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La combinació equilibrada del metall, el vidre i la fusta com a 
materials de construcció, i l’aprofitament de la llum natural 
convergeixen en la reconstrucció del símbol més important del 

passat industrial de la vila per  esdevenir un nou espai de trobada i el 
centre de la vida cultural del municipi. Un nou equipament que caldrà 
saber aprofitar amb una adequada programació d’activitats per part 
dels responsables de la direcció del centre i que haurà d’exercir un 
important paper com a nucli dinamitzador capaç de canalitzar la força 
cultural que sorgeixi de les propostes de la ciutadania i del teixit asso-
ciatiu de la vila. 

El procés reivindicatiu popular que ha precedit la conservació 
d’aquest patrimoni industrial i la voluntat dels diferents responsables 
de la  política municipal han fet possible la reconversió d’aquest edifici 
–mostra preuada de l’arquitectura industrial de finals del segle xix al 
nostre país– en un centre cultural al servei de tots els molinencs, en una 
vila que no va sobrada d’equipaments d’alta qualitat amb rellevància 
arquitectònica.

Per una vegada, la iniciativa popular ha aconseguit modificar els 
plans inicials, aparentment inalterables, d’estaments polítics locals i 
supramunicipals. Les especials característiques arquitectòniques, que 
queden paleses amb la conservació dels elements estructurals de l’edi-
fici –que li donen personalitat– i els elements patrimonials que s’hi 
conserven, juntament amb una adequada i didàctica explicació sobre 
l’edifici, haurien de permetre als ciutadans, especialment als més joves, 
descobrir els orígens de l’activitat industrial a la nostra vila. 

Aquest nou equipament neix amb l’esperit de jugar un paper relle-
vant en la difusió de la cultura i el coneixement a casa nostra. Més 
enllà de la seva utilització estricta com a espai per a la lectura, l’estudi 
i el consum cultural, també haurà de ser un espai de trobada que doni 
cabuda a esdeveniments al voltant de la ciència, la tecnologia i l’expres-
sió artística. 

L’ampliació de l’espai disponible i dels horaris de servei, en compa-
ració amb l’antiga Biblioteca, així com l’existència d’una sala d’actes 
(apropiada a la instal·lació, lluminosa i ben equipada, tot i que amb 
una capacitat semblant a la d’altres ja existents a la vila), possibilitaran 
la programació de noves activitats formatives i de difusió cultural que 
és d’esperar que siguin les més adequades per omplir els buits que en 
aquests aspectes pateix el municipi, amb voluntat de dirigir-se a tots els 
ciutadans, tant als del centre vila com als dels barris perifèrics.

Seria desitjable que la dinamització cultural que es vol esperonar amb 
l’obertura d’aquest important equipament fos tanta que a mig termini 
el convertís en insuficient. En aquest sentit, està per veure com es con-
creta la utilització dels altres espais que encara queden per adequar en 
el renovat edifici, mentre van avançant les obres que han de completar 
la remodelació de tot el complex urbanístic de la plaça del Molí i el seu 
entorn.

La nova Biblioteca: passat, 
present i futur de la vila 
en un nou equipament
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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

Premsa gratuïta
Diu la Viquipèdia que la premsa gratuïta és aquella que es distribueix sense cap 
cost per al lector, el finançament de la qual, consegüentment, prové íntegrament de 
la publicitat. I afegeix que se sol distribuir en llocs molt concorreguts, com ara els 
principals carrers d’una ciutat, les boques de metro, les estacions de tren o les uni-
versitats.

Doncs bé, com a usuari habitual que soc dels autobusos de l’empresa Soler i 
Sauret, constato que al començament del dia (és a dir, en els trajectes de primera 
hora, com ara fins a les 9 del matí) la companyia (suposo que per gentilesa del Grup 
Godó) posa a disposició dels viatgers, els dies feiners, exemplars de La Vanguardia i 
Mundo Deportivo, sense cap cost addicional pel que fa al bitllet o targeta de viatges. 
Vol dir això que si hom té present que una targeta de 10 viatges per a una zona (per 
exemple, de Torrelles de Llobregat a Molins de Rei, que és el trajecte que un servidor 
fa habitualment) té un cost de 8,25 € i La Vanguardia i el Mundo Deportivo costen 
1,30 € i 1,00 €, respectivament, agafar el bus i disposar d’aquestes dues publicacions 
suposa un “benefici” per al viatger d’1,47 €. I si només s’agafa (com és justament el 
cas meu) La Vanguardia, no solament faig el trajecte de franc, sinó que, a més a més, 
m’estalvio 47 cèntims, que, tal com van les coses, no està pas malament.

Certament, el que fa Soler i Sauret va d’allò més bé per als lectors habituals de les 
dites dues publicacions i no tant per als que acostumem a llegir-ne d’altres, especial-
ment si el que volem és fer-ho en la nostra llengua, ja que (deixant de banda el diari 
esportiu, que només s’imprimeix en espanyol) la versió catalana de La Vanguardia 
acostuma a no trobar-se entre la pila de diaris que s’ofereixen als viatgers, cosa que 
no ajuda pas gaire a fomentar l’idioma de casa.

El que, en definitiva, és clar (o a mi m’ho sembla) és que aquesta “gentilesa” de 
l’esmentat Grup Godó només té una explicació: fer veure (als efectes de l’Estudio 
General de Medios) que el nombre de lectors de les seves publicacions és alt, ja que 
una cosa ben diferent fóra si tots aquells diaris s’haguessin de pagar. De manera que: 
Visca la premsa gratuïta! (encara que, com sembla que ha de ser, els lectors en català 
continuem pagant pel que llegim).

Josep Lluís Revenga

A la pàgina 21 del darrer 
número d’el Llaç, el 553, es 
pot llegir una notícia en la 
qual s’indica que el preu de 
reparar i substituir la coberta 
del dipòsit d’aigua del carrer 
Narcís Monturiol és d’uns 
200.000 euros.

Quins preus són aquests? 
Que desorbitant és aquest 
pressupost!!!

Com és possible que 

s’acceptin sempre? I el poble, 
a pagar i pagar!

Si ho encarregués un par-
ticular a un altre particular, 
estic seguríssima que ho tro-
barien a meitat de preu. Però 
les institucions estan acostu-
mades a pagar amb els diners 
de tots i les concessionàries 
a inflar els preus per tenir 
beneficis suculents. 

Isabel

200.000 euros per reparar 
un dipòsit d’aigua?

Les escales d’entrada al vestíbul de l’estació de Renfe de 
la nostra vila estan en un estat lamentable de deixadesa i 
abandonament des de fa uns mesos.

És vergonyós que en un lloc de pas com aquest, que a 
diari el fan servir milers d’usuaris, no hi hagi ningú del seu 
personal que ho solucioni, quan només amb uns deu minuts 
quedaria totalment net i presentable.

Vicenç Joan Camps

Deixadesa a l’estació

Fe d’errates
En el darrer número d’el Llaç, el 553, vam cometre un error del tot involuntari pel qual 
demanem disculpes als perjudicats. 

En concret, a la pàgina 29 es publiquen les fotografies dels equips de primera 
divisió de la lliga local de futbol sala. Hi ha una fotografia, la de l’equip UCEDAS 
2001, que apareix dues vegades i, en canvi, no es reprodueix la fotografia de l’equip 
LAS PALMERAS, si bé el peu de fotografia sí que fa referència als jugadors d’aquest 
equip.

Per esmenar l’error, publiquem la fotografia correcta amb el nom dels jugadors que 
formen part d’aquest equip.

Redacció

LAS PALMERAS

Jugadors drets: Raúl, David, Javi, Miki, Rubén i Paco
Jugadors ajupits: Àlex, Juan Carlos i Roque
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El dissabte 16 de març, a la 
parròquia de Sant Miquel, 
les Guies i Scouts d’Europa 
es van estrenar a Molins de 
Rei amb un concert a mans 
del seu Cor a favor del 
Nandou, un jove molinenc 
amb paràlisi cerebral. 

A la meitat del recital es 
va presentar un model de 
cadira de rodes adaptada 
per facilitar-li la integra-
ció, ja que permet que el 

Nandou sigui un més del 
grup a les rutes de mun-
tanya. 

La selecció de cants 
litúrgics i tradicionals de 
l’escoltisme català va aca-
bar amb una gran ovació del 
públic, que, molt generosa-
ment, va fer unes donacions 
que han permès sufragar el 
disseny i la construcció del 
nou vehicle. 

Redacció

Gueorgui Andreu, fill de 
Dani Andreu, president de 
l’ONG Gueopic, va poder 
completar la Marató de 
Barcelona disputada el 
passat 10 de març. Ho va 

poder fer gràcies a l’ajut 
dels corredors de l’equip 
CaixaBank, que, al llarg 
dels 42.195 metres de 
recorregut, van fer relleus 
per empènyer la cadira de 

tres rodes en la qual anava 
assegut. Gràcies a aques-
ta iniciativa solidària, en 
Gueorgui va poder gaudir 
d’un dia especial i emotiu.

Redacció

Daniela Delgado Rubio, 
alumna de 5è de primària del 
Col·legi Virolai, ha guan-
yat el Primer Concurs de 
Dibuix amb motiu del Dia 
Mundial de Conscienciació 
sobre l’Autisme 2019, jor-

nada que a la vila es va fer 
el 6 d’abril en un acte al 
Foment CiA. Aquell dia, la 
Daniela va rebre el meres-
cut premi.

Redacció

Les Guies i Scouts d’Europa fan un concert 
solidari per facilitar la mobilitat d’en Nandou

Gueopic participa en la Marató de Barcelona

Daniela Delgado Rubio és l’autora 
del cartell del Dia Mundial de 
Conscienciació sobre l’Autisme

Moltes de les mancances que tenim a 
la vila semblen repetitives en altres indrets
Llums i ombres sobre el Prat
“No costa gaire fer una mica d’hemeroteca digital i trobar 
informes, articles i estudis que es refereixen a la llum de les 
ciutats com la gran responsable d’haver-nos robat el cel noc-
turn i els estels. (...) Els “urbanites”, però, ens hem acostumat 
a orientar-nos de nit guiats per la llum dels fanals, dels semà-
fors, dels rètols lluminosos i de l’efecte reflectant de la llum 
artificial sobre senyals i cartells diversos. Quan trobem a fal-
tar llum en un carrer, camí o carretera, ens envaeix aquell sen-
timent d’angoixa, de ben segur relacionat amb un mecanisme 
primitiu d’alerta que ha perviscut durant milions d’anys.

L’any passat, l’Ajuntament del Prat va encarregar un estu-
di sobre l’enllumenat de la ciutat. A finals dels anys vuitanta 
del segle passat, l’expansió dels nous barris va anar acompa-
nyada d’un esmorteït to ataronjat als fanals. La llum groga 
s’imposava. Avui, la tecnologia led està fent retornar el blanc, 
i la sensació de llum i seguretat torna a ser present en molts 
sectors urbans. En d’altres, encara se l’espera.

Pel que fa a l’estudi, caldria desenvolupar-lo a fons, por-
tar-lo a altres nivells, com ara la seguretat viària. Hi ha certs 
passos de vianants i cruïlles on les llums del vehicle o els 
reflexos del conductor són massa determinants per evitar un 
accident. En l’època de les ciutats intel·ligents, de ben segur 
que hi ha desenes de propostes d’experts per corregir aquestes 
situacions. Deixem que ens il·luminin.” 

“Editorial” – Delta Llobregat – 
Número 450 – Febrer-març del 2019

Les esperades obres per a la renovació i embelliment 
de la carretera al seu pas per la vila, tindran de nou sobre 
la taula de treball el com i per a on passarà el futur reco-
rregut del tramvia que connectaria amb els Ferrocarrils 
Catalans a l’estació de Quatre Camins
Adif pagarà el soterrament de 
les vies de Sant Feliu de Llobregat
“La Generalitat, el Ministeri de Foment i l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Llobregat van acordar prosseguir amb els trà-
mits de licitació de les obres d’integració del ferrocarril. En 
concret, l’acord preveu que Adif assumeixi el cost de tota 
l’actuació, que originàriament havia d’estar participada en un 
50% pel Ministeri de Foment i la Generalitat, i el consistori, 
el 50% restant. Les obres començaran el 2019. (...) A més de 
la millora de la qualitat de vida, el soterrament també gene-
rarà altres beneficis, ja que el municipi recuperarà per a ús 
urbà l’espai que ocupen ara les vies, creant noves oportunitats 
de desenvolupament socioeconòmic. (...)” 

“Societat” – La Premsa del Baix – Març del 2019 

La gran majoria de les tertúlies radiofòniques i televisives ten-
deixen més a desinformar l’opinió pública que a informar-la
Les bases ètiques de la República

“És ben bé que, en política, com del porc, tot s’aprofita. 
Vull dir que els analistes –i, no cal dir-ho, els mateixos polí-
tics– som i són capaços de, passi el que passi, fer quadrar 
qualsevol esdeveniment amb la interpretació de la realitat que 
més convé. Tot, sigui el que sigui, passa pel filtre que permet 
que qualsevol fet i circumstància ens doni la raó. Ho acabem 
de veure amb les declaracions del Major Josep Lluís Trapero 
al judici farsa que se celebra al Tribunal Suprem, i que han 
estat utilitzades per tothom, en totes les direccions imagina-
bles, a benefici propi. (...) Ara bé, els mateixos que exigeixen 
una llibertat d’expressió sense límits per als insults d’un 
raper, han estat capaços de proposar un boicot al programa 
que l’entrevistava. I alguns que han sortit a defensar l’entre-
vista apel·lant a la llibertat d’expressió, no els havia semblat 
necessari fer-ho quan Toni Albà era castigat de cara a la paret 
per utilitzar la seva. Sempre, la llei de l’embut: ample per a 
mi, estret per a tu. (...) La qualitat democràtica, cívica i ètica 
del procés cap a la independència és molt rellevant perquè 
marcarà per molt temps la qualitat de la república que siguem 
capaços de construir. (...) Menys tertúlies i més experts. 
Menys safareig i més fets. Menys opinió i més informació. 
Menys demagògia i més autocrítica. Menys adhesions i més 
autocrítica. Menys propaganda i més veritat.” 

“Tribuna republicana” – Salvador Cardús, 
sociòleg i periodista – La República – març del 2019
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Actualment, el barri de Sant Bartomeu de la Quadra no disposa 
d’associació de veïns en funcionament. Històricament n’havia tingut fins 
a finals dels anys 90. Des de ja fa uns mesos, un grup de veïns estem inten-
tant recuperar aquesta associació per tal de reactivar la vida col·lectiva del 
barri, tant en el seu aspecte lúdic com reivindicatiu, i òbviament també per 
a tot allò que els veïns hi vulguin tractar.

Sant Bartomeu compta actualment amb més de 260 persones empadro-
nades. Encara, però, no s’ha arribat al sostre potencial permès pels habitat-
ges previstos. Tot i això, difícilment superarem molt més enllà de l’1 % de 
la població de Molins de Rei. Som el barri de muntanya actualment més 
poblat, per davant, per molt poc, de Vallpineda i de la Rierada. Aquests 
dos darrers barris encara tenen pendents actuacions de desenvolupament 
urbanístic.

Sant Bartomeu no té pràcticament cap equipament de barri, fora de la 
zona de l’església, ni tampoc cap de municipal. Durant les darreres actua-
cions urbanístiques tampoc s’ha desplegat cap de les zones d’equipaments 
previstes.

Presumiblement, la ràtio ingressos/despeses municipals en el barri de 
Sant Bartomeu es decanta molt favorablement a les arques municipals.  
Segurament, aquest desequilibri econòmic per al barri s’arrossega des de 
temps immemorial.

Molts pensem que no tenim un barri amb el grau de serveis i equipa-
ments en consonància amb els que tenen la resta de barris de la vila a la 
qual pertanyem.

En el decurs dels darrers pressupostos participatius del 2018-19, es 
van presentar diverses propostes: la guanyadora va ser l’arranjament de la 
Font Fresca i a hores d’ara encara està pendent de començar l’actuació.

La segona proposta versava sobre el “Projecte de camí de vianants 
d’enllaç entre Sant Bartomeu i el nucli de Molins de Rei”. Es tractava de 
l’elaboració de l’estudi previ i del projecte tècnic d’un camí de via lenta 
situat al costat de la carretera  BV-1468, per unir a peu el barri de Sant 
Bartomeu amb el nucli urbà de Molins de Rei. Aquest camí podria discó-
rrer pel marge dret, baixant per la carretera BV-1468.

En una primera etapa es podria iniciar just a l’indret entre la carretera 
BV-1468 i  el camí que baixa a can Planas (fins aquí hi ha accés per a 
vianants segur des de qualsevol lloc del barri de Sant Bartomeu) i acabar 
un cop s’arriba al començament del pont de la riera de Sant Bartomeu, en 
l’enllaç amb les zones més o menys enjardinades del barri de Riera Nova, 
on hi torna a haver una connexió per a vianants segura, però millorable, ja 
dins el nucli de Molins de Rei.

El recorregut paral·lel a la carretera tindria una longitud propera als 
1.500 metres, amb un desnivell proper al 6%. Llevat de la zona del Terral, 
la resta és en pendent.

El fet de proposar el camí pel costat dret, en sentit descendent de la 
carretera, és perquè hi ha menys entrebancs que per l’altra banda i es pot 
garantir sempre la continuïtat del camí, és a dir, que el camí pot discórrer 
sempre en paral·lel i enganxat a la carretera. Això implicarà treballar en 
desmunt, llevat del tram del Terral. L’amplada s’haurà de decidir d’acord 
amb els usos als quals finalment es destini.

Actualment no és excepcional i, diria que cada cop és més freqüent, 
veure vianants que baixen i pugen per aquesta carretera, i no sempre ho 
fan pel sentit més segur. Tal com està aquesta carretera, no permet fer-
ho de forma mínimament segura: les tanques, gairebé sense cunetes, els 
revolts, les bicis, etc. i els mateixos cotxes, camions, camionetes i busos 
no ho propicien; ans al contrari, ho impedeixen i agreugen.

No descobreixo res afirmant que si la via proposada reunís unes míni-
mes condicions, seria una molt bona alternativa de pas de vianants per als 
habitants del barri.

