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Xavi Paz, cap de llista del PSC-PSOE, ha estat escollit alcalde de la vila. Felicitem a 
la nova màxima autoritat del municipi i l'encoratgem en la seva gestió. Paz haurà 
d'encapçalar el Govern municipal des d’un consistori en minoria, format només per 

set regidors del total dels vint-i-un que completen el Ple, per la qual cosa haurà de comptar 
amb el suport necessari des de l'oposició per millorar la vila en benefici de tots els molinencs. 
Seria desitjable que el nou consistori tingués en compte totes les sensibilitats i actués amb la 
voluntat d’escoltar i acollir en positiu les propostes  provinents dels partits independentistes, 
que són majoritaris a Molins de Rei.

A la vila, com a molts municipis, amb els pactes per constituir majories als consistoris, els 
partits independentistes han perdut una gran ocasió per reafirmar la unitat d'acció enfront 
de la repressió que estan patint els nostres diputats pel seu compromís amb la defensa de la 
democràcia i les institucions. En les aliances postelectorals s‘ha valorat més la possibilitat 
d’accedir al poder i aplicar el propi programa que la fidelitat al projecte col·lectiu.

És evident que l'interès prioritari d'un consistori municipal són els afers locals i que, per 
tant, les aliances entre els partits s’haurien d'establir segons les coincidències en el model 
de vila que proposa cadascun, però en aquests moments excepcionals, amb presos polítics 
i exiliats, les forces polítiques compromeses en un objectiu comú d'alliberament nacional 
haurien d'actuar en coherència i prioritzar la unitat en aquest objectiu per sobre d’altres 
consideracions, una opció que no es contradiu amb governar la vila per a tots els molinencs, 
establint grans consensos en política municipal i comptant amb la participació de totes les 
formacions polítiques en proporció al seu grau de representació al consistori.

Després de la ruptura de la sociovergència (que ara no és descartable que es pugui reedi-
tar), causada per l'aplicació de l’article 155, el compromís en la defensa de les institucions 
catalanes va configurar una nova majoria al Ple municipal que va permetre als membres 
de la CUP –acompanyats per Junts per Molins i ERC– obtenir per primera vegada unes 
regidories al Govern municipal. Durant l’any i mig de govern tripartit independentista es 
va visualitzar que aquest pacte responia només a un objectiu nacional, ja que sembla que 
en la gestió diària del municipi les diferències entre els seus integrants van desdibuixar les 
polítiques municipals pròpies de cada formació.

Entenem, però, que les raons que van fer possible l’acord l’octubre del 2017 continuen 
plenament vigents,  de manera que totes les formacions polítiques haurien de fer un esforç 
per superar el propi discurs i no prioritzar interessos partidistes per davant de la situació 
d'excepcionalitat política que viu el nostre país. 

L’ANC de Molins de Rei ha anunciat que continuaran reclamant la unitat estratègica i 
d'acció entre tots els actors independentistes, però probablement la decisió de presentar una 
candidatura en solitari Molins per la República-Primàries Catalunya–, després de l’intent 
fallit d'impulsar una candidatura unitària del bloc independentista a la vila, ha contribuït 
a la dispersió del vot sobiranista i això ha perjudicat la majoria independentista al consis-
tori. 

Caldrà molta generositat  i visió de conjunt per aconseguir la unitat d'acció imprescindi-
ble per assolir els reptes de país.

Ambivalència o unitat d’acció

La inversemblant decisió d’Ada Colau d'acceptar de la mà de Manuel Valls els tres 
vots que li faltaven per accedir a l’Alcaldia i formar un govern de coalició amb 
el PSC-PSOE ens ha deixat bocabadats. Després de rebutjar els vots de Junts per 

Catalunya ha acceptat els d'un candidat molt més de de dretes i ferotgement anticatalanis-
ta, un artifici creat pels financers espanyolistes amb l’objectiu de neutralitzar el moviment 
independentista. Ha estat una decisió que ha comportat un gran descrèdit per a qui va ser 
una lluitadora a favor dels drets dels més desfavorits. 

“No serem aliats mesells i dòcils d’un suposat progressisme indiscutible.” Amb aquestes 
paraules, Ernest Maragall advertia la nova alcaldessa, impulsada per la parella Valls-
Collboni, dels perills d'accedir al poder gràcies als vots d’un polític professional impulsat 
per una operació de màrqueting en defensa d’un model de ciutat que, suposadament, està a 
les antípodes del projecte dels Comuns i que, a més, es permet la fatxenderia de no saludar 
el president de la Generalitat.

Una estranya sensació 
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Deixadesa 
a la carretera

A l’avinguda de Barcelona, 
és molt lamentable l’estat 
d’abandonament en què es 
troba actualment la vorera dels 
números senars, des del carrer 
Riera Bonet fins al xamfrà del 
carrer Riera Mariona.

La falta de neteja per part 
del personal que correspongui 
està omplint aquest indret de 
males herbes i plantes, en un 
lloc com aquest en què, a més, 
hi passen diàriament moltíssi-
mes persones.

No es pot comparar amb la 
neteja de la majoria de carrers 
del Centre Vila (encara que 
només fos passar de tant en 
tant una mànega amb aigua 
per netejar aquesta vorera), 
com sí que es fa en altres 
carrers de la vila.

Vicenç Joan Camps

Carta oberta de Molins de Rei ¿Serás su voz? a tots els 
grups polítics amb representació municipal

 
Des de l’entitat vilatana, vegana, antiespecista que treballa pels drets dels animals, 
“Molins de rei ¿Serás su voz?”, volem, primer de tot, mostrar el nostre reconeixement a 
tots els partits polítics i valorar la seva presuposada voluntat i motivació de realitzar una 
tasca que influeixi en l’evolució d’aquesta societat cap a una societat més justa, ètica, 
responsable, empàtica i, per què no?, amorosa, que treballi i s’involucri conscientment en 
el benestar, la dignitat, els drets i la llibertat de tots els éssers humans i no humans, i els 
animem a fer la seva tasca de govern en la pròxima legislatura amb el màxim sentit de 
responsabilitat, sensibilitat i respecte cap a tots els éssers que resten a l’empara de les seves 
decisions polítiques.

És per aquest motiu que els volem demanar que recordin i reflexionin sobre el fet que els 
animals no són, o no haurien de ser considerats, coses, objectes, eines, màquines de pro-
ducció, motors de tracció, objectes d’exposició, entreteniment ni productes.

Des de Molins de Rei ¿Serás su voz?, així com des d’una gran part de la societat, creiem 
que ha arribat el moment de deixar de celebrar qualsevol festa lúdica, reivindicativa o “soli-
dària”, qualsevol festa popular o míting polític a cop de botifarrada (a costa de l’explotació, 
patiment i assassinat de multitud d’éssers sensibles), així com també d’“entretenir” la pobla-
ció amb desfilades de cavalls esclaus estirant de pesats carros sota l’empara de l’excusa de 
la celebració d’una suposada activitat tradicional o cultural com és la mal anomenada Festa 
dels Tres Tombs, o del fet d’exposar animals mal anomenats “de granja” a la Fira de la 
Candelera, mentre s’emet el perniciós missatge que els animals són mercaderia (no hi ha 
animals de granja, sinó que hi ha animals que són obligats a néixer i malviure en granges i 
a ser assassinats a escorxadors). 

Per altra banda, caldria aprovar una reforma de l’actual ordenança municipal de pro-
tecció, control i tinença responsable d’animals, així com vetllar pel seu compliment, i 
seria també molt important oferir campanyes d’educació en l’empatia i el respecte envers 
els animals i de respecte i protecció del medi ambient.

Siguem conscients, ètiques, valentes i respectuoses, i restablim els drets i la llibertat 
que hem pres i denegat injustament als animals tal com reclamem que siguin restablerts 
els nostres drets i llibertats i els drets i la llibertat dels col·lectius humans oprimits per 
causes de discriminació per qüestions de raça, sexe, orientació sexual, de classe social 
o d’orientació política.

Els animals són éssers sensibles que mereixen ser respectats i la nos-
tra empatia i reconeixement envers els seus drets són una mostra de capaci-
tació i evolució per part de la nostra societat i dels seus representants polítics. 
Durant aquesta legislatura, ens tindran al seu costat per avançar en aquest inevitable 
i necessari camí que porta a assolir aquests drets i llibertats per a totes les oprimides.

Jaume Montmany
Coordinador de Molins de Rei ¿Serás su voz?

Togues i punyetes
Tothom que hagi hagut de passar per un jutjat o tribunal (ja sigui com a part direc-
tament interessada en el cas o simplement com a testimoni o perit) ha constatat que 
els actors principals de l’espectacle (jutges, magistrats i advocats) vesteixen d’una 
manera determinada: van amb toga. És l’uniforme, que en altres esferes de la societat 
també usen diversos professionals com ara els militars, els metges, els bombers, els 
mecànics, etc. (salvant les necessàries distàncies en cada una d’aquestes professions, 
és clar!).

Personalment estic en contra dels “uniformes”, especialment quan no ofereixen 
una utilitat pràctica. M’explico: els mecànics poden anar amb granota blau marí, per 
les taques; els bombers, amb vestits ignífugs i casc per seguretat... però quina utilitat 
tenen per als advocats, jutges i magistrats les togues (i, en el cas dels magistrats, també 
les punyetes)?

Durant els meus anys d’exercici de l’advocacia vaig haver de complir (sota adver-
timent de sanció) amb el que s’estableix en l’article 57.1 de l’Estatut General de 
l’Advocacia Espanyola (“Los Abogados intervendrán ante los juzgados y tribunales... 
vistiendo toga,...”) i en l’article 187.1 de la Llei Orgànica del Poder Judicial (“En 
audiencia pública, reuniones del Tribunal y actos solemnes judiciales, los Jueces, 
Magistrados, Fiscales, Secretarios, Abogados y Procuradores usarán toga...”).

Val a dir que això de les togues és una reminiscència romana i que, pel que sé, 
la majoria d’advocats no en tenen i usen (jo ho vaig fer sempre) una de les que el 
corresponent Col·legi posa a disposició dels seus “socis” i que, la veritat, de vegades 
(poques) caminaven soles per la manca d’una neteja periòdica un xic més freqüent.

És del tot evident que les més que notables mancances de l’Administració de 
Justícia a Espanya no venen derivades de l’ús de les togues, però potser una manera 
d’apropar-se a l’administrat podria començar, sense cap problema pressupostari per al 
Ministeri i/o la Conselleria, per l’eliminació d’aquesta anacrònica peça i engegar-la, 
simplement, a fer punyetes!

Josep Lluís Revenga Santos

El passat mes d’abril vaig 
comprar un descalcificador 
Whirlpool  a Am3 Aigua en 
Moviment S.L, del carrer 
Francesc Layret, 6, nau 3, de 
Molins de Rei. 

Un noi molt jove em va 
carregar l’aparell, de mane-
ra horitzontal, al maleter del 
cotxe. No se’m va donar 
l’opció de portar-me’l a casa 
ni semblava que sabessin que 
l’aparell havia d’anar dret (jo 
en aquell moment tampoc ho 
sabia, però, és clar, no ho 
havia de saber si no és el meu 
ofici).

En arribar a casa venia 
amb la tapa esquerdada i 
un bony al tub d’aspiració. 
Aquest bony provoca que el 
descalcificador no faci bé el 
cicle i, per tant, l’aparell, tot i 
ser nou, no funciona.

Això és el que em va fer 
saber el tècnic que va venir 
a casa a fer la posada a punt. 
Ell va informar l’empresa. 
L’endemà rebo la resposta de 
l’empresa a través de la seva 
Administradora. Em diu que 
Am3 es desentén i, a més, 
m’ho fa saber d’una manera 
airada i prepotent.

És ara quan, després de 
consultar un professional, 
m’informa que un descalcifi-
cador s’ha de transportar de 
forma vertical, ja que el pes de 
l’ampolla, amb la resina dins, 
pot produir ruptures a la resta 
de l’equip. És per això que la 

Problemes amb 
un descalcificador 
venut per Am3

tapa estava esquerdada i el pes 
de l’ampolla va abonyegar el 
tub d’aspiració.

Els vaig fer saber aquesta 
possibilitat, però s’escuden 
dient que porten 30 anys 
carregant aparells a furgone-
tes, camions i d’altres, i que 
això no els ha passat mai. No 
hi ha errors humans en aques-
ta empresa!

L’única opció que em 
queda, esgotades primerament 
les oportunitats d’acord amb 
l’empresa, és tirar endavant 
una denúncia i fer-ho saber a 
altres possibles consumidors 
perquè no es trobin amb el 
mateix problema.

Mònica
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Fes-te sentir!
Des de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de 
Molins de Rei es vol conèixer la realitat musical de la 
vila. És per això que demanem que els grups o solistes 
musicals a Molins de Rei es donin a conèixer mit-
jançant un directori de nova creació amb l'objectiu de 
difondre la música local a la vila.

Si esteu interessat a formar part d’aquest directori, 
us podeu inscriure on-line al www.molinsderei.cat/fes-
tesentir o escanejant el codi QR que apareix al cartell.

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

Punt Jove

Punt Jove

 

 

 

 

 

* Promoció vàlida del 26 de juny al 25 de juliol de 2019, per tractaments superiors a 3.000€

MAI ET SERÀ TANT FÀCIL
RECUPERAR EL SOMRIURE!

Carril, 12, bxs
08750 Molins de Rei

De dilluns a divendres de 10h a 14h i de 16h a 20h

Servei d’atenció al pacient:

936 805 470
Segueix-nos:
@DentalCatalunyawww.dentalcatalunya.catTel. 900 869 444

“Democràcia espanyola”...

Llibertat d’excepció
«Ara que és un fet que la societat reclama un pas més en això que hem acordat ano-
menar “democràcia”, ara que s’ha fet palès que els poders públics que haurien de 
protegir la ciutadania davant els abusos en realitat han demostrat girar-li l’esquena. 
En aquest moment en què s’ha pogut constatar que la corrupció ens està costant uns 
noranta mil milions d’euros l’any a Espanya, que els qui haurien de gestionar el bé 
comú en realitat s’han preocupat més del benefici personal; ara que els jutges surten 
al carrer reclamant més finançament públic per poder treballar i exigeixen poder 
administrar justícia de manera independent. (...)

Ara sí que podem dir que tenim els mitjans de comunicació menys fiables a escala 
europea, només per darrere d’Itàlia, perquè es constata que la informació que rebem 
respon més aviat als interessos del govern de torn i que per a això no tenen dubtes a 
mentir, manipular i difamar a qui calgui per als poders que continuen beneficiant-se 
de tot el que acabem d’enumerar. Sí, en aquest moment precís és quan, a més, vivim 
una de les regressions més grans en drets i llibertats que es recorden durant els més 
de trenta anys de l’anomenada “democràcia espanyola”. » (...)

Introducció –  Llibertat d’excepció – Beatriz Talegón Ramos  
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Processó del Corpus 

Aquesta processó no es feia el mateix dijous de la festivitat, sinó el diu-
menge següent, quan se celebrava la Festa Major petita del poble, i es feia 
a la tarda, ja que el mateix dijous se celebrava a la parròquia de Santa 
Creu d’Olorda. Era molt esperada i sortien molts vilatans al carrer, ja 
que aquesta processó tenia un caire més festiu i no un aspecte tan recollit 
com la de la Setmana Santa. Era més popular i no s’hi guardava tant de 
silenci.

Era  reservada als homes i joves, i molts d’ells, tal com era costum, 
estrenaven els seu vestit d’estiu. Mentre desfilaven també sostenien un ciri 
encès a la mà i intentaven de no aproximar-lo gaire per evitar els regalims 
de cera als pantalons.

Els nens i les nenes que havien fet la primera comunió aquell any, hi 
desfilaven abillats amb els vestits que havien portat aquella diada. Les 
nenes portaven un lliri blanc i tots ells anaven amb el llibret de la primera 
comunió i un rosari a les mans. També se solia portar penjada al coll una 
medalla que era una creu. Tots ells anaven amb guants blancs.

La processó del Corpus tenia un recorregut força llarg pels carrers 
de la vila. L’itinerari era sortint de l’església, cap a Pintor Carbonell, 
Jacint Verdaguer, Pintor Fortuny, Anselm Clavé, plaça de la Vila, Rafael 
Casanova, passeig Pi i Margall, la carretera fins al principi del pont, on 
es girava i d’allà es tornava per la carretera fins a ca la Mariona, on es 
girava una altra vegada fins a la plaça de la Bàscula, carrer Carril, Alfons 
II d’Aragó i Ignasi Iglésias.

En diversos llocs del seu recorregut s’aixecaven uns petits altars o 
capelles guarnits per la gent del veïnat i s’hi col·locaven testos i gerros 
amb moltes flors. S’acostumava a fer en algunes de les cases més populars 
de la vila que hi havia en el seu recorregut, però bastant sovint eren de 
famílies benestants. D’aquests altars, n’hi havia al Col·legi Sant Miquel, 
del carrer Pintor Carbonell; a cal Roviralta, del carrer Anselm Clavé; al 
carrer de Baix davant de la serra de cal Figueres; a la carretera n’hi havia 
a cal Falés i a la paret de l’edifici de La Caixa (cantonada amb passeig de 
Pi i Margall), i a la plaça de la Creu i també al carrer Major, cantonada 
amb el carrer de Balmes, entre altres llocs.

