre el passeig del Terraplè i el carrer Raseta. El termini d’execució de les obres és 
d’uns deu mesos i l’objectiu és que estiguin enllestides abans de finals d’any. La resta de la carretera es 
reformarà a partir de l’any 2020. 

Les obres començaran pel costat de muntanya i, quan acabin, continuaran per la banda del riu. 
D’aquesta manera s’hi podrà mantenir l’activitat i la mobilitat, encara que amb restriccions. Durant el 
temps que duri la intervenció es mantindrà sempre un carril obert per al trànsit en direcció a Quatre 
Camins. Els vehicles que circulin en direcció a Sant Feliu de Llobregat es desviaran cap als carrers de la 
Verge del Pilar i Felip Canalies.

El projecte s’executarà segons la proposta escollida per la ciutadania, que va preferir l’opció amb les 
voreres amples. S’eliminaran les places d’aparcament de la banda del riu i es col·locaran els contenidors 
de recollida de residus en zones habilitades per a la càrrega i descàrrega. Els contenidors seran mòbils: 
es posaran a partir de les set de la tarda i es deixaran fins a la mitjanit, temps durant el qual els veïns 
podran llençar les escombraries fins que els vehicles de neteja  retirin els contenidors i l’espai torni a 
quedar lliure per ser utilitzat com a zona d’aparcament durant la resta del dia.

Amb aquesta reforma es vol apaivagar el trànsit de la carretera, però això serà complicat perquè con-
tinuarà sent la via principal, ja que no s’ha construït un vial de circulació alternatiu, tal com s’ha fet a 
Sant Feliu de Llobregat i Sant Joan Despí. 

Bus urbà gestionat per l’AMB
En aquestes millores s’hi ha d’afegir, tal com es va anunciar el passat mes de gener quan la vila va pas-
sar a formar part de la zona 1 del transport metropolità, el fet que la gestió dels busos de Molins de Rei 
l’assumeix l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). La principal novetat en el servei és la substitució 
dels vehicles de les línies MB1 i MB2 per busos híbrids menys contaminants. El vehicle que va als barris 
de muntanya (MB3) no es canviarà fins més endavant. 

Aquest canvi no comporta cap efecte per als usuaris, ja que es mantenen les mateixes parades, recor-
reguts, horaris i preus. Els bitllets i títols, però, s’unifiquen amb la tarifació de l’AMB, fet que comporta 
que, en estar integrats, els usuaris es poden moure per tota l’àrea metropolitana amb el mateix bitllet. A 
més, els usuaris ja poden utilitzar l’aplicació “AMB Mobilitat”, que permet obtenir informació actualit-
zada de la circulació dels busos i així podem saber el temps que falta perquè arribi un bus a la parada, 
entre altres detalls.  

Camí del Riu
També ha començat la segona fase d’adequació del Camí del Riu, entre la riera de Vallvidrera i el límit 
amb el terme municipal de Sant Feliu. La primera fase, des de la riera fins al límit amb el terme del 
Papiol, es va fer el 2015. El projecte està finançat per l’AMB, amb el suport de l’Ajuntament.

La millora consistirà en la reparació i condicionament del camí i els desaigües, a més de diverses actua-
cions paisatgístiques a l’entorn. Un cop finalitzades les obres, s’espera que s’incrementi l’ús de lleure del 
camí, a banda que es millori l’accés a les  finques del Parc Agrari del Baix Llobregat i faciliti les tasques 
de les empreses de serveis que l’utilitzen habitualment.

Pendent
Totes aquestes millores en la mobilitat urbana s’impulsen a les portes de les eleccions, esdeveniment que 
sembla actuar com a accelerador de projectes. Tanmateix, en el futur immediat, s’haurà de continuar 
intervenint en la protecció dels espais naturals perifèrics i en la remodelació d’un espai urbà que garan-
teixi l’equilibri entre la recerca d’un àmbit territorial més amable per a les persones amb la dinamització 
econòmica.

Activar polítiques per a la disminució de vehicles dins del nucli urbà i la creació de nous espais d’apar-
cament són mesures urgents que s’han d’acompanyar amb noves remodelacions urbanístiques, sobretot 
als barris, que incideixin en positiu en la qualitat de vida dels vilatans.

Millores en la mobilitat urbana a les portes 
de la segona dècada del segle XXI
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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

Superlatius
Diu el diccionari que el concepte de “superlatiu” es refereix a un grau de la comparació 
on es declara que quelcom és el màxim (o el mínim) dins la seva classe o categoria. 
He llegit que en la majoria de llengües indoeuropees es distingeix entre el superlatiu 
absolut (format per un sufix que s’afegeix a l’adjectiu) i el relatiu, que és quan una 
paraula (de diferents categories) es torna superlativa en una construcció gramatical 
justament superlativa.

El català (com, de fet, també l’espanyol) presenta el grau superlatiu absolut format 
amb el sufix variable -íssim (o -íssima, en femení), que prové del llatí, i també una 
construcció relativa formada pels mots “el/la més” avantposats al terme que es vol 
comparar, usualment adjectius o adverbis.

El que m’interessa ara, i als efectes particularment d’aquestes quatre ratlles, està 
motivat per la retransmissió televisiva del judici que a hores d’ara (si més no, quan 
escric això) s’està desenvolupant al Tribunal Suprem espanyol en relació amb el 
“procés” i en el qual reiteradament els lletrats d’una i altra banda s’adrecen al Senyor 
President i/o a la mateixa Sala adjectivant-los amb els mots d’Excel·lentíssim i 
Excel·lentíssima, respectivament.

És clar que un servidor ja sap que aquests termes són uns tractaments amb els quals, 
per protocol, han de ser nomenats, a més a més del president del Tribunal Suprem, del 
Consell General del Poder Judicial, el fiscal general de l’Estat i altres membres relacio-
nats amb el món judicial i del dret en general, els magistrats del dit Tribunal Suprem; 
però no em negareu pas que quan (en no poques ocasions) els senyors magistrats no 
estan especialment encertats en les seves resolucions, dir que són “excel·lentíssims”, és 
a dir, molt més que bons, i fins i tot molt millors que excel·lents, no deixa de ser una 
autèntica presa de pèl. Dit sigui de pas, òbviament, amb la vènia de Ses Senyories... 
excel·lentíssimes, és clar!

Josep Lluís Revenga

A primers de gener d’aquest, 
CSIF Molins de Rei va denun-
ciar davant de l’Ajuntament, 
en una instància dirigida al 
qui era l’alcalde aleshores, en 
Joan Ramon Casals i Mata, 
la presumpta activitat comer-
cial de venda de vehicles 
de segona mà per part de 
l’inspector Sr. Jordi Molina. 
Aquesta activitat, a banda de 
ser motiu d’incompatibilitat 
amb el càrrec de funcionari 
de policia, i que no l’havia 
comunicada a l’Ajuntament 
com és d’obligació, compta 
presumptament amb la utilit-
zació de diversos agents de 
la Guàrdia Urbana de Molins 
de Rei als qui, amb pretextos 
diversos, anava demanant la 
informació de caire personal 
que consten en les bases de 
dades. Aquesta informació, 
coneguda per raó del seu 
càrrec, era presumptament 
utilitzada per a la consecució 
dels seus objectius lucratiusi 
així s’aprofitava d’una eina 
exclusivament d’interès poli-
cial. 

Doncs bé, atesa la manca 
de resposta del Sr. Alcalde, 
aquest sindicat va haver de 
denunciar el fet davant de 
la policia judicial, per si els 
fets podien ser constitutius 
d’algun il·lícit penal. De 
moment, la investigació està 
en marxa. 

L’excusa que va proferir 
l’Ajuntament va ser que es 
tractava d’una lluita personal i 
sindical. Sota quina argumen-
tació basada en fets objec-
tius feia aquesta apreciació el 
consistori? Aquesta resposta 
tan vaga xoca de front amb 
la realitat i és que, davant 
d’uns fets gravíssims, el con-
sistori no ha fet res, ni en un 

El sindicat de 
la Policia Local 
CSIF Molins 
de Rei demana 
explicacions a 
l’Ajuntament

sentit ni en l’altre. En el seu 
comunicat esmentava que hi 
havia tres denúncies més con-
tra el cap de la Policia i que 
havien estat arxivades. Hom 
pot pensar que han emprat el 
mateix modus operandi, és a 
dir, amagar el cap sota l’ala 
per acabar no fent res. Ni tan 
sols han esmentat quins són 
els motius de les diferents 
denúncies i quins són els que 
han motivat a arxivar-les. 

Segons informa El Llaç 
en la seva darrera edició, hi 
ha hagut una auditoria inter-
na dins del cos de la Policia 
Local perquè s’haurien fet ser-
vir eines policials per espiar 
regidors, i es dona per fet. 
CSIF sol·licita tenir coneixe-
ment d’aquesta auditoria, qui 
l’ha va propiciar, qui ho havia 
verificat i quins han estat els 
resultats, i així mateix saber 
per què no s’ha fet una audi-
toria per saber si el cap de 
la Policia Local ha fet un 
ús inadequat de la informació 
policial, de la qual ha de guar-
dar un secret especial.  

Per últim, i no menys 
important, volem ressenyar la 
perplexitat en comprovar en 
l’esmentat article que, segons 
fonts municipals, han intentat 
fer mediació entre les dues 
parts enfrontades sense èxit. 
En primer lloc, CSIF no està 
enfrontat amb ningú, només 
posa en coneixement de les 
autoritats competents els fets 
que considera que estan fora 
de la norma, i deixa ben clar 
que en cap cas l’Ajuntament 
s’ha posat en contacte amb 
aquest delegat LOLS per 
mediar. 

Sol·licitem també aclari-
ment d’aquests darrers punts 
(espiar regidors i mediació) 
per resultar injuriosos i calum-
niosos.

Antonio Sanz
Delegat LOLS de la 

Secció Sindical CSIF 

Des de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament 
de Molins de Rei s’inicia el període de difusió de 
la desena edició del projecte MOU! EL CUL!, un 
procés de pressupostos participatius emmarcat en el 
Pla Local de Joventut – MOU!.

Aquest procés s’adreça a  tots els joves i les 
joves de 14 a 30 anys que viuen a Molins de Rei. 
L’objectiu és que la joventut de Molins de Rei 
decideixi a quines activitats o projectes es destinen 
9.000 euros del pressupost de la Regidoria. Les 
accions han d’estar relacionades amb l’oci alterna-
tiu, la cultura i la creació o l’emancipació. Hi ha 6 
categories d’acord amb la temàtica i el grup d’edat. 
Dels 9.000 euros que es destinen al projecte, 3.000 
euros són per a propostes ja presentades en altres 
edicions que per la seva singularitat també podran 
presentar-se enguany.

Tot el procés estarà validat per la Comissió de Seguiment del Pla Local de 
Joventut, que està integrada per representants de les entitats i tècnics de la Regidoria 
de Joventut. Les seves funcions es concreten a assessorar sobre els aspectes tècnics 
del procés i fer-ne el seguiment i l’avaluació.

Calendari i fases del projecte:
-de l’1 al 31 de març: difusió del projecte i recollida de propostes
-de l’1 al 4 d’abril: valoració de propostes per part de la Comissió de Seguiment 

del Pla Local de Joventut
-dilluns 8 d’abril, a les 20 h, a la Federació Oberta: Assemblea oberta
-del 15 d’abril al 31 de desembre: implementació dels projectes
La normativa i la documentació per presentar les propostes es podrà consultar 

al blog del Punt Jove http://pijmolinsderei.blogspot.com i al web municipal www.
molinsderei.cat.

Per a més informació, us podeu adreçar al Punt Jove, carrer Verdaguer, 48, els 
dilluns i dimecres de 16 a 20 h, i els dimecres, de 10 a 14 h, o enviar la consulta a 
puntjove@molinsderei.cat. 

Punt Jove

Punt Jove
Tornen els Pressupostos Participatius 2019 

MOU! EL CUL!

Adreçat a joves de 14 a 30 anys de Molins de Rei
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Uns punts de vista, entre l’Ajuntament 
i els veïns, força diferents
Cessió de terrenys als Amics de Sant 
Antoni de Castellbisbal
“L’Ajuntament ha cedit a l’Associació d’Amics de Sant 
Antoni un terreny municipal d’uns 7.500 metres quadrats, 
situat al costat dels horts urbans. L’espai, que té accés 
pel carrer de la Farigola, s’ha desbrossat i s’ha delimitat 
amb una tanca perimetral. També s’han habilitat canals de 
drenatge d’aigües pluvials i properament s’hi instal·larà 
un punt elèctric. Per la seva banda, l’associació, que ja 
ha traslladat a l’espai prop d’una desena de cavalls, està 
habilitant el terreny amb un picador, porxos menjadora i 
una zona de paller, entre d’altres.” 

Castellbisbal.cat, Butlletí informatiu municipal 
número 42 de gener-febrer de 2019

S’amplia l’avís ràpid per risc d’accidents químics als 
polígons de Castellbisbal, a tocar dels marges del riu 
Llobregat. És d’esperar que a la nostra vila hi tindrem 
una connexió immediata! Els corrents d’aire gairebé 
sempre baixen per la vall del riu.
S’amplia el sistema d’avís 
per risc químic a tots els polígons
“Un centenar d’empreses s’han sumat al sistema d’avís 
ràpid per multiSMS que l’Ajuntament fa servir en cas 
d’accident químic, de manera que aquests avisos ja 
arriben a tots els polígons industrials.
A Castellbisbal, el sistema també s’ha implantat a tots els 
centres educatius, les AMPA i les entitats interessades. 
La ciutadania també pot afegir-s’hi. Només cal demanar-
ho enviant un correu electrònic a protecció.civil@ 
castellbisbal.cat facilitant un número de telèfon mòbil, 
que s’afegiria a la base de dades. La gestió també es pot 
fer telefònicament trucant al 677 590 182.”

Castellbisbal.cat, Butlletí informatiu municipal 
número 42 de gener-febrer de 2019

L’Estat espanyol sempre 
ha tingut Catalunya sota sospita...
Esperada llibertat
“Com que soc periodista esportiu i no jurista, em costa 
entendre tot el que ha passat amb Sandro Rosell i el 
seu soci i amic Joan Besolí. No hi entenc, de lleis, però 
com moltíssima gent, entre la qual també hi ha experts 
en matèria jurídica, no puc entendre com algú pot estar 
644 dies en presó preventiva, com algú es pot passar tant 
temps privat de llibertat per un suposat delicte econòmic i 
sense judici. (...) 
Després de dos dies de judici i de 644 de presó 
provisional, Sandro Rosell i Joan Besolí van recuperar la 
llibertat. (...)
Rosell, content per la llibertat, però emprenyat pel que ha 
hagut de passar, creu que hi ha algú al darrere de tot. (...)
Hi ha qui assegura que no li perdonen que provés, com 
a president, la samarreta amb la senyera, que deixés 
passar la Via Catalana pel Camp Nou i que cedís l’estadi 
per al Concert per la Llibertat. Rosell està content 
d’haver aconseguit la llibertat provisional, però continua 
emprenyat per tot el que ha hagut de passar. Intentarà 
esbrinar-ho. En té alguna sospita. 

“Opinió -A fons” – Ferran Correas – La República, 
del 2 al 8 de març del 2019 Any II, número 41

El dia 24 de febrer, des de Molins de Rei 
¿Serás su voz?, entitat vilatana que treballa 
per la defensa dels animals, vàrem dur a 
terme La Festa dels Animals, en referència 
a la celebració de la Festivitat dels Tres 
Tombs que es du a terme durant la Festivitat 
de Sant Antoni Abat, patró dels animals, per 
tal de, sense deixar perdre el sentit últim de 
les nostres tradicions, poder adaptar-les als 
nous temps i les noves inquietuds socials, 
dels quals el nostre municipi no és aliè.

El respecte 
cap a la resta 
d’animals, així 
com l’empatia i 
la seva conside-
ració moral són 
preocupacions 
que venen de 
lluny, però que, 
innegablement, 
és en els últims 
anys quan 
podem veure 
com experimen-
ten una forta 
socialització i 
arriben cada cop 
a més població, que se sensibilitza davant 
pràctiques que no fa gaire podíem conside-
rar normals i acceptables.

Els cavalls, així com la resta d’èquids, 
són animals terriblement sensibles que 
pateixen molt més del que acostumem a 
saber. La seva esquena és delicada, tant 
per portar pes directament (amb genets a 
sobre) com per tirar dels carros que són 
molt pesants. De la mateixa manera, la seva 
boca i la cara pateixen terriblement perquè 
són un punt de pressió a causa de la brida, 
que sovint causa doloroses ferides tant 
internes com exteriors. La seva sensibilitat, 
no solament física sinó també emocional, 
fa que sovint s’estressin i passin molta por 
i angoixa en celebracions amb gran volum 
de persones i sorolls, cosa que els pot dur 
a situacions de risc cap a les persones que 
assisteixen com a públic a la celebració. 
Totes aquestes lesions són patents en molts 
dels cavalls rescatats per entitats, com 
l’Associació de Defensa d’Èquids o el 
projecte Shanaan, que rescaten i recuperen 
cavalls utilitzats per moltes feines i oci.

Partint d’aquí i de tota la informa-
ció científica disponible avui dia sobre 
la capacitat de sentir, patir i gaudir dels 
altres animals, vàrem proposar desenvolu-
par, paral·lelament, una festa dels animals 
que fomentés l’empatia i la compassió de 
tots els ciutadans cap a la resta d’animals, 
i així ens afegíem a corrents educatius com 
l’educació humanitària i la ecoeducació, 
que inclouen l’educació en l’empatia com 
a pilar clau en la construcció d’una socie-

tat de pau i una 
convivència res-
ponsable.

La nostra 
proposta va 
incloure activi-
tats per a tota 
la família, un 
espai de debat 
i xerrades, i un 
altre per a la 
presència d’en-
titats de defensa 
i protecció dels 
altres animals, 
pensada per 
aprendre, com-

partir i celebrar, de manera lúdica, el dia en 
què tradicionalment se celebra la Festivitat 
de Sant Antoni Abat–Tres Tombs. En aquell 
espai, els assistents es varen poder trobar 
amb diferents activitats en forma de tallers, 
xerrades i conferències, jocs, estands d’in-
formació i d’altres, i així vàrem convertir 
aquesta celebració en una oportunitat per 
descobrir, aprendre, compartir i divertir-se, 
fomentant alhora els valors de l’empatia, el 
respecte i la cura dels animals.

Un espai lliure d’agressió, d’explotació 
i una nova manera de celebrar la presència 
al nostre planeta d’altres especies, sense 
necessitat de discriminar ni d’explotar que 
ha acompanyat sempre la Festivitat dels 
Tres Tombs. Un espai que faci el servei de 
promoure valors com l’empatia, el respec-
te, la cura i la llibertat dels animals, fet que 
és absolutament necessari en aquests temps 
de canvi de paradigma d’una societat que 
intenta avançar cap a valors de compassió, 
respecte i empatia per a tots els éssers, 
humans i no humans.