Es tractaria d’una via anomenada lenta que podria combinar vianants 
a peu de forma prioritària, però no s’haurien de descartar altres formes de 
transport lent mecanitzat, sempre que es garantís el respecte a  la presència 
del vianant. En tot cas, potser és prematur encetar en aquestes línies el 
debat dels diferents usos. El camí de vianants, al meu entendre, es justifica 
per si sol; de fet, no deixa de ser una vorera entre cases.  

Alguns arguments més:
Cobriria bona part de les necessitats de comunicació del barri.
Milloraria la connectivitat entre els barris de Molins de Rei.
Permetria combinar sinèrgicament l’ús de la via de vianants amb la 

línia del bus actual, ja que milloraria la rigidesa lògica que implica un 
horari d’autobús amb la lliure disposició per utilitzar el camí de vianants 
a voluntat, cosa que afavoreix l’ús del bus i no haver de dependre tant del 
transport privat.

Facilitaria i consolidaria una mobilitat més sostenible.
Avantatges de discórrer en paral·lel a la carretera:
El fet d’anar en paral·lel a la carretera configura el camí com una vore-

ra de carrer, amb els avantatges de tenir més seguretat que, per exemple, 
un camí pel bosc.

En ser una via relativament segura, la fa apta per a bona part de la 
població. Pensem, per exemple, en els adolescents, etc. Tot això permetria 
donar més autonomia als habitants del  nostre barri.

En ser considerada com una vorera, hauria de tenir il·luminació (soste-
nible i d’acord amb les normes del Parc de Collserola), fet que augmenta-
ria encara més la seguretat i el confort dels vianants.

Segurament s’hauria de diferenciar la part de la via lenta o de vianants 
de la ràpida, és a dir, de la carretera, per exemple, mitjançant proteccions 
i tanques vegetals de separació.

També cobriria altres necessitats que ultrapassen les pròpies dels habi-
tants del barri:

Pot ser considerada com una via saludable per a ús dels habitants de 
Molins de Rei, és una alternativa a les vies del riu, que són més plane-
res.

El fet de passar pel costat d’una carretera pública, encara no gaire tran-
sitada, dona un plus de seguretat per als seus usuaris. 

En tenir il·luminació, l’ús del camí pot allargar-se temporalment en els 
dies de menys llum diürna, com a alternativa quan s’ha fet una passejada 
pel bosc i comença a fer-se de nit i no és aconsellable continuar pel bosc 
per tornar a la vila.

De ben segur que em deixo altres raons i motivacions per engegar 
aquest camí, però estic convençut que a molts veïns de Sant Bartomeu ens 
agradaria poder anar i tornar a peu al nucli de Molins de Rei i de forma 
raonablement segura i confortable.

Tot això que s’ha exposat, és a dir, els serveis i requisits que hauria de 
tenir el camí, és una realitat en força indrets de Catalunya i per a vies o 
camins de recorregut encara més llargs. A tall d’exemple, Piera, municipi 
amb moltes urbanitzacions, té una extensa xarxa de camins com el que es 
demana en aquest article, que uneixen els barris (urbanitzacions) amb el 
nucli i entre ells, i és un model d’èxit. 

Ismael Santonja i Ivorra
Veí de Sant Bartomeu de la Quadra

Proposta de camí per a vianants entre Sant 
Bartomeu de la Quadra i el nucli de Molins de Rei



7
núm. 554  abril 2019

Col·legi de Nostra Senyora de Montserrat
Pertanyia a la Congregació de les Germanes 

de la Doctrina Cristiana (conegut popularment 
com Les Monges). Sobre aquest col·legi de 
noies trobem que l’any 1881, aquestes religio-
ses estaven instal·lades en un edifici del carrer 
Boters (actualment, números 6, 8 i 10). Hi havia 
11 religioses que tenien cura dels malalts i 
ajudaven els metges de la vila. També es varen 
dedicar a l’ensenyament i obriren una classe per 
a pàrvuls per atendre els infants de les mares 
que havien de treballar moltes hores al dia, al 
camp o a la fàbrica. Aviat feren classes noctur-
nes diàriament i els diumenges per a les dones 
obreres perquè poguessin aprendre a llegir i 
escriure. L’any 1894, ja hi havia 80 alumnes 
en aquest centre i quan es va fer petit, l’any 
1908, les monges es traslladaren a l’edifici del 
carrer Verdaguer, on també hi havia un servei 
d’internat i de mitja pensió. A part de les classes 
elementals també s’hi feien altres activitats com 
teatre, dansa i piano, així com classes de batxi-
llerat i comerç. Aquell antic edifici del carrer 
Boters, al llarg dels anys es va condicionar i 
transformar en habitatges de lloguer. Finalment, 
l’any 1995 va ser enderrocat per poder-hi cons-
truir un nou edifici.

Col·legi de Sant Miquel Arcàngel 
Estava a càrrec de la Congregació del Fills de 

la Sagrada Família (conegut popularment com 
Els Padres). Fent la cronologia d’aquest col·legi, 
trobem que l’any 1894, Manuel Vall, regent de 
la parròquia de Molins de Rei, demana permís 
a l’Ajuntament per construir el que havia de ser 
el futur Col·legi Sant Miquel Arcàngel, però no 
va ser fins a l’any 1896 quan s’hi van impartir 
les primeres classes. La creació d’aquest centre 
docent va tenir una incidència molt important en 
l’àmbit local i comarcal en aquell temps.

A l’edició del 25 d’abril del 1897 de la revis-
ta El Eco del Llobregat s’hi pot llegir: “El jueves 
se celebró en el Colegio San Miguel de esta villa 
una hermosa fiesta para inaugurar la capilla 
recientemente construida. Es de aplaudir el 
celo del Rvdo. Padre Superior, procurando el 
embellecimiento del local, hasta convertirlo en 
un colegio a la altura de los de primer orden de 
la capital”.

L’any 1908, el col·legi comença a rebre 
estudiants en règim d’internat, cosa que anirà 
consolidant durant els anys següents amb alum-
nes de Barcelona i localitats veïnes. L’any 1926 
ja hi ha 160 alumnes. L’any 1960 es van inau-
gurar les importants obres d’ampliació i millora 
de l’edifici, ja que es va construir una nova i 
moderna planta a la part superior, amb noves 
classes i dormitoris per als interns. Abans de 
l’any 1925, la casa de cal Negre, propietat del 
Sr. Sostres, al carrer d’Enric Granados, havia 
acollit, al primer pis i durant un temps, dues 
aules amb alumnes del Col·legi Sant Miquel.

Escola de mossèn Pere
També va ser una escola molt eficaç, esta-

blerta a la vila en el període de 1928 fins al 
1936. L’any 1928, el capellà mossèn Pere Serra, 
fill d’Ulldecona, sol·licità, a l’Ajuntament de 
la vila, autorització per obrir una escola parti-
cular de nens de primera ensenyança al carrer 
d’Enric Granados, número 20, al primer pis de 

l’edifici de cal Negre. Disposava de dues aules 
bastant grans i un pati en forma triangular amb 
una comuna a l’extrem. Aquest edifici, construït 
l’any 1874, més endavant albergaria entitats 
culturals com el Club Fotogràfic i la Unió 
Excursionista de Catalunya (UEC). Finalment 
l’any 1976 va ser enderrocat per fer-hi amplia-
cions del Col·legi Sant Miquel.

Joan Font i Romagosa, molinenc de soca-
rel, va fer uns apunts fidelíssims dels anys 
30 d’aquesta escola i deia: “El col·legi era 
regentat per mossèn Pere, ajudat pel Sr. Joan 
Montrós, que tot i exercint de mestre, estudia-
va per advocat. Feien molt bon equip, eren 
autèntics pedagogs, no escatimaven esforços 
pels estudis, reinant l’ordre i la disciplina.  
Es mantenia l’alegria i les ganes de jugar 
compartides amb mossèn Pere, però també la 
palmetada i algun bolet donat a temps reforça-
ven la conducta correcte. L’ambient era seriós 
però agradable. El Sr. Montrós es cuidava de 
l’aula dels petits, per grups i segons el nivell. 
Entre ells recordo als Llauradó, Montserrat, 
Carbonell, Capdevila, Amat, Farreras, Rebulà, 
Massana, Raich, Vilà, Mélich, Ginesta, Canals, 
Puiggarí, Pons, Raventós, Arús, Ribé i els ger-
mans Madorell i Garriga”.

Escola Pública del Sr. Canosa 
També anomenada Escola “la Placeta”, ja 

funcionava l’any 1923 i va existir fins al 1926. 
Estava situada a l’edifici del costat de l’antiga 
església, cantonada amb el carrer Ignasi Iglésias. 
En aquest edifici, als anys 30 del segle passat hi 
hagué Correus. En aquesta escola hi anaven 
nens de totes les edats, des de ben petits fins als 
14 anys, i arribaren a ser 131 alumnes. La ger-
mana del mestre portava els més petits, d’entre 
3 i 6 anys, en una habitació del costat, mentre 
que el mestre Josep Oriol Canosa s’encarregava 
dels més grans. Qui volia quedar-se a la tarda a 
fer repàs, havia de pagar 3 pessetes al mes. La 
germana també feia classes de solfeig i piano 
a part. L’any 1926, en inaugurar-se el Col·legi 
Alfons XIII, aquest edifici deixà de ser escola i 
el professor que llavors hi havia, que ja no era el 
Sr. Canosa, sinó el Sr. Joan Constantí Anguera, 
es traslladà als nous col·legis, igual que els 
altres mestres nacionals de Molins de Rei.

Escola de la Sra. Pepeta 
Era una escola pública només per a nenes i 

estava situada als baixos de l’edifici de davant 
de la Clínica del Sagrat Cor, al darrere de 
l’església (actualment, carrer Pare Manyanet, 
número 10). No sé quin any va començar a 
funcionar, però va existir fins a l’any 1927. Hi 
anaven totes les nenes juntes, tant grans com 
petites. La Sra. Pepeta era una mestra que, per 
fer creure les alumnes, tenia una canya ben llar-
ga que portava per poder picar al cap de les que 
s’asseien al darrere de tot de la classe quan no 
prestaven atenció, i si alguna noia era castigada, 
havia d’agenollar-se amb els braços oberts en 
creu i estar així una bona estona.

Col·legi Alfons XIII 
Inaugurat per Sa Majestat el Rei en temps de 

la dictadura de Primo de Rivera, va representar 
un canvi important dins de l’ensenyament local. 
Es disposava d’un edifici projectat i equipat 
exclusivament com a centre escolar. La capa-
citat de les seves aules era de 50 alumnes i a la 
part posterior hi havia un gran pati, dividit per 
una reixa per tal de separar els nens de les nenes. 
Era un lloc d’esbarjo, on també es practicaven 
esports i activitats complementàries.  

Amb aquest col·legi nacional ja en ple fun-
cionament, l’Ajuntament va tancar les altres 
escoles nacionals que tenia distribuïdes a la 
vila i alguns mestres i alumnes es traslladaren 
al nou grup escolar. L’any 1928 s’inaugurà 
l’edifici anomenat “Casa dels Mestres”, enfront 
mateix de l’entrada principal, al carrer de Rubió 
i Ors, número 8, que constava de planta baixa 
i tres pisos amb dos habitatges per replà, com 
a residència dels mestres que impartien classes 
al col·legi. Al llarg dels anys, aquest edifici 
va acollir la Casa Caserna de la Guàrdia Civil 
de la vila i actualment n’ocupa les dependèn-
cies la Guàrdia Urbana. El servei de menjador 
ja funcionava el juliol del 1930 i el nombre 
d’alumnes que acollia era d’uns 30, amb un 
preu de 4,50 pessetes a la setmana. Sis anys més 
tard, el 1932, es va fer l’ampliació de l’edifici, 
que consistí a afegir un altre pis sobre la planta 
existent.

Vicenç Joan Camps

Antigues escoles de la vila 1880-1926 (II)

1896 – Col·legi Sant Miquel Arcàngel
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ÀNGEL BEUMALA 
(A.B.): Vas néixer a Berga 
l’any 1961 i quan tenies 7 
anys, i el teu germà 3 anys, 
vau venir a viure tota la 
família al barri del Canal, 
de Molins de Rei, d’on ja 
no t’has mogut mai més. 

M. PILAR MARCO 
(M.P.M.):  Sí, la meva 
mare, M. Dolores Colás 
Villagrasa, va guanyar una 
plaça de mestra a l’antiga 
escola Alfons XIII –avui 
El Palau- i el meu pare, 
Santiago Marco Esteban, 
va treballar a l’Estació de 
Quatre Camins, i després 
a Martorell, al Centre de 
Control dels Ferrocarrils de 
la Generalitat. A Molins de 
Rei hi vaig créixer i em 
vaig formar, i hi he viscut 
sempre, excepte una etapa 
de tres anys, quan vaig viure 
a la ciutat de Davis, als 
Estats Units, per treballar a 
la Universitat de Califòrnia. 

A.B.: Quins valors vas 
viure de petita i com et van 
influir la mare i el pare en 
la teva vocació científica?

M.P.M.: Pel que fa als 
valors, disciplina i treball 
per aconseguir el que vols 
a la vida, i en la relació 
amb els altres, saber escol-
tar i posar-te al seu lloc 
per entendre’ls. Pel que fa 
a la meva vocació, m’ima-
gino que els pares hi van 
influir en la mesura que a 
casa hi havia llibres de cièn-
cia que em causaven molta 
curiositat: les fotografies de 
plantes, de bactèries... Tant 
ell com ella llegien molt 
i tenien molts llibres: des 
de novel·les fins a llibres 
d’història, ciència i altres 
matèries. Tot i això, el meu 
pare va ser en gran part 

autodidacta. Tenia estudis 
primaris i només va poder 
estudiar a l’institut quan ja 
era gran, al mateix temps 
que treballava a l’Estació de 
Quatre Camins. De fet, el 
meu pare i jo vam compartir 
alguns professors de l’insti-
tut perquè ell estudiava de 
nit i jo hi anava de dia. No 
cal dir que, tant per al meu 
germà com per a mi, el pare 
era tot un exemple d’esforç 
i determinació, i un model a 
seguir. El meu germà també 
va acabar estudiant una car-
rera científica, en el seu cas 
Ciències Físiques, i ara és 
professor de la Universitat 
de Barcelona.

A.B.: Vas estudiar el 
batxillerat a l’Institut 
Lluís de Requesens. Quin 
paper van tenir els teus 
professors perquè al final 
decidissis estudiar farmà-
cia? 

M.P.M.: Jo volia estu-
diar química, però al dar-
rer curs vaig tenir un pro-
fessor de química que ens 
donava un nivell molt alt, 
suspenia gairebé tothom, 
només aprovàvem quatre o 
cinc, i em vaig espantar una 
mica. Per això vaig estudiar 
farmàcia, perquè algú em 
va dir que també hi havia 
molta química, a part d’al-
tres matèries. Jo no l’hagués 
triat mai, aquesta carrera, 
però un cop vaig començar, 
vaig veure que combinava 
botànica, microbiologia, 
biomedicina, química... i no 
em va desagradar. Al final, 
el que compten són les deci-
sions que prens i gràcies als 
coneixements que adquirei-
xes, sempre acabes trobant 
el teu lloc.

A.B.: A l’institut vas 

tenir de professor l’An-
ton Domínguez Ximénez, 
amb qui vas col·laborar 
preparant els primers 
materials de l’Escola de 
la Natura de Can Santoi, 
a la Rierada, i d’on en 
va sortir publicat un llibre 
l’any 1983 on figures com 
a col·laboradora. Com va 
ser que els estudiants fés-
siu aquest treball? 

M.P.M.: L’Antonio 
Domínguez era el professor 
de geologia i en tinc un gran 
record. Ell va tenir la inici-
ativa de fer aquesta Escola 
de la Natura a Can Santoi i 
va demanar voluntaris, per-
sones a qui els fes il·lusió 
crear uns materials docents 
basats en l’entorn natural 
de Collserola. Vam apren-
dre molt i, al mateix temps, 
ens ho vam passar molt bé. 
També hi havia entre els 
col·laboradors companys 
estudiants com la Lourdes 
Sánchez o l’Albert Garriga, 
el professor de l’Institut 
Josep Janés i també experts 
que eren coneguts seus de 
la universitat. Un cop enge-
gada l’Escola de la Natura, 
potser vaig fer una ruta 
botànica amb escolars per 
ensenyar-los plantes, però 
em vaig haver de desvincu-
lar del projecte perquè, és 
clar, les escoles fan aquestes 
activitats entre setmana, i 
jo en aquella època havia 
d’anar a classe a la univer-
sitat.

A.B.: També de jove vas 
ser monitora del Centre 
d’Esplai MIB. Com recor-
des aquella època?

M.P.M.: Com una època 
molt intensa, il·lusionant, 
plena d’experiències i de 
sentiments. Jo ja participava 

a l’Esplai MIB com a jove, 
devia tenir 12 anys, i quan 
vaig tenir l’edat, vaig pas-
sar a ser-ne monitora durant 
cinc o set anys. En tinc un 
gran record. Era una època, 
a finals dels anys 70, en 
què tots teníem consciència 
que estàvem fent una tasca 
social molt necessària per 
al barri del Canal. Els moni-
tors preparàvem i planificà-
vem a consciència el que 
pensàvem que podia interes-
sar als infants d’acord amb 
cada grup d’edat, i llavors 
ens trobàvem els dissabtes i 
fèiem les activitats de lleure. 
Jo sentia que estava fent una 
cosa important per al meu 
entorn i, al mateix temps, 
m’anava formant com a per-
sona. 

A.B.: Ara que els lec-
tors ja t’han situat, si et 
sembla, tornem al present. 
El novembre del 2018, el 
teu equip de recerca va 
ser notícia pel desenvo-
lupament d’un disposi-
tiu biosensor que permet 
monitorizar els tracta-
ments amb Sintrom®. Per 
què és important aquest 
dispositiu?