En arribar a aquestes improvisades capelles, es feien uns moments 
de parada, el Mossèn deixava la Custòdia sobre l’altar i donava la seva 
benedicció mentre els assistents s’agenollaven per resar unes oracions. En 
aquells temps hi havia una certa rivalitat per construir i embellir l’altar 
més bonic.

La creu i els cirials obrien el seguici religiós, acompanyats pels 
col·legis,  entitats locals i organismes oficials, tots amb les seves res-
pectives ensenyes i banderes. La bandera principal era portada per una 
persona o entitat a qui es volia distingir a causa de la seva preponderància 

social o cultural. També acompanyaven aquesta processó els gegants 
Miquel i Montserrat, juntament amb els nans, al so de timbal i flabiol. 
Era la nota folklòrica de l’acte. Els nans demanaven a la gent que els 
dipositessin unes monedes dins de les barretines que aguantaven amb les 
mans. Aquesta processó anava acompanyada d’una banda de música, que 
li donava més solemnitat.

També era costum que en alguns dels carrers del seu recorregut es 
guarnís el terra amb unes espectaculars catifes fetes amb serradures tenyi-
des de colors variats i també amb flors, pètals de roses i majoritàriament 
les típiques flors de ginestera de color groc. Amb tot aquest material es 
pintaven al terra unes sanefes i dibuixos força artístics.

Les dones i noies s’ho miraven al llarg de les voreres dels carrers 
i sobretot des de dalt dels molts balcons que estaven engalanats amb 
domassos o vànoves, i les noies que allà dalt s’estaven tiraven serpen-
tines i paperets als nois que hi desfilaven. Els nois assistents llançaven 
caramels, més o menys discretament, amb els quals prèviament s’havien 
omplert les butxaques, a les noies que els miraven des dels balcons.

Després de la proclamació de la Segona República l’any 1931 es van 
suprimir les processons, però l’any 1939, finalitzada la Guerra Civil, es 
varen tornar a autoritzar. L’últim any en què es va fer amb el seu recorre-
gut tradicional va ser el 1967, ja que durant els tres anys següents es va 
fer amb un recorregut pel voltant de l’església.

Viacrucis de Setmana Santa
Es feia el Diumenge de Rams a la tarda; algunes vegades també s’havia 

fet el vespre del Divendres Sant. Recorrien els carrers amb un itinerari 
establert des d‘anys enrere, ja que hi havia incorporades a les façanes 
d’algunes cases les catorze estacions de què constava. El capdavant del 
Viacrucis estava presidit pel Sant Crist, que portaven els homes, i a les 
baixades s’havien d’esforçar perquè amb el pes no caigués endavant. 
Al darrere hi anaven les autoritats i per les voreres hi desfilaven la resta 
d’homes, que portaven uns ciris encesos.

El seu recorregut era curt: sortint del temple parroquial cap al carrer de 
l’Església, carrer Major i, després de fer la volta per la plaça de la Vila, 
carrer de Baix, plaça de la Creu, carrer Major i pel carrer Ignasi Iglésias 
fins a tornar a l’església. Aquestes estacions que hi havia en el seu recorre-
gut estaven pintades sobre rajoles de ceràmica dins d’una fornícula en les 
façanes d’algunes cases. De totes elles, vuit ja no existeixen perquè s’ha 
enderrocat la casa, però actualment encara se’n conserven sis en els seus 
llocs d’origen. És d’agrair que, en el cas de dues més, com que s’havia 
enderrocat la casa antiga i s’hi ha construït al seu lloc un nou edifici, les 
han conservat.

Aquestes catorze estacions estaven col·locades en les façanes 
següents:   

I, a l’església; II, al carrer de 
l’Església, núm. 1 (encara existeix); 
III, al carrer Major, a la casa de cal 
Jandet (ja desapareguda); IV, a la plaça 
de la Vila núm. 24 (encara existeix); V, 
al carrer de Baix, a la casa de can Mas-
Rubí (ja desapareguda); VI, al carrer 
de Baix, en una casa ja desapareguda; 
VII, al carrer de Baix, a la casa de cal 
Vilagut (ja desapareguda); VIII, al 
carrer de Baix, núm. 24 (encara exis-
teix); IX, a la plaça de la Creu, núm. 4 
(encara existeix); X, al carrer Major, a 
la casa de cal Folch (ja desapareguda); 
XI, al carrer Major, al costat de les 
escales del carrer Balmes (encara exis-
teix); XII, al carrer Major, núm. 64 (ja 
desapareguda); XIII, al carrer Ignasi 
Iglésias, núm. 10 (encara existeix); 
XIV, església.

Durant els fets de la Guerra Civil, 
algunes estacions es varen dissimular 
emblanquinant-les i unes altres van 
ser trencades. En acabar la guerra, les 
trencades van ser refetes pel molinenc 
Joan Amat i Fisa, que era un molt bon 
dibuixant.

Vicenç Joan Camps

Les processons del Corpus i de Setmana Santa

Processó del Corpus de l’any 1914
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Les PICAM Dragons són 
de moment, i des que es van 
fundar, fa quatre mesos, el 
primer i únic equip espor-
tiu català en la categoria 
Breast Cancer Survivor 
(Supervivent de Càncer de 
Mama), específica d’àmbit 
mundial. Aquesta és una 
modalitat de piragüisme 
mil·lenària d’origen xinès 
que es practica fa més de 
2.000 anys.   

El passat dia 19 de maig 
vam participar en el segon 
Festival Internacional de 
Dragon Boats de Barcelona, 
però el primer en càncer de 
mama de casa nostra; això 
va ser al Canal Olímpic 
de Castelldefels i hi van 
participar més de 200 pira-
güistes de tot el món, sota 

el lema “Rema contra el 
càncer”. 

Cada diumenge al matí, 
les PICAM Dragons, un 
grup d’onze dones més qua-
tre de suplents, s’enfilen en 
una barca amb cap i cua de 
drac, i s’entrenen al port 
de Badalona, en el club de 
Dragon Boat d’aquesta ciu-
tat. 

I això, per què ho fan? 
Doncs, perquè aquesta dis-
ciplina, l’acció de remar, és 
molt adient en l’ajuda per 
recuperar la zona afectada 
per la mastectomia tant en 
l’aspecte físic com psico-
lògic. Podem dir que és un 
esport senzill de practicar, 
aviat s’hi pot competir i 
és molt social, que també 
és una premissa importan-

tíssima. És una eina que 
PICAM, en la seva recerca 
per facilitar al màxim la 
recuperació i el manteni-
ment de les dones operades 
de càncer de mama, posa a 
l’abast de les pacients que 
ho desitgin  perquè acon-
segueixin d’una manera 
alegre, divertida, distreta, 
fàcil i eficient plantar cara 
a aquesta malaltia, cosa 
que ja estan fent en altres 
països. La prova la tenim 
en la quantitat de partici-
pants que hi ha en tots els 
festivals d’arreu del món 
d’aquesta categoria.

M.Teresa Mariano
Voluntària de PICAM  en 

l’Àrea de Comunicació

Les PICAM Dragons són l’únic equip català 
format per supervivents al càncer de mama

La Màgia Familiar 
Solidària, a favor de la 
Fundació Vicente Ferrer, va 
arribar a Molins de Rei, el 
passat dia 2 de juny, a la 
Sala Gòtica. L’acte, a ini-
ciativa d’un grup de mags 
de Molins de Rei, va ser 
tot un èxit de públic. S’hi 
podien veure famílies amb 
nens petits que van gaudir 
de l’espectable, que va ser 
molt interactiu, ja que el 
públic assistent va contri-
buir de manera espontània 
en alguns jocs. 

Mags com l’Albert 
Camats van deixar bocaba-
dats els més menuts, com 
també en Sergi Armentano, 
que va fer una petita mostra 
dels seus trucs de màgia; 
tal com també va fer el seu 
germà, David Armentano, 
amb els seus poders men-
tals. Una de les actuacions 
més curioses, va ser la del 
nostre amic “animalista” 
Jaume Montmany, qui, amb 
un toc “hindú” (el tercer 
ull), va demostrar que pot 
llegir la ment humana, com 
també ens van demostrar les 

seves habilitats amb els jocs 
de cartes el Joan Ventura i 
el Dani Gómez. Això sí, no 
vam veure el truc i tampoc 
van explicar com ho feien. 

Gràcies a tots ells, la 
tarda del diumenge es va 
convertir en una tarda plena 
de màgia i grans i petits s’ho 
van passar d’allò més diver-
tit. Amb aquestes línies, i en 
nom de la Fundació Vicente 
Ferrer, volem agrair a tots 
ells la seva desinteressada 
col·laboració  com també la 
de les alumnes i la mateixa 
Montse Vidal, de la botiga 
Un Toc d’Art, les quals amb 
el seu treball, Fem Artesania 
Solidària, van contribuir 
també a fer realitat el somni 
d’una família a l’Índia: tenir 
un habitatge digne que farà 
que la seva vida sigui molt 
millor.  

A tots ells, i també a la 
gent de Molins de Rei que 
amb el seu granet de sorra 
ho han fet possible, nomes 
volem dir-los... gràcies, 
Molins de Rei!

Fundació Vicente Ferrer

El passat 14 de maig, la 
seu social de Fòrum XXI 
va acollir la presentació 
del llibre del metge Luis 
Lorenzo Roldán Levanta y 
anda en la India rural.  

Aquest metge treballa 
actualment a l’Hospital 
Viamed-Monegal, de 
Tarragona, i al Centre 
Mèdic de Torredembarra. 
Ha participat en projectes 

de cooperació al Sàhara i al 
Txad, i des de l’any 2003 
col·labora amb la Fundació 
Vicente Ferrer a Anantapur 
(Índia). L’any 2009 va fun-
dar, juntament amb altres 
traumatòlegs, l’Associació 
de Cirurgians Ortopèdics 
Voluntaris (ACOV) amb 
l’objectiu d’unir els com-
panys traumatòlegs amb 
inquietuds solidàries i 
necessitats de cooperar. 
Amb aquest projecte s’han 
arribat a fer més de 1.500 
intervencions quirúrgiques 
a l’Hospital Bathalapalli 
(Índia). També és membre 
de la Secció de Metges 
Cooperants del Col·legi de 
Metges de Tarragona. 

El seu llibre, en el qual 

es recull la seva experièn-
cia durant deu anys com a 
cooperant als hospitals de 
la Fundació Vicente Ferrer, 
porta per títol Levanta y 
anda en la India rural, nom 
que va triar per l’impacte 
que li va causar, des del pri-
mer dia de la seva arribada 
a l’Índia,  veure tants nens, 
de diferents pobles, que, a 
causa de malalties, en lloc 
d’anar drets, pràcticament 
s’arrossegaven per terra. El 
llibre descriu la seva apor-
tació solidària, ja que ha 
operant nens i nenes afec-
tats de diverses tipologies, 
com poliomielitis, mosse-
gades de serps, cremades, 
etc., per millorar la seva 
qualitat de vida i la seva 

inserció social. 
També fa un repàs de 

com es va trobar els hospi-
tals on operava, amb infra-
estructures molt deficients 
i amb un equip mèdic amb 
poca formació. Explica 
també tots els passos que 
va haver de seguir per tro-
bar entitats que poguessin 
finançar els equips mèdics. 

Actualment, el doctor 
Luis Lorenzo està preparant 
el seu viatge a l’Índia per 
seguir la seva cooperació. I 
tal com diu la primera frase 
del seu llibre, amb la qual 
parafraseja Vicente Ferrer, 
“la Felicitat comença quan 
aprens a donar, sense espe-
rar res a canvi”. 

Judit Herrera

Màgia Solidària per recollir 
fons per al projecte “Vivendes 
dignes contra la pobresa”, de la 
Fundació Vicente Ferrer

El metge Luis Lorenzo Roldán apropa la realitat mèdica de l’Índia
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Una vegada finalitzada la preinscripció de segon cicle d’educació infantil, pri-
mària i secundària obligatòria per al curs 2019-20, des de l’Assemblea Groga 
de Molins volem fer públic el nostre posicionament.  

Volem agrair a les famílies que molt majoritàriament hàgiu triat escoles i 
instituts de titularitat pública en primera opció. Aquesta és la millor garantia 
per al manteniment i la millora de la qualitat de l’escola pública de Molins.  

Les famílies hem d’estar ben tranquil·les en tot aquest procés de preinscrip-
ció i matrícula perquè sabem que l’escola pública, tota, és de qualitat. L’escola 
a la qual acabareu portant els vostres infants serà, sens dubte, la millor.  

Respecte al segon cicle d’educació infantil, aquest any, la Generalitat ha 
optat per reduir un any més els grups de P3 a l’escola pública i per mantenir 
l’oferta de l’escola concertada. A Molins de Rei, els darrers 5 anys, l’oferta de 
l’escola concertada s’ha mantingut fixa en tres grups (75 places), mentre que la 
del conjunt d’escoles públiques s’ha reduït de 10 a 8 grups (de 250 a 200 pla-
ces). És a dir, davant la davallada demogràfica, el Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya només actua reduint grups a l’escola pública, sense 
tocar la concertada, tot i que aquesta també està sostinguda amb fons públics. 

Segons les dades de què disposem, les famílies de Molins hem tornat a 
triar majoritàriament pública, de manera que gairebé s’ompliran les 200 places 
públiques de P3 del curs 2019-20. Això fa preveure que aquest curs serà un 
curs saturat, per sobre de les ràtios, quan els infants arribin a primària, ja que 
els darrers anys, la incorporació d’infants entre P3 i 1r se situa en més de 10 
alumnes. 

Una mostra d’això és el curs dels infants nascuts el 2012, els infants que ara 
fan primer. Aquest curs és el que va patir el primer tancament d’una línia de 
P3 a Molins (el Departament en volia tancar dues, però vam aconseguir entre 
totes que “només” en tanquessin una), perquè ens deien que no hi havia prou 
infants, i ara ens trobem amb tots els grups plens i en alguns casos amb més 
de 25 infants per aula.  

És per aquest motiu que des de l’Assemblea Groga demanem una baixada 
de la ràtio als grups de P3, perquè aprofitem la davallada demogràfica per, amb 
el mateix pressupost, millorar l’educació dels nostres infants i disposar d’un 
marge de places per als infants que s’incorporen a les nostres escoles després 
de P3. En aquest sentit, donem suport a la campanya de FaPaC per la baixada 
de ràtios, així com a les reivindicacions dels sindicats d’ensenyament expres-
sades a la vaga del passat 16 de maig en referència a aquest i a altres aspectes 
fonamentals per garantir la qualitat de l’educació pública catalana.  

A més, la reducció de ràtio millora la planificació escolar, ja que evita la 
concentració de vacants i de matrícula en determinats centres i millora la gestió 
de l’oferta i de la demanda de les famílies, alhora que també dona eines per 
lluitar contra la segregació escolar.  

També demanem, un cop tancat definitivament el procés de matriculació, 
que el Departament vetlli per fer complir les condicions de finançament dels 
centres privats concertats si aquests no arriben al mínim d’alumnes establert 
per grup. 

Pel que fa a la secundària obligatòria, en l’oferta inicial es va reduir un grup 
de primer de l’ESO a l’Institut públic Lluís de Requesens. El Departament es 
va comprometre a reobrir-lo en cas que fos necessari per garantir la matrícula 
de tot l’alumnat de Molins i el Papiol que triessin centres públics. Amb les 
dades de què disposem, sembla necessària la recuperació d’aquest cinquè 
grup de 1r de l’ESO a l’Institut Lluís de Requesens, així que recordem al 
Departament el seu compromís de no permetre que se superin les ràtios als 
primers de l’ESO del curs vinent.  

Pel que fa a la planificació de secundària, la previsió actual per als dos 
instituts públics de Molins de Rei és que no comenci a baixar la demanda de 

1r de l’ESO fins al curs 2024-25. És a dir, en els propers anys, els instituts 
estaran força saturats i es preveu un pic d’ocupació. Davant d’aquesta previsió, 
calen propostes de planificació que redueixin aquesta pressió i se’n faci una 
programació adequada. 

Per tot això, des de l’Assemblea Groga demanem als poders públics muni-
cipals que treballin amb els següents objectius: 

-A l’escola bressol: mantenir una oferta de places públiques suficient a 
les escoles bressol municipals i avançar cap a la gratuïtat d’aquesta etapa de 
l’educació.  

-Al segon cicle d’educació infantil i a educació primària: 
*Adequar la ràtio de P3 a la demanda del municipi i reduir-la a una ràtio 

base de 20 alumnes (decisió que depèn del Decret 75/2007 de la Generalitat 
de Catalunya). Aquesta mesura permetria millorar la qualitat i l’atenció a 
l’alumnat sense requerir de recursos addicionals. A més, permetria lluitar con-
tra la segregació escolar i l’acollida d’infants més enllà de P3 sense haver de 
superar els 25 infants per aula. 

Aquesta mesura és senzilla i hagués estat factible per al curs vinent si el 
Departament hagués reobert el segon grup de l’Escola Castell Ciuró que es va 
tancar el curs passat. 

*Si no s’aplica el punt anterior, cal revertir que el tancament de grups en 
l’oferta d’infantil i primària només afecti l’escola pública. Existeixen meca-
nismes legals per reduir els grups de la concertada i cal que el Departament 
d’Ensenyament els faci servir. Ens oposarem a qualsevol nou tancament de 
grup de P3 a les escoles públiques de Molins. 