Molins de Rei ¿Serás su voz?

La Festa dels Animals, 
els altres Tres Tombs

En l’«Opinió» publicada en 
El Llaç de febrer, hi havia 
una frase que, en la forma 
en què es va redactar, podia 
confondre el lector o portar-
lo a una informació inco-
rrecta. Aquesta frase deia, 
en referir-se als Hospitalaris 
de Jerusalem: “d’aquí ve 
l’opus spicatum”.

Doncs bé, certament, 
l’opus spicatum no té l’ori-
gen en els Hospitalaris, sinó 
que, i és prou conegut, en 
les èpoques romana i visi-

goda ja construïen parets i 
terres amb aquesta forma 
d’espina.

El que es pretenia dir 
amb la frase –certament mal 
expressada– era el  que es 
transcriu documentalment 
en el cèlebre Cartoral de 
Sant Cugat: “sabem que 
Ciuró va ésser un alou en 
el segle XII, o sigui, propi-
etat lliure dels Hospitalaris 
de Jerusalem. Sembla que 
aquests cristians retorna-
ren a l’afició dels símbols 

del cristianisme com eren 
l’espiga i l’espina del peix, 
motius que ells plasmaven 
en les seves construcci-
ons, coneguts amb el nom 
d’opus spicatum”.

Com que no hi ha cons-
tància que romans ni visigots 
construïssin al Castellciuró, 
i d’acord amb el Cartoral 
que s’esmenta, es creu que 
l’opus spicatum que hi ha 
en una de les seves parets 
podria molt ben ser obra 
dels Hospitalaris. 

Joan Sàbat Brucart

Aclariment : una ocasió perduda
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El proper 6 d’abril, el 
Foment CiA acollirà 
un acte organitzat per 
l’ONG Gueopic per con-
memorar el Dia Mundial 
de Conscienciació sobre 
l’Autisme.

L’acte començarà a les 
19.30 h amb una Tabalada 

a càrrec dels Dimonis de 
Molins de Rei; posteri-
orment, la pallassa Fifita 
rebrà els més menuts i a 
continuació es llegirà un 
manifest. Els actes seguiran 
amb el lliurament del premi 
al Concurs de Cartells con-
vocat per anunciar aquesta 

jornada i les actuacions de 
La Colla del Pic, Balancí i 
el grup La Folie. També es 
podrà veure l’anunci Los 
dos deditos, escrit i diri-
git per Dani Andreu. Un 
pilar a càrrec de la Colla 
Castellera Matossers clourà 
els actes.         Redacció

Alumnes de sisè de pri-
mària de l’Escola la Sínia 
van participar en un taller 
titulat “Autisme, comunica-
ció i respecte”, impartit per 

Dani Andreu, president de 
l’ONG Gueopic.

Els estudiants van 
conèixer de primera mà la 
tasca que fa Gueopic i les 

dificultats que tenen, entre 
d’altres, per comunicar-se 
les persones que pateixen 
autisme.

Redacció

El 25 de novembre pas-
sat, els Mossos d’Esquadra 
de la Regió Policial 
Metropolitana Sud (RPMS), 
a la qual pertany Molins de 
Rei, van participar a la festa 
“Posa’t la Gorra” que cada 
any se celebra a la nostra 
vila i que s’emmarca dins la 
campanya de l’Associació 
de Familiars i Amics 
de Nens Oncològics de 
Catalunya (AFANOC) que 
es fa arreu del Principat.

El 29 de gener, el cap 
de la RPMS, el comissa-

ri Joan Portals, va lliurar 
a l’AFANOC la quantitat 
recaptada per la venda de les 
gorres d’aquesta campan-
ya solidària. Aquests diners 
aniran destinats al projecte 
de canvi de sofà llits dels 
apartaments de la Casa dels 
Xuklis, una casa d’acollida 
per a aquelles famílies que 
han d’acompanyar els seus 
fills i filles mentre reben 
el tractament oncològic als 
hospitals de referència. 

Redacció 

Molins de Rei celebrarà el Dia Mundial 
de Conscienciació sobre l’Autisme

Alumnes de La Sínia participen en un taller sobre 
l’autisme impartit per Dani Andreu de Gueopic

Els Mossos d’Esquadra donen 
1.610 euros a l’AFANOC

La campanya benèfica de 
recollida d’aliments Ni un 
Plat Buit! va aconseguir 
recollir, gràcies a les aporta-
cions solidàries, 940,75 qui-
los de menjar, 198,80 quilos 
dels quals es van recollir 
a les escoles de la vila i 
741,95 van ser d’aportacions 
de particulars. D’aquesta 
campanya se’n beneficiaran 
140 famílies de la vila.  

La campanya està 
impulsada per l’Agrupa-
ment Escolta Jaume Vicens 
Vives, l’Esplai MIB, l’Es-
plai l’Agrupa, l’Esplai Spai, 
Creu Roja Baix Llobregat 
Centre i Càritas, i comp-
ta amb el suport i la col-
laboració de l’Ajuntament 
de Molins de Rei. Aquest ha 
estat el desè any que es duu 
a terme la campanya.

Redacció 

L’agent de la Guàrdia 
Urbana de Molins de Rei 
que duu a terme, a la vila, 
la campanya “Pels valents”, 
que recapta fons per la llui-
ta contra el càncer infantil, 
ha pogut ingressar 3.032 
euros al compte destinat a 
la construcció del Pediàtric 
Càncer Center Barcelona, 
el que ha de ser el centre 
d’oncologia pediàtrica més 
gran de Barcelona.

El mateix agent impul-
sor de la campanya a la 
vila ens informa que encara 

s’és a temps de col·laborar-
hi posant-se en contacte a 
través del correu electrònic 
de l’agent 092: policiamo-
lins092@gmail.com. Es 
tracta d’adquirir, amb un 
donatiu de 4 euros, un escut 
de roba termoadhesiva que 
es pot posar fàcilment a la 
roba amb una simple plan-
xada. En el cas de Molins 
de Rei, l’escut porta el nom 
del municipi amb la inscrip-
ció “#pelsvalents”.

Redacció

La campanya "Ni un Plat Buit" aconsegueix prop de 
950 quilos de menjar per 140 famílies de la vila

La campanya “Pels valents”, 
per la lluita contra el càncer 
infantil, recapta a la vila 
més de 3.000 euros

Cedida Mossos d'Esquadra C
edides per l'ajuntam

ent · D
an C

osta
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PICAM, Prevenció i 
Informació Càncer Molins, 
ha guanyat la tercera edició 
del Premi Memorial Josep 
Maria Salas i Peiró, per 
la qual cosa volem expres-
sar el nostre agraïment al 
jurat per la valoració que 
ha fet de la nostra tasca, 
que, com hem dit en moltes 
ocasions, no és res més que 
ajudar, amb totes les forces, 
a combatre el càncer dins 
de les nostres possibilitats 
i seguint, en tot moment, 
el lema: “Pacients al servei 
de pacients”.

PICAM és una associa-
ció que va néixer a Molins 
de Rei, al barri de la Riera 
Bonet, l’any 2004, és a dir 
que aquest 2019 fem 15 
anys. Som una associació 
sense ànim de lucre, decla-
rada d’utilitat pública, que 
actualment està present a 
4 poblacions: Molins de 
Rei (seu mare), Barcelona, 
Badalona i Sabadell.

El nostre objectiu és 
donar suport al pacient per 
ajudar-lo en tots els can-
vis que el càncer aporta a 
la seva vida, que no són 

pocs: que no es trobi 
sol, que pugui par-
lar sabent que té qui 
l’escolta; al que ha 
acabat el tractament, 
que pugui tornar a la 
normalitat, a la feina; 
a difondre la preven-
ció i la importància 
del diagnòstic pre-
coç, tant per a qui no 
ha tingut càncer com 
per a qui l’ha tingut 
perquè no recaigui; 
informar sobre els 
avenços de la ciència 
en la nostra malaltia; for-
mar pacients perquè puguin 
donar suport a altres pa-
cients, etc. 

Com ho fem això? 
Oferint serveis i activitats 
als pacients oncològics, als 
seus familiars i voluntaris, 
tant abans com un cop s’ha 
acabat el tractament, mit-
jançant 6 projectes:

-Prevenció i informa-
ció sobre el càncer: xe-
rrades, programa de ràdio 
PICAMA, web www.picam.
eu, (on podràs trobar un nou 
apartat de cuina saludable, 
actualment en construcció), 

Facebook, Youtube (vídeos 
de PICAM) i Twitter.

-Estètica oncològica: 
bellesa i càncer (Banc de 
Perruques en préstec gra-
tuït i tallers de mocadors, 
cosmètica i maquillatge, 
dirigits a millorar l’auto-
estima del pacient, fami-
liars i cuidadors i facili-
tar així retrobar-se amb la 
pròpia imatge després del 
tractament). Estem a onze 
hospitals de Catalunya. Hi 
pots preguntar pel Banc de 
Perruques i per PICAM a la 
infermera de referència que 
et correspongui.

- R e c u p e r a c i ó , 
manteniment i dis-
tracció:  t a l l e r s 
de memòria i manteni-
ment cognitiu; troba-
des, sortides culturals 
i colònies; tallers per 
tractar l’estrès, l’ansie-
tat i les emocions, i 
exercitar la relaxació; 
tallers de manualitats, 
bijuteria i tall i con-
fecció; tallers grupals 
o servei individual en 
coaching. Són gratuïts 
per a pacients oncolò-

gics i hematològics.
-Exercici físic: camina 

(marxa nòrdica, pilates, 
exercici aquàtic per a la 
millora i/o prevenció del 
limfedema).

-Programa de volunta-
riat: PICAMA, puntual i 
permanent 

-Publicacions: 12 res-
postes per gaudir del sol; 
Compartir sentiments so-
bre escultures, de Roser 
Lanaspa; llibret de contes 
de Mari Nieto i un especial 
sobre estètica oncològica.  

Això és, a grans trets, el 
que fem. Si voleu informa-

ció, envieu un whatsapp al 
mòbil de l’entitat, el 672 
021 403, o bé contacteu 
amb nosaltres mitjançant 
el correu electrònic info@
picam.eu.

Els diners del Premi 
Memorial Josep Maria 
Salas i Peiró aniran íntegra-
ment a estètica oncològica, 
concretament al Banc de 
Perruques.

Volem aprofitar aquesta 
oportunitat per donar les 
gràcies al Departament de 
Benestar Social i Família, 
que, en conèixer el que 
fèiem, ens va obrir les por-
tes d’altres casals cívics,  a 
part del de Molins de Rei, 
per poder donar suport a 
pacients d’altres municipis 
de Catalunya; també als 
directors i directores dels 
casals on estem presents, 
als ajuntaments, a la Caixa, 
a Ràdio Molins de Rei i, és 
clar, a la revista El Llaç per 
tot el seu suport, que mai 
ens ha faltat.

Gràcies a tothom!!!
Berna Moreira 

M. Teresa Mariano, 
voluntàries de PICAM

El 16 de desembre darrer, 
amb motiu de la Marató de 
TV3 dedicada a la inves-
tigació sobre el càncer, 
PICAM va organitzar la 1a. 
Oncomarxa Canina, és a 
dir, fer marxa nòrdica en 
companyia d’un gos. 

Pot semblar una mica 
estrany, però té la seva raó 
de ser. La marxa nòrdica és 
molt beneficiosa per a la 
salut en general i, com deia 
una de les persones a qui 
vàrem entrevistar en el pro-
grama radiofònic PICAMA, 
ha vingut per quedar-s’hi. 
Es va originar a Finlàndia 
en els anys 30 i es basa en 
la utilització d’uns bastons 
especials per caminar que, 
a més de fer treballar els 
músculs de la part superior 
del cos, serveixen de pro-
pulsió per avançar. És suau 
per a les articulacions i ade-
quat per a totes les edats i 
nivells d’estat físic, i es pot 
practicar en qualsevol lloc 
i a l’aire lliure (però nosal-
tres sempre recomanem 
consultar-ho amb el metge, 
per si cas). És una activitat 
física que involucra el cos 
sencer, la qual cosa fa que 
es pugui arribar a consumir 
un 40% més d’energia que 
en una caminada normal 
sense bastons.

És molt adaptable: des 
de passejos suaus per a per-
sones amb problemes de 
mobilitat fins a caminades 
enèrgiques per a gent que ja 
està en forma. És una bona 
manera de millorar l’estat 
físic, ajudar a perdre pes i 
tonificar el cos sencer.

La caminada nòrdica 
bàsica, com altres tipus 
d’activitats moderades, pot 
disminuir el risc de desen-
volupar malalties cròni-
ques, com cardiopaties i 
diabetis de tipus 2, asma, 
vessament i alguns tipus de 
càncer.

Tots aquests avantat-
ges es multipliquen si es 
té un gos com a animal 
de companyia, ja que el 
gos ens obliga a fer més 
activitat física (l’animal 
s’ha de treure a passejar) 
i ens ajuda a estar actius i 
ocupats (hem de tenir cura 
d’ells). Afavoreixen que 
l’ambient sigui més agra-
dable i acollidor, especial-
ment a les cases on viuen 
persones soles, gent gran 
o infants, ja que desenvo-
lupen l’aprenentatge de les 
habilitats socials i la comu-
nicació; a més, augmenten 
l’autoestima i redueixen 
l’estrès, l’ansietat i la 
depressió. Són part en la 

recuperació de persones 
amb malalties. Els gossos 
són grans companys i amics 
lleials.

Hi ha més coses que us 
puguem dir dels gossos? 
Sí, però de ben segur que ja 
les sabeu.

Per a la salut, la marxa 
nòrdica d’humà més gos té 
molts beneficis tant físics 
com psíquics, però s’han 
d’experimentar, perquè la 
simbiosi que es crea és sen-
zillament espectacular.

I ara, un petit resum 
de com va anar la 1a. 
Oncomarxa Canina de 
PICAM. El recorregut va 
començar al pipicà de les 
Sínies per acabar al darrere 
dels estudis de TV3. Van 
ser unes 3 hores amb un 
recorregut d’uns 8 km. 
També hi va haver premi 
per als participants, que ens 
havien donat prèviament 
els nostres espònsors.

Però organitzar una 

“oncomarxa” porta molta 
feina i no hauria estat pos-
sible sense l’ajut de perso-
nes i associacions. Per això, 
des d’aquí volem donar les 
gràcies a Icanwalk, asso-
ciació canina; al Xavier 
Ortega i al seu equip; a 
l’Enric Figueras i al Josep 
Cuscó, del Parc Agrari, que 
pertanyen a la Fundació 
Agrària de Molins de 
Rei, que es van cuidar de 
l’avituallament, juntament 
amb Gasoses Mallorca; als 
ajuntaments de Molins de 
Rei, Sant Feliu de Llobregat 
i de Sant Joan Despí (volem 
fer menció als agents 
cívics de Sant Joan Despí 
i a la Pilar Carmona i la 
Mercè Montero de Molins 
de Rei); al Parc Agrari; a 
col·laboradors nostres, com 
Roche Posay, la Casa de les 
Punxes, Terranova, empre-
sa canina; a Ràdio Molins 
de Rei, per la seva difusió; 
a tots els voluntaris i als 

de la Caixa; a la Carme 
Madorell, a qui agraïm molt 
que hagués vingut a ajudar-
nos; a la Creu Roja, que va 
cuidar molt bé dels humans 
i dels canins, i, és clar, a 
les voluntàries i volunta-
ris de PICAM. Sense la 
col·laboració de tots ells no 
hauria estat possible fer la 
1a. Oncomarxa Canina de 
PICAM. Gràcies!

Ah! Estem contentes 
de la participació, ja que 
PICAM és una associació 
petita. En la inscripció hi 
havia 114 persones, però 
en van participar 75. En 
total, es van recollir 1.140 
euros, que es van ingressar 
al compte de la Marató de 
TV3.

Finalment, us convidem 
a la 2a. Oncomarxa Canina 
2019, a la qual tots sereu 
molt benvinguts!!!

M. Teresa Mariano, 
voluntària de PICAM en 

l’Àrea de Comunicació

El projecte de PICAM, guanyador del Premi Josep Maria Salas i Peiró

La primera edició de l’Oncomarxa Canina recull més de 1.100 euros per a la Marató de TV3



8
núm. 553 març 2019

El dimecres 20 de febrer, 
dins el actes organitzats pel 
grup Justícia i Pau de la 
parròquia de Sant Miquel i 
en ocasió del Dia Mundial 
de la Justícia Social, va 
tenir lloc la conferència-
col·loqui “Justícia social i 
mediambiental”. L’acte es 
va fer al local de Fòrum 
XXI i va comptar amb el 
suport del Grup local Pla 
del Llobregat d'Amnistia.

La ponent, Assumpta 
Bargalló, ens va anar expo-
sant d’una manera entene-
dora i didàctica l’abast del 
significat del lema que obria 
la xerrada.

En el món on vivim, en 
què l’activitat humana està 
transformant d’una manera 
dràstica els sistemes ecolò-
gics de subsistència, si volem 
desenvolupar-nos d’una 
manera sostenible, si volem 
que tothom participi de 
benestar i justícia social, hau-
rem de canviar radicalment la 
nostra visió de l’economia, 
respectar els límits del nostre 
planeta i reconèixer que si 
potenciem només el consum 
material, posem en perill la  
viabilitat de les generacions 
futures.

És en els països en vies 

de desenvolupament on es 
troben les principals reser-
ves de la biosfera, i són 
aquests mateixos països els 
que continuen posant al ser-
vei dels països més rics els 
seus recursos, de manera que 
hipotequen el seu present i el 
seu futur.

És en aquestes societats 
on l’agricultura sostenible i 
local és un dels mitjans més 
eficaços per al progrés gra-
dual de les seves comunitats, 
que segueixen treballant per 
aconseguir un món millor per 
als seus fills. Moltes de les 
ONG amb llarg recorregut i 
experiència en la seva llui-
ta contra la fam s’aboquen, 
juntament amb projectes de 
millora de les tècniques agro-
pecuàries i d’altres que tenen 
en compte l’empoderament 
de les dones, a promoure 
aquest tipus d’agricultura, 
que respecta el medi ambient 
i la independència dels pro-
ductors locals davant de les 
grans indústries alimentàries.