M.P.M.: Els pacients que 
pateixen malalties cardio-
vasculars o trastorns trom-
boembòlics solen ser tractats 
amb anticoagulants com el 
Sintrom® (acenocumarol) 
per evitar que es formin coà-
guls a la sang, però el trac-

tament amb aquest fàrmac 
té riscos importants derivats 
d’un rang terapèutic molt 
estret i del fet que la dosi 
necessita ser ajustada de 
forma individual per a cada 
pacient. Un rang terapèutic 
estret significa que el marge 
que hi ha perquè el fàrmac 
faci el seu efecte és molt 
petit. Per tant, hi ha la pos-
sibilitat que si no s’ajusten 
bé els nivells plasmàtics, la 
dosi sigui massa baixa i no 
faci efecte, de manera que 
augmenti el risc de produir 
fenòmens de coagulació de 
la sang. O al contrari, que 
la dosi sigui massa alta, i 
aquest fet desencadenaria un 
altre tipus d’efectes nega-
tius, com ara hemorràgies. 
La dosi adequada depèn 
de molts factors, com ara 
el pes, l’edat, l’alimenta-
ció, els hàbits de vida, la 
interacció amb altres medi-
caments, etc. Per tant, els 
malalts que s’han de tractar 
amb aquest fàrmac, que són 
un percentatge important de 
la població, a l’inici han 
d’anar cada setmana a l’hos-
pital, perquè la dosi s’ha 
d’ajustar individualment pel 
sistema de “prova i ajust”. I 
un cop ajustada la medica-
ció, s’ha de tenir en compte 
que determinats pacients, 
per exemple, persones grans 
o persones amb desequili-
bris psicològics, sovint no 
recorden de si se l’han pres 

María Pilar Marco Colás, científica

“Un dels nostres objectius és dissenyar dispositius 
que permetin al metge de capçalera fer proves molt 
senzilles, i que amb elles ja pugui fer un diagnòstic”

M. Pilar Marco és doctora en Farmàcia, professora d’investigació del CSIC, 
vicedirectora de l’Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC), 
directora del Grup de Nanobiotecnologia per al Diagnòstic (Nb4D) i coor-

dinadora del Programa de Recerca en Nanomedicina del CIBER-BNN (Centro de 
Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina). 
El novembre del 2018, el seu equip de recerca va ser notícia pel desenvolupament 
d’un dispositiu biosensor que permet monitoritzar els tractaments amb Sintrom®, 
el popular anticoagulant que es recepta a persones amb malalties del cor. També, 
recentment, un projecte d’investigació del seu grup ha estat un dels 36 projectes 
seleccionats, d’entre més de 200 candidats, per rebre ajuts de la Fundació la Marató 
de TV3 i Catalunya Ràdio. El vespre que ens trobem a la redacció d’El Llaç, la M. 
Pilar acaba de tornar de Florència, de presentar una ponència al Segon Simposi 
Europeu de Biosensors (2nd European Biosensor Symposium, EBS 2019). En aques-
ta entrevista ens explica la recerca científica que està fent el seu grup i aprofitem per 
conèixer la seva trajectòria.

María Pilar Marco el dia de 
l'entrevista a la redacció d'El Llaç
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o no, i, és clar, si prenen més 
pastilles de les necessàries, 
podria ser perillós, però si 
no se’n prenen cap, doncs 
també és un gran problema! 
Davant d’aquest escenari, 
vam pensar que estaria bé 
que els pacients poguessin 
tenir accés a algun tipus de 
dispositiu diagnòstic que els 
permetés autocontrolar-se 
–tal com ja es fa amb el 
sensor de la glucosa per a 
la gent que és diabètica, per 
exemple– i que els mateixos 
pacients, o les persones que 
en tenen cura, o la farmàcia, 
o el mateix metge de cap-
çalera, poguessin comprovar 
que realment els nivells 
plasmàtics de Sintrom® són 
els correctes, sense haver 
d’anar a l’hospital. 

Un altre camp d’apli-
cació serien les urgències 
mèdiques. Imagina’t que 
estàs prenent anticoagu-
lants, tens un accident, 
entres inconscient a urgèn-
cies i t’han d’operar. En una 
intervenció de cirurgia, el 
control de la coagulació és 
molt important! En definiti-
va, el que hem desenvolupat 
és un indicador perquè el 
mateix pacient pugui veure 
si porta la dosi correcta, i si 
això no és així, pugui adre-
çar-se a l’hospital perquè 
l’hi ajustin. La nostra tècni-
ca pretén complementar la 
que actualment s’està fent 
servir als hospitals, basada 
en la mesura del temps de 
coagulació de la sang de 
cada pacient.

A.B.: Quant de temps 
heu trigat a desenvolu-
par aquest biosensor per 
monitorizar el fàrmac 
Sintrom®?

M.P.M.: Aquest projecte 
va començar fa sis anys i 
l’hem anat desenvolupant 

a poc a poc. Vam fer una 
primera investigació basada 
a produir un anticòs especí-
fic, que és el responsable 
de detectar aquest fàrmac 
a la sang, i després vam 
fer un petit estudi clínic, 
per demostrar que funciona-
va, en col·laboració amb la 
doctora Dolors Tàssies i el 
doctor Joan Carles Reverter, 
de l’Hospital Clínic de 
Barcelona. Els resultats els 
vam patentar i es van publi-
car l’any passat a la revista 
científica Analytica Chimica 
Acta. Però un cop fet això, 
ens faltava la part tecnolò-
gica, la part de l’aparell, i 
això ho vam fer gràcies a 
la col·laboració de l’Insti-
tut Català de Nanociència 
i Nanotecnologia (ICN2), 
liderat per la professora 
Laura Lechuga. El disposi-
tiu és capaç de detectar de 
forma directa la interacció 
de l’anticòs amb el fàrmac 
a partir d’un principi quí-
mic de tipus òptic. Aquests 
darrers resultats s’han publi-
cat recentment a la revista 
científica Biosensors and 
Biolectronics i ha estat grà-
cies a això que la premsa 
generalista se n’ha fet ressò.  

A.B.: I quantes per-
sones hi han intervingut?

M.P.M.: Actualment, al 
Grup de Nanobiotecnologia 
per al Diagnòstic som vint 
persones, però en aquest 
projecte només hi hem inter-
vingut el doctor J. Pablo 
Salvador, que és qui va pro-
posar la idea, i jo mateixa. 
Amb els metges de l’Hospi-
tal Clínic vam valorar si un 
dispositiu d’aquesta mena 
podria interessar i en veure 
que sí, ens hi vam posar. En 
una etapa posterior, quatre 
anys després, va venir la 
part tecnològica i llavors hi 

va intervenir l’equip de la 
professora Laura Lechuga, 
tal com he dit abans. S’ha 
de dir que aquest projecte ha 
estat desenvolupat sense un 
finançament específic, però 
de mica en mica, i amb molt 
pocs recursos, hem pogut 
anar avançant. Això, i el fet 
que vam voler patentar els 
resultats per si mai alguna 
empresa estava interessada a 
explotar el dispositiu, expli-
ca que els resultats hagin 
trigat tant a sortir a la llum. 

A.B.: Això vol dir que 
les altres 18 persones del 
grup de recerca estan 
treballant en altres pro-
jectes...

M.P.M.: Sí, tenim unes 
altres línies d’investigació 
que estan més ben finan-
çades i que ens permeten 
avançar amb més seguretat. 
Un dels nostres objectius 
és dissenyar dispositius o 
estratègies més senzilles 
que permetin al metge de 
capçalera obtenir dades 
objectives per poder fer un 
diagnòstic sense necessi-
tat d’enviar mostres a un 
laboratori clínic centralitzat. 
En determinades malalties, 
l’espera de dies per tenir 
els resultats d’una anàlisi 
pot fer que sigui massa tard 
per posar-hi remei! D’altra 
banda, és un cost per a la 
sanitat pública que et deri-
vin a un especialista i que 
quan l’especialista t’exami-
ni, et digui que no tens res! 
Amb les eines diagnòstiques 
que dissenyem, el metge de 
capçalera de seguida veu si 
el pacient ha d’anar a l’es-
pecialista o no. En concret, 
actualment tenim actives 
línies d’investigació adre-
çades a millorar el diagnòs-
tic de les malalties neourolò-
giques i les infeccioses. Pel 

que fa a les neurològiques, 
doncs ja t’ho pots imaginar: 
investiguem maneres de 
saber al més aviat possible 
si una persona desenvolu-
parà parkinson, alzheimer, 
etc. I pel que fa a les malal-
ties infeccioses, ens estem 
enfocant en infeccions res-
piratòries i també en malalts 
de fibrosi quística, ja que 
acostumen a patir compli-
cacions a causa d’infec-
cions pulmonars. Algunes 
d’aquestes investigacions es 
podran portar a terme grà-
cies a la Fundació Marató 
TV3 i Catalunya Ràdio. Val 
a dir que en aquesta línia ja 
tenim productes en fase de 
valorització que han estat 
seleccionats pel programa 
Caixaimpulse, una prestigio-
sa iniciativa de la Fundació 
La Caixa adreçada a facili-
tar que els productes fruit 
de la investigació arribin al 
mercat. A part de dissenyar 
dispositius per aconseguir 
un diagnòstic fiable en poc 
temps, les nostres investi-
gacions també busquen fer 
aparells que permetin fer un 
seguiment efectiu del pro-
grés de les malalties i l’apli-
cació de tractaments adients 
que minimitzin l’ús d’an-
tibiòtics innecessaris. Com 
molta gent sap, els bacteris 
desenvolupen mecanismes 
per desactivar l’efecte dels 
antibiòtics, de manera que 
aquests deixen de ser actius. 
El fenomen de la resistència 
als antimicrobians és un dels 
grans problemes als quals 
s’enfronta la nostra societat! 

A.B.: I també teniu una 
línia d’investigació rela-
cionada amb la salut ali-
mentària, oi? 

M.P.M.: Sí. Amb la 
mateixa filosofia també tre-
ballem en projectes adre-

çats a desenvolupar eines 
diagnòstiques que permetin 
assegurar la seguretat i la 
qualitat dels aliments, per 
tal que arribin al consumidor 
lliures de contaminants quí-
mics, com ara pesticides, 
hormones anabolitzants, 
antibiòtics o altres drogues 
d’ús veterinari. En aquest 
sentit, la Comissió Europea 
té una legislació molt clara 
dirigida a protegir la salut 
dels ciutadans i un dels pro-
jectes que estem portant a 
terme a través d’un consorci 
de grups de recerca euro-
peus és el Foodsmartphone. 
Aquest projecte consisteix a 
desenvolupar eines d’anàlisi 
i control dels aliments que 
es puguin acoblar i utilitzar 
a través del mòbil. 

A.B.: Quan vaig 
contactar amb tu eres a 
Tirana, a la Universitat 
d’Epoka, en una trobada 
científica sobre el pro-
jecte PANBioRA. En què 
consisteix aquest projecte 
científic?

M.P.M.: Aquest acrònim 
significa «Personalised and 
generalised integrated bio-
material risk assessment», 
que vol dir: «avaluació 
personalitzada del risc en 
la integració de biomate-
rials». Es tracta d’un pro-
jecte que ens està finançant 
la Comissió Europea per 
desenvolupar un sistema 
per monitoritzar la resposta 
específica de les cèl·lules 
als diferents tipus de mate-
rials que s’empren per a 
la fabricació d’implants. 
Moltes persones rebutgen 
un implant o una pròtesi 
perquè el seu cos no tolera el 
material de què estan fets. Si 
ens en sortim amb la inves-
tigació, serà possible agafar 
una mostra de cèl·lules del 

 Equip d'investigadors del Grup de Nanobiotecnologia per al Diagnòstic del que María Pilar Marco n'és la directora
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pacient, observar com reac-
ciona als diferents materials 
disponibles i, finalment, 
determinar el material més 
adequat per a la seva pròtesi 
o implant dental.  

A.B.: El que em va 
sorprendre és que aques-
ta trobada la féssiu a 
Albània…

M.P.M.: PANBioRA és 
un consorci format per 16 
socis europeus i Albània en 
forma part, i no s’ha de 
subestimar. De fet, jo me 
n’he endut una sorpresa! I 
tampoc s’ha de subestimar 
Sèrbia, perquè en aquest 
consorci també hi ha cientí-
fics serbis. A tot arreu hi ha 
gent amb talent; fins i tot als 
països que tenen pocs diners 
hi ha científics d’una gran 
vàlua. Nosaltres mateixos, 
fa uns quants anys, teníem 
menys recursos que altres 
països europeus, la qual 
cosa no treia que tinguéssim 
professionals de gran presti-
gi que amb poc finançament 
eren capaços de treballar 
molt seriosament. De fet, 
m’imagino que això passa 
en totes les professions. 
Després, quan vam tenir 
la sort d’entrar a la Unió 
Europea, vam tenir accés a 
més recursos i la possibilitat 
de col·laborar amb grups 
i institucions rellevants, fet 
que ens ha permès avan-
çar més ràpidament. Però 
a Albània, que només són 
tres milions d’habitants, 
estan fent unes polítiques de 
suport a la investigació molt 
bones i sembla que el país 
s’està desenvolupant en la 
direcció correcta. El Govern 
albanès té molt clar que ha 
d’invertir en ciència, per-
què això, en el futur, donarà 
riquesa al país. 

A.B.: Al llarg de la teva 
carrera deus haver trebal-
lat en més línies de recer-
ca. Recordes quina va ser 
la primera? 

M.P.M.: La meva tesi-
na de llicenciatura tenia per 
objectiu trobar la manera de 
sintetitzar productes natu-
rals actius, és a dir, trobar 
la manera de produir-los 
químicament. En aquell 
moment, a mitjan anys 80, 
treballàvem bàsicament els 
alcaloides, productes bioac-
tius amb un ampli ventall 
d’activitat d’interès biomè-
dic i toxicològic. Però la 
tesina era més aviat meto-
dològica i responia a la 
pregunta: «Com es podria 
sintetitzar una molècula 
com aquesta si algun dia 
fes falta produir-la a gran 
escala, perquè és activa, 
per exemple, inhibint un 
determinat enzim que està 

implicat en una malaltia?». 
Després, la meva tesi doc-
toral va ser sobre insecti-
cides bioracionals. És a dir, 
com dissenyar insecticides 
que només interfereixin en 
l’insecte de la plaga, sense 
afectar els altres insectes 
que hi ha al seu voltant. 
Concretament, en la meva 
tesi doctoral estudiava un 
sistema hormonal que tenen 
els insectes per fer tot el 
procés de la metamorfosi i 
buscava productes que inter-
ferissin específicament en 
aquest procés. Amb aquest 
objectiu, va ser necessari 
implementar una tècnica per 
poder mesurar els nivells 
d’hormona de muda a l’he-
molimfa dels insectes, per 
així avaluar de quina mane-
ra aquest sistema hormonal 
s’hi veia afectat. 

A.B.: I acabada la tesi 
doctoral, l’any 1990, et 
criden per treballar en un 
laboratori de Califòrnia i 
t’hi estàs tres anys, oi?

M.P.M.: Sí. Quan jo 
estava fent la tesi docto-
ral vaig conèixer un pro-
fessor de la Universitat de 
Califòrnia que, entre altres 
línies, també tenia un grup 
especialitzat a desenvolupar 
tècniques immunoanalí-
tiques, basades en l’ús d’an-
ticossos específics. I va ser 
ell qui em va oferir la pos-
sibilitat d’anar a treballar 
al seu laboratori. Llavors, 
presentada la tesi doctoral, 
vaig aprofitar l’oportunitat 
i al cap d’una setmana ja 
era amb aquest professor als 
Estats Units. Vaig treballar 
en diversos projectes, però 
el més important consistia 
a trobar la manera de moni-
toritzar el nivell de pro-
ductes tòxics als quals estem 
exposats els humans. En 
concret, vaig desenvolupar 
una metodologia per poder 
saber, a través de l’orina, si 
una persona havia estat molt 
exposada a uns hidrocarburs 
poliaromàtics policíclics, 
que són molt cancerígens i 
provenen de la combustió 
del tabac i del fum dels 
cotxes. El que passa és que, 
un cop desenvolupada la 
tècnica, calia fer un estudi 
clínic amb moltes persones 
per establir una correlació i 
saber a partir de quin nivell 
aquella exposició era verita-
blement perillosa, però ja no 
hi vaig ser a temps, perquè 
vaig decidir tornar. Tot i 
això, va ser una gran expe-
riència durant la qual vaig 
aprendre moltíssim.

A.B.: I per què vas deci-
dir tornar de Califòrnia?

M.P.M.: De fet, m’hi 
hagués pogut quedar, perquè 

m’oferien feina i hi havia 
moltes possibilitats, però va 
sorgir l’opció de tornar a 
casa i treballar com a cientí-
fica. A finals del 1992, el 
Ministeri va fer una convo-
catòria adreçada a cientí-
fics espanyols que estigues-
sin treballant a l’estranger. 
Aquests van ser els primers 
ajuts dirigits a recuperar 
científics que eren fora i és 
el programa que actualment 
es coneix com “Ramón y 
Cajal”. M’hi vaig presentar 
i em van acceptar al CSIC 
amb un contracte de tres 
anys. Més endavant, l’any 
1996 em vaig presentar a 
oposicions i vaig guanyar 
una plaça de científic titu-
lar, que és el primer nivell 
de la carrera investigadora. 
Després, amb els anys, vaig 
ser promocionada a inves-
tigadora científica i, final-
ment, a professora d’inves-
tigació, que és el tipus de 
plaça que ocupo actualment. 
Crec que, en el fons, tots 
pertanyem a un país i ens 
agrada viure-hi, estar amb 
la nostra gent, la família, els 
amics amb qui hem crescut. 
A més, crec que tots volem 
que els resultats del nos-
tre esforç i el nostre treball 
tinguin un impacte positiu 
en la societat a la qual per-
tanyem i no en una altra. 

A.B.: De quina de totes 
aquestes investigacions 
que has esmentat et sents 
més satisfeta? 