I, en tot cas, cal garantir la pervivència dels 7 centres d’infantil i primària 
públics per la riquesa dels seus projectes educatius, pel seu arrelament i perquè 
són necessaris per al creixement demogràfic que es preveu que tindrà Molins 
de Rei. 

-Pel que fa a la planificació de secundària, cal encetar un debat entre 
tota la comunitat educativa de Molins i el Papiol. Centres públics, famílies i 
representants dels grups polítics municipals hem de trobar un espai de debat 
on acordar una resposta conjunta per gestionar adequadament l’increment 
d’alumnat que hi haurà durant els propers cinc cursos. Davant la realitat de 
disposar d’uns recursos limitats per a l’educació dels nostres infants, qualsevol 
proposta de planificació de la secundària afectarà el conjunt de la comunitat 
educativa i, per això, considerem que aquest debat conjunt és imprescindible 
per trobar la millor solució entre totes.  

-Pel que fa a l’educació universitària, des de l’Assemblea Groga de 
Molins volem manifestar el nostre suport i adhesió a la Iniciativa Legislativa 
Popular impulsada per l’alumnat, amb el suport de la comunitat universitària, 
que té per objectiu fer efectiva la rebaixa dels preus públics de la Universitat. 
I demanem que els grups municipals s’hi adhereixin, perquè aquesta mesura 
és indispensable per tal de garantir l’accés a la Universitat al màxim nombre 
d’estudiants. L’ensenyament superior ha de ser un bé comú, universal i lliure 
de qualsevol barrera econòmica, social i cultural, per generar així una societat 
més justa i cohesionada. 

Com sempre, des de l’Assemblea Groga de Molins treballarem perquè 
s’estableixin mecanismes de correcció que preservin l’equitat com a bé comú. 
Cal una planificació amb voluntat d’enfortir l’educació pública, de millorar la 
seva qualitat i de lluitar contra els desequilibris i la segregació. Aquesta pla-
nificació s’ha de fer des del Departament, però amb la participació activa dels 
Ajuntaments, centres educatius i famílies.  

Volem que les administracions vetllin per l’educació pública! 
Juntes, ho podem tot! Gaudeix la pública!  Creix amb la pública! 

Assemblea Groga de Molins 

Les demandes de l’Assemblea Groga per 
millorar l’educació en els centres de la vila  
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En el fons, solen ser somnis 
de bellesa dibuixats en el 
pas digne i lent de Walter 
White cap a la serenor del 
laboratori (Breaking Bad, 
2008-2013), en l’èxtasi 
d`horror i fascinació 
d’Scottie en contemplar “lo 
sinistre que ascendeix i es 
desborda” –en paraules del 
gran Eugeni Trias–  des del 
punt més alt de la torre, el 
mateix que penjat del cana-
ló, però  ja sense vertigen, 
la solemnitat ancestral, de 
ressonàncies bíbliques per-
què “Estaba previsto que 
la ciudad de los espejos 
(o de los espejismos) sería 
arrasada por el viento y 
desterrada de la memo-
ria de los hombres en el 
instante en que Aureliano 
Buendía acabara de desci-
frar los pergaminos, y que 
todo lo escrito en ellos era 
irrepetible desde siempre y 
para siempre, porque las 
estirpes condenadas a cien 
años de soledad no tenían 
una segunda oportunidad 
sobre la tierra” (Cien años 
de soledad, 1967).

Curiosament, en poc 
més d’un mes hem tingut el 
final, segons com, d’obres 
tan àmpliament populars 
com les dues pel·lícules 
The Avengers-Infinity war / 
End game, de les quals par-
larem en una altra entrega, i 
de sèries tan (re)conegudes 
com la sitcom sobre nerds 
o geeks, que a hores d’ara 
encara no distingeixo els 
termes (en qualsevol cas, 
i si em permeteu la irre-
verència, dit de persones 
fascinades per la tecnolo-
gia informàtica, les mate-
màtiques i la ciència fic-
ció): The Big Bang Theory 
(Chuck Lorre i Bill Prady, 
2007-2019, 278 episodis!) o 
l’alta fantasia de A Game of 
Thrones, GOT per als amics 
(basada en les novel·les de 
Georges R.R. Martin, amb 
guió de David Benioff i 
D.B. Weiss, 2011-2019, 
71 episodis). És evident 
que els finals d’ambdues 
sèries mostren com ha can-
viat la televisió. Dos grans 
èxits, sens dubte. Parlem 
de milions d’espectadors en 
tot el món (entre 25 i 44 
milions nets l’última tem-
porada de cadascuna d’elles 
només als Estats Units). 
Dues experiències visual-
ment i conceptualment 
molt diferents: la primera, 
sobre la premissa bàsica de 
la comèdia de situació nord 
americana tipus Friends, 

per entendre’ns; la segona, 
amb una mirada cinemato-
gràfica que ha acabat tren-
cant les barreres entre cine-
ma i TV definitivament. 

Però anem a pams.

The Big Band Theory
La SitCom més famosa de 
la història recent de la TV 
nord-americana  ha tin-
gut un capítol doble per 
acomiadar-se dels seus 
incondicionals, que en són 
legió, tot i que també té 
bastants detractors, perquè 
ridiculitza els Nerds/Geeks 
i, de pas, l’espectador mig 
que, davant la ignorància, 
no té més remei que refu-
giar-se en els riures enllau-
nats de la sèrie. Qüestió 
d’opinions. Jo sempre he 
tractat de riure amb ells 
més que riure’m d’ells 
(amb el personatge d’en 
Sheldon, reconec que m’ha 
estat difícil, tot sigui dit) i 
de pas aprendre coses en 
principi tan inversemblants 
per a mi com el concepte 
del gat de Schrodinger. En 
el doble capítol final, mol-
tes de les trames han acabat 
tancant-se d’una manera 
que, tenint en compte les 
reaccions en xarxes socials 
(i les de casa), semblen 
haver complagut la majo-
ria dels seguidors d’en 
Sheldon, Leonard, Penny, 
Howard, Raj, Bernadette i 
Amy... i després de 279 
episodis, la tasca no era 
gens senzilla, sobretot per 
la gran quantitat de petits 
i grans detalls que ens han 
acompanyat durant tants i 
tants anys. Jo hi era quan 
en Sheldon i en Leonard 
varen conèixer la Penny; 
quan la Penny va desco-
brir, tota sorpresa, que el 
gat de Schrodinger era viu; 
quan en Raj va poder parlar 
amb una dona per primer 
cop; quan en Sheldon va 
ser capaç d’abraçar algú 
un Nadal i poc després li 
van trobar l’Amy; quan en 
Howard es va guanyar el 
sobrenom de xococrispi 
camí de l’estació espacial; 
quan l’Stuart, i encara em 
sembla mentida, va trobar 
nòvia o quan finalment 
varen arreglar l’ascensor 
del seu edifici en el 215 
de South Madison Avenue 
a Pasadena, Califòrnia, 
i, millor encara, quan en 
Sheldon hi va pujar! 

Joc de Trons
De Joc de Trons pràcti-
cament s’ha dit, escrit, 

“youtubejat” o tuitejat tot i, 
per tant, qui realment vul-
gui saber molt més, només 
cal que ho demani a sant 
Google (hi trobarà des de 
la pàgina oficial fins a la 
fanszone més friky). 

Primer de tot voldria 
dir que un drama de fan-
tasia amb un substrat lite-
rari tan poderós només és 
comparable al d’El Senyor 
dels Anells, de Tolkien 
(de qui per cert estan a 
punt d’estrenar un bio-
pic), o d’alguns relats de 
Phillip K. Dirk (de Blade 
Runner a Minority Report), 
i això es nota. Les cinc 
primeres temporades de 
la sèrie d’HBO són una 
delícia: diàlegs plens de 
mala baba i una mala llet 
per donar i vendre, mentre 
anaven rodant caps i des-
filaven personatges a quin 
més negre i sanguinari. A 
través dels anys, i men-
tre hi havia material ori-
ginal del bo d’en George, 
la sèrie progressivament va 
anar augmentant seguidors: 
n’eren 9,3 milions inicials, 
fins que va arribar un punt 
que es va sortir de mare i va 
pujar fins als 32,8 milions 
als Estats Units en la setena 
temporada, que va culminar 
l’agost del 2017. I després, 
tots vàrem haver d’esperar 
dos anys per veure aquests 
últims sis capítols. Del con-
sum raonable d’un produc-
te de (alta) fantasia es va 
passar al consum de masses 
a escala mundial. A l’HBO 
no es recordava res sem-
blant (pensem que han pro-
duït Los Sopranos, Sexo en 
Nueva York, The wire, True 
detective,...).

Els darrers capítols han 
esdevingut autèntiques 
superproduccions (es parla 
de 15 milions de dòlars 
per capítol), rodats fins 
i tot en alta definició, i 
amb l’arribada de les pla-
taformes de streaming i 
el consum cada cop més 
individualitzat, semblava 
impossible que una sèrie 
aconseguís que grups de 

persones es congregues-
sin davant el televisor per 
veure plegades un capítol  
potser ja per última vegada. 
L’aparició de Netflix està 
fent que el ritual setmanal 
de veure un capítol se subs-
titueixi per una voracitat 
catòdica  que empeny cap 
al consum maratonià, ja 
que la plataforma penja tota 
la temporada d’una sèrie al 
mateix temps.

Joc de Trons, doncs, 
segurament ha canviat 
la televisió per sempre i 
no solament per la inver-
sió feta, pel paper de la 
dona –Cersei Lannister, 
Daenerys Targaryen, Arya 
i Sansa Stark o Brienne 
de Tarth no són simples 
comparses dels homes i 
tenen arcs argumentals pro-
pis–, per la seva capacitat 
de monetitzar el fanatisme 
dels seus seguidors a tra-
vés d’exposicions itinerants 
i del marxandatge, o per 
haver impulsat el turisme 
temàtic a Irlanda del nord 
o Girona, per exemple, on 
s’han rodat parts de la sèrie, 
per no parlar de les 132 
nominacions als Emmy o 
les 7 als Golden Glove, 
entre moltes d’altres. Totes 
aquestes xifres maregen i 
tot i que en conjunt és per 
a mi una obra més que 
notable i de referència, 
des que, per una banda, 
va perdre el seu referent 
literari (el procés creatiu 
d’en George R.R. Martin 
és molt més lent del que la 
indústria reclama) i, sobre-
tot, des que es va convertir 
en un fenomen tan global 
i, per tant, subjecte a la 
temptació d’acontentar els 
fans, per exemple, donant 
més protagonisme a qui 
no n’havia de tenir tant i, 
alhora, amb l’exigència de 
sorprendre’ls, encara que 
fos traint l’esperit i els sig-
nes d’identitat de la sèrie, 
el poder i l’ambició per 
sobre de tot, de què parla 
l’admirat Toni de la Torre. 

He de dir que quan vaig 
veure el capítol final no em 

va desagradar, però amb 
el pas dels dies li he anat 
trobant més pegues que 
encerts, més incoherèn-
cies difícilment salvables: 
Brand, el nou rei?, quan no 
feia ni dos capítols venien 
a dir que ell era una altra 
cosa, per sobre del bé i 
del mal –el corb de tres 
ulls–, per sobre de les pas-
sions humanes fins i tot; 
Tyrion, un Lanister, fent 
el discurs per escollir el 
rei?; Jon Nieve, tot d’una 
peça després d’haver matat 
Daenerys amb uns imma-
culats comprensius en lloc 
del fanatisme ratllant la 
idolatria vers la seva reina? 
Massa concessions,  massa 
preguntes sense una res-
posta coherent, fins i tot 
per al 50% dels fans. El 
cert és que ja aquell dilluns 
mateix, més d’un milió de 
persones s’havien unit a 
la petició que assegurava 
que els guionistes David 
Benioff i D.B. Weiss havien 
fracassat en la seva labor en 
no tenir material original 
per portar la història a la 
seva final veritable i recla-
maven que es tornés a rodar 
tota la vuitena temporada. 
Manca saber quin final li 
donarà l’autor de la nissaga 
literària, que aquest serà el 
debat que també ens espera 
a mig termini.

Potser no n’hi ha per 
a tant. De moment, a mi 
ningú em traurà l’angoixa 
d’aquella llarga nit en què 
Arya ens va salvar de la 
foscor freda i perpètua, o 
el matí en què Daenerys 
li agafa un atac i li dona 
pel genocidi a foc i drac, 
tot un sorprenent gir de 
guió força encertat al meu 
parer. De tota manera, aca-
bar la sèrie mostrant-nos 
com és la democràcia per 
als poderosos, o com si es 
tractés d’una Espanya qual-
sevol, amb un nou regidor 
al tro de ferro i amb un altre 
aconseguint la independèn-
cia del nord, no em digueu 
que no té la seva conya! 

Pere Jordi Munar  

End Game (s), part I
Que difícil tancar una bona sèrie, una bona pel·lícula, una bona novel·la!
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JOSEP FERRER 
(J.F.): A Molins de Rei 
vas estar lligat al futbol 
base tant masculí com 
femení i també al futbol 
sala. Quins records tens 
d’aquesta llarga etapa de 
la teva vida?

ÀNGEL ESPADAS 
(A.E.): Crec que és l’eix 
de la meva vida. Són tantes 
les persones que he pogut 
conèixer gràcies a treballar 
amb els nens que em va fer 
arrelar molt més al meu 
poble. Al final passen per 
les teves mans nens amb 
les seves famílies, pares, 
avis, germans, tiets i alguns 
d’aquests nens fins i tot han 
arribat a venir amb els seus 
fills. El cercle es va fent 
gran. Els èxits personals 
a la vida, fora de l’esport, 
els consideres com propis, 
perquè alguna cosa els vas 
deixar en la seva formació. 
Cal dir que mai he entrenat 
per treure “professionals”, 
sinó per educar en valors 
vàlids per a la vida.

J.F.: Aquest fort lli-
gam amb l’esport et va 
portar a obrir una boti-
ga d’esports al carrer 
Rafael Casanova. Costa 
molt guanyar-se la vida 
en aquest sector?

A.E.: Des que era nen 
havia estat el meu somni. 
Durant un temps va ser un 
bon negoci, però els temps 
canvien i els avenços del 
comerç electrònic han con-
vertit les botigues especia-
listes en reductes difícils de 
mantenir. Has de tenir molt 
d’amor al negoci que et 
dediquis per seguir venent, 
però els marges de benefici 
cada vegada són més petits. 
Llavors és quan has de tenir 
més disponibilitat horària, 
perquè els teus clientes no 
triïn altres ofertes on el baix 
preu sigui l’opció escollida. 
L’assessorament no té valor 
econòmic en aquest món. 
Cada vegada més, la botiga 
física, en la majoria de sec-
tors, queda reduïda a una 
botiga d’urgència o botiga 
d’elit.

J.F.: Ara fa tres anys, 
però, vas decidir tancar 
la botiga d’esports que 
tenies al carrer Rafael 
Casanova i vas marxar a 
Miami, als Estats Units. 
Per què?

A.E: No era el desig 
principal, però amb la crisi, 
la cosa estava complicada. 
Cada vegada teníem més 
vendes, però el marge no 
era suficient. Vam passar de 

vendre producte car a ven-
dre molt primer preu, ja que 
era la prioritat de la gent, 
sortir del pas. Nosaltres 
equipàvem molts equips, 
però els marges també eren 
molt reduïts, amb molts 
endarreriments en paga-
ments, etc. En definitiva, 
tot el que va significar la 
crisi en tots els sectors. Per 
altra banda, el propietari 
del local on estàvem ubi-
cats tenia altres plans, no 
arribàvem a un acord de 
renovació del lloguer i ja 
havia buscat un altre local, 
però qualsevol canvi signi-
fica una miqueta de por.

J.F.: Aquesta aventura 
americana no la fas sol, 
ja que t’acompanyen la 
teva dona i el teu fill. Us 
va costar molt prendre la 
decisió?

A.E.: La meva dona és 
cubanoespanyola i gràcies 
a ella i les relacions entre 
Cuba i els Estats Units 
podíem aconseguir el per-
mís de residència i de tre-
ball fàcilment. La decisió 
no va ser senzilla, malgrat 
que sempre havia estat la 
meva il·lusió treballar en el 
món de l’esport en la potèn-
cia mundial més gran de 
l’esport, on l’esport és un 

show. Però ateses les con-
dicions de crisi a Europa, 
que havíem de començar 
un nou projecte i que se 
sabia que Obama trauria 
aquest dret que tenien els 
cubans per anar a viure als 
Estats Units, vam pensar 
que el destí ens deia o ara 
o mai.  

J.F.: Què et va dir la 
família quan els vàreu 
comunicar que creuàveu 
l’Atlàntic i marxàveu a 
Miami?

A.E.:  La veritat és que 
va ser una decisió molt tan-
cada. La família de la meva 
dona està gairebé tota a 
Cuba o Miami i la majoria 
dels seus amics d’universitat 
ja eren a Miami. Per la 
meva part, dedicar tant de 
temps a la feina et va allun-
yant de la família i fins i tot 
dels amics. Vaig creure que 
era el moment de canviar, 
sortís bé o malament. La 
veritat és que vaig trobar 
suport en tot moment, per-
què les oportunitats s’han 
d’agafar quan apareixen.