Altrament, en el nos-
tre superalimentat “primer 
món”, el malbaratament dels 
aliments és un escàndol que 
ens hauria de posar en estat 
d’alerta, ja que el consum 
excessiu de carn, de plats pre-

parats i de begudes i 
aliments amb gran 
quantitat de produc-
tes químics (conser-
vants, estabilitzants, 
colorants...) ens 
porta a un creixe-
ment de les malalties 
relacionades amb 
l’alimentació i crea 
greus problemes 
al medi ambient. 
Cal fer un canvi en 
els nostres hàbits i 
optar per allò que 
és de temporada, de 
proximitat i amb un 
tractament respec-
tuós per al medi. En serem 
els primers beneficiats.

Dins de les tendències 
consumistes de la nostra 
societat cal recordar l’abús 
que es fa del seguiment de la 
moda, per la qual de vegades 
comprem productes sense un 
procés de reflexió que ens 
porti a veure si aquella com-
pra correspon a una necessitat 
o és un caprici passatger que 
tindrà poc recorregut en el 
seu ús. Hem de recordar sem-
pre que darrere un producte 
tèxtil hi ha unes persones que 
l’han fabricat (producció de 
les robes, confecció, comer-
cialització) abans no arriba 

a les nostres mans. Per això 
cal preguntar-se davant una 
“oferta” si tothom, en aquest 
procés, ha estat respectat en 
els seus drets... La producció 
tèxtil posa moltes vegades en 
qüestió els recursos hidràu-
lics i la salut mediambiental 
del lloc on es produeixen, ja 
que sovint les lleis protecto-
res del medi no s’apliquen 
amb rigor. Els texans són 
una de les peces de roba 
que demana més aigua en la 
seva fabricació: mes de 2.000 
litres!!!

Sempre que ens vulguem 
desprendre d’una peça de 
roba hem de mirar de fer-la 

arribar a les empreses que es 
dediquen a posar-la a punt 
perquè pugui ser reutilitzada, 
si és possible. Amb això afa-
vorim el medi ambient, aju-
dem a crear llocs de treball, 
donem una nova vida a allò 
que ha costat tant d’esforç 
fabricar i aprenem a valorar 
el que tenim.

Sempre estem a temps de 
canviar els nostres hàbits. 
Només cal veure què és bo 
per a tots els que vivim en el 
nostre estimat Planeta Blau.

Grup Local Pla 
del Llobregat 

d’Amnistia de Catalunya

Fòrum XXI acull la conferència-col·loqui “Justícia social i mediambiental”

Francesc Lucas
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JOSEP FERRER (J.F.): 
Amb aquest ampli currí-
culum i amb els reconeixe-
ments que has rebut fins 
ara, com et defineixes?

DAVID FERNÁNDEZ: 
(D.F..): Soc una persona 
molt compromesa amb 
els assumptes de caràcter 
social, la pau i les injustí-
cies socials. 

J.F.: Per què vas decidir 
estudiar dret i, en concret, 
l’especialització de dret 
internacional dels drets 
humans?

D.F.: Des de sempre 
m’han interessat les qües-
tions internacionals i, en 
particular, el dret interna-
cional dels drets humans. 
Des que vaig comprendre 
que les Nacions Unides, el 
lloc on treballo, es basen en 
la relació intrínseca entre la 
pau, els drets humans i el 
desenvolupament, els ano-
menats pilars fonamentals, 
sempre he volgut dedicar la 
meva vida a aquesta noble 
aspiració.  

J.F.: Va ser fàcil fer-se 
un lloc professional en la 
teva especialitat?

D.F.: Com a qualsevol 
persona, mai és fàcil arribar 
a on sempre has aspirat. 
Considero que l’esforç i la 
tenacitat són valors fona-
mentals, però també és 
important tenir sort a la 
vida i tenir una família que 
et doni suport. Hi ha moltes 

persones que treballen molt 
fort, però el destí és funest 
amb ells. Em sento solidari 
amb ells i elles. 

J.F.: Com va sorgir la 
possibilitat de treballar a 
la Universitat per la Pau 
de les Nacions Unides?

D.F.: Existeixen ocasions 
en què apareixen grans 
oportunitats i una d’elles 
va ser treballar per a la 
Universitat per la Pau, crea-
da per l’Assemblea General 
de les Nacions Unides 
l’any 1980 a iniciativa del 
Govern de Costa Rica. És 
un organisme intergover-
namental, ja que 41 països 
han signat la Carta de la 
Universitat. No és casual 
que Costa Rica promogués 
aquesta institució onusiana, 
si tenim en compte que fa 
70 anys que va decidir abo-
lir l’exercit. Vaig treballar 
amb ells durant uns quants 
anys i vaig comprendre que 
la millor manera de pro-
moure la pau és a través del 
respecte del dret internacio-
nal. No existeix pau sense 
respecte del dret. Treballar 
per la Universitat de la Pau 
és un gran privilegi a la 
vida.  

J.F.: Fa 12 anys que 
vius a Ginebra. És la teva 
primera experiència fora 
de Catalunya? Has viscut 
en altres indrets?

D.F.: Fa uns anys vaig 
viure a Colchester, al 

Regne Unit, per aprofundir 
en els meus estudis de drets 
humans a la Universitat 
d’Essex. Per motius labo-
rals, sempre tinc la male-
ta preparada per sortir en 
missions. He conegut molts 
països i cultures del món. 

J.F.: En què consisteix 
exactament la teva feina?

D.F.: La feina a la 
Universitat de la Pau con-
sisteix a introduir a nivell 
transversal els temes de 
la pau a l’Oficina de les 
Nacions Unides i a altres 
organismes internacionals 
a Ginebra. Promovem i 
signem acords de coopera-
ció i assessorament tècnic 
amb països i organismes 
regionals. El nostre man-
dat és promoure l’educació 
en la pau i per això ofe-
rim màsters i doctorats. 
Aquesta feina es compa-
gina amb la promoció 
de la Càtedra UNESCO 
sobre Pau, Solidaritat i 
Diàleg Intercultural de la 
Universitat Abat Oliba, pre-
sidida per la també moli-
nenca i amiga Dr. Carmen 
Parra Rodríguez.

J.F.: Per poder fer bé 
la teva tasca, s’ha de ser 
molt diplomàtic? Quines 
dificultats comporta 
haver de fer de mediador 
entre persones de països i 
cultures molt diverses?

D.F.: El meu marc legal 
d’actuació es regeix pel 

Conveni sobre Relacions 
Diplomàtiques, signat 
a Viena l’any 1961. Dic 
això per remarcar que, 
segons aquest tractat, els 
diplomàtics tenim com a 
missió fonamental pro-
moure els propòsits i prin-
cipis de la Carta de les 
Nacions Unides, el man-
teniment de la pau i de 
la seguretat internacional, 
i el foment de les rela-
cions d’amistat entre les 
nacions. Les dificultats 
que això entranya són evi-
dents. El pacifisme és real-
ment recent en la història 
moderna, ja que els primers 
moviments i cercles paci-
fistes van néixer a finals 
del segle xix. Les nego-
ciacions són complicades. 
Amb altres col·legues, com 
l’ambaixador Christian 
Guillermet o Miguel Bosé, 
vaig treballar i nego-
ciar durant 10 anys en 
l’aprovació de la Declaració 
sobre el Dret a la Pau, el 
primer text de pau adoptat 
per les Nacions Unides en 
el segle xxi 

J.F.: Quants idiomes 
parles?

D.F.: Parlo tres dels idio-

mes oficials de les Nacions 
Unides –anglès, fran-
cès, espanyol– i el català. 
Tinc alguns coneixements 
d’alemany.

J.F.: Quan parlem de 
drets humans, creus que 
tenim clar aquest concep-
te?

D.F.: Crec que en el 
món falta molta educació 
en drets humans. S’haurien 
de donar a conèixer des 
de la secundària. La millor 
manera d’evitar les viola-
cions dels drets humans és 
conèixer els nostres drets. 
L’instrument jurídic més 
important dels drets humans 
és la Declaració Universal 
dels Drets Humans, aprova-
da per l’Assemblea General 
de les Nacions Unides a 
1948. 

L’èxit de la Declaració 
radica en la seva simplici-
tat, contingut i llenguatge 
atendible. A partir d’aquest 
text, les Nacions Unides han 
adoptat 10 tractats interna-
cionals, cadascun amb el 
seu òrgan de control, el 
qual es compon d’experts 
independents, sobre temes 
diversos com els drets 
civils, dones, discrimina-

“Crec que en el món falta molta educació 
en drets humans. S’haurien de donar a 
conèixer des de la secundària”

David Fernández Puyana viu a Ginebra (Suïssa)

En David Fernández Puyana és un molinenc de 47 anys que des de fa 12 anys, 
i per motius laborals, ha establert la seva residència a la ciutat suïssa de 
Ginebra. Casat amb Azucena i pare de tres fills –Evelyne, de 10 anys; Alexis, 

de 7 anys, i Angelo, de 4 anys–, és l’Observador Permanent de la Universitat per 
la Pau de les Nacions Unides, amb càrrec d’ambaixador davant de l’Oficina de les 
Nacions Unides a Ginebra.

Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, es va especialitzar en el dret 
internacional dels drets humans a les universitats d’Essex i Alcalá de Henares. També 
té estudis de Filosofia i Ciències de l’Educació a la Universitat de Barcelona.

Abans del càrrec que ocupa actualment, en David havia estat coordinador de 
l’Oficina de la UNESCO a Ginebra, assessor legal de la Missió Permanent de Costa 
Rica davant l’Oficina de les Nacions Unides a Ginebra i assistent legal del president-
relator del Grup de Treball Intergovernamental sobre el Dret a la Pau. També 
ha treballat a l’Oficina de Drets Humans del Ministeri d’Assumptes Exteriors i 
Cooperació Internacional d’Espanya a Madrid.

En David és cofundador de diversos grups d’experts, com la Càtedra UNESCO 
per la Pau, la Solidaritat i el Diàleg Intercultural, de la Universitat Abat Oliba, 
i l’Associació Internacional per la Pau; assessora la fundació Paz sin Fronteras, 
creada pels artistes Juanes i Miguel Bosé; és membre del Consell de Redacció de la 
revista Gobierno de los Derechos Humanos y la Paz, del Centre de Drets Humans de 
la Universitat de Padova; forma part del Club Diplomàtic de Ginebra, i, pels seus 
mèrits en l’àmbit de les humanitats, des del 2017 és membre de l’Acadèmia Mundial 
per les Arts i les Ciències, creada per Einstein.

Municipi de residència: Ginebra
Nombre d’habitants: 200.548 (31 de desembre de 2017)
Superfície: 15,93 km²
Distància amb Molins de Rei: 790 km en cotxe; 
1 h 40 min. en avió, amb diverses connexions diàries
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ció, infància... Aquest és 
el nostre llegat més apre-
ciat i hem de preservar-lo 
per fer efectiu el propòsit 
fonamental de les Nacions 
Unides: “preservar les futu-
res generacions del flagell 
de la guerra”.  

J.F.: Pel que coneixes, 
i per la teva experiència, 
a on és més flagrant la 
manca de drets humans?

D.F.:  Cap país del món 
és perfecte. Això vol dir que 
el respecte total dels drets 
humans no existeix enlloc. 
Segons la Carta de les 
Nacions Unides, el diàleg i 
la cooperació internacional 
són la base per fer efectius 
els propòsits de les Nacions 
Unides, inclòs el respecte 
dels drets humans. Donar 
lliçons de drets humans als 
altres no és la millor via per 
promoure’ls. Les cultures i 
les realitats socials al món 
són molt diverses. En tot 
cas, podem tenir respectats 
els nostres drets civils i 
polítics, però si no tenim 
accés a l’habitatge, als ali-
ments o a una educació 
de qualitat, la nostra vida 
es converteix en un infern. 
Això esta passant cada dia 
al nostre voltant i no es 
prenen mesures.  

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

D.F.: Els meus dies 
són llargs, igual que molts 
pares i mares de família. 
Normalment tinc moltes 
reunions amb representants 
d’Estats i organismes inter-
nacionals, i sovint acudeixo 
a recepcions oficials orga-
nitzades per les missions 
diplomàtiques en com-
memoració dels seus dies 
nacionals. La diplomàcia 
multilateral, a diferència de 
la bilateral, es defineix com 
la diplomàcia de les “mans 
buides”, ja que l’únic mitjà 
que tenim per convèncer 
és la nostra credibilitat i 
el respecte escrupolós de 
les diferències culturals. 
Això és el meu dia a dia: 
aprendre a comprendre la 
diferència.  

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

D.F.: Aprofito per 
estar amb la meva famí-
lia i gaudir del paisatge. 
Ens agrada molt anar als 
museus de pintura i ciència 
de Ginebra. La història de 
Suïssa és un exemple de 
respecte a la diversitat cul-
tural. Intentem cada cap de 
setmana conèixer una mica 
més d’aquest medi ambient 
obert i divers.  

J.F.: El ritme de vida 
de Suïssa és igual que el 

de Catalunya? En què es 
diferencia?

D.F.: Com a qual-
sevol ciutat petita, la 
vida a Ginebra és molt 
tranquil·la, com pot ser-
ho a Camprodon, Ripoll o 
Vic. 

J.F.: Per què Ginebra 
acull tants organismes 
internacionals? Hi té a 
veure la neutralitat que 
sempre ha tingut Suïssa?

D.F.: Ginebra és la ciutat 
de la capital de la pau, els 
drets humans i el dret huma-
nitari. Des de l’establiment 
del Comitè Internacional de 
la Creu Roja a Ginebra, la 
ciutat ha conquerit cotes de 
gran prestigi mundial. La 
marca “Ginebra” és molt 
reconeguda no solament 
pel que fa a organismes 
internacionals, sinó també 
en l’àmbit dels negocis i 
la banca. L’estabilitat i la 
seguretat jurídica és vital. 
Després de la Primera 
Guerra Mundial, Ginebra 
va albergar el primer expe-
riment del multilateralisme 
a escala mundial: la Societat 
de les Nacions. Aquest 
2019 estem commemorant 
el centenari d’aquest orga-
nisme, que va néixer grà-
cies a grans visionaris, com 
Woodrow Wilson, antic 
president dels Estats Units. 
Aquestes condicions polí-
tiques i històriques han fet 
de Suïssa un país neutral. 
Les grans negociacions 
sobre Iemen, Síria, Xipre i 
Sàhara, entre d’altres, tenen 
lloc a Ginebra per la seva 
rellevància com a ciutat 
neutral. 

J.F.: La presència 
d’aquests organismes es 
nota en la composició de 
la població i en les rela-
cions que s’estableixen 
entre els seus habitants?

D.F.: En la ciutat i cantó 
de Ginebra viuen unes 
200.000 persones, més de 
la meitat de les quals són 
estrangeres. El nombre de 
funcionaris internacionals, 
diplomàtics i representants 
d’organismes no gover-
namentals és molt elevat. 
Això fa de Ginebra una 
ciutat multicultural, oberta 
i internacional.  

J.F.: Com és Suïssa com 
a país?

D.F.: Tenint en comp-
te factors que inclouen 
una bona infraestructura 
i transport públic, segu-
retat personal, estabilitat 
interna, nivells baixos de 
delinqüència, l’eficàcia 
en l’aplicació de la llei, 
alts ingressos i fàcil accés 
a la natura, Suïssa ocupa 
un lloc destacable en el 

seu nivell de vida. Segons 
l’Enquesta de Qualitat de 
Vida de 2012, que inclou 
221 ciutats internacio-
nals, les ciutats europees 
–especialment, alemanyes 
i suïsses– dominen la clas-
sificació de la qualitat de 
vida. Tres ciutats suïsses es 
classifiquen entre les deu 
primeres per la qualitat de 
vida: Zuric (2a), Ginebra 
(8a) i Berna (10a).

J.F.: Com és el caràcter 
de la gent? Són molt dife-
rents als catalans?

D.F.: La gent de Ginebra 
no són gaire diferents a la 
d’altres llocs del món. Hi 
ha moltes ganes de fer de 
la vida pública un lloc de 
trobada i diàleg. M’agrada 
molt a l’estiu veure com 
les diferents comunitats 
lingüístiques i culturals 
que viuen a Ginebra van 
en família i amics a gaudir 
del llac Léman, el més gran 
d’Europa. També conec 
molts catalans que fan un 
treball impressionant en el 
servei de traducció i inter-
pretació de les Nacions 
Unides, gràcies a la seva 
facilitat de parlar moltes 
llengües, inclòs l’espanyol, 
com a llengua vehicular de 
l’organització.  

J.F.: I el clima?
D.F.: El clima és 

l’aspecte pitjor de Ginebra. 
Poden passar setmanes en 
què no veiem el dia clar i 
il·luminat. Moltes vegades 
pot arribar a ser depres-
siu. Per un altre lloc, és 
molt bonic veure els can-
vis de paisatge durant les 
diferents estacions. Quan 
la neu cau a les muntanyes, 
famílies senceres amb els 
nens petits van a les esta-
cions d’esquí per gaudir del 
blanc de l’hivern i a l’estiu 
hi tornem una altra vegada 
per respirar l’aire fresc i 
pur. És un privilegi poder 
tancar els ulls i respirar 
l’herba fresca que ve de les 
muntanyes. Però crec que 
això no és gaire diferent 
que al Pirineu o a altres 
llocs de Catalunya. 

J.F.: És car viure a 
Suïssa?

D.F.: Suïssa és un país 
molt car, però de la mateixa 
manera que es guanya es 
gasta. Els lloguers i la 
compra al supermercat a 
Ginebra són molt cars. De 
fet, la vida en general és 
molt cara, però sempre 
es busquen els mitjans de 
sortir amb la família i fer 
pícnics a la vora del llac o 
al camp. La gent no té com-
plexos de menjar pública-
ment. La gent és molt pla-
nera i senzilla.   

J.F.: Es paguen molts 
impostos? Compensen 
pels serveis que es reben?

D.F.: Suïssa ocupa el 
setè lloc dins dels paï-
sos de l’Organització 
per a la Cooperació i 
el Desenvolupament 
Econòmic (OCDE) pel 
nivell d’impostos que 
cobra als seus assalariats. 
Actualment, la càrrega 
equival al 29,5%. Els ser-
veis públics de transport i 
l’autopista són molt bons, 
segurs i nets. 

J.F.: Com funciona el 
sistema sanitari suís?

D.F.: A Suïssa no hi ha 
un sistema de salut nacio-
nal o Seguretat Social com 
a Espanya. El sistema sani-
tari suís és públic-privat: 
l’Estat garanteix l’accés de 
totes les persones a assis-
tència sanitària, però són 
empreses privades (caixes 
de salut) que s’encarreguen 
de gestionar aquesta assis-
tència i, a més, comercia-
litzar serveis sanitaris extra 
o complementaris als que 
es consideren essencials. 
Tota persona està obligada 
a contractar l’assegurança 
bàsica. D’aquesta manera, 
podrà participar del siste-
ma sanitari i també evitar 
el pagament d’una multa 
pràcticament inevitable.

J.F.: I el sistema edu-
catiu? 