M.P.M.: En cada moment 
m’he sentit satisfeta amb el 
que estava fent; per tant, 
si m’ho preguntes, et diré 
que ara m’il·lusiona moltís-
sim la recerca que estic 
fent sobre les malalties 
infeccioses. Estem explo-
rant nous biomarcadors que 
podrien ser molt útils per 
diagnosticar les infeccions a 
temps i de manera molt més 
ràpida. Les persones estem 
colonitzades per bacteris, 
alguns dels quals patògens, 
però no sempre desenvo-
lupem la malaltia. Per tant, 
amb aquests biomarcadors 
podríem distingir entre colo-
nització i infecció, i això 

permetria evitar l’aplicació 
de medicaments si no són 
necessaris. També estem 
explorant noves estratègies 
terapèutiques basades en la 
utilització d’anticossos, en 
comptes de productes quí-
mics. Això ja s’està fent ser-
vir per al càncer, però en 
les malalties infeccioses no 
s’ha explorat tant. L’ajut que 
rebrem en els propers anys 
de la Fundació la Marató 
de TV3 i Catalunya Ràdio 
serà crucial per avançar 
en aquest sentit i esperem 
que tingui un impacte força 
important en els malalts de 
fibrosi quística. 

A.B.: Per què la fibrosi 
quística? 

M.P.M.: És una malal-
tia genètica que està rela-
cionada amb una disfunció 
de les mucoses. La muco-
sa que tots tenim als pul-
mons ens protegeix de la 
brutícia que respirem, però 
aquests pacients estan molt 
limitats i les infeccions 
respiratòries comprometen 
contínuament la seva qua-
litat de vida. De fet, són 
la seva primera causa de 
mort. Els microorganismes 
que nosaltres respirem, a 
ells ja els colonitzen des que 
són infants i en el moment 
que tenen una baixada de 
defenses, causen una infec-
ció. El que voldríem és pre-
dir quan aquests microorga-
nismes, que de forma habi-
tual colonitzen els pulmons 
d’aquests pacients, estan 
a punt d’originar un brot 
infecciós i intentar evitar-ho, 
o, si més no, minimitzar-ho. 
Amb el nostre dispositiu, 
analitzaríem un senzill esput 
i sabríem de seguida si el 
malalt està a punt de tenir 
una crisi o el que s’anomena 
una exacerbació. 

A.B.: I amb quina ante-
lació ho sabríeu? 

M.P.M.: Això és el que 
hem de comprovar! Tot 
just estem començant! [riu] 
Nosaltres creiem que, amb 
els biomarcadors que detec-
tarem, serà possible pre-
veure dies abans quan el 
pacient de fibrosi quística 

és a punt de patir una crisi. 
Aquesta és la nostra hipòtesi 
de partida. La fibrosi quís-
tica és una malaltia mino-
ritària, amb una proporció 
baixa de malalts, els quals 
han d’anar regularment a 
unitats especialitzades que 
només són en grans hos-
pitals; en el nostre cas, 
l’Hospital de la Vall d’He-
bron. Imagina’t un nen petit 
malalt de fibrosi quística 
que visqui a Lleida i hagi 
de venir a Barcelona cada 
quinze dies perquè li mirin 
la càrrega bacteriana que té. 
Nosaltres voldríem que fos 
possible la monitorització 
d’aquests pacients des de 
casa seva, perquè la seva 
vida diària no se’n veiés 
afectada. 

A.B.: Amb tot aquest 
currículum s’entén que 
siguis autora de més de 
200 publicacions cientí-
fiques, entre articles de 
revista i capítols de llibre, 
a més de nombroses 
ponències presentades a 
congressos internacionals. 
El que m’ha sorprès és que 
també siguis titular de vuit 
patents d’invencions… 

M.P.M.: Sí, normalment 
patentem tot allò que pensem 
que pot tenir un valor i que 
pot ser explotat comercial-
ment. En realitat, patentem 
per protegir el coneixement 
que ha estat finançat per 
entitats públiques o pri-
vades. Si després es demos-
tra que el que s’ha patentat 
és útil i algú ho vol explo-
tar comercialment, amb 
la patent garantim que un 
marge dels beneficis retorni 
a l’Estat, a la Unió Europea 
o a les institucions que han 
finançat la recerca.      

A.B.: La inversió públi-
ca espanyola en recerca va 
patir unes fortes retallades 
arran de la crisi de l’any 
2009. Deu anys després 
s’han revertit?

M.P.M.: No hem tornat al 
nivell de despesa en recer-
ca dels anys 2006 o 2007, 
que van ser dels millors. 
De fet, molts dels grups de 
recerca que depenien només 

María Pilar Marco a l'acte de lliurament dels ajuts de la Fundació Marató de TV3 i 
Catalunya Ràdio per investigar les malalties infeccioses
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de finançament estatal han 
gairebé desaparegut. Només 
han sobreviscut els grups 
amb diversitat de fonts de 
finançament. Nosaltres, 
per exemple, vam aguantar 
perquè en aquell moment 
teníem projectes estatals, 
projectes europeus i un 
parell d’empreses impor-
tants, d’Estats Units i de 
Bèlgica, que també ens 
finançaven.    

A.B.: En una entrevista 
que et van fer fa set anys a 
Ràdio Molins de Rei afir-
maves que, al CSIC, un 
investigador de mitjana no 
consolidava la seva plaça 
fins als 42 o 47 anys i 
que, arran de la crisi, n’hi 
havia que ja es trobaven 
en aquesta edat sense cap 
possibilitat d’estabilit-
zar-se. També lamentaves 
que el teixit industrial 
no fos capaç d’absorbir 
aquests investigadors. 
Això encara és així? 

M.P.M.: No ha canviat 
l’escenari, al contrari: el 
poc teixit empresarial que 
volia innovar ha fet marxa 
enrere. Per a una empresa, 
innovar vol dir arriscar-se 
i aquests darrers anys, com 
que han estat molt difícils, 

les empreses han decidit no 
arriscar. I això es veu en 
les nostres fonts de finan-
çament privat, que són tot 
empreses estrangeres. A 
nosaltres ens agradaria molt 
tenir projectes amb empre-
ses d’aquí, perquè si sorgís 
alguna invenció, ho explo-
tarien empreses catalanes i, 
per tant, la riquesa es que-
daria a Catalunya i no, a 
l’estranger. Relacionat amb 
això, ara la Generalitat ha 
creat el programa TECNIO, 
que té per objectiu enfortir 
les relacions entre els grups 
de recerca i les empreses 
que volen innovar. El gestio-
na ACCIÓ, que és l’Agèn-
cia per la Competitivitat de 
l’Empresa. Aquest orga-
nisme avalua els grups de 
recerca catalans i si com-
pleixen uns determinats cri-
teris de qualitat i fiabilitat, 
els acredita amb el segell 
TECNIO. La idea és que 
les empreses contactin i tre-
ballin amb aquests centres 
acreditats per innovar en 
els seus productes. És a dir, 
intenten motivar d’alguna 
manera que les empreses 
inverteixin en recerca, però 
malauradament és difícil.       

A.B.: Conec el cas d’un 

microbiòleg que, tot i estar 
a punt d’acabar la tesi doc-
toral, al final l’ha deixada 
córrer perquè al laborato-
ri de l’hospital on l’estava 
fent no guanyava prou per 
viure. Casos d’abandona-
ment com el que t’acabo 
d’explicar es deuen a la 
manca de beques? 

M.P.M.: Sí que hi ha 
poques beques, però el 
problema és també que 
els sous són baixos. En el 
meu grup, per exemple, una 
gran part del personal està 
finançat amb projectes euro-
peus, però els barems que 
hi ha establerts per pagar 
un investigador predocto-
ral, o postdoctoral, són els 
que són. Els investigadors 
que estan fent la tesi doc-
toral cobren un sou que de 
vegades no arriba als 1.000 
euros i els que ja l’han aca-
bat, i ja són doctors, cobren 
1.500 euros, si hi arriben, i 
a tenen 35 o 38 anys! Si no 
tens una parella que també 
treballi, com pots mantenir 
una família amb aquest sou 
vivint a Barcelona? 

A.B.: Per tant, la fugida 
a l’estranger dels nostres 
investigadors respon a 
això que acabes d’explicar, 

al fet que aquí no es poden 
guanyar bé la vida?

M.P.M.: Per una banda, 
a l’estranger els ofereixen 
motivacions científiques 
importants, ja que el finan-
çament de la recerca és 
més alt i més bo. Aquí 
has de treballar el doble 
per aconseguir el mateix! 
A Alemanya, França, 
Anglaterra, Holanda... fins i 
tot a la Xina en segons quins 
centres, hi ha una inver-
sió molt forta en ciència, 
i els sous permeten viure 
dignament. Potser molts tor-
narien, però amb 30 anys 
llargs d’edat, i havent for-
mat una família, qui torna 
quan li dius que li pagaràs 
1.500 euros? Jo m’hi he tro-
bat i em contesten: «però si 
ara estic cobrant el doble!». 
I a això se li ha d’afegir 
la manca d’estabilitat. El 
percentatge de temporalitat 
que té el nostre sector és 
molt més alt que el d’altres 
països europeus. Per tant, 
perdem els nostres inves-
tigadors que han marxat a 
l’estranger perquè no els 
podem oferir res que pugui 
competir amb el que tenen 
als països on han anat a 
treballar.        

A.B.: Darrerament es 
parla molt que som una 
societat sobremedicada i 
que al darrere de tot hi ha 
els interessos comercials de 
les companyies farmacèu-
tiques. Tu que ets doctora 
en farmàcia, fins a quin 
punt creus que aquestes 
sospites són certes?

M.P.M.: Jo no crec que 
això sigui cert. Jo penso, 
o vull pensar, que hi ha 
una ètica. Les empreses, 
evidentment, intenten fer 
negoci, però fins al punt de 
crear una necessitat sense 
que existeixi... No dic que 
no passi, i que la premsa 
no se’n faci ressò, però és 
anecdòtic. Penso que en el 
món de la ciència hi ha uns 
comitès ètics, uns controls... 
D’altra banda, hem crescut 
en una societat que dona 
per fet que sempre hi ha un 
medicament per a qualse-
vol cosa. Moltes vegades 
ja es va al metge dient: 
“recepti’m unes pastilles”. 
Per tant, una mica, el repte 
el tenim en la prevenció, a 
portar una vida sana que faci 
que no calgui medicar-se 
tant.   

Un espai d'accés lliure a un 
món d'informació, inspiració, 
aprenentatge i entreteniment
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La rambla de la Granja 
va acollir el passat 17 de 
març l’acte de presentació 
del cap de llista d’Esquerra 
Republicana (ERC) a les 
eleccions municipals, Mar-
cel López. Hi van assistir 
una vuitantena de persones 
que van poder escoltar les 
intervencions de López; de 
la vicesecretària general 
de suport a la Presidència 
i regidora a Mollet del 
Vallès, Marta Vilaret; de la 
consellera d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació, Teresa Jordà, i 
del director dels Serveis 
Territorials d’Educació, el 
molinenc Francesc Ballester, 
que va ser l’encarregat de 
presentar l’acte.

En la seva intervenció, 
Ballester va afirmar que 
“Espanya no sap fer alta 
política. Com que ara no 
poden fer servir armes, 
judicialitzen la políti-
ca.” Vilaret va destacar la 
importància de les properes 
convocatòries electorals: 
“hem d’omplir les urnes 
de valors republicans i les 
eleccions municipals són 
les més importants. Volem 
fer una República des de 
baix.” La consellera Jordà 
va destacar la situació dels 
presos polítics i en referèn-
cia al judici i al pensament 
nacionalista espanyol va 
afirmar que  “volen des-
truir els drets fonamen-
tals que van aconseguir 
els nostres pares i avis” i 
que, per això, va dir, “és 
imprescindible vèncer-los 
a les eleccions”.

Marcel López va expli-
car el projecte republicà a 
la vila a mig i llarg termi-
ni. Entre les propostes que 
va deixar anar destaquen: 
noves bosses d’aparcament, 
pacificació del Centre Vila, 

culminar la construcció de 
la residència per a la gent 
gran, la tarifació social dels 
serveis públics o la cons-
trucció d’un parc infantil de 
referència. 

Davant dels problemes 
interns d’àmbit local que 
ha tingut ERC els darrers 
mesos, va destacar que s’hi 
havia incorporat nova mili-
tància. López va acabar la 
seva intervenció demanant 
la llibertat dels presos polí-
tics.

A l’acte també hi va ser 
present, però a través d’un 
vídeo, la secretària general 
del partit republicà, Marta 
Rovira, exiliada des de fa 
un any a Ginebra. Va afir-
mar que davant dels pro-
pers comicis electorals, “el 
vot ha de ser en clau de 
República, de drets, de 
llibertats i per una opció 
política republicana amb 
vocació de servei, entre-
ga, passió perquè la gent 
visqui millor, igualtat 
d’oportunitats i justícia 
social”. 

Marcel López pren 
possessió com a regidor 

Després d’haver conven-
çut totes les persones que 
formaven part de la llis-
ta electoral de les darreres 
municipals a renunciar a la 
possibilitat de ser nomenats 
regidors i d’obtenir l’opor-
tuna autorització de la Junta 
Electoral Central, Marcel 
López va prendre posses-
sió de l’acta de regidor de 
l’Ajuntament de Molins de 
Rei en substitució d’Edu-
ard Suárez en el Ple del 
passat 28 de març. El can-
didat republicà a les prope-
res municipals ha assumit 
les regidories d’Educació i 
Infància i Famílies.

Redacció

ERC presenta Marcel López 
com a candidat a l’Alcaldia

 Unes 260 persones van 
assistir el passat 7 d’abril a 
la plaça de la Llibertat, a la 
presentació de la candidatu-
ra socialista amb vista a les 
properes municipals del 26 
de maig. L’equip que enca-
pçala Xavi Paz aposta per 
la continuïtat, ja que en els 
primers llocs de la llista hi 
figuren els actuals regidors 
del consistori molinenc, a 
excepció d’Àlex Herrero, 
que ocupa el tercer lloc 
de la candidatura, i Laia 
Castellana, en el sisè. En 
total hi ha 13 novetats res-
pecte als darrers comicis i 
10 de les persones que for-
men part de la candidatura 
ho fan com a independents.

Segons Xavi Paz, el seu 
equip “representa el que és 
Molins de Rei. Representa 
les seves lluites, les seves 

reivindicacions, incorpo-
ra representants dels dife-
rents barris i dels dife-
rents sectors de Molins 
de Rei” i assegura que “és 
un equip que es pot defi-
nir per la coherència, la 
il·lusió i les ganes de tre-
ballar pel futur, és trans-
versal i divers”.

Paz va aprofitar la pre-
sentació de les persones 
que formen part de la seva 
candidatura per insistir en 
les tres idees del seu pro-
jecte: “fer de Molins de 
Rei el poble on es pugui 
desenvolupar el projecte 
de vida de tothom, amb 
igualtat d’oportunitats, 
defensant una vila soste-
nible, feminista i ecolo-
gista”; el dret a l’habitatge 
construint “els habitatges 
públics de lloguer que 

necessitem per satisfer la 
demanda de determinats 
col·lectius com els joves i 
la gent gran”, i el desple-
gament del Pla de mobili-
tat i “la creació de noves 
places d’aparcament, 
ja siguin en superfície o 
soterrades”.  

Paz va demanar als assis-
tents que l’ajudin a obtenir 
uns bons resultats per poder 
“recuperar el projecte 
socialista que vam apli-
car del 2011 al 2017”. “La 
pregunta que hem de fer 
als nostres veïns i veïnes 
és molt clara: volen aque-
lla transformació socialis-
ta o el desgovern actual?”, 
va cloure el candidat soci-
alista.

Redacció 

Gerard Corredera serà el 
candidat de Molins en 
Comú a les properes elec-
cions del 26 de maig des-
prés de guanyar, amb 42 
vots, el procés de primàries 
d’aquesta formació políti-
ca, que als darrers comicis 
municipals es va presentar 
amb el nom d’Iniciativa per 
Molins.

Corredera es va presen-
tar a les primàries amb el 
projecte anomenat Reviu 
Molins, del qual formen 
part un equip de persones 
entre les quals destaquen 
Susana Canet i Carlos G. 
Vera.

Segons s’afirma en 
un comunicat de premsa, 
Reviu Molins vol liderar 
“un canvi radical en la ins-
titució municipal i la rela-
ció entre l’Ajuntament i la 
ciutadania molinenca; vol 
regenerar la vida associa-
tiva i econòmica, la justícia 

social i ambiental, 
i la complicitat i 
les sinergies entre 
tots els veïns i 
veïnes”, i afegeix 
que “volem posar 
les persones en el 
centre de les polí-
tiques i rellançar i 
replantejar l’acció 
pública en matèria 
d’educació, cultu-
ra, salut, habitatge, 
urbanisme, mobi-
litat, sostenibilitat, 
medi ambient, espai 
públic i patrimoni. 
Polítiques equita-
tives, inclusives i 
emancipadores que 
comptin amb el 100% de la 
població”.

Corredera i el seu equip 
també s’han proposat “llui-
tar contra la desigualtat i 
l’emergència social i habi-
tacional que s’ha cronificat 
a la nostra societat, també 

a Molins de Rei” i no obli-
den “l’ecologia, el femi-
nisme i la justícia social”, 
pilars d’aquesta formació 
política.

Redacció

El PSC aposta per una candidatura continuista

Gerard Corredera, amb el projecte Reviu Molins, 
serà el cap de llista de Molins en Comú
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Per primera vegada, 
l’actual alcalde de Molins 
de Rei, Ramon Sánchez, 
encapçalarà la candidatu-
ra del seu partit, anome-
nat per a aquests comi-
cis JuntsxMolins, amb el 
clar objectiu de mantenir 
l’Alcaldia que han tingut 
aquesta darrera legislatura.

La candidatura encapça-
lada per Sánchez vol apos-
tar “per una Administració 
més propera i preparada 
per gestionar una millor 
presa de decisions que 
reverteixin directament en 
els ciutadans”, segons es 
diu en un comunicat de 
premsa. S’hi afirma que 
el projecte amb el qual es 
presenten és “a llarg ter-
mini; el nostre horitzó és 
construir el Molins 2030, 
el Molins de les persones 
i les oportunitats, que per-
meti mantenir i atreure 
talent. Un Molins que sap 
on vol anar i que requereix 
de la participació de tots 
i totes”. La formació polí-
tica assegura que “serem 

al servei dels ciutadans 
per plantar cara als reptes 
més importants per poder 
avançar: gènere, inclusió, 
infraestructures, ocupació, 
formació, sostenibilitat” i 
demanen “la màxima parti-
cipació de tothom” perquè 
es tracta d’un projecte “a 

construir entre tots”.
La presentació de la can-

didatura, a la qual va assistir 
un centenar de persones, es 
va fer el passat 31 de març 
a La Gòtica en un acte con-
duït per Toni Ramoneda.