J.F.: En aquesta aven-
tura americana, primer 
va marxar la teva dona i 
el teu fill, i uns mesos més 
tard et vas reunir amb 

ells. Per què?
A.E.:  Ells van marxar 

al febrer, just després de la 
Fira de la Candelera, i  jo, 
l’últim dia d’agost. Va ser 
una decisió de cop i volta. 
Obama anava a viatjar a 
Cuba i a casa discutíem 
sobre què havíem de fer. La 
meva dona no tenia gaire 
interès a marxar, perquè es 
trobava molt bé a Barcelona 
i ella és bastant poruga per 
canviar. Així que la nit que 
Syriza va guanyar les elec-
cions a Grècia, em van pas-
sar moltes coses pel cap i 
sense pensar-ho gaire vaig 
comprar dos bitllets per a 
la dona i el nen per a tres 
dies després, que seria just 
un parell de dies abans que 
Obama arribés a Cuba en 
visita oficial. Quan es van 
despertar els vaig donar 
la sorpresa. Jo no podia 
marxar amb ells perquè 
havia de liquidar la botiga 
i, a part, estava estudiant 
Tècnic d’Esports, espe-
cialitat pàdel, que seria un 
títol que em podria ajudar 
a homologar la resta de 
titulacions esportives que 
jo havia fet anys enrere. 
El destí obligatòriament 
seria Miami, on la meva 

Àngel Espadas viu a Miami

“L’americà valora molt el teu coneixement 
i el teu temps, i el paga sense discutir”

Àngel Espadas (Àngel Fernández Espadas) és un molinenc de 51 anys que des 
de fa tres anys viu a Miami, als Estats Units, on és el director i entrenador 
del Real Pádel Miami. Casat amb l’Arianna i amb un fill d’11 anys, l’Alan, 

l’Àngel és conegut a Molins de Rei per haver regentat durant 13 anys la botiga Angel 
Sports/Twinner del carrer Rafael Casanova. 

Nascut al barri de l’Àngel, va estudiar a l’Acadèmia Sant Jordi i al Liceo Escolar, 
i va fer el batxillerat a l’Institut Lluís de Requesens. Amb estudis d’Història i 
Geografia per la Universitat de Barcelona i Empresarials per la Universitat Oberta 
de Catalunya (UOC), abans de muntar la botiga d’esports va treballar durant 12 
anys a l’empresa Sandoz.

Amb els anys, l’Àngel ha fet de l’esport la seva professió. Als 5 anys va començar a 
jugar a futbol amb el Molins de Rei CF –“Tenia el Moreno i el Rivero d’entrenadors”, 
recorda–, fins que als 22 anys va anar a jugar amb l’altre equip de la vila, l’Incresa, 
“però per culpa d’una lesió només hi vaig poder estar mitja temporada”. Durant 
molts anys, l’Àngel va jugar a la lliga local de futbol sala i formava part d’un dels 
equips històrics de la competició: l’Àngel d’Aran. Va ser jugador i entrenador del 
Molins Lighton de futbol sala, equip que va arribar a jugar a la Primera Nacional, 
la tercera categoria estatal d’aquest esport.

En el seu currículum esportiu cal destacar que va començar la seva carrera 
d’entrenador al costat d’en Ramon Calderer, Josep Moratalla i Josep Samper quan 
van crear l’Escola de Futbol de Molins de Rei, i ara fa 25 anys va ser el primer entre-
nador d’un equip femení de futbol a la vila. També va treballar per diferents clubs 
catalans i de l’Estat espanyol com a cercador de nous talents i com a intermediari o 
representant de jugadors de futbol professional.

En el seu temps lliure, a l’Àngel li agrada llegir, escoltar música, anar al cinema, 
fer qualsevol activitat artística i a l’aire lliure, i també cuinar. Els qui el coneixen de 
prop diuen que és molt xerraire. En canvi, no li agrada anar de compres ni tampoc 
la vida nocturna.

Municipi de residència: Miami
Nombre d’habitants: 417.650 habitants; 5.333.945 
habitants en tota la seva àrea metropolitana (dades 
del 2013)
Superfície: 145,21 km²
Distància amb Molins de Rei: 7.530 km en línia 
recta; 10 h i 20 minuts en vol directe entre 
Barcelona i Miami, o més de 14 hores d’avió si 
s’opta per fer alguna escala
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dona té cosines que són 
com germanes perquè ella 
és filla única. I el nen i jo 
podríem adaptar-nos a poc 
a poc a l’anglès, ja que 
a Miami molta gent parla 
també espanyol.

J.F.: Vas anar a Miami 
sense tenir feina. Et va 
costar molt trobar-ne la 
primera?

A.E.: No va costar gaire, 
encara que fos de manera 
no oficial, ja que fins que 
no tramites tota la docu-
mentació, passa gairebé 
un any. Vaig estar pràcti-
cament un mes gairebé de 
vacances. Després d’estar 
set mesos sense veure la 
família, tenia ganes de 
recuperar el temps perdut 
i a més havia de tramitar 
papers. Quan vaig decidir 
treballar, de seguida vaig 
començar a  entrenar nens 
em un escola de futbol vin-
culada al Real Madrid, que 
es diu Real Miami FC. Un 
gran avantatge va ser que 
els entrenadors espanyols 
de qualsevol esport estem 
molt ben valorats i si és de 
futbol i ets de Barcelona, 
et posen catifa vermella. 
L’obsessió era que tingués-
sim un estil de joc semblant 
al Barça. 

J.F.: I a la teva dona?
A.E.: La meva dona ho 

va tenir una miqueta més 
difícil, perquè anar com 
a exiliada política cubana 
té unes obligacions admi-
nistratives altes. Ha de fer 
cursos, va haver d’estudiar 
per convalidar la carrera de 
Pedagogia de la Llengua 
Anglesa i fins que no vaig 
arribar jo, no va començar 
a treballar perquè, entre 
altres coses, no li era com-
patible treballar, estudiar i 
tenir cura del nen perquè 
fes una adaptació adequa-
da. Va començar treballant 
de caixera en un pàrking 
a la nit, mentre durant el 
dia estudiava per treure’s 
les llicències corresponents 
per treballar de mestra, que 
és el que fa ara, encara que 

ella pensava fer de mes-
tra d’anglès de nouvinguts 
llatins i està fent de mestra 
d’espanyol, que cada vega-
da està més de moda als 
Estats Units i, sobretot, a 
Florida.  

J.F.: Actualment, a 
Miami ets el director i 
entrenador d’un club de 
pàdel. Com va començar 
la teva relació amb aquest 
esport?

A.E.: El meu grup 
d’amics va començar a 
jugar a pàdel molt abans 
que jo i a mi no m’agradava 
gaire. Però com que es va 
posar de moda i tenia la 
botiga d’esports, vaig veure 
que havia de començar a 
jugar per saber de prime-
ra mà els productes més 
adequats per vendre, atès 
que l’assessorament és la 
clau de la botiga petita. En 
aquell moment es van obrir 
el Club de Pàdel Molins i 
Village Pàdel Club a Sant 
Feliu, al Polígon Industrial 
el Pla, i vaig començar a 
jugar. I com soc addicte 
als esports, vaig acabar 
enganxadíssim.

J.F.: A l’esport del 
pàdel se’l considera un 
esport elitista. És cert? 
Com és aquest esport?

A.E.: Una de les coses 
que no m’agradava del 
pàdel és que el promocio-
nava l’Aznar, amb totes les 
connotacions politiques i 
socials que suposava. Però 
amb el temps s’ha convertit 
en un esport molt popu-
lar i molt més a fora de 
Catalunya, on hi ha moltes 
instal·lacions públiques on, 
per exemple, per jugar una 
hora et pot costar 1 euro. 
I pales per jugar es poden 
trobar des de 25 euros. És 
a dir, que s’ha convertit 
en un esport molt assequi-
ble, també pel fet que per 
passar-s’ho bé no cal tenir 
coneixements previs de 
tennis ni una gran condició 
física. És un joc molt social, 
on la cervesa de després 
del partit és tan important 

com el partidet i en el qual 
poden jugar partits homes i 
dones junts i ser divertit.  

J.F.: La teva dona és 
professora d’anglès, 
però tu i el teu fill sabíeu 
aquest idioma quan vàreu 
arribar a Miami?

A.E.: Se suposava que 
havia de saber alguna cosa, 
perquè també tinc titula-
ció acadèmica. Vaig estu-
diar-lo des de nen com a 
extraescolar amb un mestre 
a l’Acadèmia Sant Jordi 
que havia sigut professor 
a UCLA, la Universitat de 
Los Angeles, el Sr. Josep 
Sabaté. Ja a l’institut va 
ser assignatura obligatòria, 
però seguia fent anglès a 
diferents acadèmies priva-
des, a la universitat, etc. La 
realitat, però, és que quan 
surts al carrer, és una altra 
cosa. 

El nen ha agafat ràpid 
l’anglès. La veritat és 
que el sistema educatiu a 
Florida és molt integrador 
i hi ha sempre professors 
ajudants per a qualsevol 
tipus de dificultat, ja sigui 
de coneixement de l’idioma 
o anomalies com autisme, 
Síndrome de Down o el que 
sigui. Gasten molts diners a 
poder integrar a tothom.  

J.F.: Us ha costat molt 
adaptar-vos al nou país, 
cultura, vida...?

A.E.: Adaptar-se a 
Miami és relativament 
fàcil, ja que la cultura és 
molt nostra. Es diu que 
Miami no és ben bé els 
Estats Units, sinó gairebé 
els Estats Units. Uns 30 km 
al nord de Miami comencen 
els veritables Estats Units. 
Segueixen havent-hi molts 
llatins, però ja parlen habi-
tualment en anglès i fan 
un altre tipus de vida més 
americana. A Miami podem 
comprar ben bé qualsevol 
menjar espanyol, bastant 
car, però se’n troba. Només 
el nostre fuet, del qual era 
addicte, i la sobrassada no 
els he trobat. I quan arriba 
l’època dels calçots, també 

els trobo a faltar!
J.F.: El fet que la teva 

dona sigui cubana i que 
a Miami hi hagi una gran 
colònia de cubans us ha 
fet més fàcil l’adaptació al 
país i a la ciutat?  

A.E.: Sí, però amb mati-
sos. El gran avantatge per 
a nosaltres és que igual 
que nosaltres, amb la crisi 
a Espanya, molts cubans 
que portaven molts anys a 
Espanya van decidir provar 
sort als Estats Units. I al 
cubà que ha viscut anys 
aquí i té passaport espanyol 
li agrada dir que és espanyol 
i no cubà. Vull dir que entre 
cubans es marquen bastants 
diferències culturals del qui 
acaba de sortir de l’illa, del 
que ve d’Europa (d’Itàlia 
també n’hi ha molts). Però 
Miami també és una ciu-
tat amb molts argentins, 
colombians, veneçolans, 
brasilers, mexicans, ita-
lians, francesos, portugue-
sos i al final ens hem de 
recolzar bastant entre tots 
perquè tots estem fora del 
nostre entorn. I tots estimen 
Espanya i en el meu cas, 
em fan arribar l’estima per 
Barcelona.

J.F.: A on viviu de 
Miami?

A.E.: Vivim en un poblet 
a prop de Miami que és 
Coral Gables, the city bea-
tiful (així se la coneix, no 
és una errada gramatical), 
amb molt estil espanyol. 
Ve a ser una mena de Sant 

Cugat del Vallès, amb mol-
tes cases molt maques i 
bastant tranquil, però amb 
ambient per a gent de mitja-
na edat. Vivim en un edifici 
d’apartaments, però només 
de dues plantes, i la veritat 
és que és un immoble antic, 
però la ubicació és genial. 
De fet, el cònsol d’Espanya 
viu a uns 500 metres. Estem 
entre el carrer Sevilla, 
Toledo, Almeria, Andalusia, 
Saragossa (tal qual) i altres 
ciutats espanyoles, però el 
més curiós és que per entrar 
a casa sempre hem de pas-
sar per Catalonia, que és el 
carrer que dona entrada al 
nostre carrer. És a dir que 
jo cada dia recordo la meva 
terra.

J.F.: El teu fill va arri-
bar a Miami amb 8 anys, 
en plena etapa de pri-
mària. Li ha costat molt 
el canvi o s’ha adaptat 
fàcilment?

A.E.: Li va costar bas-
tant de sortida. De cop i 
volta es troba que està fora 
del seu ambient, que el pare 
tampoc hi és. D’estar en un 
col·legi com el Sant Miquel 
a estar en un col·legi públic 
no gaire bo i on cada set-
mana entrava un immigrant 
llatí nou i a sobre les clas-
ses eren en anglès... No 
podia fer esport, quan ell 
hi estava acostumat, perquè 
la zona no té gaires condi-
cions i el transport públic 
en alguns llocs és pràctica-
ment inexistent per poder



12
núm. 556 juny 2019

fer els desplaçaments. Per 
sort, amb aquest panorama 
va trobar una mestra que va 
ser com un àngel que el va 
cuidar com si fos el seu fill 
i va acabar el curs amb les 
millors notes possibles. En 
començar el següent curs 
jo ja hi era i vam passar a 
viure a Coral Gables, on els 
col·legis són del millor de 
l’Estat de Florida i tot va 
començar a ser més fàcil. 
Ell parla ja millor l’anglès 
que l’espanyol i el català 
gairebé el va arribar a obli-
dar, però ara manté forca 
relació amb excompanys 
del Sant Miquel i pel seu 
compte va fent per apren-
dre català i també veure 
els programes infantils de 
TV3.

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

A.E.: Aixecar-me al vol-
tant de les 7 per portar el 
nen al cole. Preparar el dinar 
per quan venen la dona i el 
nen al voltant de les 3 i 
anar al gimnàs per entre-
nar i estar en bones condi-
cions; allà mateix aprofito 
per veure Netflix o portar 
a sobre algun AudioBook 
i anar treballant el meu 
anglès. Després, tornar a 
casa i treballar en projec-
tes futurs que espero poder 
tirar endavant aviat. Dinar i 
migdiada. i de 17 h a 22 h 
em toca treballar al club, ja 
sigui fent classes o gestió 
administrativa del club.

J.F.: I els caps de setma-
na què acostumes a fer?

A.E.: En l’aspecte labo-
ral, per a mi són els més 
forts, però sempre inten-
tem sortir. No soc d’anar 

a platges molt plenes i per 
anar a les que m’agraden 
he de desplaçar-me quasi 
una hora, com em passava a 
Barcelona, que m’agradava 
anar cap a Vilanova. I com 
que tenim piscina, tampoc 
trobo gaire a faltar anar a 
la platja. Però es diu que 
Miami és la ciutat del mar-
mol (o vas al mar o vas al 
mol (mall= centre comer-
cial) i jo no soc gens d’anar 
als centres comercials, 
m’angoixo aviat. Però, per 
sort, Miami té una acti-
vitat cultural i esportiva 
molt intensa, i sempre hi ha 
coses diferents per fer.

J.F.: Com és el caràcter 
de la gent? 

A.E.: És molt variat. 
Miami és una ciutat descon-
trolada per tota la gent que 
arriba nova, però, a la vega-
da, és molt acollidora per a 
tothom. Sempre dic que és 
una barreja de la Barcelona 
dels 70 i l’Eivissa dels 80. 
I els americans són gent 
molt educada (segons el 
seu concepte d’educació) i 
molt donats a ajudar si tens 
un esperit integrador. Potser 
s’assemblen una miqueta 
als catalans, que, vist des 
de lluny, sembla que siguin 
distants, però si fas amistat 
és una amistat forta i real. 
El meu anglès no és bo, 
però la gent s’esforça molt 
a ajudar-me. Si vas amb 
una actitud d’«aquí som 
més llatins que gringos», 
és evident que l’americà 
no et mirarà amb bons ulls 
perquè es troba envaït.

J.F.: Els americans fan 
un espectacle de qualse-
vol esdeveniment, cultu-

ral, esportiu, social... Per 
què?

A.E.: És propi d’ells. Tot 
va envoltat de show. Si vas 
a un partit de bàsquet, per 
exemple, podries oblidar-te 
fins i tot que estàs al bàs-
quet a meitat de partit, per-
què són tantes coses les que 
envolten el partit que el de 
menys és el bàsquet. Crec 
que és una manera de veure 
la vida. L’americà treballa 
molt i després vol gaudir 
del seu temps també d’una 
manera intensa. També, 
com als catalans, els agra-
dar molt viatjar, sobretot 
a Europa, perquè la cultu-
ra europea els crida molt 
l’atenció i per a un americà 
de classe mitjana, viatjar 
a Europa, especialment a 
Espanya, és relativament 
barat. Ells diuen Work hard 
and play hardest (treballa 
fort i passa-t’ho bé encara 
més fort).

J.F.: Un dels debats 
que hi ha a Catalunya i 
a l’Estat espanyol és la 
possible privatització de 
la sanitat pública. Als 
Estats Units, la sanitat 
és de pagament. Per la 
teva experiència, és bo o 
dolent disposar d’un sis-
tema sanitari privat on els 
ciutadans hagin de pagar 
per poder ser atesos?

A.E.:  Com a ciutadà és 
molt millor tenir un sistema 
sanitari públic, és clar, però 
hem de veure si l’Estat és 
capaç de suportar-lo al cent 
per cent. Potser un siste-
ma intermedi en el qual 
les aportacions al sistema 
sanitari tinguessin molta 
relació amb els ingressos i 
patrimoni, i que a la vegada 
garantissin l’assistència al 
100% en casos de malal-
ties greus a tothom, encara 
que fos a qualsevol sense 
possibilitats de fer front a 
factures altíssimes, podria 

ser una solució de futur. 
Perquè com a societat està 
clar que no pots permetre 
que qualsevol hagi de morir 
perquè no pot pagar una 
factura d’un medicament.