D.F.: El sistema educa-
tiu de Suïssa és un dels 
més diversos que exis-
teixen, ja que aquest depèn 
del cantó on s’estudiï. La 
constitució suïssa estableix 

que l’educació primària és 
obligatòria per a tots els 
infants; a més, l’educació 
pública és gratuïta en tots 
els cantons. L’edat mínima 
per a l’escola primària és de 
sis anys en tots els cantons, 
a excepció d’Obwalden, 
on és de cinc anys i tres 
mesos. Després de l’escola 
primària, els alumnes es 
divideixen, d’acord amb 
les seves capacitats i inten-
cions per a carreres profes-
sionals.

J.F.: Suïssa és un país 
dividit en 26 cantons on 
conviuen quatre llengües: 
francès, alemany, italià i 
romanx. Quines diferèn-
cies hi ha en l’aspecte lin-
güístic, cultural i econò-
mic?

D.F.: La convivència 
entre les diferents cultures 
lingüístiques i culturals no 
és sempre fàcil. Malgrat les 
diferències històriques, els 
suïssos són molt pragmàtics 
i comparteixen uns valors 
comuns. Els ideòlegs i fun-
dadors de la UE es van ins-
pirar en el model suís per 
crear i consolidar aques-
ta organització regional. 
Durant la Primera Guerra 
Mundial van existir grans 
diferències entre els can-
tons, segons si estaves al 
costat dels francesos o dels 
alemanys, però van mante-
nir una neutralitat total en 
el conflicte. 

J.F.: Per què el govern 
suís no té por a fer 
referèndums per temes 
importants per al país?

D.F.: Suïssa no té por a 

En David, amb el director de la UNESCO a Ginebra i 
l’Alta Comissionada de Drets Humans de les Nacions 

Unides, la xilena Michele Bachelet
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fer referèndums perquè és 
una de les poques demo-
cràcies directes al món. Per 
influència de la Revolució 
Francesa, el sistema polític 
suís va incloure la iniciati-
va popular i el referèndum 
com una manera de fer par-
lar els ciutadans, més enllà 
de les eleccions regulars i 
periòdiques. Malgrat això, 
no tot és pot plantejar en un 
referèndum. Si la matèria 
tractada és contraria als 
drets fonamentals, la con-
vocatòria del referèndum 
seria inconstitucional i, per 
tant, il·legal. En el cas que 
un cantó vulgui independit-
zar-se de la Confederació 
Helvètica, la constitució 
requereix una doble majo-
ria, és a dir, que una majo-
ria dels cantons i la pobla-
ció de tota Suïssa estiguin 
d’acord amb la sortida. El 
pactisme i el consens forma 
part de la cultura política 
suïssa.  

J.F.: Ara que tant es 
critica la democràcia 
espanyola, creu que a 
Suïssa hi ha més cultu-
ra democràtica que a uns 
altres països?

D.F.: La majoria dels 
països de la Unió Europea, 
inclosa Espanya, tenen una 
democràcia representativa. 
Això vol dir que la pràc-
tica política es fa més a 
través dels partits polítics i 
els Parlaments. Els referèn-
dums existeixen i alguna 
vegada s’han aplicat, però 
sempre els convoca l’Estat. 
Malgrat la visió distorsio-
nada de les Nacions Unides, 
podem concloure que avui 
dia encara existeixen grans 
consensos mundials, com la 
manca d’un únic model de 
democràcia aplicable a tots 
els països o l’obligació de 
respectar l’estat de dret. Les 
resolucions de l’Assemblea 

General sobre aquests 
dos temes són múltiples i 
s’aproven sense votació. El 
consens mundial és total.  

J.F.: Per què Suïssa 
no vol formar part de la 
Unió Europea? Ja li va bé 
aquest paper de neutral 
per a gairebé tot?

D.F.: Suïssa és un 
membre de l’Associació 
Europea de Lliure Comerç 
(AELC). Va prendre part en 
la negociació de l’acord de 
l’Espai Econòmic Europeu 
amb la Unió Europea. Es 
va signar l’acord el 2 de 
maig de 1992 i va presentar 
una sol·licitud d’adhesió a 
la UE el 20 de maig de 
1992. No obstant això, un 
referèndum suís celebrat el 
6 de desembre de 1992 va 
rebutjar la pertinença a la 
Unió Europea. Com a con-
seqüència, el Govern suís 
va decidir suspendre les 
negociacions per adherir-se 
a la UE fins a nou avís.

J.F.: Si vinguéssim un 
cap de setmana a Ginebra, 
què és el que ens recoma-
naries visitar?

D.F.: Recomanaria 
tres llocs: el Museu de la 
Reforma, ja que seria una 
oportunitat excel·lent per 
aprofundir en el paper que 
va jugar Calví i el protestan-
tisme en el destí de Ginebra 
i Europa; el mirador de 
Ginebra des de la Villa 
Diodati, on Mary Shelley i 
Lord Byron van fer l’aposta 
sobre qui escriuria l’obra 
mes terrorífica, i va sorgir 
Frankenstein; i el Palau de 
les Nacions, on s’albergava 
la Societat de les Nacions 
i des de 1945 les Nacions 
Unides. És interesant veure 
la Sala del Desarmament, 
la qual és una donació del 
Govern espanyol l’any 
1936, ja que s’hi poden 
veure les pintures del pintor 

català Sert.   
J.F.: I si disposéssim 

d’una setmana i volgués-
sim visitar Suïssa, què és 
el que no ens hauríem de 
perdre?

D.F.: Una setmana a 
Suïssa donaria per a molt. 
Recomanaria visitar els 
cantons alemanys i italians. 
En particular, visitaria 
Berna, una ciutat marcada 
pel passat d’Einstein a la 
Universitat, i Zuric. Altres 
ciutats molt belles són 
Locarno i Lugano. 

J.F.: Quins són els plats 
típics de la cuina suïssa?

D.F.: A Suïssa tot gira a 
l’entorn del formatge. Un 
formatge extradur típic és 
el Sbrinz; dels formatges 
durs, Emmentaler i Gruyère 
són probablement els més 
coneguts. La fondue és molt 
coneguda a escala mundial 
i és un mitjà útil en l’àmbit 
diplomàtic per trencar el 
rígid protocol i crear llaços 
entre els comensals, ja que 

els obliga a sucar el pa en la 
mateixa cassola. 

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

D.F.: Francament, crec 
que Molins de Rei és un 
poble amb molts avantat-
ges. M’agradaria que hi 
hagués molta més feina per 
a tots i totes, i que els pares 
i mares poguessin arribar a 
casa a les 18 h, de manera 
que poguessin estar molt 
més temps amb els fills. 

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

D.F.: El que més enyoro 
és la vitalitat de Molins de 
Rei i que quan surts al carrer 
et trobes amb gent amable 
i simpàtica amb ganes de 
parlar. És l’oportunitat que 
sempre tinc per parlar el 
català. 

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

D.F.: Estic sempre en 

contacte amb el poble. Sóc 
un molinenc de tota la vida. 
Estimo el poble, ja que aquí 
he crescut i m’he fet adult. 
Els llaços amb el poble són 
molt personals i afectius. 

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

D.F.: Vaig sovint al 
poble per visitar la meva 
família i donar classes a 
la Universitat de l’Abat 
Oliba, a Barcelona. També 
col·laboro amb l’Associació 
d’Amics del Museu, on 
vaig donar una conferència 
l’abril del 2018. 

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

D.F.: Venen sovint, però 
no tant com m’agradaria. 

J.F.: Tens previst tor-
nar algun dia a Catalunya 
o ja et veus tota la vida a 
Suïssa?

D.F.: El meu destí futur 
encara està per ser escrit...

En David, amb estudiants de la Universitat Abat Oliba, en viatge de formació en temes de drets humans i pau

En David, amb la seva família a l’ONU
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Ens remuntarem al segle xix, entre 1850 i 1890. 
En aquella època, a Molins de Rei hi havia tres 
escoles públiques –dues per a nens i una per 
a nenes (en aquells anys les escoles no eren 
mixtes)– i també dues de privades. En aquestes 
escoles privades, les despeses eren cobertes 
per les famílies que hi enviaven els seus fills. 
A les escoles públiques, l’Ajuntament es feia 
càrrec dels costos, tant de material com de man-
teniment dels edificis i de les retribucions del 
professorat.

L’any 1850 es va crear la Comissió Local 
d’Ensenyament, formada per regidors munici-
pals, amb l’objectiu d’inspeccionar el funcio-
nament escolar públic i també d’avaluar els 
estudis de l’alumnat. L’any 1864, la retribució 
anual d’un professor de nens era de 3.300 reals, 
mentre que la retribució d’una professora de 
nenes era de 2.200 reals. Aquests preus van ser 
deguts a la davallada del cens de població i ja 
en aquella època hi havia diferència de sou entre 
professors segons el sexe.

Els horaris de les escoles 
anaven de les 8 del matí a 
les 2 de la tarda; en total, 6 
hores diàries. Les vacances 
no estaven reglamentades i 
hi havia anys que es feien de 
l’1 al 15 d’agost i d’altres, 
del 15 al 30. També hi van 
haver temporades que es van 
tancar les escoles per epidè-
mies de verola i xarampió. 
De vegades es tancaven més 
d’una setmana, com és el 
cas de l’epidèmia de vero-
la de l’any 1884, o fins a 
quatre mesos, com el cas de 
l’epidèmia de xarampió de 
l’any 1887.

Les edats en què els 
alumnes assistien a l’escola 
eren les compreses entre els 
6 i els 10 anys, quan cur-
saven el nivell elemental. 
Normalment, la presència 
de nens també era sempre més nombrosa que 
la de las nenes i, per descomptat, l’ensenyança 
s’impartia sempre en llengua castellana. En  
aquella època, els alumnes que assistien a 
l’escola pública pagaven un percentatge segons 
les possibilitats econòmiques familiars, que 
anaven des de dos reals fins a vuit reals, amb 
la possibilitat de no pagar en cas de pobresa o 
manca de mitjans. L’any 1866, a l’escola que 
tenia més alumnes, 97, hi havia 27 nens que 
no pagaven; 17 que pagaven dos reals; 26, tres 
reals; 4, quatre reals; 7, sis reals i un de sol que 
pagava 8 reals.

L’any 1894 hi ha a la vila 390 nens esco-
laritzats, repartits de la següent manera: a les 
dues escoles públiques de nens, 80; a l’escola 
pública de nenes, 70; al col·legi dels Padres, 
70; al col·legi de les Monges, 80; al Colegio 
Martorell, 50 i al Col·legi Particular, 40. L’any 
1915 es crea la Mutualitat Escolar Molinenca, 
que es basa en l’obertura de llibretes d’estalvi 
per als nens de les escoles per tenir des de la 
infància una assegurança per cobrir malalties i 
una pensió per a la jubilació. Però no va tenir 
l’èxit que esperava l’entitat que les havia creat, 
ja que l’any 1925 només tenia dos mutualistes, 

amb un capital de 23 pessetes.  

El Colegio Martorell
Començant per les més desconegudes, l’any 

1880 hi trobem el Colegio Martorell. Aquesta 
escola estava situada a la carretera, cantonada 
amb el passeig de Pi i Margall, al lloc anome-
nat el “Puntasco” (actualment hi ha l’edifici 
de “La Caixa”). Estava dirigida per un mes-
tre de Sant Feliu de Llobregat anomenat Sr. 
Martorell, que fou un motiu de preocupació del 
poder polític local. Com que es tractava d’una 
escola privada, l’Ajuntament no podia fer res 
en contra seu. Finalment, i després de quin-
ze anys d’enfrontaments, el 17 d’octubre del 
1895, l’Ajuntament va presentar una denúncia 
a la justícia contra aquest mestre per escàndol 
públic, perquè anava cada nit a un bar de la 
carretera anomenat Café Español (on hi havia 
unes quantes dones d’alterne) i dos cops se 
l’havia sorprès jugant amb diners. Mentre era 

professor de l’escola, també va crear, davant del 
moralisme imperant a la vila, la Societat Lliga 
Moral. Aquest mestre feia servir un mètode 
d’ensenyament molt avançat que s’allunyava 
dels aspectes de l’educació del moment. Fou 
una escola relacionada amb el anarcosocia-
lisme, aquesta nova educació que combinava 
l’ensenyament professional amb activitats lúdi-
ques. La denúncia de l’Ajuntament va prosperar, 
va acabar amb l’escola i va fer desaparèixer 
aquest mestre de la nostra vila, un mestre que 
havia influït força en l’ensenyament local.

El Colegio Modelo
L’any 1899 funciona a Molins de Rei 

l’anomenat Colegio Modelo. N’era director 
Ramón de P. Martorell i no he trobat el lloc on 
estava situat exactament. Sembla ser que podria 
estar ubicat en una torre o casa pairal a prop 
de l’actual Escola Estel. Algunes referències 
expliquen que aquestcol·legi estava ubicat quasi 
al mig de la muntanya, dins d’una gran exten-
sió rural, acompanyat d’una espaiosa horta, al 
costat de vinyes, amb un elegant jardí i els seus 
voltants amb tanques.

Explica que aquest col·legi era com una llar 

familiar i no tenia res a veure amb els altres 
col·legis, amb corredors estrets que sembla-
ven presons tancades. Allà s’hi respirava llum, 
aire sa i amb vistes als camps del voltant. Les 
hores d’ensenyança es distribuïen de la manera 
següent: Ensenyança General, 5 hores; Comerç 
i idiomes, 3 hores; Dibuix i Cant, 2 hores; 
Gimnàstica i Natació (segons l’època), 2 hores 
i mitja; esbarjo i ocupacions agrícoles, 1 hora i 
quinze minuts; menjars, 2 hores i quinze minuts; 
descans, 8 hores.

Hi ha classes tots els dies de l’any, excepte 
els dijous a la tarda i els diumenges, dedicats 
a excursions durant les quals es practiquen 
coneixements d’agricultura, topogràfics i geo-
gràfics. El professorat compta amb un professor 
de català pur, un professor argentí, un professor 
francès i dos exmestres públics. El pensionat i 
l’educació religiosa van a càrrec de la propie-
tària del col·legi, Rosa Font i Suñer, i la pensió 
només costa 35 pessetes al mes; 5 pessetes més, 

l’ensenyança i 5 pessetes 
més per aprendre idiomes.

L’Escola Pública del Sr. 
Torres

L’any 1907 també 
està en funcionament a la 
vila l’Escola Pública del 
Sr. Torres, per a nens i 
nenes, dirigida pels mes-
tres Gabriel Torres, per als 
nens, i Josepa Trocha, per 
a les nenes. Estava situada 
al carrer de Dalt (actual-
ment carrer de l’Església), 
a la casa anomenada de ca 
la Tuyes (aquesta casa es 
va enderrocar l’any 1985). 
La revista Enllà, el dia 30 
de juliol del 1907 publica-
va: “El dia 17 de juliol, es 
van celebrar exàmens a les 
escoles públiques d’aquesta 
vila que dirigeixen els mes-
tres Sr. Gabriel Torres i 

donya Josepa Trocha. Per trobar-se indisposat 
l’alcalde, Sr. Fidel Vila, presidí aquests actes 
el primer tinent d’alcalde, Sr. Joan Amigó, 
acompanyat del Rvd. Sr. Rector Mossèn Joan 
Bassany i d’altres persones de la Junta Local 
d’Instrucció Pública. Consignem amb satis-
facció que aquesta escola conta amb tots els 
avanços de la moderna pedagogia, i exerceix el 
seu ministeri amb molta consciència i amor. Els 
alumnes donaren excel·lents notes, destacant 
entre ells els Canals, Riera, Planas, Camprubí, 
Vinyes i molts altres que ara no ens venen a la 
memòria. Treballen en l’escriptura, formularis 
de contractes, arrendaments, instàncies, oficis, 
així com estudis de dret, geometria, fisiologia, 
higiene i classes de dibuix tant lineal com pai-
satge i figures”.

Entre 1907 i fins arribar a l’any 1915, en 
aquests vuit anys, rebuscant per les hemero-
teques he trobat que, segons l’any de la seva 
publicació, a aquestes escoles se les anome-
nava de diverses maneres: Escoles Municipals, 
Escoles Públiques o Escoles Nacionals.

(Continuarà en el proper número)

Vicenç Joan Camps

Antigues escoles de la vila 1880-1926 (I)

Alumnes del Colegio Martorell, l’any 1880                 
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El mes de febrer passat es 
va inaugurar una nova foto-
linera, que s’afegeix a la 
primera estació de servei 
per a la recàrrega de bate-
ries de vehicles elèctrics 
instal·lada a la plaça de la 
Llibertat des de comença-
ments de l’any passat.

Les fotolineres obtenen 
l’electricitat a partir de 
l’energia solar captada per 
unes plaques fotovoltaiques 
i la transmeten al vehicle. 
La nova instal·lació, ubi-
cada a l’aparcament del 
Poliesportiu Municipal, 
s’anomena fotolinera bidi-
reccional i es diferencia 
d’una fotolinera conven-
cional en el fet que, a més 
d’utilitzar l’energia solar 
per carregar les bateries 
del vehicle, també permet 
extreure l’energia emma-
gatzemada dins del vehicle 
i retornar-la a la xarxa. 

La instal·lació, pro-
jectada i finançada per 
l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB), forma 
part d’un projecte expe-
rimental que vol ser una 
anticipació a la revolució 
energètica que s’esdevindrà 
en la propera dècada en 
matèria d’energies renova-
bles, i que l’AMB defen-
sa al territori metropo-
lità mitjançant el seu Pla 
Clima i Energia 2030, un 
full de ruta per fomentar 
l’ús d’energies renovables 
a l’àrea metropolitana. 
Aquest pla comprèn 480 

noves instal·lacions de 
generació d’energia elèctri-
ca. De moment, ja funcio-
nen les fotolineres de Gavà, 
Esplugues de Llobregat, 
Sant Feliu de Llobregat, 
Sant Andreu de la Barca i 
Molins de Rei.

Una tecnologia pionera
Fins ara, les fotolineres 

només permetien transme-
tre l’energia de les plaques 
fotovoltaiques al vehicle 
endollat, però aquesta nova 
tecnologia, pionera a l’Estat, 
permet que l’energia circuli 
també en el sentit oposat 
i, així, injecta a la xarxa 
l’energia provinent de la 
bateria d’un vehicle elèc-
tric que hi estigui connec-
tat, cosa que facilita l’accés 
a l’energia solar quan les 
condicions climatològiques 
siguin desfavorables.