Redacció

JuntsxMolins, amb Ramon Sánchez 
al capdavant, aspira a mantenir l’Alcaldia 

Carles Ros, actual regi-
dor de Joventut, Cultura 
i Noves Tecnologies i 
Innovació de l’Ajuntament 
de la vila, encapçalarà la 
candidatura de la CUP a les 
properes eleccions munici-
pals. Acompanyaran Ros 

en els sis primers llocs de 
la llista Estefania Castillo, 
Josep Raventós –actual 
regidor de Medi Ambient–, 
Georgina Capdevila, Àlex 
Maymó, que ja va ser regi-
dor del consistori en ante-
riors legislatures, i Helena 

Quesada. 
La candidatura, de la 

qual en el moment de redac-
tar aquesta informació no 
s’havien donat a conèixer 
més noms, està integrada 
per 16 dones i 15 homes.

Redacció

Carles Ros encapçala la candidatura de la CUP

La candidatura de Molins 
Camina a la properes muni-
cipals, encapçalada per Ana 
Aroca, s’anomenarà Molins 
Camina-Podem, segons es 
va acordar el passat 12 
d’abril. De fet, la candi-
datura ja va ser impulsa-
da per membres del cercle 

de Podem Molins de Rei, 
que ocupen gairebé tots 
els llocs de la candidatura, 
encara que també va ser 
impulsada per membres de 
Procés Constituent, Equo i 
independents.

Redacció

Molins Camina rep el suport de Podemos
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Els molinencs José Zaragoza 
i Cesc Castellana han viscut 
molt de prop les eleccions 
generals del 28 d’abril ja 
que han format part de les 
llistes del PSOE tant per al 
Congrés de Diputats com 
per al Senat.

En concret, Zaragoza, 
que ha estat diputat al 
Congrés aquesta darrera 

legislatura, anava de núme-
ro 4 a les llistes per la 
demarcació de Barcelona, 
mentre que Castellana, 
que és el delegat sectorial 
d’Ocupació del PSC i presi-
dent de la Fundació Utopia, 
anava de suplent a la llista 
del Senat.

Redacció

La Fiscalia ha presentat una 
querella per desobedièn-
cia contra l’exalcalde de 
Molins de Rei Joan Ramon 
Casals i cinc batlles més del 
Principat per haver facili-
tat locals perquè es pogués 
votar en el referèndum de 
l’1 d’octubre.

Segons informació 
publicada per eldiario.es, 
la Fiscalia acusa Casals de 
“desatendre deliberadament 
i conscientment” la petició 
del Tribunal Constitucional 
d’impedir la realització del 
referèndum i manté que 
Casals “va permetre l’ober-
tura de locals municipals” 
com a centres de votació l’1 
d’octubre.

Els altres alcaldes a qui 
encara se’ls manté la que-
rella són els d’Agramunt, 
Collbató, la Bisbal d’Em-
pordà i Castelló d’Empú-

ries.
Des de finals del mes de 

gener, Joan Ramon Casals 
és cap del gabinet del pre-
sident Quim Torra i s’ha 
convertit en un dels homes 
forts de l’actual Govern de 
la Generalitat.

Redacció

Una entitat proisraelia-
na, ACOM, ha anunciat 
la presentació d’una que-
rella criminal pels delictes 
d’odi i discriminació contra 
l’exalcalde de la vila Joan 
Ramon Casals, els regidors 
de la CUP Asier Bayona, 
Josep Raventós i Carles Ros 
i l’exregidora cupaire Laura 
Munt. El motiu de la denún-
cia és pel “boicot exercit 
davant el partit oficial de 
Lliga Europea de waterpo-
lo femení entre la selec-

ció israeliana i l’espanyola 
el passat mes de novem-
bre”, segons es diu en un 
comunicat de l’associació. 
També ha estat denunciada 
la regidora de la CUP de 
l’Ajuntament de Barcelona 
Eulàlia Reguant.

A l’hora de redactar 
aquesta informació, cap 
dels denunciats per ACAM 
havien rebut la denúncia ni 
cap mena de comunicació 
sobre el cas. 

Redacció

L’Equip de Govern ha obert 
un expedient disciplinari 
greu contra dos agents de la 
Guàrdia Urbana per un cas 
de presumpte espionatge en 
haver  consultat dades de 
diversos molinencs, segons 
s’indica en un comunicat de 
premsa de la CUP.

En la mateixa nota s’in-
forma que “arran d’una 
auditoria interna efectua-
da per la Direcció General 
de Policia es va observar 
com aquests dos agents 
havien estat consultant les 
dades de moltes persones 
utilitzant el Sistema d’In-
formació Policial (SIP)”, 
dades que “segons els pro-

tocols interns de la Guàrdia 
Urbana només es poden 
consultar quan hi ha algu-
na actuació policial que ho 
justifiqui i se n’ha de deixar 
constància mitjançant una 
incidència per escrit”.

Per a la CUP es tracta 
“d’un presumpte cas d’es-
pionatge” contra aquest 
partit, ja que “entre les per-
sones consultades hi ha 6 
regidores o ex-regidores de 
la CUP i altres persones 
que han estat en alguna 
llista electoral nostra”, per 
la qual cosa conclouen que 
“vistes les persones expe-
dientades, creiem que hi ha 
una clara motivació políti-

ca contra l’esquerra inde-
pendentista”.

La CUP també infor-
ma que en els 17 mesos 
auditats “també han estat 
consultades les dades de 
persones i càrrecs electes 
d’altres partits polítics, de 
persones de la vila i d’al-
tres agents de la Guàrdia 
Urbana”, així com del “cap 
de la Guàrdia Urbana i de 
membres de la seva famí-
lia”.

Els cupaires estan estu-
diant quines mesures pren-
dran davant d’aquest cas.

Redacció

El passat 4 d’abril, la 
PARM (Plataforma Afectats 
Residència Molins) va 
mantenir una reunió amb 
l’equip de govern i els par-
tits polítics de l’oposició 
en el consistori per trac-
tar el tema de la residèn-
cia. Segons la PARM, “la 
reunió va ser bastant 
positiva”.

El principal proble-
ma amb el qual es troba 
l’Ajuntament és el del 
finançament, “ja que és 
una despesa molt eleva-
da i s’ha d’estudiar la 
manera que tots els grups 
polítics es posin d’acord 
per assumir-la”, indica la 
Plataforma.

Tot i que el 5 de desem-
bre del 2018 el llavors 
alcalde de la vila, Joan 
Ramon Casals, i el con-
seller de Treballs, Afers 
Socials i Famílies, Chakir 
El Homrani, signaven un 

conveni, “es tracta d’un 
acord protocol·lari en 
el qual s’estableix que 
l’Ajuntament ja pot 
començar a tirar enda-
vant el projecte basic”.

A la reunió es va infor-
mar la PARM que tant la 
Generalitat com l’Ajunta-
ment estan treballant con-
juntament per tancar el 
conveni definitiu per a la 
reserva de les 50 places 
de residència assistida i 
20 places de centre de dia 
per part del Departament 
de Treball Afers Socials i 
Famílies, i el finançament 
que atorgarà la Generalitat 

per a aquestes places.
Davant la Plataforma, 

l’alcalde Ramon Sánchez 
no es va voler mullar per 
donar una data d’inici 
d’obres, “però sí que ens 
va dir que es posaran a 
treballar perquè Molins 
de Rei tingui la nova resi-
dència al més aviat pos-
sible i va reconèixer que 
l’actual Residència Josep 
Mestres  té molts proble-
mes tant econòmics com 
de manteniment a causa 
del mal estat de l’equipa-
ment”, afirmen els porta-
veus de la PARM.

Redacció

Dos molinencs a les 
llistes socialistes per 
al Congrés i el Senat

L’exalcalde Casals i 4 regidors 
de la CUP, denunciats per una 
associació proisraeliana

L’Ajuntament obre expedients disciplinaris 
a dos agents de la Guàrdia Urbana per 
presumpte espionatge a regidors i veïns de la vila

L’alcalde Ramon Sánchez es compromet a tirar 
endavant el projecte de la nova residènciaLa Fiscalia es querella 

contra Joan Ramon Casals

Francesc Castellana José Zaragoza
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El passat 23 de març, els 
bombers van haver de res-
catar un jove de 22 anys 
que havia quedat atrapat 
a l’interior d’una canona-
da de desaigües situada en 
el pàrquing de l’antic ins-
titut Lluís de Requesens. 
Actualment aquesta instal-
lació acull el Centre d’Enti-
tats Collserola.

Segons informació dels 
bombers, ells van rebre 
l’avís cap a les 10 del matí. 
Les dues dotacions de bom-
bers que s’hi van desplaçar 
es van trobar amb un jove 
atrapat a dins del tub horit-
zontal, d’uns 30 centímetres 
de diàmetre. El jove estava 
a un metre de la sortida, 
però l’acumulació de sorra 
que hi havia impedia que 
pogués sortir ell sol. Els 
bombers es van dedicar a 
treure la sorra que hi havia 
acumulada per poder obrir 

espai i treure la persona 
atrapada.

El jove va poder ser res-
catat a les 10:52 minuts. 
Tot i que estava conscient i 
no presentava cap ferida, va 
ser atès per una ambulància 
del Servei d’Emergències 
Mèdiques.

Possible intent 
de robatori

Segons han indicat fonts 
municipals, el jove atrapat 
dins el tub havia entrat a 
l’antic institut presumible-
ment amb la intenció de 
robar. En saltar l’alarma va 
fugir corrents i es va amagar 
a la canonada, d’on no va 
poder sortir fins que va ser 
rescatat pels bombers. Tot i 
que no s’ha trobat a faltar 
res de dins de l’equipament, 
la Guàrdia Urbana ha obert 
diligències contra el jove 
per intent de robatori.

Redacció

La Cafeteria Cerveseria la 
Rambla, situada a la con-
fluència del passeig del 
Terraplè amb la rambla de 
la Granja, va patir un roba-
tori la matinada del passat 
21 de març. 

Segons han indicat diver-
ses fonts, els lladres hau-
rien trencat un dels vidres 
d’aquest establiment i un 
cop dins, van rebentar les 
tres màquines escurabutxa-
ques que hi ha a l’interior 
i se’n van endur els diners. 
Els Mossos d’Esquadra 
s’han fet càrrec de la inves-
tigació

Intenten robar al Casal 
d’Avis Primer de Maig
Aquella mateixa matina-

da van intentar robar en 
el Casal d’Avis Primer de 
Maig del barri del Canal. 
Segons han indicat fonts 
municipals, els lladres, que 
no van arribar a accedir a 
l’interior, i, per tant, no van 
robar res, van trencar una de 
les finestres del local i van 
forçar la porta d’entrada.

Redacció

 Tal com explicàvem en 
el número d’El Llaç del 
passat mes de març, el 553, 
després d’anys de reivindi-
cacions per part del Govern 
i l’oposició municipals, la 
companyia ferroviària Renfe 
ha licitat les obres de millo-
ra de l’estació de Molins 
de Rei. Uns treballs que, 
per mitjà de la instal·lació 
de tres ascensors i altres 
actuacions de modernitza-
ció, permetrà que l’estació 
sigui totalment accessible 
i més confortable per a 
tots els usuaris. Aquestes 
millores s’emmarquen 
en el Pla d’Estacions de 
Renfe que s’està duent a 
terme en 39 estacions de la 
rodalia de Barcelona, amb 
actuacions centrades prin-
cipalment en la millora de 
l’accessibilitat.

L’Ajuntament retreu 
a la companyia el retard 
en l’execució de les 
obres, ja que, malgrat 
que estaven recollides en 
el pla d’inversions dels 
Pressupostos Generals de 
l’Estat durant els darrers 
anys, fins enguany no s’ha 
desencallat una reforma 

que, des de fa molts anys, 
necessita una estació amb 
un considerable trànsit de 
passatgers com la de Molins 
de Rei, on es dona servei 
diàriament a unes 7.635 
persones que utilitzen els 
ferrocarrils de les línies R1 
i R4 de Rodalies. 

Les principals actuacions 
consistiran en: la instal·lació 
de nous ascensors d’accés 
a les andanes, l’adequació 
i renovació d’escales, 
l’engrandiment i prolonga-
ció de les andanes fins als 
200 metres, una nova pavi-
mentació i configuració de 

vorada segons la normati-
va d’accessibilitat a totes 
les andanes, l’adequació 
i millora de l’enllumenat 
del vestíbul i les andanes, 
noves marquesines de 75 
metres de llargària, nous 
encaminaments al vestíbul 
i les andanes, i nova zona 
d’atenció i informació al 
viatger.

Les obres estaran enlles-
tides a finals de l’any 2020 
i compten amb un pressu-
post, amb IVA inclòs, de 
8.629.066,81 euros.

Redacció

Els bombers rescaten un jove 
atrapat dins d’una canonada de 
l’antic Institut Lluís de Requesens

Roben la recaptació de les 
màquines escurabutxaques 
d’un bar de la Granja

Després d’anys d’incompliments, RENFE dona 
llum verda a les obres de millora de l’estació

L’advocat Jaume Alonso-Cuevillas presenta 
el seu llibre 1 judici polític i 100 preguntes

La Federació Obrera 
es va omplir per assistir 
a la presentació del lli-
bre 1 judici polític i 100 
preguntes, escrit pel doc-
tor en dret, catedràtic de 

dret processal i advocat de 
Carles Puigdemont, Jaume 
Alonso-Cuevillas. Convidat 
per JuntsxMolins, Cuevillas 
va indicar que el seu llibre 
pretén ser una eina peda-

gògica a l’abast de tothom 
per entendre com funciona 
un judici.

Cuevillas també va par-
lar sobre justícia, democrà-
cia i sobre la repressió a la 
qual l’Estat espanyol està 
sotmetent els líders polí-
tics, socials i civils, i va 
voler aclarir dubtes sobre el 
procés i el judici als líders 
catalans empresonats i exi-
liats. També va poder com-
partir les experiències que 
està vivint durant el procés 
i va explicar com gestiona 
les defenses dels exiliats.

La xerrada i presentació 
del llibre es va fer el pas-
sat 26 de març en un acte 
que va ser presentat per 
l’alcalde de la vila, Ramon 
Sánchez.

Redacció

Josep Ferrer
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L’any 2018, l’Ajuntament 
de Molins de Rei va oferir 
més qualitat i transparència 
en la comunicació local res-
pecte del 2017 i ha obtin-
gut un 96,15%, dos punts 
més que l’any anterior. Així 
ho ha establert una nova 
edició d’Infoparticipa, uns 
guardons convocats per la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB).

L’any 2013, el web 
municipal de l’Ajuntament 
de Molins de Rei es va 
sotmetre a la primera ava-
luació de transparència 
per part del Laboratori de 
Periodisme i Comunicació 
per a la Ciutadania Plural 
(LPCCP) de la UAB. 
En aquell moment es va 
obtenir un índex de trans-
parència del 63,41%. Sis 
anys després, i malgrat que 
s’han augmentat els criteris 
d’avaluació, l’índex s’ha 
situat en el 96,15%, ja que 
es compleixen 50 dels 52 
indicadors exigits. L’any 
anterior, la xifra assolida 

estava en el 94%.
Aquest esforç per millo-

rar la transparència en la 
informació municipal ha 
valgut la revalidació del 
Segell Infoparticipa a la 
qualitat i la transparència 
de la comunicació pública 
local. 

Dels 947 ens públics 
avaluats, només 98 han 
obtingut aquesta distinció 
i d’aquests, 32 han aconse-
guit el 100% d’indicadors 

positius. 
El Mapa InfoParticipa 

és una eina impulsada pel 
LPCCP de la UAB des del 
2012 per analitzar la infor-
mació que ofereixen els 
webs dels 947 ajuntaments 
catalans amb l’objectiu de 
fomentar la transparència i 
la qualitat de la informació 
que s’ofereix des de les 
administracions locals.

Redacció

L’Ajuntament disposa de 
quatre línies de subven-
cions adreçades a pro-
moure l’ocupació a la vila. 
En concret, aquest 2019 es 
destinen 95.000 euros per 
estimular la creació de nous 
llocs de treball. L’any pas-
sat, un total de 73 persones 
i empreses es van benefi-
ciar d’aquests ajuts.

Ajuts a autònoms per 
a l’aprofitament de les 

tecnologies 4.0
L’objectiu d’aquet ajut 

és incentivar l’aprofitament 
de les noves oportunitats 
i reptes de la transforma-
ció digital a les empreses 
creades fa cinc anys o més, 
i amb un màxim de cinc 
treballadors, que s’adaptin 
a les tecnologies 4.0 que 
siguin necessàries per con-
tinuar sent competitives i 
contribueixin al seu creixe-
ment. L’import màxim de l’ 
ajut és de 1.500 euros per 
empresa. Les persones inte-
ressades poden sol·licitar 
l’ajut fins al 30 de novem-

bre de 2019.
 

Ajuts als aturats 
que s’estableixin 
com a autònoms

Amb aquest ajut, que ja 
porta 6 anys en marxa, es 
vol incentivar la creació de 
lloc de treball propi i reac-
tivar l’economia local. Es 
finança el 100% de la quota 
d’autònoms durant els 12 
primers mesos, un cop 
deduïdes les subvencions 
d’altres administracions pel 
mateix concepte, amb un 
import màxim total de 800 
euros. Les persones inte-
ressades poden sol·licitar 
l’ajut fins al 30 de novem-
bre de 2019.

Ajuts als aturats que 
obrin un local a la vila
Aquest ajut està adreçat 

a aquelles persones atura-
des que ubiquin el local 
de la seva activitat a 
Molins de Rei i hagin rea-
litzat un pla d’empresa 
amb el suport del Servei 
de Creació d’Empreses de 

l’Ajuntament de Molins de 
Rei abans de la sol·licitud, 
i que estiguin en el règim 
especials d’autònoms 
(RETA). La subvenció que 
poden rebre és d’un màxim 
de 1.500 euros. El termini 
per presentar les sol·licituds 
de subvenció és fins al 30 
d’octubre de 2019.