J.F.: I el sistema educa-
tiu, com és? Les univer-
sitats són tan bones com 
ens diuen?

A.E.:  El sistema educa-
tiu és diferent. Alguna gent 
et dirà que és millor i una 
altra que és molt dolent. 
A casa, com a educadors 
creiem que és diferent, però 
ens agrada. No tenen tanta 
preocupació per la cultura 
general. Dependrà de cada 
casa el que vulguis que 
el teu fill aprengui, però 
està més orientat al camp 
laboral. I està clar que les 
universitats són bones en 
aquest aspecte almenys i a 
l’hora de facilitar la transi-
ció laboral dels estudiants 
cap al món laboral. Em 
parlaven d’unes dades que 
diuen que el 80% dels estu-
diants estan treballant del 
que han estudiat abans dels 
sis mesos després d’acabar 
els seus estudis i amb una 
salari anual mitjà de 50.000 
$ a l’any. Crec que qual-
sevol estudiant universitari 
espanyol signaria entrar en 
una universitat amb aques-
tes perspectives, encara 
que hagi de demanar un 
important préstec que haurà 
de pagar quan comenci a 
treballar.

J.F.: Què opines de 
la gestió del president 
Donald Trump?

A.E.: Parlar-ne no és 
fàcil. Per començar és un 
personatge estrany en el 
món de la política. Partint 
d’aquí, diria que alguna 
cosa ha vingut a remoure 
quan ningú se l’estima. 
Tenim que és una persona 
sobretot mal educada, no té 
cap sentit de l’educació ni 

de la mesura, però no és tan 
imbècil com sembla.

J.F.: Miami és tan eli-
tista com ens venen a les 
pel·lícules?

A.E.: Miami és elitista. 
Diuen que volen convertir-
se en el Mònaco americà, 
però com qualsevol ciu-
tat té els seus contrastos 
i hi ha gent que guanya 
molt, gent que guanya poc 
i molts vagabunds, perquè 
és un lloc que, gràcies a la 
temperatura de tot l’any, és 
més fàcil viure al carrer. 
Miami és la ciutat del màr-
queting. El “postureig” és 
molt típic aquí. Quan escric 
les respostes d’aquesta 
entrevista s’està jugant el 
torneig de tennis de Miami. 
Doncs tothom ha de deixar-
se veure pel torneig encara 
que no li agradi l’esport i 
menys el tennis. A les fires 
d’art, de teatre, de cinema, 
etc. passa el mateix, has 
d’anar-hi. Una mentalitat 
de poble en una gran ciu-
tat!

J.F.: És car viure a 
Miami i als Estats Units?

A.E.: Si mirem amb les 
diferències de salari, viure 
a Estats Units no és car. 
És car viure al carrer com 
ens agrada a nosaltres: bars, 
restaurants, etc. I viure a 
Miami es caríssim. 

J.F.: Si vinguéssim de 
visita a Miami, què és el 
que no ens hauríem de 
perdre?

A.E.: Hem de diferenciar 
Miami Beach de Miami, 
que és una ciutat en for-
mació que destaca més pel 
seu ambient que per ser una 
gran ciutat. Tenim molts 
gratacels i poca cosa més. 
S’ha de visitar Lincoln 
Road i Ocean Drive, on surt 
tothom a qualsevol cosa que 
es gravi per Miami Beach, 
que ve a ser un Benidorm 
o Marbella dels 90, però 
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amb gent que es cuida mol-
tíssim el cos. No em per-
dria anar als Everglades, 
amb els pantans on passejar 
amb els Airboats i veure si 
tens la possibilitat de tro-
bar un aligator, el cocodril 
americà; visitar Wynwood, 
una zona d’oci famosa pels 
seus murals, cada vega-
da més treballats. Coral 
Gables o Key Biscayne 
són zones residencials molt 
maques, perquè la natura-
lesa és maquíssima i molt 
verge encara. I, sobretot, 
l’oportunitat de sortir amb 
vaixell i fer una volta pels 
voltants de la costa de 
Miami i prendre el sol en 
alguna de les illetes del vol-
tant. I per als amants de les 
compres és imprescindible 
visitar qualsevol dels out-
lets que tenim, que són dels 
més grans del món. 

J.F.: I de l’Estat de 
Florida, què és el que 
hauríem de visitar?

A.E.: Tot l’Estat sencer. 
És un paradís pràcticament 
verge, on hi ha platges 
maquíssimes a la costa oest 
molt semblants a les del 
Mediterrani i amb poca gent. 
Evidentment, Orlando i els 
moltíssims parcs temàtics, 
com Disney, Universal, 
Legoland, etc. També, les 
instal·lacions de la NASA a  
Kennedy Space Center i el 
Museu Nacional d’Aviació 
Militar a Pensacola. També 
m’agrada molt Ocala, la 
capital mundial del cavall.

J.F.: Tot i que els Estats 
Units no es caracteritzen 
per disposar d’una bona 
gastronomia, quins són 
els plats típics de la zona 
on vius?

A.E.: A la zona on vivim 
hi ha de tot i de tots els 
països, però per destacar 
alguna cosa m’ha sorprès 
la cuina peruana, que jo 
no coneixia i és una barre-
ja entre cuina espanyola i 
cuina japonesa, dues cul-
tures amb molta influèn-
cia a Perú. La cuina típica 
americana és més extensa 

del que pensem, però es 
basa molt en les carns ros-
tides amb diferents tipus 
de llenya i moltes coses al 
forn. Com que és una cuina 
lenta, s’acaba menjant tot el 
contrari, el fast food (men-
jar ràpid) típic americà. 

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

A.E.: De Miami 
m’emportaria el sol tot 
l’any i sobretot una cosa 
molt important dels Estats 
Units: aquí vals el que 
siguis capaç de produir. La 
teva nacionalitat, la teva 
edat o les teves condiciones 
personals no li interessen 
a ningú. De fet, als currí-
culums hi ha dades que no 
es poden demanar i molt 
menys fotos. Hi ha molta 
gent que arriba gran, com 
jo, i tens multitud d’ofertes 
laborals boníssimes, impen-
sables en un país com el 
nostre. I també, l’actitud 
sobre els preus. L’americà 
valora molt el teu coneixe-
ment i el teu temps, i el 
paga sense discutir. Els lla-
tins per a això som bastant 
pitjors, sobretot els espan-
yols: quan demanen preu 
per fer classes de pàdel, 
sempre estan discutint que 
són molt cares respecte a 
Espanya, però, en canvi, 
ells no valoren que estan 
expatriats per empreses 
espanyoles i estan cobrant 
potser 3 o 4 vegades més 
que a Espanya i no volen 
pagar la mateixa proporció 
pels serveis que reben.

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

A.E.: A part dels amics, 
trobo molt a faltar el trans-
port públic. El transport 
públic als pobles és bo i 
gratuït, però comunicar-se 
entre pobles és difícil i has 
de fer servir cotxe sí o sí i, a 
més, el trànsit és caòtic.

I Internet. Encara que a 
les “pel·lis” veiem aquelles 
descàrregues tan ràpides 
per poder copiar i fugir, 

aquí, Internet amb fibra 
òptica està entrant ara i tro-
bes companyies que venen 
oferint el servei d’Internet 
amb un router d’aquells que 
feien una trucada per con-
nectar. També trobo a faltar 
l’educació mediambiental, 
el reciclatge, moltes cose-
tes que han sigut la nostra 
forma de viure sempre. 

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

A.E.: Marxar ara fora no 
té res a veure amb el pas-
sat. Amb Whatsapp i xarxes 
socials com Facebook o IG 
no perds el contacte amb 
el poble. 

J.F.: En aquests tres 
anys que porteu a Miami 
heu retornat a Molins de 
Rei?

A.E.: No. L’any passat, 
la meva dona i el nen van 
estar a punt de viatjar, però 
finalment es van solidarit-
zar amb mi i es van quedar 
a casa. El problema és que 
vaig fer una errada adminis-
trativa i de moment no puc 
sortir i tornar a entrar als 
Estats Units. Puc estar aquí 

treballant i pagant impos-
tos, però no sortir i tornar a 
entrar. Si fos una cosa greu, 
sí que podria sol·licitar una 
excepcionalitat, però amb 
l’actitud tan variable de 
Trump, podria canviar les 
lleis d’immigració i que-
dar-me sense poder entrar. 
De totes maneres, crec que 
estem molt a prop de solu-
cionar els problemes que hi 
havia. Si no els soluciono 
jo per a aquest estiu, crec 
que la dona i el nen passen 
de mi i se’n van de vacan-
ces a Molins de Rei.

J.F.: La família i els amics 
t’han vingut a veure?

A.E.: D’amics ja n’han 
vingut uns quants, però de 
la família ningú. Un viatge 
a Miami no és gens econò-
mic i si fas el salt als Estats 
Units, la gent també vol 
anar a altres llocs i ja es 
disparen els pressupostos.

J.F.: Miami és un lloc 
de pas o tens pensat que-
dar-t’hi molts anys?

A.E.: El veig com un lloc 
de pas, però mai se sap. La 
realitat és que m’agradaria 
anar pujant cap al nord de 

l’Estat i, més tard, a altres 
estats de la costa oest, 
com Nevada o Califòrnia, 
i fins i tot un petit temps 
m’agradaria anar a treba-
llar a Hawaii. La condi-
ció és poder tenir calor tot 
l’any, amb un clima més 
o menys semblant al de 
Barcelona. Així que Nova 
York o Washington queden 
descartats. Però fa 10 anys 
pensava que no sortiria mai 
del poble. El pàdel està 
creixent i les ofertes poden 
arribar de qualsevol lloc. 
Fins i tot n’he tingut per 
anar a Qatar! 

A Miami visc bas-
tant més tranquil. Sortir 
de la rutina m’ha fet més 
jove, amb nous reptes, 
nous incentius i s’hi viu 
bé, encara que el procés 
d’integració total a Miami 
diuen que dura al voltant 
de 5/6 anys. L’estada aquí 
també depèn del futur de 
l’Alan, el meu fill. Tot i que 
ell sempre pensa que vol 
tornar al poble, de moment 
creiem que la seva forma-
ció aquí l’ajudarà moltís-
sim en el futur.
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El passat 27 de maig es van 
iniciar les obres de reforma 
de l’avinguda de València i 
Barcelona. L’antiga carre-
tera passa a ser d’un sol 
sentit entre la plaça de la 
Bàscula i el passeig del 
Terraplè durant els vuit 
mesos que està previst que 
durin les obres. 

Mentre s’executi la 
reforma, tots els vehicles 
que vulguin desplaçar-se 
en direcció a Sant Feliu 
de Llobregat hauran 
d’utilitzar l’itinerari alter-
natiu habilitat als carrers 
de la Verge del Pilar i de 
Felip Canalias. Els busos 
interurbans que passen per 
aquest punt modifiquen els 
seus recorreguts i se n’han 
reubicat algunes parades. 
L’horari d’obres serà de 8 
h a 18 h. També és possible 
que es treballi alguns dissa-
btes al matí, fins a les 14 h.   

El projecte de renovació 
de la carretera s’executarà 
en diferents fases. La pri-
mera comprèn el tram entre 
el passeig del Terraplè i 
el carrer de Josep Folqué,  
inclosa la plaça de la 

Bàscula. Les obres han 
començat pel costat riu i 
després continuaran pel 
costat muntanya. D’aquesta 
manera, sempre hi haurà un 
carril per circular en direc-
ció Quatre Camins, però 
en sentit contrari s’haurà 
d’utilitzar l’itinerari alter-
natiu, tal com ja hem indi-
cat. 

Segons s’informa 
des de l’Ajuntament, en 
tot moment es garantirà 
l’accés amb vehicle privat 
fins a l’estació de RENFE i 
es mantindrà l’ús dels pàr-
quings privats a la zona 
afectada per les obres. Les 
places d’aparcament en 
zona blava s’han desplaçat 
al carrer Verge del Pilar. Pel 
que fa a les zones de càrre-
ga i descàrrega es mantin-
dran en els mateixos punts 
on estan ara. Mentre durin 
les obres, els contenidors 
de brossa es ressituaran 
i s’instal·larà un sistema 
d’enllumenat provisional.

Aquesta reforma s'ha 
iniciat dos anys després 
que, per votació popular, 
es decidís eixamplar les 

voreres de la carretera i 
remodelar la plaça de la 
Bàscula, opció que va obte-
nir el 35,74% dels vots de 
les 1.854 persones que van 
participar a la consulta orga-
nitzada per l’Ajuntament. 
L’alternativa de deixar els 
usos de la carretera tal com 

estava abans de la reforma 
va obtenir un 33,41% dels 
vots i la que incorporava 
un carril bici, el 30,86% 
dels vots.

El projecte ha estat 
impulsat per l’Àrea 
Metropolitana de 
Barcelona i té un pressu-

post de 2.088.529 euros. 
L’Ajuntament ha des-
tinat 1,5 milions d’euros 
del pressupost del 2019 a 
l’execució d’aquestes obres 
de reforma d’una de les 
vies de comunicació més 
importants del municipi.

Redacció

Les obres de reforma de la carretera ja estan en marxa

Plànol cedit per l’Ajuntament de Molins de Rei

El dijous dia 9 de maig, a la 
cruïlla del carrer de Rafael 
Casanova amb el carrer 
del Molí, es va produir una 
curiosa incidència quan un 
tràiler que portava cotxes 
nous de la marca Renault, 
procedent de Valladolid, no 
va calcular bé la maniobra 
del gir d’aquest camió tan 
llarg i la part del davant 
gairebé es va encastar amb 
l’edifici i un piló de la 
vorera. En intentar manio-
brar marxa enrere, gairebé 
arrenca, amb la part poste-
rior, un fanal amb el senyal 
de trànsit que hi ha.

El xofer, cada vegada 
que intentava una nova 
maniobra complicava enca-
ra més la situació. Amb 
l’ajuda de les persones pre-
sents i la col·laboració de la 
Guàrdia Urbana, després de 
mitja hora de maniobres va 
aconseguir sortir d’aquesta 
situació. 

Després del col·lapse de 
vehicles que es va originar 
al seu darrere, la Guàrdia 
Urbana va tallar la circu-
lació des de la cruïlla del 
carrer Verdaguer amb la 
plaça de l´Ajuntament i va 
desviar el trànsit des de 

les 9.45 h fins a les 10.15 
hores.

Per altra banda, va 
ser requerida la Brigada 
Municipal per desmuntar 
els dos bancs per seure 
que hi ha en aquest lloc 
per poder facilitar més les 
maniobres del tràiler.

Després de preguntar al 
xofer com va ser possible 
que entrés pels carrers del 
Centre Vila amb aquest 
tràiler tan llarg, va comen-
tar que ell va seguir les ins-
truccions del seu GPS.

Text i fotos
Vicenç Joan Camps

El dimecres 15 de maig, a 
les 10 del matí es va proce-
dir a arrencar les cinc pal-
meres que hi havia al carrer 
de Sant Isidre, al barri del 
Canal.

Aquestes cinc altes pal-
meres eren bastant populars 
i formaven part d´aquest 
indret des de feia molts 

anys, però en el transcurs 
del temps es varen fer molt 
altes i, a causa de l’estretor 
del seu tronc, en dies de fort 
vent es balancejaven molt, 
amb el perill que es tren-
quessin i causessin danys 
als vianants o als cotxes allà 
aparcats.

Vicenç Joan Camps

Un tràiler queda atrapat al carrer Rafael Casanova Adeu a les palmeres
Vicenç Joan Camps
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Una desena d’empreses de 
Molins de Rei del sector 
de l’automoció i la mobili-
tat han decidit col·laborar 
entre elles amb l’objectiu 
de millorar els seus nego-
cis. Aquesta és el princi-
pal acord de la primera 
Trobada de la Indústria de 
l’Automoció que, organit-
zada per l’Ajuntament, es 
va fer el passat 6 de maig.

L’objectiu de la troba-
da era reunir els professio-
nals vinculats al sector de 
l’automoció i la indústria 

auxiliar de components amb 
seu a Molins de Rei per tal 
de crear sinergies entre les 
empreses. També es busca-
va afavorir el desenvolupa-
ment conjunt de projectes 
tecnològics que permetin 
fer front a la situació pre-
sent i futura d’un sector 
que travessa un moment 
en el qual l’aparició de 
noves solucions de mobili-
tat n’està fent desaparèixer 
d’altres de tradicionals. 

Redacció

Les empreses d’automoció 
estableixen vies de col·laboració

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa

L’Ajuntament ha renovat 
els ajuts a les entitats de 
la vila que agrupen bona 
part del teixit comercial. Es 
tracta d’ajuts econòmics, 
destinats a programar acti-
vitats de promoció comer-
cial durant tot l’any, per 
valor de 39.464,64€. També 
s’atorga una subvenció per 
la contractació d’una per-
sona aturada fins a finals 
de l’any 2020, perquè ajudi 
aquestes entitats en la seva 
gestió diària.  