Aquesta circulació 
bidireccional de l’energia 
s’aconsegueix gràcies a 
un component tecnològic 
d’última generació anome-
nat Vehicle-to-grid (V2G), 
traduït de l’anglès com “del 
vehicle a la xarxa”, un sis-
tema amb el qual l’energia 
pot ser transmesa a la xarxa 
elèctrica pel conductor d’un 
vehicle elèctric o híbrid 
quan aquest es connecti a 
la xarxa i, alternativament, 
quan les bateries del cotxe 
necessitin ser recarrega-
des, el flux s’invertirà i 
l’electricitat circularà de la 
xarxa al vehicle.

L’electricitat generada 
per les plaques fotovoltai-
ques col·locades a la pèr-
gola de l’aparcament del 
Poliespostiu Municipal es 
destina a recarregar els 
vehicles elèctrics endollats, 
però quan el sistema detec-
ta que no n’hi ha cap o els 
que hi ha ja estan carre-
gats, es reaprofita l’energia 
per injectar-la a la xarxa 
elèctrica del Poliesportiu. 
La instal·lació compta amb 
un monitor que mostra en 
temps real tots els paràme-
tres de producció i consum 
d’energia de la fotolinera.

Una aposta per 
l’estalvi energètic i la 
mobilitat sostenible
Un vehicle connectat 

a la fotolinera triga unes 
dues hores a carregar-se. 
Els usuaris poden deixar el 
vehicle endollat i utilitzar 
el transport públic, ja que la 
fotolinera està molt propera 
a l’estació de Rodalies i la 
parada del bus metropolità.

La utilització d’aquesta 
estació de servei funcio-
na amb una targeta que es 
pot obtenir gratuïtament 
a l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà (OAC). Amb 
aquesta targeta, que és la 
mateixa que ja tenen els 
que aparquen el seu vehi-
cle elèctric, els usuaris 
també poden carregar els 
seus vehicles a la resta de 
punts de recàrrega situats a 
Catalunya. 

La nova instal·lació 

representarà un nou estí-
mul per als molinencs que 
disposen de vehicles elèc-
trics i que ja gaudeixen de 
rebaixes en l’IBI i apar-
caments gratuïts a la zona 
blava. A banda de la recà-
rrega de vehicles privats, 
també servirà per carregar 
la flota de vehicles elèctrics 
propietat de l’Ajuntament.

Amb aquesta fotolinera, 
Molins de Rei fa un nou 
pas endavant en la gene-
ració i l’ús de les ener-
gies renovables, un tema 
del qual d’ara en endavant 
caldrà fer molta pedagogia 
i que ens hauria de conduir 
cap a un futur amb vehicles 
menys contaminants. 

Romà Català

S’estrena un nou punt de recàrrega de vehicles elèctrics
La nova instal·lació utilitza una nova tecnologia bidireccional que 

permet la circulació de l’energia en sentit invers

Romà Català
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El Foment Cultural i 
Artístic va ser l’escenari 
triat pel Partit Socialista 
de Molins de Rei (PSC) 
per donar el tret de sortida 
a les eleccions del 26 de 
maig. El seu candidat, Xavi 
Paz, es va envoltar d’amics, 
familiars, militants i simpa-
titzants, entre els quals el 
primer secretari del PSC, 
Miquel Iceta.

La primeria secretària 
del PSC de Molins de Rei, 
Jessica Revestido, va asse-
gurar que “Xavi Paz ha 
demostrat ser el millor 
portaveu de l’oposició i 
el millor alcalde, i ha tre-
ballat amb coherència i 
il·lusió”. Iceta va assegurar 
que amb Xavi Paz “tenim 
la possibilitat de repren-
dre una idea de Molins 
de Rei, integradora, pro-
gressista, igualitària i que 
busca solucions per als 
veïns i veïnes, ser útils” i 
va demanar als presents que 

“no us conformeu amb 
menys.”

El candidat socialis-
ta, Xavi Paz, va afirmar 
que “volem treballar per 
aconseguir la confiança 
dels molinencs i molinen-
ques, per tenir més força 
i acabar un somni: que 
allò que estàvem fent pel 
poble i es va quedar a mig 
camí, es pugui continuar. 
Ho aconseguirem el maig 
de 2019”. Paz va criticar 
al seu exsoci de govern en 
indicar que “qui confonia 
els seus interessos perso-
nals i de partit amb el 
que necessitava Molins 
de Rei va provocar un 
trencament del govern” i, 
reblant en el clau, va dir: 
“no podem confiar en els 
que pregonen un nou país, 
però el primer que fan és 
abandonar els seus muni-
cipis”, tot recordant projec-
tes en què “la Generalitat 
ha deixat de banda els 

ajuntaments en disminuir 
pressupostos, incomplir 
convenis, com la residèn-
cia, o deixant el projecte 
de la biblioteca a Molins 
de Rei, mentre nosaltres 
hem treballat i hem acon-
seguit, per exemple, que, 
per fi, la Renfe inverteixi 
en la millora de la nostra 
estació”.

Per al candidat del PSC, 
el 26 de maig, els moli-
nencs han de decidir “si 
volem confiar i recuperar 
la transformació que els 
socialistes estàvem fent o 
si volem continuar amb 
el desgovern actual” i va 
assegurar que “em conti-
nuaré deixant la pell per 
fer de Molins de Rei el lloc 
per viure-hi”.

L’acte va ser presentat per 
diferents veïns del municipi 
com Paco Enrique, Noèlia 
Caballero, Àlex Herrero i 
Esther Espinosa. 

Redacció

El grup municipal de CDC 
ha incorporat Jordi Pradell 
com a nou regidor del 
consistori en substitució 
de Joan Ramon Casals. 
Pradell va prendre pos-
sessió del càrrec en el Ple 
del passat 5 de març. El 
nou regidor ha assumit 
les regidories d’Economia 
i Finances, Obres i 
Llicències, a més de pre-
sidir l’Àrea d’Economia i 
Serveis Generals.

Redacció

L’Ajuntament de Molins de 
Rei disposa d’un nou docu-
ment que regula el funciona-
ment del consistori; en con-
cret, la tasca dels regidors i 
el debat públic, com les ses-
sions de plens. Es tracta del 
ROM (Reglament Orgànic 
Municipal), que substi-
tueix el ROF (Reglamento 
de Organización, Funcio-
namiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades 
Locales), vigent els darrers 
40 anys. El ROM es va 
aprovar per unanimitat a 
la sessió plenària del 5 de 
març darrer.

El ROM, un document 
que “també vetlla per la 
transparència i per un llen-
guatge no sexista”, segons 
es diu en un comunicat de 
premsa de l’Ajuntament, 
regula, entre d’altres, 
l'ordre d'intervenció en els 
plens, el temps de durada o 
el repartiment de les inter-
vencions dels grups. També 
es regula la possibilitat de 

les entitats d'intervenir en 
els plens i la presentació 
de mocions per part de per-
sones, entitats i altres for-
mes d'acció col·lectiva que 
requeriran el posicionament 
polític dels grups munici-
pals. El ROM també recull 
que els plens s’han de cele-
brar a l’Ajuntament, “lle-
vat dels supòsits de força 
major i quan no hi hagi 
l'aforament necessari per 
acollir l’assistència multi-
tudinària de públic perquè 
s’hagin de tractar temes 
de marcat interès social o 
ciutadà”.

Altres aspectes previstos 
en el ROM són “el compro-
mís per avançar en l'àmbit 
de la conciliació laboral i 
familiar, tot i entenent l'alt 
volum de feina a les regido-
res" i fixa un règim de san-
cions "per l'incompliment 
dels deures i responsabili-
tats dels regidors de govern 
i de l'oposició, absències 
no justificades al Ple o 
comissions informatives, 
amb l’obertura d’un pro-
cediment sancionador i 
la pèrdua de la retribució 
corresponent”.

Redacció

Una persona d’origen 
magribí va haver de ser 
traslladada a l’hospital 
de Bellvitge amb ferides 
d’arma blanca arran d’una 
baralla que es va produir el 
passat 18 de març entre els 
residents d’una casa ocupa-
da de tres pisos, i en estat 
ruïnós, situada en el número 
3 del carrer Carril. 

Els incidents es van ini-
ciar al matí quan, segons 
van confirmar fonts dels 
Mossos d’Esquadra, es va 
produir una primera disputa 
entre tres persones, totes 
elles d’origen magribí, 
que viuen en un dels pisos 
ocupats. Durant la bara-
lla, força violenta i que va 
provocar el pànic entre els 
veïns de la zona, s’haurien 
llençat grans pedres des de 
l’immoble.

En aquesta baralla hi 
van intervenir agents de la 
Guàrdia Urbana, que van 
detenir un dels implicats 
perquè tenia un requeriment 
judicial. Després de decla-
rar davant del jutge i quedar 
en llibertat, aquesta persona 
va tornar al pis ocupat i es 
va produir una nova baralla, 
que va acabar amb corre-
disses per la carretera i amb 
una persona ferida d’arma 
blanca. Els Mossos d’Es-
quadra van detenir una de 
les tres persones implicades 

amb la baralla -la segona 
seria el ferit-, mentre que 
en el moment de redactar 
aquesta informació estaven 
buscant al que presumpta-
ment seria l’autor de l’apu-
nyalament.

El bloc de pisos ocupat 
està provocant molts incon-
venients entre el veïnat, que 
es queixa de soroll, roba-
toris i problemes de convi-
vència. Fa unes setmanes, 
a plena llum del dia, una 
persona que passava per 
sota d’aquest immoble es 

va endur un bon 
ensurt quan, de 
cop, des de dalt 
d’un dels balcons 
li van llençar tres 
pedres amb ànim 
de fer-li mal. 
L’acte vandàlic va 
ser denunciat a la 
policia local.

Redacció 

Xavi Paz lidera el projecte del Partit Socialista
amb l’objectiu de tornar a governar la vila

Jordi Pradell, nou regidor 
de l’Ajuntament per CDC

Una doble baralla entre 
els residents d’una casa 
ocupada al carrer Carril acaba 
amb un ferit d’arma blanca

Aquesta pedra la van tirar al carrer 
des d'un dels pisos ocupats

Edifici del carrer Carril 
ocupat per diverses 

persones des de fa mesos Adeu, ROF; benvingut, ROM

Roda de premsa de presentació del ROM

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa

Cedida pel PSC



15
núm. 553  març 2019

La campanya Contrarumors 
i la tasca feta pel Consell 
de Seguiment de la Crisi 
Econòmica han rebut el 
certificat de bones pràc-
tiques durant el període 
2014-2018, concedit per la 
Fundació Carles Pi i Sunyer 
i la Federació de Municipis 
de Catalunya.

El projecte Contra-
rumors, que pretén sensi-
bilitzar tota la població en 
els prejudicis i estereotips 
envers les persones nouvin-
gudes, ha estat seleccio-
nat per tercer any conse-
cutiu pel Banc de Bones 
Pràctiques dels Governs 
Locals per la seva contri-
bució a la innovació i a la 
bona governança local. 

També s’ha reconegut 
la iniciativa del Consell 
de Seguiment de la Crisi 
Econòmica a Molins de 
Rei, creat el 2012 després 
de constatar que entre els 
anys 2007 i 2011 l’atur 
havia augmentat a la pobla-
ció un 135%. El Consell 
agrupava 25 organitza-
cions locals, entre les quals 
s’incloïen totes les forma-
cions polítiques amb repre-
sentació a l’Ajuntament, 
sindicats, entitats empresa-
rials i del món de la page-
sia, associacions de veïns, 
Creu Roja i Càritas, entre 
d’altres. Organismes com 
la Diputació de Barcelona, 
l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, alguns ajunta-

ments catalans i fins i tot 
el Govern del Marroc s’han 
interessat pel funcionament 
d’aquest organisme. 

El Banc de Bones 
Pràctiques és una iniciativa 
de la Fundació Carles Pi i 
Sunyer, d’estudis autonò-
mics i locals, que comp-
ta amb la col·laboració de 
la Federació de Municipis 
de Catalunya i pretén pro-
moure la millora i la inno-
vació en els governs locals. 

En l’acte de lliurament 
dels reconeixements a més 
de 81 iniciatives hi van par-
ticipar més de 450 perso-
nes.

Redacció

El 14 de març passat es 
va iniciar la segona fase 
de les obres d’adequació 
del Camí del Riu, entre 
la riera de Vallvidrera i el 
límit del terme municipal 
de Sant Feliu de Llobregat. 
L’actuació afecta una exten-
sió de 3.400 metres i es basa 
en el condicionament dels 
ferms existents, deteriorats 
per l’ús o l’erosió, la ges-
tió del desguàs i la millora 
paisatgística de l’entorn del 
camí. 

El Camí del Riu és tran-
sitable a peu, en bicicleta 
i amb vehicles a motor de 
dues i quatre rodes, però té 
diferents trams amb forats i 
trams amb el ferm bastant 
irregular que poden provo-
car accidents. Algunes de 
les cruïlles no estan senya-
litzades i provoquen dubtes 
als vianants i conductors de 
vehicles.  

Un cop enllestits els 
treballs s’espera augmen-

tar l’ús de lleure del Camí 
del Riu Llobregat, tant per 
part dels molinencs com 
per altres usuaris dels 
municipis propers; millorar 
l’eficiència dels produc-
tors agrícoles que utilitzen 
aquest camí per accedir a 
les seves finques del Parc 
Agrari del Baix Llobregat, 
i facilitar les tasques de 
manteniment de les empre-
ses de serveis que utilitzen 
habitualment el camí. 

Les obres tenen un cost de 
360.000 euros, el 75% dels 
quals, 270.000 euros, els 
aporta l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) i el 
25% restant, 90.000 euros, 
l’Ajuntament.

La primera fase de 
millora del Camí del Riu es 
va fer el 2015 entre la riera 
de Vallvidrera i el límit 
amb el terme municipal del 
Papiol. 

Redacció

Contrarumors i el Consell de Seguiment de la 
Crisi obtenen el certificat de bones pràctiques

Es millora el Camí del Riu entre la riera 
de Vallvidrera i Sant Feliu de Llobregat

Un total de 10 persones van 
visitar l’equip del Síndic de 
Greuges que el  passat 6 de 
març es va desplaçar a la 
vila, en concret, a l’Escola 
d’Adults Rafael Farré.

Les persones ateses van 
presentar 9 queixes i van fer 
una consulta. Les proble-
màtiques plantejades van 
ser, entre d’altres, temes 
relacionats amb consum 

(gas, electricitat i telefo-
nia), medi ambient, infàn-
cia, urbanisme, multes de 
trànsit, etc.  Dues  de les nou 
queixes presentades anaven 
adreçades a l’Ajuntament 
de Molins de Rei. 

Totes les visites ateses, 
excepte dues, eren de perso-
nes veïnes de la població.

Redacció

L’equip del Síndic de 
Greuges rep 10 visites a la vila

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa
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Un espai d'accés lliure a un 
món d'informació, inspiració, 
aprenentatge i entreteniment

Els Mossos d’Esquadra han 
detingut vuit persones –set 
homes i una dona–, totes de 
nacionalitat espanyola, tret 
d’una de nacionalitat russa, 
i d’edats compreses entre 
els 21 i els 44 anys, acu-
sades d’assaltar el domicili 
d’un empresari de Salou. 
Una de les detencions es 
va produir a Molins de 
Rei, dues a Martorell, una 
a Barcelona, dues a Rubí, 
una a Badalona i una altra a 
Reus. Amb aquestes deten-
cions es dona per desar-
ticulat un grup criminal 
especialitzat en robatoris 
violents a domicilis.

L’organització, amb una 
gran capacitat de mobili-
tat i amb un ampli ven-
tall d’activitats delictives, 
estava integrada per setze 
persones i presentava una 

distribució molt marcada 
dels rols delictius. Així, hi 
havia el líder i la seva mà 
dreta, els quals també par-
ticipaven materialment en 
els robatoris, i la resta de 
subordinats, que actuaven 
seguint les seves ordres.

Per cometre els delictes, 
el grup feia servir vehicles 
que sostreia prèviament o 
que estaven a nom de ter-
cers. Un dels membres, que 
treballava en un taller, faci-
litava a l’organització els 
vehicles que els propietaris 
li havien lliurat per posar-
los a la venda.

Tots els arrestats van 
passar a disposició judicial 
el 21 de febrer i el jutge 
va decretar la seva llibertat 
amb càrrecs.

Redacció

Detenen vuit membres 
d’una organització criminal 
que robava en habitatges

L’Ajuntament inverteix més de 132.000 euros a 
restaurar la façana del Palau dels Requesens

L’Ajuntament està restau-
rant la façana del Palau dels 
Requesens, edifici decla-
rat Bé Cultural d’Interès 
Nacional per la Generalitat 
de Catalunya. Les obres 
consisteixen en un refo-
rç estructural a les zones 
malmeses per la continuada 
entrada d’aigua; en la millo-
ra de la coberta i la retirada 
d’elements superposats al 
terrat; en el repicat i, pos-
teriorment, arrebossat de la 
façana, i, finalment, en la 
substitució de les fusteries. 
Els treballs, que duraran uns 
quatre mesos, han d’acabar 
a finals de juny i suposaran 

una inversió de 132.736,25 
euros.

Centre d’interpretació 
del Renaixement

D’altra banda, l’Ajun-
tament ha presentat tota 
la documentació per acce-
dir als Fons Europeus de 
Desenvolupament Regional 
(FEDER), que li perme-
trien una reforma integral 
de l’edifici. El projecte de 
rehabilitació té un cost glo-
bal de 2,3 milions d’euros 
i s’ha demanat el màxim 
import subvencionable, 
que arriba als 966.584,32 
euros. Els diners restants 

per finançar el projecte 
hauran de ser aportats per 
l’Ajuntament o aconseguits 
mitjançant unes altres línies 
de subvenció.

Segons es diu en un 
comunicat de premsa de 
l’Ajuntament, la idea és 
que “si s’obtenen els recur-
sos sol·licitats, l’edifici 
esdevindrà, l’any 2021, un 
centre d’interpretació del 
Renaixement i una ofici-
na d’informació turística, 
i comptarà amb uns altres 
serveis i espais destinats 
a la difusió i promoció del 
patrimoni històric”.

Redacció

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa
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Des de l’1 de març el ser-
vei de bus urbà el gestio-
na l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB). 
Aquest canvi ha compor-
tat l’estrena de dos nous 
autobusos híbrids, menys 
contaminants, que substi-
tueixen els que circulaven 
per les línies MB1 i MB2. 
L’ús d’aquests nous vehi-
cles suposa una reducció 
d’emissions i de consum 
del 30%, i també fan menys 
soroll, ja que quan estan 
a les parades utilitzen el 
motor elèctric i el soroll és 
molt menor. El vehicle que 
va fins als barris de mun-
tanya, línia MB3, continua 
sent el mateix, si bé es can-
viarà abans no acabi l’any.