Ajuts a empreses 
per contractar 

aturats de la vila
La subvenció màxi-

ma que es concedeix a les 
empreses que contractin 
aturats del municipi és de 
4.200 € per jornada com-
pleta i de 2.100 € per mitja 
jornada, i una subvenció 
mínima de 3.000 € per jor-
nada completa i de 1.500 
€ per mitja jornada, per 
a contractes de mínim 6 
mesos. L’any 2018, aquest 
ajut va afavorir 18 con-
tractes laborals a treballa-
dors, la meitat dels quals a 
jornada completa. A més, 
el 94% d’aquests  treballa-
dors contractats mitjançant 
les subvencions atorgades 
a les empreses continuen 
treballant amb contractes 
indefinits. El termini per 
presentar les sol·licituds 
de subvenció és fins al 30 
d’octubre de 2019.

Redacció

L’Ajuntament de Molins 
de Rei ha rebut el reco-
neixement de l’Associació 
Estatal de Directors i 
Gerents de Serveis Socials 
per ser un dels 31 municipis 
de l’Estat espanyol que ha 
destinat més diners a inver-
sió social.

En concret, es demana, 
entre d’altres, que les admi-
nistracions públiques gastin 
en serveis socials un import 
superior a 100 euros anuals 
per habitant; que aquesta 
inversió suposi més del 
10% del pressupost total no 
financer; que cada any s’in-
crementi aquest pressupost 
respecte a l’exercici  ante-
rior i que aparegui reflectit 
en el web.

De tots els consistoris de 
l’Estat espanyol, només 31 
han superat aquests reque-
riments i se n’ha fet un 
rànquing en el qual la vila 

ocupa el lloc 29. Els muni-
cipis del País Basc, amb 
Errenteria al capdavant, 
són els que més destinen a 
inversió social. Barcelona 
ocupa el vuitè lloc i és la 
primera de les grans ciu-
tats que apareix en aquesta 
llista. També hi apareixen 
els municipis catalans d’Es-
parreguera, en el lloc 11; 
Quart de Poblet, en el 13; el 
Prat de Llobregat, en el 18; 
Santa Coloma de Gramenet, 
en el 23, i Mollet del Vallès, 
en el 30. 

Redacció

Molins de Rei ha aprovat el 
Pla d’Acció Supramunicipal 
per a la Millora de la Qualitat 
de l’Aire (PASMQA), cosa 
que li permetrà aplicar 25 
mesures per millorar la qua-
litat de l’aire.

Entre aquestes accions 
destaquen fomentar l’ús 
racional dels vehicles privats 
i reduir-ne les emissions; 
potenciar el transport públic 
urbà i interurbà; afavorir la 
mobilitat a peu i en bici-
cleta; reduir les emissions 
derivades de la distribució 
urbana de mercaderies; 
reduir les emissions dels 
serveis municipals; reduir 
les emissions de cremes 
en l’àmbit domèstic, obres 
i altres fonts; fomentar la 

divulgació, sensibilització i 
participació ciutadana, i fer 
seguiment de la qualitat de 
l’aire i del seu impacte a 
la salut.

El pla, impulsat per 
l’Àrea Metropolitana, la 
Diputació de Barcelona i 
la Generalitat de Catalunya, 
té un caràcter supramuni-
cipal i ja ha estat apro-
vat pels municipis de 
Castellbisbal, Cervelló, 
Corbera de Llobregat, 
Martorell, Pallejà, la Palma 
de Cervelló, el Papiol, Sant 
Andreu de la Barca, Sant 
Climent de Llobregat, Sant 
Feliu de Llobregat, Sant 
Vicenç dels Horts i Torrelles 
de Llobregat. 

Redacció

Molins de Rei disposa d’un Pla per 
a la Millora de la Qualitat de l’Aire

Molins de Rei és un dels 31 
municipis de l’Estat espanyol 
que més destina a inversió social

El nivell de transparència de l’Ajuntament supera el 96%

L’Ajuntament ofereix ajuts a empreses, 
emprenedors i aturats del municipi
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El divendres 22 de març es va celebrar la XXVII Trobada de Fusters amb un 
sopar al Restaurant Sukpa. Com es tradició, la festa es va fer amb motiu de la 

proximitat del dia del patró, sant Josep. El sopar va comptar amb una nombrosa 
assistència.

Els fusters celebren
el seu sopar tradicional

El grup de teatre del Foment 
CiA, Filagarsa, continua 
recollint premis amb el seu 
nou musical, Selfie.

En concret, en el 47è 
Concurs de Teatre d’Arenys 
de Mar ha rebut el segon 
premi de Grup i el segon 
de Direcció. En el concurs 
de teatre Poble de Fals 

ha rebut els primer premi 
d’Il·luminació, el tercer 
premi de Música i el tercer 
premi d’Escenografia. El 
muntatge ha estat premiat 
per la seva originalitat en 
el IX Concurs de Teatre 
d’Esparreguera, mentre que 
en el Concurs de Teatre de 
Cornellà ha rebut cinc guar-
dons: en concret, el tercer 
premi d’Actriu Principal 
(Glòria Rodrigo), el segon 
premi d’Actor Principal 
(Xavier Biel), el segon 
premi Actor de Repartiment 
(Elias Orri), el segon premi 
de Muntatge i el tercer 
premi de Grup.

Redacció

El musical Selfie,
de Filagarsa, continua 
recollint premis

Revista 
independent 

d'informació i 
opinió
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Per tercer any consecutiu, el diumenge 24 de març vam 
omplir la plaça del Palau per reivindicar l’educació pública 
i celebrar l’orgull que tenim de formar-ne part. Molts nens 
i nenes amb les seves famílies es van acostar a la plaça a 
gaudir de la festa que va començar a les 11 del matí. Vam 
comptar amb la participació de diverses entitats de Molins 
de Rei que també van voler ser-hi presents organitzant acti-
vitats: el Cuc i els seus timbalers, l’Entxuscat, els Diables, 
els Desgrallats, Casa Urbana, Enreda’t i Gueopic.  

Les Associacions de Famílies d’Alumnes dels diferents 
centres van organitzar diferents tallers i activitats: pintar 
cares, testos per llaurar les llavors d’un món millor, xapes 
creatives, maraques i venda de samarretes SOS.

Des de l’escenari, Mercè Martínez i Oriol Roig ens van 
ajudar a conduir la festa i com a espectacle principal, a les 
12 h vam gaudir de l’actuació dels Ambauka.  

Com sempre, des de l’Assemblea volem destacar que 
l’escola pública és la de totes i tots, i la que millor garanteix 
el dret universal a l’educació. Les nostres escoles i instituts 
estan oberts a la complexitat i pluralitat de la nostra societat. 
Recullen i s’enriqueixen amb la diversitat de l’alumnat pel 
que fa als seus orígens i condicions econòmiques, socials, 
culturals, nacionals i lingüístiques. L’escola pública és de 
tothom i per a tothom!

És per aquest motiu que organitzem aquesta festa, per-
què volem compartir amb tota la vila l’orgull que tenim de 
formar part de l’escola pública. Volem  mostrar el nostre 
arrelament a la vila i destacar el paper fonamental que les 
escoles i instituts públics de Molins de Rei tenen per garantir 
la igualtat d’oportunitats a tots els infants, oferint una edu-
cació de qualitat. 

Aquest any hem volgut centrar la festa en la inclusió i, per 
això, en l’acte central en què va aparèixer un representant 
de cada escola i institut vam llegir un manifest per valorar 
la diversitat com un enriquiment a les aules. Creiem que 
fer que l’escola sigui inclusiva és un procés que hem de fer 
totes les persones i que requereix compromís per part de la 
comunitat educativa i de les administracions. 

Per últim, a la cloenda de la festa, alguns infants, famí-
lies de les AFA i mestres vam donar les gràcies a tots els 
que van fer possible la festa i vam aprofitar per animar tots 
els presents a triar la pública. Vam mostrar també el nostre 
rebuig per la política de tancament de línies del Departament 
d’Educació, sense aprofitar la davallada de la natalitat per 
reduir ràtios i així millorar la qualitat de l’ensenyament. 
A més, aquests tancaments sempre són a l’escola pública: 
aquest proper curs, a l’Escola Castell Ciuró per segon any 
consecutiu i ara ja fa quatre cursos que l’Escola Josep Maria 
Madorell també pateix aquesta retallada de la segona línia.

Des de l’Assemblea Groga de Molins seguirem treballant 
per posar en valor l’educació pública de la vila i ens trobareu 
sempre per reivindicar que els nens i les nenes creixin feliços 
i aprenent a la pública. 

Text i fotografies: Assemblea Groga de Molins

La Festa de la Pública se centra en la inclusió

Un grup de famílies de 
l’Escola la Sínia han creat la 
Plataforma Institut-Escola 
la Sínia amb l’objectiu que 
el centre educatiu es con-
verteixi en un institut-esco-
la amb tres línies de secun-
dària, de manera que es 
pugui donar “la continuïtat 
d’un mateixa model educa-
tiu des de l’etapa infantil 
fins a secundària”, segons 
es diu en un comunicat de 
premsa.

La Plataforma està duent 
a terme una campanya de 
recollida de signatures per 
sumar suports amb vista 

a aconseguir el seu objec-
tiu. Totes aquelles perso-
nes interessades en aquesta 
proposta poden signar a 
través del web http://dco-
desys.com/ielasinia o en els 
fulls que es distribueixen 
a la porta de l’Escola la 
Sínia, a la consergeria del 
centre educatiu i a diversos 
comerços i punts de Molins 
de Rei.

L’institut-escola 
Un institut-escola aple-

ga en un mateix centre 
l’oferta d’educació infan-
til, primària i secundària 

dels 3 als 16 anys. Aquest 
model, denominat model 
d’ensenyament integrat, 
és una estructuració de 
l’ensenyament obligatori 
equivalent a la dels centres 
educatius del països nòr-
dics.

També implica “la crea-
ció d’una comunitat peda-
gògica coherent, amb objec-
tius i interessos comuns, 
compartint metodologies, 
que compensa desigualtats, 
però que, sobretot, obre les 
portes a una idea educati-
va innovadora, autònoma 
i ampliable a la resta de la 

societat”, segons afirma la 
Plataforma en un comuni-
cat de premsa.  

La creació de l’Institut-
Escola la Sínia permetria 
minimitzar la massificació 
dels dos instituts ja existents 
a la vila, el Bernat Ferrer i 
el Lluís de Requesens, “que 
actualment es troben al 
límit de la seva capacitat”. 
A més, en els propers anys 
es preveu que hi hagi un 
augment d’alumnat a la vila 
amb la construcció del nou 
barri de les Guardioles.

Segons la Plataforma, 
aquest institut-escola també 

permetria “donar respos-
ta a aquelles famílies que 
busquen que un sol cen-
tre de titularitat pública 
englobi la totalitat de les 
tres etapes educatives, una 
opció ara mateix inexistent 
a Molins de Rei”.

Redacció

Famílies de La Sínia recullen signatures per convertir el centre en un institut-escola
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El dimecres 20 de març, el Casal de la Dona va fer una sortida a la zona del Pedraforca. L’activitat va tenir una gran acceptació, cosa que 
va sorprendre a l’organització. El dia va ser esplèndid i tot tenia una brillantor i llum especial; era difícil de trobar un dia millor.

Un detall important de la sortida va ser que en el santuari de Gresolet hi havia un angelet, o, més ben dit, escolanet, que a l’entrada 
demanava almoina i que acabaven de restaurar gràcies a l’aportació feta per la molinenca Elvira Solé. Tota una altra sorpresa!

Casal de la Dona

El Casal de la Dona se’n va al Pedraforca

Exposició “El tabac al descobert”, al 
bulevard de la Federació Obrera 

Les regidories de Sanitat i Joventut de l’Ajuntament de 
Molins de Rei, amb la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona, organitzen aquesta exposició que el públic 
en general podrà visitar del dimecres 8 de maig al 
dilluns 20 de maig, de dilluns a divendres, de 16 a 22 
h, a la Federació Obrera.

L’exposició consta d’informacions i estímuls agru-
pats en deu plafons i d’un joc interactiu de preguntes i 
respostes veritat/mentida.

L’objectiu principal és generar actituds contràries 
al tabac i al seu consum, i refermar la posició, en les 
persones que no hagin fumat mai, per tal d’evitar (o 
si més no retardar) l’experimentació amb el tabac. 
Alhora, també pretén propiciar una anàlisi crítica de la 
indústria del tabac i del fenomen del tabaquisme.

“El tabac al descobert” vol ser sobretot una eina 
per prevenir el tabaquisme entre els nois i les noies de 
dotze a catorze anys. Està dissenyada per ser emprada 
principalment en l’àmbit educatiu. Per tant, es faran 
tallers als matins adreçats exclusivament a l’alumnat 
de 1r de l’ESO dels centres d’educació secundaria de 
la vila. 

L’exposició disposa del web www.eltabacoal des-
cobert.diba.cat, amb enllaços d’interès per aprofundir 
més en el tema.

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

Punt Jove

El pati de l’Escola el 
Palau acull la mostra 
d’entitats sociosanitàries

El pati de l’Escola el 
Palau va ser l’escenari de 
la VIII Mostra d’Entitats 
Sociosanitàries, que es va 
celebrar el passat 6 d’abril.

Durant tot el matí es 
van organitzar tot tipus 
d’activitats, com una 
degustació de còctels 
sense alcohol, demostra-
cions d’activitats físiques, 
una caminada familiar per 
Collserola, exhibicions de 
dansa, zumba i gimnàs-
tica rítmica, i un concert 
de l’Escola Municipal de 

Música Julià Canals.
A més, les entitats 

sociosanitàries participants 
van poder mostrar els ser-
veis, activitats i projectes 
que ofereixen als afec-
tats i familiars. Les enti-
tats participants van ser: 
Alcohòlics Anònims, 
Associació Catalana 
d’Afectades i Afectats de 
Fibromiàlgia i d’altres 
síndromes de sensibilit-
zació central, Associació 
Familiars d’Alzheimer 
Baix Llobregat, Creu 
Roja Baix Llobregat 
Centre, Junta Local de 
Molins de Rei de l’AECC, 

Prevenció i Informació 
Càncer Molins- PICAM, 
Reagrupament de Malalts 
Alcohòlics Rehabilitats-
REMARE, Salut Mental 
Baix Llobregat i Enreda’t 
per la (dis)capacitat. També 
hi van col·laborar l’equip 
d’Atenció Primària de 
Molins de Rei del CAP la 
Granja, el Club Gimnàs 
Molins de Rei, el Club 
Natació Molins de Rei, 
l’Escola Municipal de 
Música Julià Canals i 
els Serveis Esportius 
Municipals.  

Redacció

Les entitats sociosanitàries
omplen el pati de l’Escola el Palau 
Cedida per l'ajuntament · Dan Costa



23
núm. 554  abril 2019

En aquest darrer quinquen-
ni, l’Associació Dimonis 
de Molins de Rei ens hem 
anat fent grans en nombre 
de gent i presents a la vila 
amb gran diversitat d’actes 
de cultura popular.

Després d’uns inicis 
molt engrescadors, però 
dificultosos pel fet de crear 
una entitat des del no-res, 
l’espurna i el foc de la il-
lusió per seguir creixent 
i realitzant activitats a la 
vila i a fora es mantenen 
amb plena força. El so 
dels tabals de la Percussió 
Infantil i de la d’Adults 
han estat presents no sols 
en les activitats pròpies, 
com la Tabalada Solidària 
i els correfocs, sinó també 
participant en altres esde-
veniments organitzats per 
entitats molinenques, com 
poden ser Gueopic, l’Afa-
noc o el Carnestoltes del 
barri de la Riera Bonet.  

Un dels aspectes 
que també cal destacar 
d’aquests cinc anys ha estat 
l’èxit dels Dracs de Molins 
de Rei: Llum, Foc i Tro, les 
primeres bèsties infantils 
de la vila que no solament 
han sortit a cremar en els 
correfocs, sinó que també 

han anat a diferents escoles 
a explicar, amb els compo-
nents infantils de la colla, 
les normes de les activitats 
de foc i han fet una gran 
tasca de sensibilització.

Si ens centrem en aquest 
any 2019, ja hem partici-
pat en diferents activitats a 
Molins de Rei, com poden 
ser la Cavalcada de Reis 
i la Fira de la Candelera, 
i hem organitzat, el 27 
d’abril, la 2a Trobada de 
Bestiari Infantil de Foc per 
aproximar les bèsties als 
més petits i no tan petits, i 
poder veure-les ben a prop 
en una plantada i en la pos-
terior cercavila de foc.

I el que ve a partir 
d’ara també torna a ser 
una temporada d’activitats 
culturals i de correfocs, 
ben extensa i farcida d’ac-
tuacions. Al maig vindrà 
el Correfoc de les Festes 
de Maig, quan cremarem 
grans i petits, conjunta-
ment amb les colles con-
vidades i les altres entitats 
de foc de la vila. Al llarg 
de l’estiu, participarem en 
diferents correfocs arreu 
de Catalunya i de fora: els 
infantils ja confirmats a 
Granollers, Bigues i Riells, 

Gavà i al barri de Sant 
Andreu del Palomar de 
Barcelona, i els d’adults 
confirmats a Vilanova i la 
Geltrú, Castelló i el barri 
de Poble Sec de Barcelona. 
I algun més que encara està 
per confirmar i que amplia-
rà aquestes sortides i inter-
canvis.

A la tornada de les 
vacances, ens podreu tro-
bar als correfocs de Festa 
Major, tant d’adults com 
d’infantils, on també hi 
participaran els Dracs 
de Molins de Rei, i a la 
Tabalada Solidària, i amb 
les expectatives de poder 
fer més actuacions i acti-
vitats de foc o de percussió 
allà on ens ho proposin, i 
en les quals tothom hi serà 
benvingut.

Només volem recordar-
vos que estem presents a 
les diferents xarxes soci-
als (twitter: @somdimonis, 
Instagram: dimonisdemo-
lins, Facebook: @dimonis-
demolinsderei) i al nostre 
web dimonisdemolins.cat, 
on informem de les nostres 
activitats i de com formar 
part de l’Associació.