El conveni amb la 
Unió de Botiguers és de 
34.210,56€ per a la gestió 
de la dinamització comer-
cial i l’organització de les 
respectives activitats durant 
l’exercici 2019. El conveni 
també inclou la prestació 
de material de l’Ajuntament 
per facilitar l’organització 
d’aquestes activitats. 

El conveni amb 
l’Associació de Venedors 

del Mercat Municipal 
de Molins de Rei és de 
3.814,08€ per a la gestió de 
la dinamització i promoció 
del Mercat Municipal, més 
un altre ajut de 1.440€ en 
concepte d’aportació pel 
servei d’aparcament gratuït 
que ofereix l’Associació 
de Venedors als clients del 
Mercat Municipal, i un 
suport tècnic i logístic per a 
les activitats.

Per tal de poder con-
tractar una persona atu-
rada a mitja jornada, el 
consistori molinenc també 
ha concedit una subven-
ció de 16.811,55€ tant a 
la Unió de Botiguers com 
a l’Associació de Venedors 
del Mercat Municipal. El 
contracte ha de tenir una 
durada màxima d’un any i 
9 mesos, fins al 31 de des-
embre del 2020. 

Redacció

Prop de 40.000 euros 
per ajudar el comerç local

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa

Adif millora el sistema 
de senyalització del tram 
Castellbisbal-Cornellà de 
Llobregat, el que passa per 
la nostra vila. El contracte ha 
estat adjudicat a l’empresa 
Bombardier European 
Investments per un pressu-
post d’1.353.063,12 euros 
i un termini d’execució de 
tres mesos. 

Aquesta actuació, durant 
la qual s’adaptarà l’actual 

esquema de senyalització i 
s’instal·laran nous equipa-
ments, “permetrà més fluï-
desa del trànsit de trens en 
aquest trajecte de la xarxa 
de Rodalies, que registra 
una elevada densitat de cir-
culacions de les línies R1 i 
R4, i s’optimitzarà i flexi-
bilitzarà l’explotació ferro-
viària”, segons s’indica des 
d’Adif.

Entre las operacions 

tècniques més importants 
a realitzar destaca la modi-
ficació dels sistemes infor-
màtics dels enclavaments 
de Castellbisbal, Molins de 
Rei i Cornellà de Llobregat, 
el muntatge de senyals con-
vencionals i alfanumèrics, i 
l’execució de noves cana-
litzacions per a l’estesa del 
cablejat.

Redacció

Adif modernitza la senyalització de les 
vies del tram que passa per Molins de Rei

L’Assemblea oberta que es va fer el passat 8 d’abril va decidir a què es destinaran 
els 8.500 euros del pressupost municipal 2019, previstos en el Pla Local de Joventut-
MOU! De les 11 propostes presentades, l’Assemblea en va aprovar 10.

El projecte de Pressupostos Participatius es fa des de l’any 2010, de manera que 
aquesta n’és la desena edició. Al llarg d’aquests anys s’hi han presentat un total de 73 
projectes i se n’han aprovat 62.

Activitats presentades i aprovades en la categoria de 14 a 17 anys 
Taller de Capgrossos. La Colla de Diables de Molins de Rei l’Agrupa continua 

creixent i els Joves volen organitzar un taller de creació i construcció de capgrossos, 
obert a joves de 14 a 17 anys de Molins de Rei.

Corre Senglar. La Colla de Diables de Molins de Rei l’Agrupa vol fer una nova 
bèstia de foc que sigui molt portable per als joves. Volen mostrar-la a totes les escoles 
i infants de la vila, i ensenyar-los com està feta i construïda, i com porta-la. Com que 
som molt a prop de Collserola, s’ha pensat en un senglar perquè és una bona temàtica, 
divertida i amb aire grotesc. La presentació serà durant la Festa Major de 2019.

Reforesta i Fes Vida. Organització d’una jornada popular amb gent de la vila. 
L’objectiu és reforestar un espai natural amb espècies d’arbres o arbustos autòctons 
de la zona. Els beneficis socials, ecològics i mediambientals de comptar amb zones 
arbrades prop dels nuclis urbans són àmpliament coneguts i estudiats: millorar la 
qualitat de vida de les persones, impulsar la biodiversitat de la fauna (espècies d’aus i 
insectes que potencien el control biològic de possibles plagues en un futur), construir 
un espai verd on passejar i gaudir dels beneficis en la salut de les persones.

 
Activitats presentades i aprovades en la categoria de 18 a 30 anys

A Molins de Rei Fem Circ. Jornades de circ amb tallers gratuïts i oberts a tots els 
públics. Un dels objectius és apropar el món del circ als vilatans i oferir espais cultu-
rals i d’oci alternatiu gratuïts a la vila, així com crear un ambient inclusiu i de cohesió 
social entre diferents col·lectius i generacions per trencar amb estigmes i barreres.

CabaretFest. Espectacle de circ amb professionals de diferents disciplines, gratuït 
i obert a tots els públics. Un dels objectius és oferir espectacles de qualitat i donar a 
conèixer disciplines de circ poc conegudes. 

Forma’t. Cursos i formacions específiques de diferents disciplines del circ. 
Concert Crash Dummies Metal Fest. L’entitat Metal Defenders vol muntar un 

concert de heavy metal i rock amb bandes emergents del municipi i poblacions veï-
nes.

Exposició de joves artistes de Molins. Exposició col·lectiva comissariada per 
Interactu-Art amb diverses obres de diferents artistes de la vila menors de 35 anys. 
L’objectiu és donar visibilitat a nous talents i artistes poc coneguts de la vila a causa 
de la seva curta trajectòria.

Exposició fotogràfica d’Art Urbà a Molins. L’Associació Artística Interactua-
Art vol organitzar una exposició fotogràfica en la qual es mostri el desenvolupament 
de l’art urbà a la vila des del juny de 2018. L’objectiu és la discriminalització de l’art 
urbà i la creació de lligams entre una pràctica artística no museística i les institucions. 
Mostra del desenvolupament de l’art urbà en els diferents punts de la vila on hi ha 
distribuïts els Murs de Colors. Mostra d’una pràctica artística sota la mirada de la 
fotografia. Mostra d’escenes produïdes per l’apoderament juvenil en esdeveniments 
o pintant en els murs.

Projecte del 6 Cims. Enguany, el Cau de Molins de Rei celebra 60 anys des de la 
seva fundació. Durant aquest any, es faran una sèrie d’activitats i esdeveniments per 
commemorar la trajectòria de l’Agrupament. En concret, es vol desenvolupar un pro-
jecte que promou i consuma un dels valors primordials que té el projecte educatiu de 
l’escoltisme: l’esforç, el respecte per la natura i el muntanyisme o excursionisme. El 
projecte és fer 6 cims aquest curs 2018-2019. Cada cim va destinat i serà coronat per 
cada grup d’infants, joves, educadors/ores i famílies que formen part l’entitat actual.

Redacció

Deu projectes destinats 
als joves de la vila
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Els  Mossos d’Esquadra 
han detingut un home de 
38 anys, nacionalitat espan-
yola i veí de Rubí, com 
a presumpte autor de tres 
delictes de robatoris amb 
violència i intimidació, i 
tres delictes de lesions.

La investigació es va ini-
ciar a començament del mes 
de febrer quan els agents de 
les Unitats d’Investigació 
de les comissaries de 
Cornellà de Llobregat i de 
Sant Feliu de Llobregat 
van tenir coneixement de 
tres robatoris amb violèn-
cia i intimidació, a la via 
pública, als municipis de 
Cornellà de Llobregat, Sant 
Joan Despí i Molins de Rei. 
Un home havia intentat sos-
treure, emprant la violència 
i la intimidació, el vehicle i 
les seves pertinences a les 
seves víctimes, mentre elles 
eren a l’interior del cotxe. 
Els tres robatoris s’havien 
comès el mateix dia i amb 
molt poques hores de 
diferència.

El primer dels fets va 
succeir, cap a les 14 hores, 
sota un pont de la ronda 
del Litoral, al municipi de 
Cornellà de Llobregat. El 
detingut va entrar en un 
vehicle quan la víctima era 
a l’interior i amb gran vio-
lència la va agredir i la va 
amenaçar amb un objecte 
punxant, que arribà a posar-
li al coll. La dona va acon-
seguir escapolir-se del seu 
agressor i tot i que l’autor 
no va aconseguir endur-
se el vehicle, sí que es va 
emportar objectes personals 
de la dona.

Només dues hores més 
tard, la mateixa persona, 
d’una manera molt violen-

ta, va agredir i amenaçar 
una segona víctima, mentre 
accedia al seu vehicle, al 
municipi de Sant Joan Despí 
i va aconseguir endur-se el 
turisme amb tots els objec-
tes que hi havia a l’interior. 
La dona va aconseguir fugir 
del vehicle i demanar auxili 
a les persones que eren al 
carrer.

Alarma a Molins de Rei
El tercer robatori es va 
cometre, cap a les 19 hores, 
al barri de la Granja de 
Molins de Rei. L’Olga, 
una molinenca de 50 anys, 
veïna del barri de Riera 
Nova, estava asseguda al 
seient del conductor, quan 
l’agressor es va apropar 
i, amb extrema violència, 
va fer sortir la víctima del 
vehicle fins a aconseguir 
endur-se’l. El detingut va 
clavar diversos cops de 
puny al cap i a la cara 
de l’Olga, que va haver de 
ser operada del trencament 
d’un dels ossos de la cara, 

tal com explicava El Llaç 
a la pàgina 19 de l’edició 
número 552, la del mes de 
febrer.

L’agressió a l’Olga i el 
robatori del seu cotxe i el 
telèfon mòbil van provo-
car una forta alarma social 
en el municipi, ja que en 
un primer moment es va 
fer córrer que la intenció 
de l’agressor era violar la 
persona agredida, possibi-
litat que de seguit va ser 
desmentida pels Mossos 
d’Esquadra.

El detingut, amb 15 
antecedents policials, havia 
ingressat ja a presó com a 
presumpte autor d’un roba-
tori amb violència i intimi-
dació, lesions, robatori i el 
furt d’ús de vehicle que va 
cometre el mes d’abril en 
un pàrquing privat de Rubí. 
El detingut havia agredit 
la víctima, a qui va arri-
bar a produir-li una fractura 
nasal i diverses contusions i 
hematomes.

Redacció

Detenen el lladre que va agredir amb molta 
violència una dona en el barri de la Granja

El jutge ha enviat a la 
presó un home de 29 anys, 
nacionalitat albanesa i veí 
de Sant Joan Despí, per 
haver comès sis robatoris 
amb força a l’interior de 
sis domicilis de Molins 
de Rei, Castelldefels, 
Gavà, Collbató i Sant 
Esteve Sesrovires. També 
se l’acusa d’un delic-

te d’atemptat a agents de 
l’autoritat i d’haver robat 
un vehicle d’un dels habi-
tatges on havia entrat.

El lladre actuava amb 
una altra persona que no 
ha pogut ser detinguda. Els 
Mossos han pogut retornar 
als seus propietaris la majo-
ria dels objectes robats.

Redacció

Ingressa a presó un lladre que 
havia robat en un pis de la vila

El Lloc de l'agressió
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L’estrena de la nova 
Biblioteca El Molí, a 
banda de la curiositat dels 
molinencs de conèixer el 
nou equipament, ha com-
portat un augment con-
siderable del nombre de 
socis. En el primer mes de 
funcionament, el d’abril, 
es van fer 515 socis nous. 
En el mateix mes de l’any 
passat, el nombre de nous 
associats va ser de 31 i en 
el mes d’abril de 2017, 
51.

A finals d’abril, la 
Biblioteca comptava amb 
8.370 usuaris, o socis, 
registrats.

Redacció
La Plataforma Institut 
Escola la Sínia va aprofi-
tar la visita que va fer el 
conseller d’Educació Josep 
Bargalló a Molins de Rei 
per fer-li arribar la deman-
da d’un institut escola per 
a la vila. El conseller també 
va poder conèixer la situa-
ció dels infants de La Sínia 
un cop acaben l’educació 
primària i la manca de con-
tinuïtat pedagògica en el 
projecte.

Fins ara, la Plataforma 
ja ha recollit més de 1.500 
signatures a favor d’aquest 
projecte, dada que va ser 
notificada al conseller. 

Josep Bargalló va escol-
tar les demandes de la 
Plataforma i va explicar 
que els instituts escola són 
una aposta del Departament 
d’Educació que ja s’està 
implementant. També va 
explicar que, per al curs 
que ve, se n’obriran 25 de 
nous i ja estan treballant per 
al curs 2020-21. 

La Plataforma va con-
vidar el conseller a visitar 
Molins de Rei en una altra 
ocasió “i conèixer de més 
a prop l’Escola la Sínia, i 
així poder parlar amb més 
profunditat del projec-
te”, segons s’afirma en un 

comunicat de premsa de la 
Plataforma. 

Redacció

El conseller d’Educació Josep Bargalló rep la 
demanda per convertir La Sínia en un institut escola Més de 500 

usuaris es fan 
socis de la 
nova Biblioteca

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
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La Penya Blaugrana Josep Raich 
celebra la seva sortida anual

La sortida, que es va celebrar el 2 de juny, va ser a Palamós on van visitar el 
Museu del Pescador i després van fer un dinar de germanor en un restaurant de 

la mateixa vila.

L’1 de juny passat, la Unió de Botiguers de Molins de Rei (Bot-Mol) va 
fer una festa per cloure la Campanya de Primavera “Molins està de bici”. 
L’acte, conduït per Pep Callau, va comptar amb divertits jocs per a grans 
i petits, es van repartir gorres i pilotes del Bot-Mol i es van sortejar 8 
bicicletes elèctriques. Dos dels afortunats van poder recollir allà mateix 
les bicicletes que els havien tocat.

Els guanyadors i els comerços que aquest cop han repartit la sort han 

estat: Meritxell Muñoz Llonch (Terra Viva), Montse Moreno Cabezas 
(Roca Pastissers), Carmen Escortín Negrón (Expo Mobi), Sergi Pedrerol 
Cavallé (Figueras Perruquers), Montse Gimeno Fornàs (Fruites del 
Centre), Julia Bautista Blanco (Halcón Viajes Molins), Marc Condeminas 
(Pastisseria Cardona) i Francisco José Márquez Domínguez (Carnisseria 
Montse).

Redacció

L’incendi d’un bidó d’hipo-
clorit que era a l’interior de 
l’empresa AM3 Aigua en 
Moviment SL va provocar 
un gran ensurt a la zona del 
Polígon Industrial el Pla. 
Durant unes dues hores, 
Protecció Civil va activar 
el nivell 1 d’alerta del Pla 

d’Emergències Químiques, 
el Plaseqcat, i es va impedir 
que sortissin de l’establi-
ment els clients de l’hotel 
Holiday Inn Express, pro-
per a la zona de l’empresa 
incendiada.

El foc es va iniciar pocs 
minuts després de les 10 del 
matí per causes que s’es-
tan investigant. A les 11 i 
8 minuts, les 8 dotacions 
de bombers que s’hi van 
desplaçar el van donar per 
apagat.

L’incendi es va decla-
rar en una nau de l’empre-
sa AM3 situada al carrer 
Francesc Layret, 6, nau 3, 
on  hi havia emmagatze-
mats bidons de clor. Segons 
informació facilitada per 
Protecció Civil, el foc va 
afectar dos palets on hi 
havia bidons amb pastilles 
de clor i per això es va acti-
var el Plaseqcat. Un cop es 
va apagar el foc, els bom-
bers van treure a l’exterior 
tot el material incendiat per 
neutralitzar-lo amb escuma 
i van ventilar l’interior de la 
planta.                Redacció

Ensurt per un incendi en una 
empresa del Polígon el Pla
Cedida per l'ajuntament · Dan Costa

El Bot-Mol clou la Campanya de Primavera amb el sorteig 
de 8 bicicletes elèctriques

Cedida pel Bot-Mol Cedida pel Bot-Mol
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El Centre Excursionista 
Molins de Rei (CEM) ja 
ha enllestit la seva pro-
gramació d’estiu. Si bé en 
el moment de publicar-se 
aquest número ja s’hauran 
desenvolupat totes les 
activitats del mes de juny, 
passem a ressenyar les del 
mes de juliol. Com és habi-
tual, totes les activitats són 
obertes a tothom i des de 
l’entitat molinenca animen 
a participar-hi.

Per a les persones acos-
tumades a caminar, la 
Secció de Senderisme ha 
programat per al diumenge 

7 de juliol una travessada a 
peu des de Gombrèn fins a 
Castellar de N’Hug, a les 
comarques del Ripollès i 
del Berguedà. La dificultat 
de la ruta és moderada-
alta, amb un desnivell de 
1.200 metres i una distància 
de 18 km. Per al següent 
dissabte, 13 de juliol, la 
Secció de Cicloturisme 
proposa una ruta de 44 km 
fins a la platja del Prat de 
Llobregat. I el mateix dia, 
però a les set de la tarda, 
es projectarà al local del 
CEM un audiovisual sobres 
les illes gregues, comentat 

per Alícia Pubill i Jaume 
Parés, viatgers naturalistes 
i socis del CEM. El tercer 
dissabte del mes, dia 20 de 
juliol, la Secció de Medi 
Ambient farà la tradicional 
sortida nocturna aprofitant 
la tranquil·litat de la nit i 
la bellesa de la lluna plena. 
Enguany aniran al Mirador 
de la Cornisa de Teià, a 
la comarca del Maresme, 
i després de sopar, tots els 
participants gaudiran d’una 
sorpresa musical. Per aca-
bar el mes, el diumenge 
28 de juliol, la  Secció de 
Veterans farà una sorti-

da de descoberta cultural 
al Museu de l’Arròs de 
Deltebre, a la comarca del 
Baix Ebre. Amb la visita 
guiada es podrà conèixer 
tot el procés d’obtenció de 
l’arròs del Delta amb els 
mètodes tradicionals.