Tot i la gestió de l’AMB, 
no hi ha canvis ni en horaris 
ni en recorreguts, ja que es 
mantenen totes les parades. 
El preu del bitllet i el títol 
de transport també són els 
mateixos, si bé s’unifiquen 
amb la tarifació de l’AMB. 
Això significa que, com que 
estem integrats, els usuaris 
es podran moure per tota 
l’àrea metropolitana sense 

necessitar diferents bitllets. 
Les tarifes es mantindran 
tot el que queda d’any, i les 
targetes socials que emet 
l’Ajuntament també seran 
vàlides. 

Una altra de les nove-
tats de la nova gestió del 
bus urbà és que els usuaris 
poden utilitzar l’app AMB 
Mobilitat, per a dispositius 
IOS i Android, que permet 
tenir informació en temps 
real, per exemple, dels 
minuts que falten perquè 
arribi el bus a la parada.  

Més de 418.000 euros 
per al servei de bus
El servei de bus 

urbà li costa cada any a 
l’Ajuntament 418.421 
euros. El consistori conti-
nuarà assumint una part del 
dèficit del servei i l’AMB 
gestionarà el contracte i hi 
anirà introduint diferents 
millores. El servei de bus 
urbà de Molins de Rei és 
el primer, d’un municipi de 
la segona corona metropo-
litana, que ha passat a ser 
gestionat directament per  
l’AMB.               Redacció

A finals del passat mes 
de febrer, el Ministeri de 
Foment va reprendre les 
obres de connexió entre 
l’autovia A2 i l’autopista 
AP7. Els treballs d’aquest 
enllaç acumulen anys de 
retard i la darrera vegada 
que es van aturar va ser a 
finals de 2016.

Les obres per a la cons-
trucció d’aquest enllaç, que 
comunicarà el Vallès amb el 
Baix Llobregat, van comen-
çar el desembre del 2006 i 
el projecte inicial preveia la 
construcció d’una carretera 
de 2,4 quilòmetres. La pri-
mera aturada de les feines 
va ser el 2010 per les reta-
llades pressupostàries deri-
vades de la crisi econòmica 
i des de llavors ha avançat 
amb dificultats. La major 
part de l’obra està acabada 
des de fa 6 anys i durant els 
darrers dos anys s’hi han fet 
dues modificacions i ara se 
n’executarà una tercera. El 

pressupost ha passat dels 50 
milions d’euros que havia 
de costar a l’inici als 76 que 
costarà ara. 

L’objectiu de l’enllaç 
llargament reclamat pels 
municipis de la zona és con-
nectar l’A2 amb l’AP7 amb 
un viaducte de 850 metres 
en un indret pel qual passen 
cada dia més de 200.000 
vehicles. Es preveu que per 
aquesta connexió circulin 
a diari uns 40.000 vehicles 
que s’estalviaran la volta 
d’uns 12 quilòmetres que 
han de fer ara per carreteres 
comarcals. 

L’alcalde de Castell-
bisbal, Joan Playà, un dels 
municipis que forma part 
de la plataforma Connexió 
Ara!, ha expressat el seu 
desig que “aquesta sigui 
la represa definitiva i que 
les obres finalitzin en 18 
mesos, tal com estava pre-
vist”.

Redacció

El Consell d’Administració 
de Renfe ha aprovat l’inici 
del procés de licitació del 
projecte per a la millora de 
l’accessibilitat de l’estació 
per un import superior als 
8,6 milions d’euros, “la 
inversió més alta d’una 
Administració supra-
municipal que s’ha fet 
en els últims temps a la 
nostra vila”, segons va 
dir el portaveu del PSC a 
l’Ajuntament, Xavi Paz, en 

el programa “Bon dia i bona 
hora” de Ràdio Molins de 
Rei, espai en el qual va 
anunciar aquesta inversió 
llargament esperada. 

Segons Paz, “hi ha el 
vistiplau del projecte, 
diners per fer front en 
aquest concurs i comen-
cen a iniciar-se els trà-
mits de la licitació”. Per la 
informació de què disposen 
els socialistes molinencs, 
recollida en un comuni-

cat de premsa, el projecte 
adaptarà l’estació ferrovià-
ria al segle xxi, en millora-
rà l’accessibilitat tenint en 
compte totes les mobilitats 
i allargarà i eixamplarà les 
andanes per donar resposta 
a un augment de capacitat 
de la línia R4. “Tot ple-
gat, sense perdre l’essèn-
cia d’un edifici històric, 
un dels més antics de la 
Península”, conclou Paz.

Redacció

L’Ajuntament ha habili-
tat 33 horts urbans en una 
part d’un solar municipal 
de 8.000 metres quadrats 
que forma part del Parc 
Agrari i que està situat al 
darrere de l’Institut Lluís 
de Requesens. Es tracta de 
parcel·les de 50 metres qua-
drats delimitades amb uns 
punts de color groc, cadas-
cuna de les quals compta 
amb sistema de rec. També 
hi haurà un magatzem 
amb armariets perquè cada 
usuari pugui guardar-hi les 
eines. Els horts urbans tin-
dran un accés comú per a 
tots els usuaris, que tindran 
una única clau. Estarà pro-
hibit l’accés d’animals de 
companyia o fer-hi qualse-
vol activitat que no sigui 
de caràcter agrícola. A cada 
parcel·la dels horts urbans 
només s’hi podran cultivar 
productes agrícoles per al 
consum propi.

Per poder optar a ges-
tionar un d’aquests horts 
caldrà estar empadronat a 
Molins de Rei. En cas que 
hi hagi més demanda que 

oferta es farà un sorteig i 
les persones beneficiàries 
hauran de pagar un cànon 
anual durant un màxim de 4 
anys, que és el període que 
preveu que duri la conces-
sió de l’hort. Tot i així, les 
normes i el reglament que 
han de regular les condici-
ons d’accés als horts les ha 
d’aprovar el Ple de l’Ajun-
tament de finals de març.

El regidor de Medi 
Ambient, Josep Raventós, 
ha explicat que “aquest és 
un projecte amb perspec-
tives de creixement; si té 
l’èxit que esperem, es pot 

ampliar i millorar-lo fàcil-
ment, atès que disposarem 
de més sòl per conrear i 
de l’experiència dels pri-
mers usuaris i usuàries”. 
Per la seva banda, l’alcalde 
de Molins de Rei, Ramon 
Sánchez, ha afegit que “la 
ubicació dels horts per-
met implicar les escoles 
i l’institut del barri per 
promoure l’agricultura i 
l’alimentació saludable”. 

L’Ajuntament ha inver-
tit en aquest projecte 
48.386,60 euros.

Redacció

El bus urbà estrena dos vehicles nous

Es reprenen les obres 
de l’enllaç entre l’A2 i l’AP7

Renfe invertirà més de 8,6 milions d’euros en 
millorar l'accessibilitat de l’estació de la vila

Trenta-tres molinencs podran conrear els
horts urbans habilitats per l’Ajuntament 

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa
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Durant les darreres festes 
de Nadal, l’Ajuntament va 
impulsar una campanya 
per promoure la separació 
correcta dels residus en els 
contenidors. Una actriu i 
una educadora ambiental 
van explicar als veïns com 
havien de separar bé els 
residus i els van donar un 
petit obsequi. La campa-
nya Sorpresa! va tenir con-
tinuïtat a les xarxes socials, 

on es van penjar més de 
500 fotografies i missatges.  

El regidor de Medi 
Ambient, Josep Raventós, 
ha explicat que “va ser una 
campanya amable que va 
tenir molt bona accepta-
ció i molta repercussió, 
especialment al carrer”. 
La conclusió general és que 
“els ciutadans coneixen 
bé el model del Residu 
Mínim, tot i que enca-

ra s’ha d’insistir a com 
millorar la separació dels 
residus i focalitzar-nos de 
nou en la necessitat de 
separar bé l’orgànica. És 
en aquest sentit que enfo-
carem la continuïtat de la 
campanya”. 

La campanya l’ha desen-
volupat l’empresa SPORA i 
ha tingut un cost de 17.500 
euros.

Redacció

Campanya per fomentar la separació correcta dels residus  

El divendres 1 de març, 
la sala de plens de 
l’Ajuntament va acollir 
l’acte de constitució del 
Consell d’Adolescents de 
Molins de Rei. La crea-
ció d’aquest òrgan neix de 
l’interès de l’Ajuntament 
de Molins de Rei per obrir 
un nou espai de participació 
a la ciutadania més jove del 
nostre municipi, i així donar 
continuïtat al projecte de 
participació infantil que es 
va iniciar amb el Consell 
d’Infants l’any 2016.

L’objectiu del Consell 
d’Adolescents és incorpo-
rar-los a la vida pública a 
través de la seva mirada, 
per saber què pensen i des-
cobrir allò que els amoïna, 
alhora que els adolescents 
de la vila puguin desen-
volupar diferents habilitats 
com l’empatia, el diàleg, 

l’esperit crític i la capaci-
tat de participació en els 
assumptes públics.

Es tracta d’un òrgan 
consultiu i participatiu de 
l’Ajuntament de Molins de 
Rei que permetrà la partici-
pació dels nois i les noies. 
Així doncs, els adolescents 
de Molins de Rei tindran el 
seu espai per ser consultats, 
escoltats i ser partícips de 
les decisions, ja que es pro-
posaran accions concretes 
per transformar la vila.

El Consell d’Adolescents 
de Molins de Rei està for-
mat per 30 adolescents 
que de manera voluntària 
s’han ofert per ser conse-
llers i conselleres. Tots són 
alumnat de 1r a 4t d’ESO  
dels centres de secundària 
de Molins de Rei: INS 
Bernat el Ferrer, INS Lluís 
de Requesens, Col·legi 

Manyanet i Col·legi 
Virolai.

El Consell d’Adolescents 
es reunirà un cop al mes 
durant tot l’any. Es preveu 
que el seu mandat sigui 
de quatre anys, però seran 
els mateixos adolescents els 
qui decidiran aquesta qües-
tió i d’altres quan elaborin 
el reglament de funciona-
ment.

Enguany, el primer 
Consell d’Adolescents 
ha rebut un encàrrec per 
part de l’alcalde, que es 
concreta en l’organització 
d’activitats per a adoles-
cents i joves durant les 
Festes de Primavera i 
organitzar, durant la Festa 
Major de Sant Miquel, una 
activitat des del Consell 
d’Adolescents.

Punt Jove

Es constitueix el Consell d’Adolescents de la vila

La molinenca Genoveva 
Català Bosch ha estat esco-
llida presidenta del Centre 
d’Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat (CECBLL) 
en substitució de Conxita 
Sánchez Medina, que ha 
exercit el càrrec els darrers 
sis anys.

Català, que ja formava 
part de la Junta Directiva 
de l’entitat, ha tingut una 
presència molt activa en 
el darrer congrés “El Baix 
Llobregat a debat”, on va 
assumir la coordinació de 
l’àmbit d’Entorn i Territori. 
Es converteix en la cinque-
na persona que presideix el 
CECBLL. L’han precedida 
Isidre Clotas (1974-1980), 
Jaume Codina (1980-1995), 
Carles Riba (1995-2013) i 

Conxita Sánchez (2013-
2019).

Genoveva Català va 
ser escollida en el càrrec a 
l’Assemblea de Socis que 
es va fer el passat 15 de 
març i on, a part d’agrair 
la tasca feta per la presi-
denta sortint, es va aprovar 
la memòria d’activitats, el 
tancament del pressupost 
del 2018, es va presentar 
el projecte 2019-2022 –que 
se centrarà en la celebra-
ció del 45è aniversari de la 
fundació de l’entitat– i es 
va donar a conèixer l’equip 
que dirigirà el centre durant 
aquest període, equip del 
qual en formen part dues 
molinenques més: Gemma 
Tribó Traveria i Mercè 
Sellés Comellas.  Redacció

Amb l’objectiu de cons-
cienciar la ciutadania de la 
importància que les dones 
visquin sense por, espe-
cialment a les nits, quan 
l’assetjament sexual és més 
freqüent, l’Ajuntament ha 
posat en marxa la campan-
ya “Per una vila lliure de 
violències sexuals”. 

La campanya s’ha 
finançat amb les retribu-
cions del temps de la vaga 
feminista del 8 de març 
de 2018, convocada per 

diferents organitzacions 
sindicals. Un 16,97% dels 
empleats de l’Ajuntament 
de Molins de Rei van par-
ticipar-hi, el 78,26% dels 
quals eren dones, mentre 
que el 21,74% eren homes. 
Pel que fa a l’equip de 
govern, la vaga va tenir 
un seguiment del 100%. 
En total es van recaptar 
4.142,62 euros d’estalvi en 
aquestes nòmines. 

Redacció

Genoveva Català és la nova 
presidenta del Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat

L’Ajuntament posa en marxa 
la campanya “Per una vila 
lliure de violències sexuals”
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El Centre Excursionista 
Molins de Rei (CEM) ja 
ha enllestit la programació 
per al segon trimestre del 
2019. Totes les activitats 
són obertes a tothom i des 
de l’entitat molinenca ani-
men a participar-hi. 

El diumenge 7 d’abril, 
els més caminadors no es 
poden perdre la XIX edició 
biennal de la Travessada 
Molins de Rei-Montserrat, 
amb dos recorreguts per 
triar: un de 49 km o un 
de 29 km. La tradicional 
i popular Caminada per 
Collserola enguany arriba a 
la seva 34a edició i serà el 
diumenge 5 de maig. Aquí 
també hi ha dos recorreguts 
per triar: un de 15 km o un 
de 8 km, ideal per fer en 
família. Les inscripcions es 
podran fer al local del CEM 
15 dies abans.

Si teniu ganes de gaudir 
dels matins dels diumen-
ges d’aquesta primavera, 
anoteu-vos les següents 
propostes de la Secció de 

Medi Ambient: el diumen-
ge 14 d’abril, caminada fins 
al Santuari Ecològic del 
Castell de Gallifa (Vallès 
Occidental) i, finalment, el 
diumenge 12 de maig, iti-
nerari de natura a la riera 
de Martinet d’Aiguafreda 
(Vallès Oriental). Pel que fa 
a conferències, el dijous 18 
d’abril, a les 8 del vespre, 
al local del CEM n’hi haurà 
una sobre com conrear un 
hort urbà a casa, a càrrec 
de David Batlle, amb la 
col·laboració de la botiga 
Agrollavor.

Per a les persones acos-
tumades a caminar, la 
Secció de Senderisme ha 
programat per al diumenge 
14 d’abril anar a les Fonts 
del Cardener, amb una tra-
vessada a peu de 19 km i 
un desnivell de 813 m, que 
arribarà fins a Sant Llorenç 
de Morunys (Solsonès), 
i per acabar el trimestre, 
el diumenge 12 de maig, 
l’excursió serà al massís 
del Montseny, partint de la 

població del Figaró, fent el 
cim del Tagamanent i aca-
bant a Aiguafreda (21 km i 
desnivell de 942 m). 

Finalment, la Secció 
de Veterans ha programat 
activitats més tranquil·les 
i reposades, però no per 
això menys atractives. El 
diumenge 21 d’abril, la sor-
tida serà al castell de Santa 
Florentina, de Canet de 
Mar, i a la Casa-Museu de 
l’arquitecte Lluís Domènec 
i Montaner, i el 19 de maig, 
a la Reserva Natural de 
Sebes, a Flix, a la comarca 
de la Ribera d’Ebre.

Pel que fa a la Secció 
de Cicloturisme, el 17 i 18 
d’abril pedalaran els 175 km 
que hi ha de Molins de Rei 
fins a Lleida, passant per 
la Palma, Corbera, Gelida, 
Sant Quintí de Mediona, 
Santa Coloma de Queralt, 
les Borges Blanques i 
Alcanó, i el cap de setmana 
25 i 26 de maig faran una 
ruta de 75 km seguint el riu 
Llobregat des de la Pobla 

de Lillet fins a Manresa. 
Més informació: cicloturis-
me@cemmolins.cat

La Secció de Caminades 
de Resistència fa saber que 
participarà en totes les pro-
ves del Circuit Català de 
Caminades de Resistència 
2019, que es poden con-
sultar a: www.feec.cat/
activitats/caminades-resis-
tencia-2019/. Tothom qui 
s’hi vulgui afegir per com-
partir costos de desplaça-
ments serà benvingut i pot 
posar-se en contacte amb la 
Secció a través de la bústia: 
caminadesderesistencia@
cemmolins.cat. 

I per acabar, la Secció 
de Muntanya en Família 
anuncia que farà un parell 
d’excursions obertes a per-
sones que no siguin sòcies 
de l’entitat, però que vul-
guin provar les seves acti-
vitats abans de fer-se’n: el 
diumenge 28 d’abril aniran 
al castell de Montesquiu 
i la serra dels Bufadors 
(Osona), i el diumenge 19 

de maig faran una passe-
jada a peu per la vall de 
Gósol (Berguedà). Més 
informació: muntanyaenfa-
milia@cemmolins.cat 

Per acabar, el CEM 
informa que el desplaça-
ment en les excursions de 
les Seccions de Senderisme 
i de Veterans es fa amb 
autocar, i per això es reco-
mana als interessats que 
s’inscriguin amb prou ante-
lació. Les excursions i acti-
vitats de les seccions de Tir 
amb Arc, Alta Muntanya i 
Escalada són exclusives per 
a socis del CEM. Si voleu 
formar part d’aquestes sec-
cions podeu informar-vos-
en al carrer Major, número 
109, de dilluns a diven-
dres, de 19 a 21 h, o bé 
podeu enviar un missatge 
als diferents responsables a 
través de les adreces elec-
tròniques que trobareu al 
web de l'entitat (www.cem-
molins.cat)

Àngel Beumala

Tornen la Molins-Montserrat i la Caminada del CEM

Per a la seva 38a edició, el 
Festival de Cine de Terror 
de Molins de Rei ha deci-
dit retre homenatge a un 
curtmetratge mític i de gran 
influència contemporània: 
Un chien andalou. Aquesta 
peça surrealista, ideada per 
uns joves Salvador Dalí i 
Luis Buñuel, i dirigida per 
aquest segon, va suposar el 
veritable punt d’inflexió del 
surrealisme cinematogràfic, 
a partir d’una proposta amb 
elements directament vin-
culats al gènere de terror. 
Enguany se celebren els 90 
anys d’aquell atreviment 

estètic, conceptual i narra-
tiu que tanta repercussió 
va generar i segueix gene-
rant. Una efemèride que el 
Terror Molins no vol obviar 
i, per això, el surrealisme 
dins el terror serà el nexe en 
comú de la propera edició, 
que tindrà lloc del 8 al 17 
de novembre.

Sota el lema de “La mira-
da surrealista”, el certamen 
molinenc –cada vegada 
més consolidat i internaci-
onalitzat– confeccionarà un 
seguit de projeccions i con-
ferències més surrealistes 
que mai. Per altra banda, i 

per quart any consecutiu, es 
publicarà un llibre oficial 
que tornarà a ser un assaig 
al voltant de la temàtica. 
D’aquesta forma, a banda 
de Buñuel, el Terror Molins 
del 2019 s’endinsarà en 
els mons estranys i fasci-
nants d’autors tan reco-
neguts com David Lynch, 
Alejandro Jodorowsky i 
Peter Strickland, entre d’al-
tres. 