Dimonis de 

El jove mag molinenc Sergi 
Armentano ha fet el salt a 
la televisió. Des del 23 de 
març i fins al 22 de juny 
presenta, en el canal Super 
3, “Wowzzy Baboom”, 
un programa de trucs de 
màgia, il·lusions òptiques, 
humor, misteri, imaginació 
i molta originalitat que té 
per objectiu que els més 
menuts aprenguin a fer 
màgia. El programa es pot 
veure els dissabtes a les 9 
del matí i els diumenges a 

les 20 h.
En Sergi dona vida a 

Wowzzy, un personat-
ge màgic que és el pro-
tagonista i l’encarregat 
de presentar el programa. 
L’acompanyen el seu amic 
Marc (interpretat per Hug 
Casals), que algun dia vol 
arribar a ser un gran mag, 
i la seva germana Sister 
(a qui posa veu de Clara 
Schwarze), que és, literal-
ment, una llauna.

El programa comp- ta amb diverses seccions: “El Truc del Truc”, on el 

Wowzzy sorprèn amb 
un truc i després explica 
didàcticament els passos 
que s’han de seguir per 
fer-lo; “Visionàrium”, amb 
il·lusions òptiques; el “Fit 
Dit”, on es mostren tot 
tipus de jocs d’habilitats 
que es fan amb les mans, i 
el “Baboom!”, on s’ofereix 
un truc espectacular per 
acabar el programa.

Redacció

Cinc anys dels Dimonis de Molins de Rei

El mag molinenc Sergi Armentano presenta al Canal Super 3 “Wowzzi Baboom”

Estadística parroquial del 
mes de març

Estadística parroquial del mes de març
Durant el mes de març, a la parròquia de Sant Miquel 
Arcàngel de la nostra vila es van celebrar 4 batejos i 
la cerimònia religiosa de 16 exèquies.

Batejos
Dia 2: Daniela Guerrero Restituto
Dia 3: Laia Cabral Ortiz, Paula Martínez Muñoz, 
Emma Martínez Muñoz

Exèquies
Església de Sant Miquel

Dia 13: Catalina Català Termens, de 93 anys
Dia 14: Àngel Homet Sampons, de 90 anys
Dia 21: José Antonio Fernández Bruto, de 71 anys
Dia 31: Maria Mondéjar Nevado, 92 anys

Capella del Tanatori
Dia 5: Fernando Guevara Túnez, de 61 anys; 
          Francisco Pardo Larrull, de 86 anys
Dia 6: Rosa Ricart Roca, de 89 anys
Dia 9: Josep Rius Santamans, de 74 anys
Dia 11: Rosario Bonilla Domínguez, de 78 anys
Dia 13: Josefa Aguilleiro Serrano, de 93 anys
Dia 16: Romà Cabau Chimenos, de 93 anys
Dia 23: Bartomeu Piñol Rufat, de 90 anys
Dia 25: Joan Estela Suñé, de 85 anys
Dia 28: Mercedes Herrerade, de 90 anys
Dia 30: Josep Faura Busquet, de 68 anys; 
            Clara López Moreno, de 90 anys

Secció elaborada per Josep Artés i Martí
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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

Nova vergonya del món del 
cinema nord-americà en 
la passada i freda cerimò-
nia dels Oscars d’enguany. 
Sembla ser que sortir en 
l’espai In Memoriam de la 
gala es paga (sí, com si fos, 
per entendre’ns, una esque-
la a La Vanguardia), però 
hi ha oblits que clamen al 
cel. Stanley Donen n’és 
un d’ells. No importa com 
siguis de mític; Stanley 
Donen ho era. No, ho és i 
ho serà per sempre més en 
els cors de tots els que esti-
mem el cinema. Que mal-
grat haver-nos regalat obres 
tan rotundament imprescin-
dibles com Un dia a Nova 
York, Cantant sota la pluja, 
Set núvies per a set ger-
mans, Xarada o Dos en la 
carretera (per cert, l’Albert 
Finney també ens va deixar) 
o que entre moltes altres 
coses regalés a l’Acadèmia 
un dels més brillants dis-
cursos d’agraïment en reco-
llir el seu Oscar honorífic, 
fa pena i vergonya. Els que 
estimem el musical veri-
tablement estem de dol. 
Les cròniques diuen que va 
estudiar a la Universitat de 
Carolina del Sud;  que als 
setze anys va marxar car a 
Nova York i va actuar com 
a ballarí en l’obra Pal Joey, 
de Richard Rogers i Lorenz 

Hart, protagonitzada per un 
tal Gene Kelly, i que va 
treballar com a coreògraf i 
ballarí en les produccions de 
la Metro-Goldwyn-Mayer. 
La col·laboració Donen i 
Kelly estava servida. La 
primera obra que va dirigir 
sencera, amb Gene Kelly, 
va ser Un dia a Nova York, 
una adaptació del musical 
de Comden i Green sobre 
mariners novaiorquesos. La 
música va anar a càrrec 
de Leonard Bernstein (us 
sona?). Es tracta del primer 
musical rodat en exteriors. 
Sortir de l’estudi per filmar 
als carrers novaiorquesos 
va ser tota una novetat per 
al gènere.

Li succeirà Cantant sota 
la pluja, considerada per 
molts el millor musical de 
tots els temps, amb una de 

les millors escenes sobre 
la joi de vivre mai roda-
des, on un Kelly amb 40 
graus de febre canta sota 
una pluja d’aigua i llet (per 
fer-la visible), un film en el 
qual Hollywood es mira el 
melic amb humor sardònic 
i satiritza sobre el traumàtic 
pas del mut al sonor a la 
fi dels anys vint del segle 
passat. Repleta de coreo-
grafies que van fer histò-
ria i rodada amb atenció 
patològica al detall, va ser 
descrita per l’actriu Debbie 
Reynolds com l’experièn-
cia més difícil de la seva 
vida, juntament amb donar 
a llum. “No podria estar 
més d’acord”, va confirmar 
Donen el 2012.

En solitari duria a la 
pantalla Noces reials 
(1951), amb Fred Astaire; 

Set núvies per a set ger-
mans (1954), amb Jane 
Powell i Howard Keel; la 
comèdia musical Funny 
Face (1957), amb Astaire i 
Audrey Hepburn, i Pajama 
Game (1957), amb Doris 
Day, entre d’altres. A la 
dècada dels seixanta destaca 
Xarada (1963), protagonit-
zada per Audrey Hepburn, 
Cary Grant i Walter 
Matthau... En fi, “cazi ná”, 
que diuen els andalusos.  
Era l’últim supervivent 
de la gloriosa generació 
de directors que van tre-
ballar en l’era daurada de 
Hollywood. El cineasta 
Stanley Donen va morir als 
94 anys. Els bons directors 
sempre saben com tancar 
el cercle. Era molt gran 
i ho va demostrar en una 
successió de pel·lícules 
que formen part del cànon 
més imprescindible del setè 
art. Tot plegat, una bona  
Xarada. L’infern n’és ple 
de desagraïts, però jo, de 
tant en tant, com en Robert 
Redford –ara no recordo a 
quina pel·lícula–, seguiré 
cantant sota la pluja... de 
la dutxa. 

Gràcies. Gràcies. 
Gràcies

Pere Jordi Munar

Stanley Donen, in memoriam
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Maria Carme Pons 
Carbonell va néixer l’11 
d’abril del 1919 al núme-
ro 10 del carrer Anselm 
Clavé de Molins de Rei. El 
passat 11 d’abril va cele-
brar el seu cent aniversari 
en companyia de la seva 
família, que inclou 5 nets 
i 7 besnets. Filla de Jaume 
Pons Esteve, forner de la 
Federació Obrera, i d’An-
tònia Carbonell Pareta, tre-
balladora a la fàbrica tèxtil 
Malvehy, té una germana 
dinou anys més jove, que 
es diu Avelina, i va tenir un 
germà més gran, el Manel, 
que ja és mort. De petita 
va estudiar als “nacionals” 
–antiga escola Alfons XIII– 
i encara recorda el nom de 
les professores: la senyo-
ra Enriqueta, doña Pepeta, 
doña Delfina… Després va 
treballar a “cal Pahissa sas-
tre”, perquè hi tenia una tia 
que era sastressa, i a l’edat 
de 14 anys va entrar a tre-
ballar a can Malvehy, on va 
coincidir amb la mare. A la 
fàbrica hi entrava a les cinc 
del matí i no en sortia fins 
a 2/4 de dues de la tarda, 
i sempre va fer el mateix 
torn, excepte quan s’ha-
via de canviar per algun 
motiu i llavors feia de 2/4 
de dues de la tarda fins a 
2/4 d’onze de la nit. “A 
can Malvehy vaig tocar 
totes les tecles –explica–: 
primer vaig treballar a 
les bitlles; després, als 
repassadors; després vaig 
anar a fer rodets, que era 
el que posàvem als ordi-
dors per treballar i fer 
les “vànoes”, i, en aca-
bat, la meva mare em va 
ensenyar de teixir, i així 
vaig ser teixidora fins que 
vaig plegar.” Tot i la dure-
sa de la feina, no la recorda 
amb desdeny: “Vaig teixir 
molts anys, molts anys, i 
ja em va agradar”. S’ha 
de tenir en compte que, 
llavors, a Molins de Rei hi 
havia moltes fàbriques tèx-
tils –Samaranch, Malvehy, 
Iborra, Torra Balari, 
Balanzó– i gairebé no es 
podia treballar d’una altra 
cosa. “Abans es feia la 
vida que tocava”, conclou 
la Maria Carme. 

L’onze d’abril de 1942, 
a l’edat de 23 anys, es 
va casar amb Josep Tena 
Martí, que en tenia 25 i 
havia tornat viu del front. 
“Les meves bodes van ser 
molt tràgiques i pobres: 
em vaig haver de casar a 
la Joventut perquè l’es-

glésia encara estava enru-
nada per la Guerra Civil”, 
assenyala. Un any més tard 
van tenir una filla, la Maria 
Dolors Tena Pons, i després 
un fill, el Josep, que va 
morir el 2008. El marit de 
la Maria Carme treballava 
a la fàbrica Samaranch, a 
la secció de tints, “amb el 
senyor Pi i el Josep Artés”, 
recorda. La pluriocupació 
era molt comuna en temps 
de postguerra i després de 
la fàbrica, el Josep anava a 
treballar a cal Comelles –al 
carrer Pintor Carbonell–, 
on encaixava fruita, i els 
dijous a la tarda s’encar-
regava de projectar cine-
ma a la Federació Obrera. 
Mentre la Maria Carme i 
el seu marit treballaven, 
deixaven els fills amb les 
hermanas –les  monges de 
l’orde de les Germanes de 
la Doctrina Cristiana que 
hi havia a Molins de Rei– 
i, més endavant, amb una 
veïna que en tenia cura. La 
Maria Carme va treballar a 
la fàbrica Malvehy fins que 
va tenir 50 anys i va haver 
de plegar per motius de 
salut. El Josep va treballar 
a l’empresa Samaranch fins 
que va tancar l’any 1976, 
arran de la crisi del sector 
tèxtil. 

El Molins de Rei de la 
seva infantesa el recor-
da amb carrers sempre 
enfangats. “Jo era de cal 
Pedacets, la meva mare 
era de cal Bitllets i a 
davant de casa hi teníem 
el Rafaelet “carboner”, 
uns veïns que ens conei-
xíem molt perquè sempre 
érem els mateixos –no com 
ara que canvien tant–. 
Les portes de les cases, 
per exemple, sempre eren 
obertes; hi entrava i hi 
sortia tothom per allà.”  

La seva gran afició de 
jove era ballar i cada diu-
menge anava al ball de la 
Federació Obrera. Li agra-
daven tota mena de balls, 
menys el tango, “i això 
que al meu marit li agra-
dava molt”, afirma. També 
recorda amb enyorança els 
balls que es feien per la 
Festa Major, per Corpus i 
el “ball del tortell”, que es 
feia per Sant Antoni. “Es 
feien balls de dematí, on  
anaves amb vestit llarg 
perquè era de dia, i lla-
vors el ballador que volia 
ballar amb tu et demana-
va: «Al ball de dematí, si 
no té compromís, ballarà 
amb mi», i el vaig ballar 

moltes vegades al Foment 
i a la Federació.” 

La Maria Carme tenia 
19 anys quan es va acabar 
la Guerra Civil, però no li 
agrada parlar-ne: “De la 
guerra no en recordo gran 
cosa. Sé que es va acabar 
i ja està. Unes persones en 
van tornar i d’altres, no”. 
La política no li ha inte-
ressat mai i a casa seva no 
se’n parlava, però, ironies 
del destí, la seva filla Maria 
Dolors es va casar, el 1963, 
amb Lluís Marín Castillón, 
regidor l’any 1979 en el 
primer Ajuntament demo-
cràtic de la vila.   

Avui, la Maria Carme 
Pons viu sola en un pis de 
lloguer i la seva filla la visi-
ta cada dia. Si bé és usuària 
del servei de teleassistència 
per a la gent gran, porta una 
vida completament autòno-
ma fins al punt que ella 
mateixa escriu la llista de la 
compra, i quan li porten la 
comanda, cou els plats que 
menjarà en una cuina de 
vitroceràmica. “Menjo de 
tot i m’agrada tot. Avui he 
fet macarrons i demà em 
faré escudella per dinar 
i per a un altre dia de la 
setmana”, exclama.

Li agradaria poder cami-
nar més, per això considera 
que la televisió i la ràdio 
són un gran invent perquè 
s’hi passa moltes hores i li 
fan molta companyia: “A 
les 8 del dematí ja engego 
Ràdio Molins de Rei, que 
s’hi posa el Pahïssa i fa 
sardanes; després conti-
nuo amb les notícies i sé 
tot el que passa a Molins 
de Rei, si hi ha alguna 
defunció…”. Ella no se’n 
recorda, però la seva filla 
Maria Dolors ens explica 
que quan van comprar el 

primer televisor, allà pels 
anys 50, la Maria Carme 
es va enfadar molt “per-
què valia molts cèntims!”. 
També ens confessa que la 
seva mare era una de les 
dones més boniques de la 
vila i que encara conserva 
un punt de presumida: “No 
surt gaire de casa per-
què diu que caminar pel 
carrer amb taca-taca fa 
gran!”.  

Del Molins de Rei del 
passat, la Maria Carme 
n’enyora la tranquil·litat, si 
bé no li desagrada el canvi 
que ha fet la vila. Pel que 
fa al futur, el veu malament 
i pateix per la mainada: 
“Quan per la televisió 
veig que la gent no s’en-
tén, penso en la canalla 
que tenim petita i em fa 
por del modo que està el 
món”.

La Maria Carme fa un 
balanç positiu dels seus 
cent anys de vida, perquè 
ha estat “molt respecta-
da per tothom” i té un 
gran record dels anys de 
matrimoni, perquè el seu 
marit “era molt bona per-
sona”. Per poder arribar 
als cent anys amb el cap 
tan clar no ens dona cap 

consell especial: “No he 
fet res de particular. Soc 
una persona religiosa, si 
bé ara no puc anar a l’es-
glésia i veig la missa per 
la televisió”. Ens fa saber 
el desig que va demanar en 
bufar les espelmes el dia de 
l’aniversari: “que la meva 
filla i els meus nets i bes-
nets tinguin salut, que no 
els passi res i que puguin 
viure feliços”.

Àngel Beumala

La molinenca Maria Carme Pons Carbonell fa 100 anys d’edat
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El passat 14 de març a 
La Gòtica es va presentar 
el llibre Alma mater i altres 
narracions, que recull les 
tres obres guanyadores i 
13 finalistes de la XXIII 
edició del Concurs de 
Narrativa Literària Mercè 
Rodoreda. Les obres que 
configuren aquesta publi-
cació van ser escollides pel 
jurat del concurs entre les 
99 obres presentades.

L’acte, que va servir 
per presentar les bases del 
XXIV edició del Concurs, 
va comptar amb la presèn-
cia de l’escriptora barcelo-
nina Núria Pradas, que va 
ser l’encarregada de pre-
sentar el llibre.

El jurat de la vinte-
na edició del Premi de 
Narrativa Literària Mercè 
Rodoreda  ha estat compost 
per: Montserrat Cloquell, 
mestra de català i correcto-
ra d’estil; Glòria Massana 
i Figueras, bibliotecària; 
Laura Marín, periodista; 

Marga Montserrat, dis-
senyadora gràfica; Aina 
Ibàñez Roig, sociòloga i 
criminòloga; Montserrat 
Canals, filòloga, i Verònica 
Palasí, educadora social.

Amb aquest certamen, 
l’Ajuntament de Molins 
de Rei possibilita mante-
nir un espai d’expressió 
de les dones, on tinguin 
cabuda totes les diferèn-
cies, basades en el respecte 
i l’empatia.

Obres i premiades
1r Premi, Alma Mater, 

d’Ivet Duran Boixadera
2n Premi, L’alè, de 

Gemma Santaló Puig
3r Premi, Un funeral 

per a l’Olga Manakova, de 
Laura Rosich Mena

Finalistes: Aurora, 
d’Olga Garcia i Beneyte; 
Confessions, de Marta 
Palomeras Ferran; El pro-
cés, d’Etna Miró Escobar; 
La clau, de Sònia Saumell 
i Guillem; Caïna, de 

Montserrat Carbó i Hors; 
La ballarina, el mag i el 
saxofonista, de Núria 
Naval Bonet; El somiador, 
de Carlota Gurb Daví; La 
tintorera, d’Anna Molina; 
La idealitat del trocàn-
ter, de Marta Rollan Font; 
La clau, d’Olga Lacoma; 

Esquerdes, de Berta Juanias 
i Espriu; Dimensions, de 
Gemma Santaló Puig, i El 
guanyador, de Montserrat 
Gonzalez i Cardús

Redacció

L’escriptor molinenc Jesús 
Ballaz ha tret un nou llibre, 
La música de la fe, publi-
cat per l’Editorial Claret. 
La presentació de l’obra es 
va fer el passat 3 d’abril 
a la Llibreria Claret de 
Barcelona.