Per acabar, el CEM 
informa que el desplaça-
ment en les excursions de 
les seccions de Senderisme 
i de Veterans es fa amb 
autocar, i per això es reco-
mana als interessats que 
s’inscriguin amb prou ante-
lació. Les excursions i les 
activitats de les seccions de 

Muntanya en Família, Tir 
amb Arc, Alta Muntanya i 
Escalada són exclusives per 
a socis del CEM. Si voleu 
formar part d’aquestes 
seccions, podeu enviar un 
missatge als diferents res-
ponsables a través de les 
adreces electròniques que 
trobareu al web de l’entitat 
(www.cemmolins.cat). 

Durant el mes d’agost, 
la seu de l’entitat, al 
carrer Major, número 
101, romandrà tancada.

Àngel Beumala

El CEM proposa activitats d’estiu per conèixer el territori

Estadística parroquial 
del mes de maig

Estadística parroquial del mes de maig
Durant el mes de maig, a la parròquia de Sant Miquel 
Arcàngel de la nostra vila es van celebrar 5 batejos i 11 
exèquies.

Batejos
Dia 5: Martina Cuevas Domínguez
Dia 25: Emma de Càceres Sabando, Biel Piñol García, Pol 
Piñol García i Alan de la Peña Álvarez

Exèquies
Església de Sant Miquel
Dia 19: Joan Clos Giménez, de 73 anys
Dia 30: Mercè Pagès Parera, de 88 anys
Dia 30 de març: Gabriel Torras Pedrerol

Capella del Tanatori
Dia 11: Dolores Espinar Sánchez, de 83 anys; 
            Antònia Magrané Domingo, de 88 anys
Dia 20: Francesc Gual Recasens, de 89 anys; 
            Esperança Vidal Guillamón, de 87 anys
Dia 23: Juan García Mondéjar, de 82 anys
Dia 26: Juan Moreno Mallén, de 93 anys
Dia 27: Teresa Puig Rodrigo, de 85 anys
Dia 28: Antoni Prats Payà, de 89 anys
Dia 30: Santos Fernández Guijarro, de 78 anys

Secció elaborada per Josep Artés i Martí

Ens ha deixat en Joan Clos
El passat dia 18 de maig 
ens va deixar el nostre 
amic i company Joan 
Clos. 

La seva mort, tant 
inesperada, ens ha dei-
xat un buit molt gran en 
les nostres vides. Els que 
hem compartit amb ell 
hores i hores de feina, 
preparant trobades amb 
representants de l’equip 
de govern, per tirar enda-
vant el seu gran somni 
d’una llar d’avis a Molins 
de Rei, sabem de l’entusiasme, l’esforç i les ganes que tenia. Mai es cansava de pro-
posar coses per fer visible la Plataforma Afectats Residència Molins (PARM), ja 
fossin els seus mocadors blaus (símbol de les nostres reivindicacions), com també la 
creació d’un CD on explicàvem la nostra feina. 

El Joan mai va tirar la tovallola, ni tan sols quan en algun Ple municipal, alguns 
representants dels partits tiraven “pilotes fora” quan sortia el tema de la nova resi-
dència. 

Ara, Joan, que ja no ets entre nosaltres, ens comprometem a seguir el teu llegat, el 
teu projecte envers les persones grans, aquest sector de la nostra societat tan oblidat 
i marginat moltes vegades.

Nomes volem dir-te, amic i company de viatge en aquests últims anys, que el teu 
esforç, dedicació i feina no seran en va. La nova llar d’avis de Molins de Rei serà una 
realitat. I com diu el nostre eslògan: “Tots junts fem pinya, fem força, fem poble”.

Gràcies, Joan, per haver format part de les nostres vides. Et recordarem tal com 
eres: una bona persona, amb un cor molt gran. Adeu-siau, amic. Que tinguis un bon 
cel!!!

PARM (Plataforma Afectats Residència Molins)
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Diu la dita que “no diguis blat que no sigui 
al sac i ben lligat”. A data d’avui, encara dins la 
primera quinzena de juny, no hem acabat el curs 
2018-19, però a falta d’una setmana perquè fina-
litzi, ja podem fer balanç del que ha significat, ja 
que hem observat algunes diferències respecte 
d’anys anteriors. 

La nostra oferta de nivells del mes de setem-
bre va consistir en sis grups: tres del nivell Bàsic 
–dos al matí i un al vespre–, un d’Elemental, 
un d’Intermedi i un de Suficiència. Els nivells 
Bàsic i Elemental corresponen a coneixements 
orals, és a dir, per aprendre o perfeccionar 
l’expressió parlada, mentre que l’Intermedi i el 
de Suficiència són, respectivament, el primer 
i el segon nivell dels coneixements escrits. 
Tots els nivells es componen de tres parts, que 
coincideixen amb tres trimestres: d’octubre a 
desembre, de gener a març i d’abril a juny. Això 
permet que tots els nivells comencin el mes de 
setembre-octubre i acabin el mes de juny, com 
un curs acadèmic qualsevol, moment en què es 
fa la prova i s’obté el títol oficial corresponent.

El mes de gener vam continuar amb els 
sis grups iniciats, però per donar resposta a la 
demanda que havia anat arribant al Servei, vam 
començar un altre Bàsic i un grup nou de nivell 
Inicial, un curs dirigit a persones amb qui és 
difícil comunicar-nos amb una llengua comuna. 
Va ser especialment satisfactori obrir aquest 

nivell, perquè fins ara no havia estat 
possible de fer-ho a Molins de Rei i 
el vam omplir amb persones d’origen 
pakistanès i marroquí. Aquest trimes-
tre, doncs, vam passar de sis grups 
funcionant a vuit.

I el tercer trimestre de l’any vam 
mantenir l’oferta de vuit grups, però 
perquè vam ajuntar tres grups de 
Bàsic en dos i això ens va permetre 
tornar a obrir un altre Bàsic que volia 
començar.

El resum de tot plegat és que 
Molins de Rei torna a tenir una pobla-
ció nouvinguda nombrosa i això es tradueix 
amb més demanda per aprendre el català. 
Malauradament, situacions personals diverses 
no els permeten molt sovint arribar fins al final 
d’aquest nivell, amb la sensació consegüent 
compartida per tots els implicats (ensenyants 
i aprenents) que els esforços esmerçats no han 
acabat donant els fruits que s’esperaven.

Paral·lelament, activitats per conèixer i 
implicar-se en l’entorn on ara viuen també els 
faciliten l’aprenentatge de la llengua. És per 
això que aquest curs els hem possibilitat que 
visquessin Sant Jordi i participessin en un acte 
públic, els hem implicat en un material sobre 
les llengües que actualment es poden sentir a 
la nostra vila, han compartit tradicions nostres i 

seves, han visitat el Museu Municipal i han fet 
unes pràctiques lingüístiques en diferents come-
rços i parades del Mercat per familiaritzar-se a 
parlar en català fora de l’aula.

Altres estius, a Molins de Rei hem orga-
nitzat cursos intensius durant el juliol. Aquest 
any, Sant Vicenç dels Horts i Martorell són les 
dues poblacions més properes on s’impartiran 
en aquesta modalitat, mentre que el Servei de 
Català de Molins de Rei tornarà a obrir cursos 
a partir de finals de setembre. Mentrestant, totes 
aquelles persones interessades a fer qualsevol 
nivell de català poden dirigir-se a la Federació 
Obrera i les informarem de totes les possibilitats 
que existeixen.

Servei Local de Català de Molins de Rei 

Un altre curs al sac, encara que no estigui lligat

Informació:

Centre Comunitari Pont de la Cadena
c. Felip Canalias, 5
ccpontdelacadena@gmail.com

Centre Cívic de l’Àngel
c. Ntra. Sra. de Lourdes, 24
centcentrecivicangel@gmail.com
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ÀNGEL BEUMALA 
(A.B.) : Quins són els teus 
vincles amb Molins de 
Rei? 

EMMA ROCA (E.R.): 
Tota la meva família per 
part de pare és de Molins de 
Rei. El meu avi era pintor i 
el meu besavi era el cam-
paner de l’església! El meu 
pare, Miquel Roca Fraile, 
va heretar el negoci de l’avi, 
que es deia SPR Serveis de 
Pintura i de Retolació i esta-
va ubicat al final del carrer 
Verdaguer, a la cantonada 
amb l’avinguda de Caldes. 
Però com que la meva mare 
era de Barcelona, els meus 
pares van formar la família 
allà. Vivíem a l’avinguda 
Meridiana, perquè era a 
prop de la feina de la mare, 
però quan la va deixar, vam 
venir tota la família a viure 
a Molins de Rei. Era el més 
còmode per al pare, que 
tenia la feina aquí, i també 
perquè llavors la mare es va 
posar a treballar amb ell. A 
Molins de Rei hi vaig viure 
des dels disset anys fins els 
vint-i-cinc, quan me’n vaig 
anar a viure a Centelles 
amb el David, el meu marit. 
Després vam viure un parell 
d’anys a Tona i finalment a 
la Cerdanya. Actualment, a 
Molins de Rei hi viuen els 
meus pares, el meu germà 
Adrià i la seva família; les 
meves tietes Montse Roca 
i Tere Roca, que van ser 
mestres durant molts anys 
a l’Escola Estel; els meus 
cosins Marta i Andreu, 
que són fills de la tieta 
Montse i el tiet Pere, fill de 
Josep Raich, el jugador del 

Barça... 
A.B.: Quins són els 

principals records que 
tens dels anys que vas 
viure a la vila? E.R.: 
L’equip de bàsquet i fer de 
voluntària a la Creu Roja. 
Pel que fa al bàsquet, cada 
dimarts i dijous anàvem a 
entrenar: primer, a la pista 
de l’antiga Escola Alfons 
XIII i, després, al Papiol, 
a Vallirana i a la Palma 
de Cervelló. Recordo que, 
alguns cops, des de Molins 
anava corrent a peu fins a 
la Palma i allà entrenava 
ja ben escalfada! Aquests 
canvis de poble es produïen 
perquè, com que érem 
poques jugadores, havíem 
de buscar noies d’altres 
llocs per poder tenir un 
equip prou gran i compe-
titiu. Amb el bàsquet em 
vaig fer molt amiga de la 
Montse Jorroi i encara ara 
ens veiem! L’entrenador 
que teníem es deia Pere 
Jordi, que després va ser 
el marit de la Montse. Vaig 
deixar el bàsquet perquè a la 
universitat vaig començar a 
fer duatlons i triatlons, i em 
vaig començar a trobar bé 
fent aquestes proves on la 
competició és de tipus indi-
vidual i no d’equip.  

A.B.: El voluntariat a 
la Creu Roja de Molins 
de Rei ja tenia a veure 
amb la teva vocació de 
bombera, oi? 

E.R.: Sí, la inquietud de 
ser bombera va començar 
per un foc que hi va haver 
al costat de Molins de Rei. 
Recordo que vaig trucar a 
l’Ajuntament preguntant 

com podia ajudar i la per-
sona que em va atendre em 
va dir que si realment volia 
ajudar, podia apuntar-me a 
l’INEM per fer d’auxiliar 
forestal. Llavors va donar 
la casualitat que el Joan, 
el germà de la meva amiga 
Montse, ja s’havia presen-
tat a aquestes proves, em 
va explicar com eren i em 
va animar molt. Per això 
també em vaig apuntar a 
la Creu Roja, perquè a part 
de l’interès per ajudar, ser-
ne voluntària em donava 
punts en les oposicions a 
Bombers. A la Creu Roja 
de Molins de Rei hi vaig 
ser dels divuit anys fins als 
vint-i-dos, em vaig treure el 
títol d’ATS (assistent tècnic 
sanitari), vaig aprendre-hi 
molt i hi vaig estar molt 
de gust. Tanmateix, mai 
oblidaré l’experiència de 
quan entràvem a les cases. 
Vaig quedar molt colpida 
per les condicions infrahu-
manes en què vivia la gent 
que patia la síndrome de 
Diògenes, un trastorn del 
comportament que es carac-
teritza per l’acumulació 
d’escombraries i deixalles a 
la pròpia llar. També em vaig 
adonar de l’abandonament 
de molta gent gran, per-
sones que no es podien 
valer per elles mateixes i 
que no tenien cap suport 
familiar. Malauradament, 
això ho he anat revivint al 
llarg d’aquests dinou anys 
que porto fent de bombera. 
Encara ara, quan entro a 
determinats pisos, segons 
el que veig, recordo l’època 
de voluntària a la Creu Roja 

de Molins de Rei.   
A.B.: A part del bàs-

quet i del voluntariat a la 
Creu Roja, hi ha alguna 
cosa més que vulguis evo-
car dels vuit anys que vas 
viure entre nosaltres? 

E.R.: Doncs que vaig 
tenir Collserola i Santa 
Creu d’Olorda tan a prop 
que tinc apamades totes 

les pistes forestals i tots 
els corriols de la serralada! 
Anava a córrer cada dia i 
també de nit amb un llum 
frontal. Tenir la muntanya a 
tocar va ser molt important 
per poder entrenar i es pot 
dir que a Collserola li dec 
molt de les condicions físi-
ques que tinc a dia d’avui. 
D’altra banda, de viure a 

“Córrer és molt bo per a la salut, però la 
majoria de persones no ho estan fent bé”

Emma Roca Rodríguez, campiona mundial de raids d’aventura 

Emma Roca va néixer a Barcelona l’any 1973, es va llicenciar en bioquímica 
a la Universitat Autònoma de Barcelona i l’any 2000 va ser de les primeres 
dones que va entrar al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. 

Paral·lelament ha desenvolupat una llarga carrera esportiva de curses d’ultrafons 
que l’ha portada a ser, entre d’altres, campiona mundial de raids d’aventura. 
Casada i mare de tres fills, l’any 2013 va reflectir la seva experiència vital en el llibre 
Non stop! esportista, bombera i mare i el 2017 va publicar Esport amb seny, on dona 
consells d’entrenament, alimentació, control mèdic i motivació per fer curses. Sense 
desatendre la feina, ni la vida familiar i esportiva, aquests darrers anys els ha dedicat 
a investigar l’impacte en la salut de córrer a peu, dins del Programa d’Enginyeria 
Biomèdica de la Universitat Politècnica de Catalunya. L’Emma també és cofundado-
ra de quatre empreses relacionades amb el món de la medicina de l’esport. Resident 
a la Cerdanya des dels 29 anys, l’entrevista que teniu a les mans l’hem feta just quan 
acaba de tornar d’Austràlia de fer la cursa Ultra-trail Blue Mountains, del circuit 
mundial d’ultramaratons. En aquesta prova, després de córrer 100 quilòmetres 
–i 10.500 escales–, ha quedat tercera d’un total de tres-centes corredores, amb un 
temps de 12 hores i 14 minuts. Ens trobem a la redacció d’El Llaç un dia de finals de 
maig, aprofitant que ha vingut a Molins de Rei a veure els seus pares. 

Què és un raid d’aventura?

Un raid d’aventura és una competició que uneix dife-
rents disciplines esportives que es desenvolupen en 
el medi natural: cursa a peu, bicicleta de muntanya, 
descens de barrancs, activitats de corda, canoa, caiac 
i moltes d’altres. Aquestes disciplines es combinen al 
llarg d’un recorregut que és secret abans de l’inici de 
la prova. El camí es troba per orientació, amb mapes i 
una brúixola. Les distàncies que cal recórrer són molt 
variables, però poden arribar fins a 700 quilòmetres. 
La durada d’un raid pot ser d’unes poques hores o de 
més d’una setmana. Segons el raid i el seu propi regla-
ment, es corre en la modalitat per etapes, descansant 
en finalitzar el dia, o en la modalitat non-stop, durant 
la qual cada equip distribueix el temps de descans 
com més li convé. La participació en un raid es fa per 
equips que poden ser de dues o de cinc persones. En 
molts d’ells és obligatori que almenys un membre de 
l’equip sigui del sexe oposat. Això fa que en la majo-
ria d’equips només hi hagi una dona, cosa que suposa 
una convivència única en el món de l’esport, perquè 
la classificació final és per equips. En alguns raids és 
necessària la presència d’un equip d’assistència que 
proporcioni l’ajut necessari durant la competició: fer el 
menjar, preparar el material esportiu, proporcionar ser-
veis de mecànica, fisioteràpia, suport psicològic, etc.
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Molins de Rei també vaig 
valorar molt la bona comu-
nicació en tren que hi ha cap 
a Barcelona i en cotxe cap 
a la Universitat Autònoma, 
a Bellaterra, on arribava en 
quinze minuts! Els anys que 
vaig estar vivint a Molins 
de Rei van coincidir amb 
la meva etapa universitària 
i, com que trobava que la 
carrera era molt important, 
i al mateix temps feia tant 
d’esport, doncs no tenia 
gairebé temps per a res 
més. Sí que veia el Camell, 
la Fira de la Candelera, etc., 
però tampoc ho vivia com 
una cosa prioritària. Això, 
ara també em passa a la 
Cerdanya, eh! Visc l’entorn 
natural de forma molt inten-
sa, però si vaig a les festes 
majors dels pobles ho faig 
més pels meus fills que per  
mi mateixa.