El Festival de Cine de 
Terror de Molins de Rei 
és un dels certàmens espe-
cialitzats més importants 
d’Europa, és reconegut 

com a membre de l’exclu-
siva Federació Europea 
de Festivals de Gènere de 
Terror i Fantàstic, i any 
rere any augmenta el seu 
impacte sociològic i 
mediàtic, de manera que 
cada vegada desperta un 
interès més ferotge de 
mitjans de comunicació 
i entitats col·laboradores. 
Durant el transcurs dels 
gairebé deu dies de fes-
tival, es desenvolupen 
nombroses activitats per 
situar Molins de Rei com 
a capital del cinema, del 
terror i de la cultura, amb 

la llibertat i passió que sem-
pre ha caracteritzat aquest 
festival.

Albert Galera

El surrealisme dins el terror centrarà la 38a edició del Festival de Cine de Terror 
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Un total de 43 artistes, amb 
214 fotografies, s’han pre-
sentat a la 21a edició dels 
Premis Clic! de Fotografia 
Vila de Molins de Rei, 
coorganitzat pel Centre 
Excursionista Molins de 
Rei (CEM) i l’Ajuntament 
de la vila. Els guanya-
dors en les diferents cate-
gories han estat: Yolanda 
Luque, de Castellbisbal, 
en la modalitat “Riu 
Llobregat”; en la modali-
tat “Esports de Muntanya 
i d’Aventura”, Javier 
Checa, de Castellbisbal, 
com a primer premi, i Santi 

Viladrich, de Manresa, com 
a accèssit; en la modali-
tat “Molins de Rei”, Josep 
Ponsa, de Sabadell, com 
a primer premi, i Emili 
Combalia, de Barcelona, 
amb l’accèssit; i en la 
versió “Lliure”, Francesc 
Valldeoriola, de Tona, com 
a guanyador, i Diego Pedra, 
de Cornellà de Llobregat, 
amb l’accèssit.   

El jurat d’aquesta 
21a edició ha estat inte-
grat pels fotògrafs Ulises 
Gázquez, en representació 
de la Federació Catalana 
de Fotografia; Antoni 

Mañosas, en nom del CEM; 
Marià Caimó, especialit-
zat en assumptes de medi 
ambient, i Ignasi Portolà, 
en representació de l’Ajun-
tament de Molins de Rei.

Els guanyadors de les 
modalitats “Molins de 
Rei”, “Lliure” i “Esports 
de Muntanya i d’Aventu-
ra” han rebut 500 euros de 
premi, mentre que l’accèssit 
ha estat de 230 euros; en la 
modalitat “Riu Llobregat” 
només hi havia premi 
únic, dotat amb 500 euros.                
Redacció

El teatre de la Peni acollirà, 
el proper 30 de juny, el pri-
mer Campionat Coreogràfic 
de Dansa Urbana, La Urbana 
Championship, un certamen 
d’àmbit espanyol organitzat 
per La Casa Urbana de la 
vila.

El campionat, que ator-
garà més de 1.500 euros en 
premis en metàl·lic, acolli-
rà participants de totes les 
edats i categories, corres-
ponents a Babies, Infantil, 

Júnior, Youth, Absoluta, 
Professional, Premium, 
Parelles, Miniparelles, 
Solista i Minisolista.

Redacció

La indústria tèxtil ha estat 
sempre molt important per 
a Molins de Rei. Avui dia, 
per sort, encara es conser-
ven alguns edificis de les 
antigues fàbriques, vestigis 
testimonials i majestuosos 
del passat industrial de la 
vila i, molt especialment, 
del ram del tèxtil.

En la relació de les fàbri-
ques que encara existeixen 
avui dia, no incloc la de 
J. Ferrer i Mora (el Molí), 
inaugurada l’any 1858, ja 
que actualment ha sofert 
una remodelació total, tant 
del seu interior com de 
l’exterior, que ha canviat 
el seu aspecte i ha perdut 
l’encant que tenia l’original 
i antiga façana de l’edifici.

Però encara n’hi ha cinc 
que més o menys conserven 
aquella estructura original 
i si fem una passejada per 
l’interior d’aquests recin-
tes, com can Coll –de l’any 
1923 (el recinte ara està 
tancat)– o can Samaranch 
–del 1930–, pel passatge 
de la Cordoneria Gibernau 

–de l’any 1926, amb la 
seva alta xemeneia (ante-
riorment, fàbrica Madorell 
Galtés, de l’any 1883)– o 
per l’exterior de can Torra 
Balari –de l’any 1936 (ja 
que, malauradament, no 
es pot accedir al seu inte-
rior)– i, molt especialment, 
l’interessant recorregut que 
es pot fer per l’interior de 
la fàbrica de Can Malvehy 
–de l’any 1923–, ens venen 
a la memòria aquelles imat-
ges de quan érem jovenets 
i vèiem passar pels carrers 
aquells grups de treballa-
dors tot xerrant, amb les 
seves carmanyoles i entre-
pans, per entrar dintre 
d’aquelles grans naus on 
varen treballar durant tants 
anys. Sembla com si encara 
sentim aquell soroll tan típic 
que feien els grans telers, 
mentre recordem també el 
sonar de les sirenes que 
sonaven per entrar a treba-
llar quan encara era fosc.

Text i fotografies
Vicenç Joan Camps

Yolanda Luque, Javier Checa, Josep Ponsa i 
Francesc Valldeoriola guanyen els Premis Clic! 

La Peni acollirà el primer Campionat 
Coreogràfic de Dansa Urbana

El passat tèxtil de la vila

Torra Balari

Can Coll

Can Malvehy

Can Samaranch

Cordoneria Gibernau
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Telefons d’interés
OFICINES ADMINISTRATIVES

93 680 3340 Ajuntament

93 680 3341 Of. Informació

93 680 3362 Fax Ajuntament

93 680 3733 Medi Ambient i Territori

93 680 3731 Serveis Personals

93 668 0680 Piscina Municipal

93 680 1976 Gestió Tributària

93 668 5452 Punt d’Infor. Juvenil

93 668 1595 Correus

93 668 1730 Jutjat de Pau

93 668 2586 Notaria

93 666 7311 Agencia Tributària 

93 666 8345            Registre de la Propietat 

                         de Sant Feliu de Llobregat

93 685 1988 Oficina de Treball

  de la Generalitat 

URGÈNCIES

93 668 8866 Guàrdia Urbana

93 632 7440 Comissaria de Policia

93 668 7711 Ambulatori

93 680 2876 Ambulatori/Urgències

112 Bombers

93 680 1639 Cementiri

93 668 79 61   Serveis Funeraris 

902 231 132                          i Tanatori

061 Ambulàncies

93 640 8080 Taxis

93 668 5530 Centre Mèdic Molins

93 668 2594 RENFE

900 750 750 Gas Natural

AVARIES

900 394 041 Gas Natural

93 602 2701 ENDESA

93 680 0888 Enllumenat públic

902 186 018 Servei municipal d’aigües

EQUIPAMENTS PÚBLICS

93 680 52 63                    Federació Obrera

93 680 1572 Pavelló Poliesportiul

93 668 0680 Piscina Municipal

93 680 0254 Mercat Municipal

93 680 2663 Llar Municipal d’Avis

93 680 1681 Biblioteca Pau Vila

93 668 2226 Llar d'infants Mpal. El Rodó

93 668 4660 Llar d’infants Mpal. El Molí

93 668 8482  Llar d'infants Mpal. La Traca

93 668 6259    Llar d'infants privada El Cargol

93 680 1636 Escola d’Adults Rafael Farré

93 680 1645 Escola El Palau

93 668 3529 Escola Castell Ciuró

93 668 4054 Escola Estel

93 680 1633 Escola l’Alzina

93 680 1620 Escola Pont  de la Cadena

93 668 7466 Escola Josep Ma. Madorell

93 680 2709 Col·legi Virolai

93 668 3450 Col·legi Sant Miquel

93 668 68 55                      Escola La Sínia

93 668 3762 Institut Bernat el Ferrer

93 680 2438 Institut Lluís de Requesens

93 680 2488 Centre Cívic l’Àngel

93 668 2228 Centre Comunitari 

 Pont de la Cadena

93 680 1663 Can Santoi

93 668 4812 Centre d’Ocupació i  

 Desenvolupament Joan N. García-Nieto

93 680 1637 Escola Municipal de  

 Música Julià Canals

93 680 09 96        Centre Cívic Riera Bonet  

SERVEIS

93 668 1839        Parròquia de Sant Miquel

93 668 6161 Ràdio Molins de Rei

93 668 39 21 Deixalleria

93 680 3340 Arxiu Municipal

93 668 18 18                Creu Roja                       

93 668 77 51                                   Museu

A les fotografies facilitades per en Joan Vendrell Esteve 
es poden veure part dels Aiguamolls de Molins de Rei 

completament secs. Les preguntes que ens fem ara són: 
per què s’asseca un  espai anomenat “aiguamoll”? 

Quines solucions, urgents, s’hi poden aplicar en aquest 
reducte humit, anomenat un Espai Natural Protegit?   

El II Cicle de cant coral 
a la Gòtica està a punt de 
començar. Constarà de dos 
concerts, el primer serà 
compartit entre el Cor Sota 
Palau i Quòdlibet Grup 
Coral i, el segon anirà 
a càrrec de PAX Cor de 
Cambra.

El dissabte 27 d’abril, 
a les set de la tarda, 
Quòdlibet Grup Coral i el 
Cor Sota Palau, de Blanes, 
interpretarem música del 
Renaixement d’autors cata-
lans, italians i espanyols. 
Peces del Cancionero de 
Palacio, Juan de la Encina, 
Tomás Luis de Victoria,... 
Cada cor cantarà una part 
del concert i acabarem can-

tant junts. La direcció del 
cor de Blanes anirà a càrrec 
de Josep M Guinart Vilaret 
i la de QGC, de Xavier 
García Cardona.

I el dissabte 4 de maig, a 
les set de la tarda, Concert 
de  PAX Cor de Cambra 
interpretarà Mosaic de 
música catalana actual. 
Obres i harmonitzacions de 
Josep Vila i Casañas, Bernat 
Vivancos, Josep Alarcón, 
Manuel Oltra, ... La direc-
ció del segon concert del 
Cicle coral anirà a càrrec 
d’Esteve Costa i Ventura, 
que anys enrere fou director 
de QGC.

Núria Garriga-Pujol, 
Presidenta QGC

Quòdlibet assaja el II Cicle 
de cant coral a la Gòtica

Aiguamolls secs
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Em referiré a l’amic que ha 
mort amb el so
brenom de Pep, que era 
com se l’anomenava cor-
dialment, des de la família 
als amics. Ha estat un moli-
nenc d’adopció d’un arre-
lament connatural lloable; 
se’n sentia i s’hi trobava 
bé a la vila. Aquí va viure 
la major part del seu temps 
i aquí va gestar la seva 
família -3 fills-, amb la Pili 
Puig, la seva dona. La seva 
activitat social, més enllà 
de la feina laboral, la va 
dedicar al voluntariat, pri-
mer a la Parròquia i des-
prés a Solidança i al Fòrum 
XXI-El Llaç.

El Pep va morir el passat 
6 de març en un hospital 
de la seva Barcelona natal, 
després d’un llarg procés 
de lluita contra un càncer, 
que els últims mesos el va 
fer sofrir de valent, malgrat 
que pel tarannà tolerant, 
optimista i irònic amb el 
seu propi mal, no mani-
festava el dolor. Durant 
molt de temps de malalt va 
seguir col·laborant en les 
seves tasques al Fòrum i a 
El Llaç. “No en va fer una 
lluita èpica, sinó natural” de 
la malaltia i “s’ha acomia-
dat amb la mateixa natura-
litat que ha viscut”, com va 
destacar Mn. Josep M. Fisa 
en la pregària de comiat al 
tanatori. Últimament, per 
raons obvies, havia anat 
deixant les seves tasques a 
Solidança, primer,  i més 
endavant al Fòrum i a El 
Llaç.

Va néixer al barri de Sant 
Gervasi de Barcelona, l’any 
1945. Era el petit de tres 
germans (ell i dues noies). 
El seu pare, de les Borges 
Blanques, fou gerent d’una 
empresa d’olis al Poble 
Nou. La mare, tenia cura de 
la família i de les tasques 
de la llar, aleshores molt 
habitual. Era madrilenya, 
filla d’un pelotari basc pro-
fessional -Ibargüengoitia- 
de Bilbao, que va fitxar per 
un club de  Barcelona i va 
traslladar la seva residència 
a la ciutat. D’aquí el seu 
segon cognom basc.

La formació -primària, 
secundària i batxillerat- 
la va fer al col·legi Sant 
Miquel de la Congregació 
Missioners del Sagrat Cor 
(Rosselló-Muntaner) de 
Barcelona, prosseguí amb 
dos cursos al seminari de 
la congregació a Logroño, 
perquè volia anar a mis-
sions, però finalment, es 

va matricular a l’Escola 
Industrial on es va gradu-
ar en Enginyeria Tècnica 
Industrial, on obtingué el 
graduat l’any 1970, després 
de casar-se i començar la 
nova vida a Molins de Rei, 
l’any 1969. El 1967 entrà 
a treballar a la Compañia 
Telefónica Nacional de 
España. La seva professió 
la va exercir, únicament, 
en aquesta empresa, d’on 
es va jubilar el 1998, als 
53 anys.

Les seves activitats 
principals de jove van ser 
el muntanyisme i l’acció 
social, també feia cateque-
si, al barri de barraques de 
la Bomba -que va deixar 
d’existir entre 1976-77-, a 
l’Hospitalet,  situat on avui 
hi ha el Centre Comercial 
Gran Via 2, fins l’any 1961, 
quan  va conèixer, de vacan-
ces a Valls,  la Pili, natural 
de Forès, de la Conca de 
Barberà.

A Molins de Rei, amb 
la Pili, va començar a 
col·laborar a la Parròquia 
amb els grups del CPM 
(Centres de Preparació al 
Matrimoni), posterior-
ment amb el moviment 
dels  Aplecs de l’Esperit 
i, també, amb la JOBAC 
(Joves cristians de barris 
obrers i ambients popu-
lars), tant desacreditada 
actualment per l’Opus Dei, 

els Neocatacumenals, els 
Carismàtics, etc. de pensa-
ment reaccionari i conser-
vador.

El desembre de 1994 es 
fundà el Fòrum XXI i pocs 
mesos després el Pep es va 
incorporar a l’entitat. Ha 
treballat molt en totes les 
tasques de la casa, prin-
cipalment en les edicions 
d’El Llaç i ha format part 
de la Junta fins al final. 
Amb el seu esperit de ser-
vei que el caracteritzava, 
sempre era el primer en 
oferir-se per a qualsevol 
feina: actes de junta, cròni-
ques d’activitats del Fòrum, 
tramitacions d’Hisenda, de 
la Generalitat, de l’Ajun-
tament, l’ensobrament de 
la revista en altres temps, 
repartiment i liquidació 
de les llibreries, compres 
i preparació de la taula de 
la trobada de Nadal, prepa-
ració de la sala per a actes, 
contactes amb la comunitat 
de l’escala.... Com diuen 
en castellà, “dispuesto para 
un barrido y  para un fre-
gado”. Per a tot. Res li feia 
mandra. Jo que ho he viscut 
fins el 2014, ho certifico. 
Els companys el trobaran 
a faltar.

Les escapades famili-
ars sempre eren a Forès, 
el poblet que estimava des 
que la Pili li va presentar, 
fa més de 50 anys. Hi tenen 

casa i un dia va decidir 
que volia quedar-s’hi per 
sempre, al petit cementiri 
blanc, al redós de l’església 
romànica de Sant Miquel.

Es feia estimar perquè ell 
també estimava. Traspuava 
generositat, bona fe i 
bonhomia. Era una bona 
persona. Per això els amics 
ens vam emocionar. Hem 
estat de sort de compartir 
amb ell tantes hores. Va 
conviure amb la malaltia 
molts mesos amb dignitat 

i va morir amb dignitat.  
Les paraules i la pregària 
de comiat al tanatori, que 
va preparar i dirigir Josep 
M. Fisa, van ser ajustades 
i  sentides pels assistents 
i l’endemà, l’enterrament 
a Forès, en un turó de la 
Conca de Barberà, sota un 
sol brillant agraït, a tocar 
de la primavera, fou molt 
emotiu. I allí reposa.

Miquel Rius

Va morir Josep Torné Ibargüengoitia,
un molinenc actiu en el voluntariat Estadística parroquial del 

mes de febrer
Durant el mes de febrer, a la parròquia de Sant Miquel 
Arcàngel de la nostra vila es va celebrar la cerimònia 
religiosa de 8 exèquies.

Església de Sant Miquel
Dia 20: Francisco Pérez Lahoz, de 56 anys
Dia 21: Carme Valls Cañellas, de 89 anys
Dia 25: Pedro Parrilla Saldaña, de 79 anys
Dia 26: Loreto Canals Crusat, de 101 anys

Capella del Tanatori
Dia 9: Antònia Rodríguez Bosquet, de 90 anys
Dia 10: Maria Sánchez Miras, de 89 anys
Dia 12: Jordi Roig Masip, de 82 anys
Dia 21: Joan Sans Guillamot, de 61 anys

Secció elaborada per Josep Artés i Martí

Nota de la Redacció
La família ens ha informat de la mort, el passat 1 de 
gener, de Teresa Paüls Ris, de 97 anys. La Teresa va 
ser enterrada el 2 de gener en el cementiri de Molins 
de Rei.

Adeu al Pep Torné
Es fa difícil haver 
d’acomiadar definitiva-
ment una persona com 
el Pep. Tot i que el seu 
record ens acompanyarà 
sempre, ens costarà no 
poder gaudir del seu 
tracte afable, de la seva 
bonhomia, de la seva 
permanent disposició a 
ajudar en el que fos. 

Vinculat a l’entitat 
des de poc després de 
la seva creació, la seva 
tasca va transcendir sem-
pre més enllà del càrrec 
que ocupava. Va ser un 
col·laborador generós i 
discret a l’hora de la feina, i un company i amic afec-
tuós en les relacions personals. 

La seva pèrdua ens ha colpit i volem fer extensiu 
el nostre condol a la seva esposa, fills i a la resta de 
familiars i amics.