Segons afirma el mateix 
autor el llibre, de 173 pàgi-
nes, l’ha escrit “pensant 
en els meus nets i en els 
de qualsevol”. Ballaz con-
sidera que “la cadena de 
transmissions no només 
religiosa, sinó també 
social, cultural i política 

s’ha trencat” i creu que 
als més menuts “ningú els 
transmetrà el fet religiós 
que sovint està arraconat 
a l’església, encara que 
tingui a veure amb la vida 
i les conviccions de cadas-
cú”.

No es tracta d’un llibre 
adreçat a la mainada, és a 
dir, que el puguin llegir ara. 
El mateix autor afirma que 
“ho deixo escrit” perquè ho 
puguin llegir “quan siguin 
una mica més grans”. “És 
com la meva herència 
intangible”, sentencia. Josep Ferrer

L’artista i professor Sento 
Masià ha publicat dos 
nous llibres, Sentoments 
i Sentiments, que fan un 
recorregut per la seva obra 
pictòrica. Totes dues publi-
cacions es van presentar el 
passat 10 d’abril a la sala 
d’actes de la Biblioteca el 
Molí.

Nascut a Alcoi, en 
Sento va arribar a la vila 
l’any 1971. Va ser direc-
tor de l’Institut Lluís de 
Requesens, cofundador de 
l’Escola de Belles Arts de 

Molins de Rei, de l’Espai 
Molí i del col·lectiu artístic 
Encaix. Les seves obres es 
poden trobar en diferents 
indrets de la vila, com el 
racó de l’Ovidi, el bulevard 
de la Federació Obrera, 
els jardins de la piscina, 
la façana de la Llibreria 
Barba i la Llar d’Infants el 
Tambor.

Redacció

Un dels objectius dels serveis 
de català del Consorci per a la 
Normalització Lingüística és 
propiciar que el català sigui 
present en tots els àmbits de 
la vida diària perquè aquest 
entorn, alhora, serveixi 
d’aprenentatge per a aquelles 
persones que s’estan iniciant 
en la nostra llengua. Tothom 
està d’acord que per parlar 
una llengua no n’hi ha prou 
amb la feina que es fa dins 
una aula i per aquest motiu 
calen més iniciatives que esti-
mulin els aprenents a llançar-
se i practicar-la.

El programa del Voluntariat 
per la llengua, amb la coinci-
dència d’una persona que vol 
sentir-se més segura a l’hora 
de parlar el català i una altra 
que està disposada a 
conversar amb ella 
per oferir-li aquest 
temps necessari 
per aconseguir-ho, 
va precisament en 
aquesta línia com-
plementària de la 
feina a l’aula que 
dèiem més amunt. 
En aquest moment, 
setze parelles es 
troben per la vila 
amb l’únic objec-
tiu de parlar una 
estona setmanal en 
català. Sembla poc, 
però és molt. No hi 
ha res pitjor quan 
aprens una llengua 
que no poder-la 
practicar. A més, la 
complicitat de prop 
de 70 establiments comer-
cials de Molins de Rei, entre 
botigues i parades del Mercat 
Municipal, ajuda l’aprenent 
a saber que compta també 
amb un suport afegit si va 
a comprar a algun d’aquests 
establiments. Per últim, la 
Joventut Catòlica-la Peni ofe-
reix descomptes en el preu 
de l’entrada del Documental 
del Mes i d’activitats prò-
pies seves per seguir acti-
vitats culturals en català. 
D’aquesta manera, treballant 

tots en la línia de parlar en 
català a aquella persona que 
fa l’esforç de parlar-lo, aug-
menten les possibilitats de 
practicar-lo.

La 34a Fira del Llibre en 
Català, que, com sempre, és 
l’activitat central del dia de 
Sant Jordi, ens acosta les pro-
duccions literàries en català. 
Tal com diu el punt de llibre 
que s’ha editat aquest any 
amb motiu de la Fira del 
Llibre en Català, les llengües 
són cultura i els seus parlants 
tenen el dret de fer-les servir. 
Amb aquesta Fira promo-
cionem en concret el català 
perquè, malgrat ser llengua 
pròpia i oficial de Catalunya, 
encara és lluny de tenir la 
situació normalitzada d’altres 

llengües properes. 
També és possible 
aprendre una llen-
gua llegint-la i per 
això cal facilitar 
l’accés de tothom 
cap a les creacions 
literàries en cata-
là.

Per últim, el 
dia 24, l’endemà 
de Sant Jordi, vam 
fer un homenatge 
a algunes de les 
llengües que, al 
costat del català i el 
castellà, es poden 
sentir actualment 
a Molins de Rei 
com a part de 
la cultura de les 
persones que en 
aquest moment 

viuen a la nostra vila. L’àrab, 
l’amazig, l’armeni, el fla-
menc, l’hindi, el guaraní, el 
georgià, l’anglès, l’urdú, el 
basc i el portuguès es van fer 
sentir en la lectura de poemes 
que vam organitzar conjun-
tament amb la Biblioteca el 
Molí i la Regidoria de Nova 
Ciutadania  a la sala d’actes 
de la nova Biblioteca. 

Servei Local de Català de 
Molins de Rei

Conversar, llegir, escoltar... tot 
és bo per aprendre una llengua

Es presenta el llibre que recull
les obres guanyadores i finalistes
del Concurs de narrativa  Mercè Rodoreda

Jesús Ballaz publica La música de la fe

Sentoments i Sentismes,
dos nous llibres de l’obra
de Sento Masià
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Les instal·lacions del Club 
Billar Eldense, de la ciu-
tat alacantina d’Elda, va 
acollir, els dies 8, 9 i 10 
de març, la Fase Final del 
Campionat d’Espanya de 
Jocs de Sèrie per Equips, 
corresponent a la tempora-
da esportiva 2018-2019.

Hi van participar un 
total de cinc equips:  C.B. 
Maracena, de Granada; 
l’equip valencià C.B Sueca; 
l’organitzador del torneig, 
el C.B. Eldense, i els equips 
catalans del C.B. Vic i la 
S.B. Foment Molins.

Cada equip consta de tres 
jugadors que intervenen en 
les modalitats de Banda, 
Quadre 47/2 i Quadre 71/2. 
El club molinenc hi va par-
ticipar amb quatre juga-
dors, que van anar rotant al 
llarg del campionat: Carles 
Tuset, Joan J. Barrientos, 
Antoni Gutiérrez i Álvaro 
Gómez.

El C.B. Vic va aconse-
guir la medalla d’or, amb 
8 punts; el C.B. Eldense va 
obtenir la medalla d’argent, 
amb 6 punts; les dues meda-
lles de bronze van ser per 

a la S.B. Foment Molins 
i el C.B. Sueca, amb tres 
punts cadascun, i la cin-
quena posició va ser per al 
C.B. Macarena, que no va 
aconseguir cap punt.

Amb aquests resultats, 
la S.B. Foment Molins va 
revalidar per tercera vega-
da consecutiva el tercer 
lloc aconseguit les dues 
últimes temporades i es va 
tornar a quedar a un pas 
dels dos primers llocs que 
donen accés a disputar el 
Campionat d’Europa.

Redacció

L’atleta molinenc Isaac 
Segura ha finalitzat la tem-
porada d’atletisme de pista 
coberta amb uns excel·lents 
resultats. El 3 de març pas-
sat es va proclamar campió 
de Catalunya sub-18 en la 
prova de 400 metres llisos.

El següent cap de setma-
na, el 9 de març, va obtenir 
el Subcampionat d’Espanya 
sub-18, en la mateixa prova, 
en el campionat disputat a 
València. En aquesta cursa 
va assolir un registre de 
48’95”, de manera que va 
trencar la barrera dels 49 
segons i va obtenir la vuite-
na millor marca de tots els 
temps de la categoria. La 

final d’aquesta prova va ser 
la més ràpida que mai s’ha 
corregut a l’Estat espanyol 
en categoria sub-18.

Redacció

La gimnasta del Club 
Gimnàs Molins de Rei Eva 
Villanova, que competeix a 
la categoria Via Olímpica 
5, va aconseguir repetir els 
resultats de la primera fase 
de la Copa Catalunya i va 
tornar a pujar al calaix més 
alt del podi després d’haver 
fet una molt bona competi-
ció en el campionat disputat 
els passats 30 i 31 de març 
al Pavelló Municipal de 
Gimnàstica de Salt.

En el mateix campio-
nat, la gimnasta molinenca 
Olga Romero va debutar 
com a gimnasta júnior en el 
nivell 9 de la Via Olímpica. 
Gràcies a la seva regulari-

tat durant la competició, va 
obtenir la tercera posició de 
la general.

L’equip de Via Olímpica 
3, format per Paula Díaz, 
Ona Ollé i Carlota Tomás, 
van pujar al lloc més alt 
del podi, ja que van que-
dar campiones de la com-
petició. I l’equip de Via 
Olímpica 2, format per 
Elena Domínguez, Aitana 
Mesa, Aina Rivas i Ariadna 
Soriano, van ser subcam-
piones per equips en la seva 
competició. 

En el nivell 7 de la Via 
Olímpica hi va competir la 
Georgina Guzmán, que va 
quedar quarta en la classi-

ficació general i va obtenir 
la tercera millor nota de 
salt i de barra, i en la cate-
goria Base 7 Petites, Xènia 
Coronas va aconseguir la 
quarta millor puntuació de 
l’aparell de terra i salt. 

A la Segona Fase de la 
Copa Catalunya, però en 
categoria Base, les gim-
nastes Irene Neiro, que 
competeix a Base 7 Grans 
B, va quedar tercera en la 
classificació general i Jana 
Monsalve, que participa en 
Base 2 Grans, va quedar 
subcampiona en la classifi-
cació general.

Anna Karubally

El darrer mes de març, con-
cretament el dissabte 23, 
el CATEC Vòlei Molins 
aconseguia mantenir la 
categoria després del seu 
debut aquesta temporada en 
la 1a Divisió Nacional del 
Voleibol estatal.

Ha estat un any difícil 
durant el qual la incerte-
sa ha acompanyat l’equip 
fins a la darrera jornada, 
quan la victòria a casa del 
CV Zaragoza Artemisa 
per 0-3 va certificar, per 
fi, l’objectiu tan desitjat 

per l’equip, comandat per 
l’entrenador Álex Pérez.

Ara toca preparar un 
nou projecte amb el mateix 
objectiu de mantenir-se a 
primera i, si pot ser, sense 
haver d’esperar a la darre-
ra jornada. El repte és 
aconseguir-ho amb una 
aposta ferma per jugadores 
de casa i reforços externs 
que apuntalin el projecte, 
sabedors que és una empre-
sa tan encoratjadora com 
il·lusionant.

Redacció

El CATEC Vòlei Molins es 
manté a Primera Nacional

Isaac Segura es proclama 
subcampió d’Espanya i campió de 
Catalunya dels 400 metres llisos

El Foment aconsegueix la medalla de bronze en el 
Campionat d’Espanya de Billar de Jocs de Sèrie

Eva Villanova en Via Olímpica 5 i l’equip 
de Via Olímpica 3 guanyen la  Segona Fase 
de la Copa Catalunya de Gimnàstica
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Jugadors dels equips de futbol sala de 2a Divisió

MERCEDES MOLINS
Jugadors drets: Dani, Rubén, Sergio, Albert, Wolf i Máximo

Jugadors ajupits: Alexandre, Albert, Francesc, Marc i Joan Ramon

FUTSAL M.R.
Jugadors drets: Quim, Iván, Bernis, Miguel Ángel, Miquel i Mingo

Jugadors ajupits: Marc, Alejandro, Joan, Javi i Sebas

T. OTTO  DIESEL
Jugadors drets: Vicenç, Juan, Miquel, Sergio, Dani i Albert

Jugadors ajupits: César, Carles, José Antonio, Juanfe i Albert

TALLERS MOLINS
Jugadors drets: Toni, Marc, Toni, Xavi, Rubén i Manu

Jugadors ajupits: Manel Jr., Manel, Sergio i Raúl

INTER MOLINS
Jugadors drets: Joan, Arnau, Jordi, Javi i Rafa

Jugadors ajupits: Pol, José Carlos, José Luis i José

PIBES
Jugadors drets: Soufian, Carmona, Álvaro, Jordán i Falco

Jugadors ajupits: Álex, Javi, Isaac, Joan i Toni

PINMA
Jugadors drets: Marc, Javi, Gerard, Ferran i Ricard

Jugadors ajupits: Mario, Albert, Xavi, Pol i Francisco

AUTOESCOLA QUERO
Jugadors drets: Miquel, Martí, Ferran, Cristian, Capdevila i David
Jugadors ajupits: Castaño, Sergi, Bernat, Ricard, Soler i Ramón
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VIU MOLINS
Jugadors drets: Brian, Francesc, Denis, Joel i Enric

Jugadors ajupits: David, Keko, Sergio i José

Aquest diumenge 7 d’abril 
es va fer la XIX Travessada 
Molins de Rei-Montserrat. 
Enguany, la participació ha 
estat de 501 inscrits, 214 
dels quals varen sortir de 
l’Escola la Sínia de Molins 
de Rei a les 7 h del matí 
amb un recorregut per 
endavant de 49,2 km. Una 
mica més tard, a les 8.20 
h, van sortir 235 participats 
des d’Ullastrell per partici-
par en la travessada anome-
nada “curta”, de 29 km de 
distància.

Aquest recorregut està 
guardat per 10 punts de 
control i avituallament, 
amb menjar, begudes i el 
mític entrepà de botifarra 
per esmorzar. L’itinerari 
transcorre per paratges 
naturals, alguns dels quals 
protegits, com ara el Parc 
de Collserola o l’espai 
del Puigventós, d’Olesa 
de Montserrat. Carenejant 
aquest últim paratge, es 
pot gaudir d’unes vistes 
espectaculars de la muntan-
ya de Montserrat i la serra 
de l’Obac, mentre et vas 
atansant cap a Monistrol. 
I concloent aquest tram, 
l’ascensió al monestir per 
les escales del cremallera. 

Cal dir que l’itinerari va ser 
modificat parcialment en 
relació amb altres edicions 
per salvaguardar els espai 
naturals, d’una banda, i, de 
l’altra, per les accions de 
les pluges torrencials de la 
tardor passada. 

La meteorologia es va 
comportar de forma benè-
vola gairebé tot el dia, però 
a mitja tarda la pluja hi va 
ser present. A primera hora 
del dia el cel era clar i la 
travessada es va anant des-
envolupant amb tota norma-
litat. El primer participant 
va arribar  a Montserrat a 
les 12.20 h, ja que va fer 
el trajecte corrent. El gruix 
dels participants va anar 
arribant de mica en mica 
a partir de les 15 h. Però la 
previsió i els núvols que es 
veien llunyans per la zona 
de Manresa feien preveure 
un final passat per aigua. 
Al voltant de les 16.30 h 
va caure una pluja molt 
forta amb calamarsa sobre 
la zona, la qual cosa va 
augmentar el grau de difi-
cultat de la travessada quan 
encara quedaven 200 parti-
cipats per arribar. Això va 
fer que hi haguessin aban-
donaments just a l’arribada 

al poble de Monistrol i que 
la resta de caminaires que 
van pujar fins a Montserrat 
arribessin completament 
xops per la pluja, a part del 
cansament pels quilòmetres 
acumulats. Tot i això, dels 
501 participants que van 
prendre la sortida, en van 
acabar la travessada 425: 
190 del recorregut llarg i 
235 del curt.

Volem agrair als prin-
cipals patrocinadors la 
seva col·laboració –Òptica 
Bofill-Bassons, Assessoria 
5 Sentits i Metges de 
Molins–, així com a la resta 
dels 96 voluntaris del CEM, 
Creu Roja, alumnes dels 
instituts Bernat el Ferrer i 
Lluís de Requesens, i els 
monitors de l’agrupació 
escolta Jaume Vives “El 
Cau”, la seva implicació en 
els controls de la travessada 
que ha estat més exigent 
atesa l’esmentada meteoro-
logia.

Ens tornarem a veure el 
proper any a la Molins-
Vilafranca 2020.

Salut i camins!

Comissió Molins-
Montserrat

La Molins-Montserrat reuneix al 
voltant de 500 participants 

El divendres 29 de març va tenir lloc a La Peni de 
Molins de Rei l’acte de lliurament de guardons de 
la demarcació l’Hospitalet-Baix Llobregat correspo-
nents a la 13a edició del premi Sambori Òmnium de 
Narrativa Escolar 2019. L’objectiu d’aquest guardó és 
promoure i divulgar la literatura i la narrati-
va catalana als centres educatius.

Hi van participar 35 centres educatius amb un total 
de 135 treballs, i es van premiar 18 treballs, 3 de cada 
categoria: Cicle Inicial de primària, Cicle Mig de 
primària, Cicle Superior de primària, Primer Cicle de 
secundària, Segon Cicle de secundària i batxillerat i 
cicles formatius. 

De la vila de Molins de Rei s’hi havien presentat 
narracions de 4 centres educatius, 3 de les quals van 
quedar finalistes: Escola La Sínia (Cicle Superior de 
primària) amb el relat titulat Slaba, d’Emma García 
Castellarnau; l’INS Bernat el Ferrer (Segon Cicle de 
secundària), amb el relat titulat Llibertat, de Kai Galí 
Munt, i l’INS Lluís de Requesens (Segon Cicle de 
secundària), amb el relat titulat Records o deliris, de 
l’Àlex Méndez Rams. 

En l’acte, conduït per Roger Cònsul i amenitzat pel 
grup Grallioli, es va lliurar a cada finalista, així com 
a cada centre, una constància d’haver quedat finalista, 
un record  i una bossa amb llibres. També se’ls va fer 
entrega del diploma de centre participant i el record. 
Finalment, se’ls va lliurar el llibre amb la publicació 
de tots els relats finalistes. 

Va cloure l’acte el president d’Òmnium Cultural 
Baix Llobregat tot remarcant el lema d’OC –llengua, 
cultura i país– i agraí a totes les persones la participa-
ció i que hagués estat possible fer l’acte. També hi va 
haver lloc per al record del centenari del naixement de 
l’escriptora de Balaguer, Teresa Pàmies. 

Comissió d’OC Molins de Rei

El 13è premi Sambori del Baix 
Llobregat i l’Hospitalet es lliura 
a Molins de Rei

Cedida pel CEM

Cedida pel CEM
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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 553 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

*