Fòrum XXI – El Llaç
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El 26 de febrer passat, la 
Federació Obrera va acollir 
la presentació del llibre La 
nostra policia, escrit per 
Jaume Bosch, exdiputat 
d’ICV, ponent de l’Estatut 
del 2006 i expert en segu-
retat ciutadana per les dife-
rents responsabilitats que 
ha exercit a la Direcció 
General de Seguretat. L’acte 
va ser organitzat per Molins 
en Comú.

Jaume Bosch va fer un 
repàs històric de la crea-
ció del cos dels Mossos 
d’Esquadra i del model 
policial català. L’autor va 
situar el paper d’una policia 
moderna i democràtica en el 
context polític actual, alho-
ra que reivindicava la seva 
professionalitat i la impor-
tància de garantir la seva 
independència, fugint de 
les utilitzacions polítiques 
partidistes des de qualsevol 
govern. També va ressaltar 
la necessitat de l’ètica poli-
cial i de disposar d’un codi 
deontològic que regeixi les 
seves actuacions.

En el context conflic-
tiu dels fets d’octubre del 
2017, es va destacar la figu-
ra del major Trapero com 
“un magnífic professional 

que va dirigir els Mossos 
d’Esquadra obeint les 
ordres judicials amb ètica 
policial i va fer complir les 
premisses que una actuació 
policial no pot generar un 
mal més gran del que pretén 
evitar, basant-se en els prin-
cipis de proporcionalitat i 
oportunitat, principi que 
aquells dies els Cossos de 
Seguretat de l’Estat eviden-
tment no van practicar”. La 
reivindicació de l’immediat 
sobreseïment de les causes 
que han imputat injusta-
ment el major Trapero va 
ser un clam a la sala.

Posteriorment es van 
analitzar els problemes de 
seguretat a Molins de Rei 
i es va establir un debat 
sobre les dificultats que 
pateix la vila en els temes 
d’estabilitat. Es va cons-
tatar el creixement de la 
victimització (sentiment 
d’inseguretat) motivat per 
l’increment de fets delic-
tius als habitatges i a la via 
pública. Així  mateix, es van 
posar de manifest els greus 
problemes de manca de 
patrullatge suficient per part 
dels Mossos d’Esquadra i 
de la Guàrdia Urbana, men-
tre s’analitzaven les cau-

ses i es destacava la manca 
d’efectius suficients tant de 
la policia local com de la 
policia autonòmica. 

També es va valorar la 
urgent necessitat que el 
nou Ajuntament faci una 
important reorganització 
de la Guàrdia Urbana per 
garantir patrulles suficients 
i l’atenció i la recepció de 
denúncies a la seva seu per 
evitar molèsties i desplaça-
ments absurds a Sant Feliu 
de Llobregat, així com 
la necessitat de forçar el 
Govern de la Generalitat a 
garantir els efectius neces-
saris per tal de mantenir la 
seguretat a la vila, tant pel 
que fa al patrullatge com a 
la investigació.

Els assistents també van 
mostrar la seva preocupació 
per la manca de personal 
de bombers professionals, 
la falta de manteniment 
del material d’extinció 
i la manca de renovació 
de la flota de vehicles, 
“que no s’actualitzen des 
del Govern de progrés 
del 2010”. També es va 
plantejar  la necessitat de 
donar més suport a l’ADF 
Puigmadrona-Olorda. 

Redacció

La meteoròloga de RAC1 
i RAC105, la molinen-
ca Mònica Usart, acaba 
de publicar El temps a la 
maleta. Es tracta d’un lli-
bre enfocat a dos tipus de 
públic: “aquell més apas-
sionat al temps o a la cièn-
cia, o que va gaudir lle-
gint el Només seran quatre 
gotes, i també les persones 
més viatgeres”, segons ens 
diu la mateixa Mònica. 

El temps a la maleta 
és una guia de viatges que 
t’envia fins als llocs més 
extrems del món: al més 
fred, al més càlid, al més 
plujós, al més ventós, on 
es poden veure més aurores 
boreals... Gran part del llibre 
parla de meteorologia, però 
també hi ha destinacions 
lligades amb l’astronomia o 
la geologia. 

La Mònica ha triat 25 
destinacions diferents ex-
plicades amb la mateixa 
estructura. Al principi hi 
ha un mapa on està situat 
l’indret en qüestió; a sota, la 
informació referent al feno-
men extrem; després ve la 
part més “Mònica”, en què 
l’autora explica de manera 
planera la ciència que hi ha 
darrere, què és el que fa que 
aquell lloc en concret tingui 

aquell rècord. A continua-
ció, el lector troba un cli-
mograma (en una mateixa 
gràfica, la precipitació i 
l’evolució de la temperatu-
ra durant l’any) i un apunt 
d’altres llocs del món que 
també podrien tenir aquest 
rècord. 

Després ja ve la part més 
encarada als viatgers. Es 
tracta d’una mena de llibre-
ta de viatge on hi ha infor-
macions del tipus “com 
arribar-hi, què posar a 
la maleta, quan anar-hi, 
on allotjar-se...” i una part 
més de curiositats, acom-
panyada d’una vinyeta, feta 
per l’Àlex Santaló, que hi 
posa un punt d’humor. 

Finalment, la Mònica 
fa un petit apunt “per a 
tots aquells que no voleu 
anar tan lluny o no us 
agrada volar, us propo-
so llocs de Catalunya, de 
la Península o d’Europa 
on viure també situacions 
extremes”, explica l’autora, 
qui assegura que amb aquest 
llibre “pretenc, igual que 
amb Només seran qua-
tre gotes, omplir estones 
mortes i no pas robar-vos 
el temps”.            

Redacció 

Es presenta a la vila La nostra policia, 
escrit per l’exdiputat d’ICV Jaume Bosch

El temps a la maleta, nou 
llibre de Mònica Usart
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El Club Esportiu Molins 
de Rei ha volgut homena-
tjar els molinencs que van 
introduir aquest esport a la 
vila ara fa 71 anys i ho van 
fer a la festa de presentació 
dels equips de les seccions 
d’hoquei i handbol femení 
i masculí que es va celebrar 
el passat 13 de gener.

Leandre Pahissa, un 
d’aquests fundadors, ens 
explica que van començar a 
jugar a hoquei a la pista de 
la Federació Obrera: “Un 
senyor de Sant Boi, fran-
quista ell i a qui li faltava 
una cama, va portar uns 
patins i uns estics i ens va 
engrescar a un grup de 
joves que teníem 15, 16 i 
17 anys”. Per crear l’Hoc-
key Club Molins 
de Rei Educación 
y Descanso van 
caldre tres anys 
d’espera, però 
en començar 
a competir es 
van trobar amb 
un altre entre-
banc: “la pista 
de la Federació 
Obrera no era 
r e g l a m e n t à -
ria”, recorda 
en Leandre. 
Can Samaranch 
va ser la seva 
següent casa “i 
aquí vam treu-
re Educación 
y Descanso del 
nom del club”.

En Leandre 
i els seus com-

panys van deixar el club, 
entre altres motius perquè 
alguns van haver d’anar a 
fer la “mili”, però l’arrel 
ja estava posada i d’ençà 
de llavors, a la vila no s’ha 
deixat de jugar a hoquei 
patins.

La fotografia antiga 
que il·lustra aquest escrit 
correspon al primer partit 
d’hoquei jugat a Molins 
de Rei la temporada 1948-
1949: en concret, a la pista 
de la Federació Obrera. Hi 
apareixen en Pere Zapater, 
Josep Bruno, Ramón 
Bergadà, Leandre Pahissa, 
Alfons Jordan i Antoni 
Palacios.

Josep Ferrer

L’equip Boxzero manté una 
temporada més el seu vin-
cle amb Kawasaki i compta 
amb pilots del nivell de 
Francesc Mataró, 5è del 
Campionat a la categoria 
Élite MX1 (450cc), i Roger 
Oliver, 8è del Campionat 
de MX2 (250cc) la tempo-
rada 2018. Tots dos estan 
dins el Top10 de les seves 
respectives categories en 
la classificació provisional 
d’aquesta temporada.

Joan Altés (MX1), 
Marc Fontanals (MX2) i 
Joan David Rossell (MX2) 
completen les files de 
l’equip i participen tant en 
el Campionat d’Espanya 
de Motocròs com a la 
Kawasaki Team Green Cup, 
campionat monomarca que 
té lloc en paral·lel a les pro-
ves del Nacional d’MX.

Marc Fontanals es va 
emportar la victòria a la pri-
mera prova de la Kawasaki 
Team Green Cup i David 
Rossell va pujar al podi en 
3a posició. Joan Altés va 
finalitzar en el Top10 de 
la seva categoria, després 
d’haver patit una forta cai-
guda als entrenaments. 

L’equip Prodecom 
Racing s’ha presentat 
aquesta temporada amb 
una estructura renovada, ha 
estrenat vincle amb Honda 
i s’ha convertit en la nova 
estructura base de la marca 
en el Campionat d’Espanya 
de Motocròs. Aleix Canals, 

Gervasio Cañas i Dorian 
Martínez són els encarre-
gats de lluitar per les prime-
res posicions a MX2 amb 
les seves Honda CRF250R.

A la primera prova del 
Campionat, Gervasio Cañas 
es va lesionar i no va poder 
disputar cap de les dues 
mànigues. Aleix Canals i 
Dorian Martínez (pilot 
francès que s’incorporava a 
l’equip a causa de la baixa 
de Gervasio Cañas) són en 
el Top20 de la classificació 
provisional.  

Podeu seguir totes les 

novetats dels dos equips a 
les seves xarxes socials:

@boxzeromolins @pro-
decomracing.

Claudia Morera

El 24 de febrer passat, el 
Poliesportiu de la Sínia va 
acollir la Copa de la Fira. 
Hi van participar un total 
de 25 equips, 15 dels quals 
formats íntegrament per 
noies i amb un total de més 
de 175 participants. 

L’objectiu de la troba-
da era clar: promocionar 
l’handbol femení. Tot i que 
no es va aconseguir el ple 
d’equips femenins, en cada 
nova edició de la Copa s’hi 
és una mica més a prop, ja 
que enguany hi han parti-
cipat cinc equips femenins 
més respecte a la tempora-
da passada. 

La secció d’handbol del 
Club Esportiu Molins de 

Rei, organitzador del tor-
neig, considera que l’èxit de 
la iniciativa rau en la parti-
cipació de pares, esportistes 
i entrenadors, que van aju-
dar en la captació de noves 
jugadores per formar els 
equips participants. També 

cal destacar la tasca feta 
pels més de 45 voluntaris 
que van fer feines d’entre-
nadors, àrbitres, a taula o de 
controladors. 

Redacció

Més de 175 jugadors d’handbol participen en la Copa de la Fira

Boxzero Racing Team i Prodecom Racing, 
dos equips amb seu a Molins de Rei en el 
Campionat d’Espanya de Motocròs

El Club Esportiu Molins de Rei 
homenatja els pioners de l’hoquei 

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa
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El passat 23 de febrer, la 
jove gimnasta molinenca 
Aina Puig va participar en 
la Primera Fase de la Copa 
Catalana categoria Via 
Olímpica 9, que es va dis-
putar al Pavelló Municipal 
d’Esports Castell d’en 
Planes de Vic.

Tot i estrenar categoria, 

i en el seu primer any com 
a júnior, l’Aina va pujar 
al graó més alt del podi i 
aconseguí ser la medalla 
d’or en quedar primera de 
la competició general, és 
a dir, la suma de tots els 
aparells.

Redacció

Els 2 i 3 de març pas-
sats, un grup de gimnastes 
del Club Gimnàs Molins 
de rei es van desplaçar a 
Vila Real per disputar el X 
Trofeo Gimvila. A la com-
petició per equips hi va par-
ticipar un conjunt del nivell 
Base 1 al 4, format per 
Sara Marín, Jana Monsalve, 
Blanca Berdejo i Mariama 
Kurubally. En el nivell 
Base 5 al 8, l’equip format 
per Ainara Bernabé, Sara 
Martínez, Xènia Coronas i 
Sílvia Chacón va pujar al 
calaix més alt del pòdium, 
ja que va guanyar la com-
petició per equips. 

En la classificació indi-
vidual de Base 7, la Xènia 
va quedar segona a para- 
l·leles asimètriques i a 
barra. A Base 8, la Sílvia 
va ser tercera a barra i es va 
proclamar subcampiona en 
la classificació individual. 

A Via Olímpica també hi 
va haver pluja de medalles. 

A VO2, l’Elena va gua-
nyar a les paral·leles i va 
ser tercera a salt. L’Ariadna 
va quedar subcampiona en 
l’aparell de barra d’equi-
libris i l’Aina, tercera a 
paral·leles. A VO3, la Paula 
va pujar al graó més alt del 
podi en l’aparell de paral-
leles, mentre que la Carlota 
va guanyar en l’aparell de 
barra, on l’Ona també va 
ser tercera. 

El Club Gimnàs Molins 
de Rei aconsegueix tres 
podis a la Primera Fase 

de la Copa Catalana
Els passats 23 i 24 de 
febrer, el pavelló munici-
pal d’esports Castell d’en 
Planes de Vic va acollir la 
Primera Fase de Gimnàstica 
Artística nivells de Via 
Olímpica.

Les gimnastes de Club 
Gimnàs Molins de Rei Eva 
Villanova, de 10 anys, i 
Ariadna Soriano, de 8 anys, 

es van proclamar campio-
na i subcampiona, respec-
tivament, de les catego-
ries VO5 i VO2. A més, 
l’equip format per Elena 
Itxell Domínguez, Aitana 
Mesa, Aina Rivas i Ariadna 
Soriano es va penjar la 
medalla de plata a la cate-
goria VO2. 

Anna Karubally

La gimnasta molinenca 
Íngrid Caballero s’ha clas-
sificat en tercera posició 
a la Primera Fase de la 
Copa Catalana de Trampolí. 
Era la primera prova en 
què participava després de 

superar una lesió.
El campionat es va dis-

putar al poliesportiu CEM 
la Verneda de Barcelona els 
dies 3 i 4 de març.

Redacció

Els 15 alumnes del Club 
de Judo Molins de Rei van 
obtenir un total de 15 meda-
lles –6 d’or, 2 d’argent i 7 de 
bronze– en el Campionat de 
Catalunya Aleví i Benjamí 
organitzat per la FCJiDA, 
que es va disputar a Santa 
Perpètua de la Mogoda. Hi 
van participar 490 judokes 
d’arreu de Catalunya. 

Taller de Defensa 
Personal

El Club de Judo Molins 
de Rei va organitzar, el 
darrer 10 de març, el X 
Taller de Defensa Personal. 
Hi van participar parelles, 
adolescents amb les seves 
mares i dones que venien en 
grup o soles. 

Al llarg d’un matí molt 
intens es van fer diversos 
treballs per saber sortir de 
situacions incòmodes que es 
puguin produir. 

Redacció

Aina Puig guanya la medalla d’or 
a la 1a fase de la Copa Catalana

Íngrid Caballero acaba 
tercera a la Copa Catalana

Bons resultats de les gimnastes 
molinenques al X Trofeo Gimvila de Vila Real

Els judokes molinencs obtenen 15 medalles en el Campionat de Catalunya Aleví i Benjamí
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L’ÀNGEL  D’ARAN
Jugadors drets: Cañete, Jorge, Saja, Manolo i Antonio

Jugadors ajupits: Enric, Josep, José Vicente i Isaac

J.J. COMERCIAL
Jugadors drets: Dani, Àlex, Sergio, Edgard, Ángel, Gerard i Adrián

Jugadors ajupits: Josep, Albert, Víctor, Fran, Jordi i Èric

LAS PALMERAS
Jugadors drets: Raúl, David, Javi, Miki, Rubén i Paco

Jugadors ajupits: Álex, Juan Carlos i Roque

MECSA-MARGARITS
Jugadors drets: Marc, Puiggarí, Marc, Toni, Denis, Oriol, Òscar i Álex

Jugadors ajupits; Jaume, Jordi, Fran, Marc i Iván

UCEDAS  2001
Jugadors drets: Estepa, Ramón, Javi, José Luis, Hugo, Joan i Reinaldo

Jugadors ajupits: Carlos, Antonio, Velasco, Fran, Nacho i Eduardo

FUTSYKINGS
Jugadors drets: Ismael, Fran, Jordi, Román, Fran, Moi, Francisco José 

i Cristian. Jugadors ajupits: Dani, Guillermo, Raúl, David i Marc

LOS  TETES
Jugadors drets: Juan, Javi, Quintana, Luis, Jaime i Dani

Jugadors ajupits: Samuel, Marc, Ramón, Dani, Alejandro i Héctor

CAL  FERRER
Jugadors drets: Adri, Kirian, Èric, Arnau, Jordi i Àlex

Jugadors ajupits: Fuxa, Ian, Carlos, Dídac, Gabriel i Víctor

Jugadors dels equips de futbol sala de 1a Divisió
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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 552 De totes les respostes 
rebudes a la redacció ha 
estat escollida a l’atzar 
la de Damià Ballesté. 
El guanyador del con-
curs pot passar a recollir 
el premi directament per 
BEEP, presentant el DNI 
o qualsevol document 
acreditatiu.
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Comfort class  
SUV.

NOU SUV
CITROËN C5 AIRCROSS

(1) PVP recomanat a la Península i les Balears del Nou SUV C5 Aircross PureTech gasolina 130 S&S 6 marxes Start 19.490€ (amb IVA, transport 
i Operació Promocional inclosos) per a clients particulars a la Península i les Balears que entreguin un vehicle Citroën de més de 10 anys propietat del comprador almenys durant 
els últims tres mesos i que financin un capital mínim de 8.000€ amb una permanència mínima de 36 mesos, a través de PSA Financial Services Spain EFC, SA. No inclou les 
despeses associades al finançament (comissió d’obertura i interessos) que es poden consultar a la web http://www.citroen.es/configurador.html. PVP recomanat per als clients que 
no el financin: 20.090€. Model visualitzat Nou SUV C5 Aircross PureTech 130 S&S 6 marxes FEEL amb opcions des de 23.390€. Oferta vàlida per a comandes de l’1 al 31 de 
març de 2019. *Consulti’n els detalls a citroen.es. PSAG Automóviles Comercial España, C/ Eduardo Barreiros 110, 28041, Madrid.

Gamma Nou SUV C5 Aircross: Consum mitjà WLTP (l/100km): 5,0 a 8,0. Emissions de CO2 (g/km): 134 a 181 WLTP (106 a 132 NEDC).

Suspensió d’Amortidors Progressius Hidràulics®

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

lliscants, plegables i reclinables
Caixa de canvis automàtica EAT8

Seients Advanced Comfort
20 Ajudes a la conducció

Fins a 720l de maleter

XXXXXXXXX XXXXXXX, XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX XX XX

DES DE

(1)19.490€
FINANÇANT-LO AMB
PSA FINANCIAL SERVICES

NOUS
MOTORS
EURO 6.2

*