A.B.: Amb setze anys 
ja volaves amb parapent, 
esport que practicava el 
teu pare, i, tal com ens 
acabes d’explicar, vas 
jugar a bàsquet i després, 
a la universitat, vas fer les 
teves primeres duatlons 
(curses que combinen 
l’atletisme i el ciclisme) i 
triatlons (curses que com-
binen l’atletisme, el ciclis-
me i la natació). Quan fas 
el salt als raids d’esports 
d’aventura?

E.R.: El meu primer raid 
d’aventura va ser el Raiverd 
de l’any 1995, amb 22 anys, 
una competició de set dies al 
Berguedà i al Ripollès, amb 
equips formats per quatre 
persones i amb etapes de 
bicicleta, canoa, escalada, 
ràfting, alpinisme i algu-
nes modalitats esportives 
més. També hi vaig parti-
cipar en l’edició del 1996 i 
l’any següent, amb 24 anys, 
vaig fer el meu primer raid 
internacional, el 8è Raid 
Gauloises Sud-àfrica 1997, 
amb l’equip femení Buff, 
en el qual vam acabar en la 
posició vint-i-quatrena de 
cinquanta equips. I el 1998, 
l’any següent, el mateix 
equip vam participar en el 
9è Raid Gauloises, que es 
va fer a l’Equador, on ja 
vam quedar en la posició 
vint-i-dosena. Després vaig 
canviar a un equip mixt i 
vaig continuar participant 
en raids d’aventura d’arreu 
del món, en molts dels 
quals vaig fer podi. 

A.B.: I l’any 2010, amb 
37 anys i tres fills, et pro-
clames campiona del món 
de raids d’aventura en 
la competició Bimbache 
Extrem, de Castella i 
Lleó. Quan expliques 
l’arribada a Salamanca, 

afirmes que “va ser un 
moment únic en la his-
tòria dels raids d’aquest 
país i un moment extraor-
dinari per a nosaltres”. 
Per què va ser tan excep-
cional en l’àmbit de país?

E.R.: Perquè mai un 
equip català, ni espanyol, 
havia guanyat un cam-
pionat del món de raids 
d’aventura. Aquesta disci-
plina no és olímpica, però 
sí que hi ha una lliga inter-
nacional. A part, per la seva 
duresa, només hi partici-
pen els millors equips del 
món. Quan hi vas, com-
peteixes amb equips de 
Nova Zelanda, d’Austràlia, 
d’Estats Units, d’Alemanya, 
de França, d’Anglaterra… 
En aquell moment, aquest 
esport ja feia més de deu 
anys que es practicava a un 
nivell molt exigent, amb 
els millors de cada país. 
Per això, guanyar un cam-
pionat del món essent los 
españolitos, doncs no va 
estar gens malament! Pensa 
que els nord-americans, o 
els francesos, només amb el 
material que portaven, les 
hores d’entrenament que hi 
havien dedicat, etc., ja ens 
donaven deu mil voltes! 

A.B.: Quan tens 39 
anys decideixes renunciar 
als raids d’expedició, no 
per la duresa dels reco-
rreguts, ni pels esports de 
risc que s’hi practiquen, 
sinó per la son que es 
pateix, ja que durant qua-
tre dies seguits, o més, els 
participants només dor-
men dues hores diàries 
per evitar “perdre temps” 
i que els altres equips els 
avancin. 

E.R.: Sí, quan no dorms, 
la ment es trastoca: tens 
visions, no saps on ets, 
perds coses i no te n’adones, 
i en situacions límit no con-
troles els reflexos, ni les 
accions, ni la parla, ni els 
pensaments. I és cert, vaig 
deixar de participar-hi, però 
just ara m’han demanat si 
voldria participar un altre 
cop en un raid d’aquest 
nivell de dificultat. Es trac-
ta de l’Eco-Challenge, de 
les Illes Fiji, un arxipèlag 
que és al mig de l’oceà 
Pacífic. Seria del 5 al 25 de 
setembre de 2019 i han fet 
una selecció de 50 equips 
de tot el món. A mi, i a 
la nord-americana Rebecca 
Rusch, ens han convidat a 
participar-hi i faríem equip 
amb dos nois més. Ella, com 
jo, també va deixar el món 
dels raids d’aventura extre-
ma, però ha continuat com-
petint en ciclisme, mentre 
que jo he continuat compe-

tint en curses de muntanya 
d’ultrafons. L’Organització 
sap que el seu raid es reva-
loritza si hi participem la 
Rebecca i jo, i també vol 
que servim d’exemple com 
a grans figures que vam ser. 
Però no ho tinc clar, perquè 
no he fet res d’aquest nivell 
des d’aleshores. I és que 
és molt dur! I això que em 
paguen per anar-hi! [riu] 
Seran sis o set dies patint 
com desgraciades, i dor-
mint molt poc, i, tal com 
he dit, és fomudíssim no 
dormir! 

A.B.: Tens un gran 
esperit competitiu, però a 
la vegada exerceixes una 
professió que consisteix a 
salvar la vida a les perso-
nes. No són valors contra-
dictoris? 

E.R.: No, perquè aquest 
esperit competitiu que tinc 
a les curses és per superar-
me a mi mateixa, no pas per 
anar en contra dels altres. 
Quan en una cursa avanço 
una noia, el primer que faig 
és preguntar-li si tot va bé i 
animar-la. I quan veig algú 
aturat, de seguida també 
m’aturo per si té algun pro-
blema. Per tant, la compe-
tició i la solidaritat en la 
meva vida no són valors 
contradictoris. El que passa 

és que el meu pare sempre 
ha estat molt exigent amb 
ell mateix i crec que ho he 
heretat. Jo, de petita, amb 
les notes escolars, si treia 
notables no en tenia prou 
i volia treure excel·lents. I 
quan em posaven un nou en 
un examen, jo volia treure 
un deu! I aquesta autoexi-
gència m’ha fet ser molt 
competitiva, fet que reco-
nec que és malaltís, perquè 
al final acabes essent massa 
autocrítica i això tampoc 
és bo. Voler l’excel·lència 
al final et provoca estrès 
i angoixa. Sortosament, 
amb l’edat m’he tornat 
molt més tolerant amb mi 
mateixa. Per exemple, en 
aquesta cursa d’Austràlia 
de què acabo de tornar, i 
en la qual he quedat ter-
cera, durant el primer terç 
del recorregut vaig anar la 
primera! Però què hi podia 
fer si m’anaven avançant? 
L’única cosa que podia fer 
era lluitar fins al final i així 
va ser com vaig serrar les 
dents per poder ser al podi. 
I em va anar ben just, per-
què la quarta corredora va 
entrar segons darrere meu! 
Fer la tercera posició em 
va semblar com si hagués 
guanyat l’or! Però ho repe-
teixo: la competició és més 

a nivell personal que no pas 
amb la resta de corredors.     

A.B.: La primera edi-
ció del llibre autobiogràfic 
Non stop! esportista, bom-
bera i mare es publica el 
febrer del 2013, se’n va 
fer una segona edició el 
2015 i també ha estat tra-
duït al castellà. Quin és 
l’objectiu del llibre? 

E.R.: El llibre no té cap 
objectiu econòmic, ni de 
notorietat, ni va ser una 
recomanació dels patroci-
nadors. Afortunadament, 
no necessito que la gent 
em digui “que bé que ho 
fas”, o “que top que ets”, i 
tampoc em calen likes ni a 
Facebook ni a Instagram! 
La idea d’escriure el lli-
bre va sorgir perquè quan 
acabava de fer xerrades 
als instituts, les noies se 
m’acostaven, m’abraçaven, 
ploraven d’emoció i em 
deien: “Com és que no 
coneixem més dones com 
tu?”. Llavors em vaig dir: 
“Si la meva experiència 
serveix d’inspiració a les 
noies i les ajuda a no posar-
se límits en els seus pro-
jectes vitals, per què no 
escric un llibre sobre la 
meva vida?”. Per tant, el 
llibre és una eina per arri-
bar a gent a qui no arribaria 
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fent xerrades. Amb el testi-
moni de la meva trajectòria 
vull explicar que soc una 
persona normal i que si les 
coses que faig semblen que 
no són normals, és pels pre-
judicis que té la gent sobre 
el gènere. Per tant, el llibre 
explica com una dona pot 
entrar al cos de Bombers i 
ser bombera; com una dona 
pot ser bioquímica i aspirar 
a ser doctora en enginyeria 
biomèdica sense cap més 
pretensió que tenir estudis 
superiors i conèixer millor 
el cos humà i el seu fun-
cionament; com una dona 
pot ser mare i al mateix 
temps esportista d’elit. Per 
emfatitzar-ho més, al llarg 
del llibre hi ha unes inter-
calacions en cursiva que 
comencen sempre amb 
l’encapçalament “Manual 
de la princesa perfecta”, 
on descric el ridícul com-
portament ideal que la 
societat tradicional espera 
d’una noia o una senyora. 
L’objectiu d’aquests frag-
ments és fer que quedi palès 
com són de limitadors per a 
la dona els rols que tradi-
cionalment li ha atribuït la 
societat i, per contrast, fer 
adonar que aquestes limi-
tacions socials no les tenen 
els homes, de manera que 
tenen un avantatge de par-
tida sobre nosaltres que no 
és just. 

A.B.: En aquest llibre 
també ets molt crítica 
amb el tractament que 
fan els mitjans de comu-
nicació de l’esport quan el 
practiquen dones…

E.R.: Encara que hi hagi 
força gent que pensi que 
l’esport femení no té tant 
de valor com el masculí 
i que no hi ha nivell, no 
és cert. Som menys, però 
les que competim traiem bé 
les dents i els resultats que 
aconseguim són bons. Tot i 
així, ni sortim a la premsa 
escrita ni als mitjans audio-
visuals, excepte quan tenim 
fusta de model o caiem en 
gràcia. Fins i tot, en moltes 
competicions no ens donen 
els mateixos premis que 
als homes fent la mateixa 
posició. 

A.B.: Però això no està 
canviant? Per exemple, el 
passat 28 d’abril, 13.205 
espectadors van exhaurir 
les entrades per anar a 
veure un partit de semi-
finals de Champions de 
l’equip femení de futbol 
del Barça!

E.R.: Però això cada 
quants cops passa? Tant de 
bo sigui un fet crònic i no 
agut. Tant de bo això passi 
molts més dies i no un dia 

puntual. Això ha de succeir 
més sovint, s’ha de veure 
més. I que la premsa ho 
segueixi. Quan jo comenci 
a veure en els diaris espor-
tius que el 50% de les notí-
cies es refereixen a l’esport 
femení –o, és igual, posem 
un 30% de les notícies–, 
llavors començaré a veure 
que sí que està canviant. 
Jo he parlat amb dones 
directives de diaris, com 
La Vanguardia, que sobre 
aquest tema han estat les 
primeres a dir-me: “Emma, 
tenim les mans lligades, no 
podem”. I quan he pogut 
parlar a l’Espai Francesca 
Bonnemaison, de la 
Diputació de Barcelona, o a 
l’Institut Català de la Dona, 
de la Generalitat, sempre 
els he demanat que cuidin 
aquest punt i pressionin els 
mitjans perquè ens recone-
guin més el que fem. 

A.B.: Aquest juliol 
defenses la teva tesi doc-
toral a la Universitat 
Politècnica de Catalunya 
i esdevindràs Doctora en 
enginyeria biomèdica. 
Quina recerca has fet i 
a quines conclusions has 
arribat?

E.R.: L’objectiu era 
estudiar els límits físics i 
de salut a les ultramaratons 
o curses de llarga distàn-
cia. En començar la tesi, 
la meva intuïció era que 
té més risc per a la salut 
fer una cursa a peu de 10 
quilòmetres sense una pre-
paració prèvia, que fer-ne 
una de 85 després d’haver 
fet uns controls físics, 
mèdics, d’alimentació i 
d’entrenament adients. Per 
veure si aquesta idea de 
partida era correcta, vaig 
analitzar sis-cents corre-
dors abans i després de fer 
una cursa. De cada un en 
vaig estudiar la sang, com 
a bioquímica que sóc, però 
també altres variables bio-
físiques i de bioenginyeria.

La conclusió a què he 
arribat és que potser no són 
els 10 quilòmetres els que 
fan mal, es necessita més 
distància, però, en general, 
tant si en són 10 com 20, 
30, 40 o 85, hi ha més d’un 
90% de la població que 
no s’està preparant bé. Per 
tant, és molt poc saludable 
el que estan fent. Em refe-
reixo sobretot a corredors 
amateurs, que encara no 
fa ni tres anys que corren 
curses, i ja decideixen fer 
el salt a les ultramaratons, 
és a dir, a curses de més de 
42 quilòmetres. Fins i tot 
els que només es plantegen 
fer una marató, no l’haurien 
de fer si no tenen més de 

cinc hores per entrenar a la 
setmana, si no porten una 
alimentació adequada, si no 
descansen prou, si tenen 
sobrepès, si porten una vida 
amb estrès... i podria seguir. 
És un risc per a la salut 
fer aquest tipus de curses 
si els corredors no com-
pleixen paràmetres com 
els que acabo d’esmentar i, 
sobretot, si mai s’han fet un 
control mèdic. 

Per cert, en aquest estudi 
que he fet a sis-cents corre-
dors es pot dir que a dos 
els he salvat la vida: a un 
li vaig trobar una cardio-
patia molt greu, una arít-
mia a nivell d’aurícula, i a 
un altre li vaig trobar una 
comunicació intraauricu-
lar, un forat entre les dues 
aurícules, de manera que 
hagués pogut morir d’un 
ictus en qualsevol moment. 
Tant de bo aconseguim que 
la pràctica de l’esport sigui 
el màxim de saludable pos-
sible, ja que l’activitat físi-
ca és un ingredient molt 
important per poder arribar 
a la vellesa amb qualitat de 
vida. Tothom hauria de fer 
esport, perquè el sedenta-
risme mata, però això sí, 
fer-lo amb seny!

A.B.: I en part, fruit 
de la teva investigació 
sobre salut i esport, han 
sorgit aquestes quatre 
empreses de les quals ets 
cofundadora: SUMMIT 
2014 S.L (www.projecte-
summit.com), Plataforma 
IWOPI (www.iwopi.com), 
Rosehip& Associates S.L. 
(www.gratacool .com) 
i Serialmed S.L (www.
serialmed.com). Ens les 
pots explicar breument?

E.R.: Iwopi és una 
empresa de motivació con-
ductual per tal que la gent 
faci activitat física i doni 
els quilòmetres que ha fet a 
projectes solidaris. Summit 
és una empresa per poder 
desenvolupar resultats de la 
tesi, com ara una plataforma 
genètica de rendiment que 
he patentat i on estudiem 
els gens de les persones, 
al costat d’altres variables, 
per determinar fins a quin 
punt és saludable la distàn-
cia que es plantegen de fer 
en una cursa. A l’empresa 
Rosehip&Associates fem 
aliments derivats del fruit 
del roser silvestre de la 
Cerdanya i a l’empresa 
Serialmed oferim serveis 
de monitorització mèdica 
personalitzada en curses. 
Abans de la cursa, i en el 
mateix moment d’acabar-
la, oferim una prova mèdi-
ca al corredor i li mirem el 
pes, la pressió, l’estat del 

cor, etc. D’aquesta manera 
obté una informació molt 
valuosa que l’orientarà per 
fer-ho millor a la propera 
cursa: hidratar-se més bé, 
cuidar més el cor, optimit-
zar el rendiment muscular, 
etc. 

A.B.: Paral·lelament 
continues fent de bombe-
ra professional. On estàs 
treballant actualment i 
quines són les teves tas-
ques principals en aques-
ta feina?

E.R.: Quan vaig entrar 
al Cos de Bombers l’any 
2000 vaig fer una oposi-
ció interna per formar part 
del Grup d’Actuacions 
Especials (GRAE), on vaig 
estar 7 anys: del 2007 al 
2014. Aquest grup espe-
cialitzat el vaig deixar pel 
risc que hi havia associat 
a l’helicòpter, ja que vam 
tenir un ensurt molt greu 
i jo en aquella època tenia 
els nens molt petits… Sigui 
com sigui, encara a dia 
d’avui soc l’única dona que 
ha treballat en aquest grup. 
Després vaig reincorporar-
me com a bombera normal 
al Parc de Bombers de la 
Seu d’Urgell, on faig de tot: 
rescat en habitatges, incen-
dis, accidents, foc fores-
tal, intervenció tècnica per 
obrir portes, etc.  

A.B.: El llibre Non 
stop! esportista, bom-
bera i mare acaba amb 
uns contes deliciosos on 
s’expliquen les peripècies 
basades en fets reals de 
dos bombers: el Puc i la 
Mac. N’has escrit més, 
d’aquests contes? 

E.R.: No, però sí que 
ho havia pensat, perquè 
seguint unes recomanacions 
molt senzilles s’evitarien 
molts desastres. Quan amb 
els bombers anem a incen-
dis en pisos i veiem que 
fàcil hagués estat evitar el 
que ha passat, només que 
haguessin tancat les por-

tes, per exemple! I potser 
sí que en forma d’història 
queda més i el públic pot 
ser advertit de conductes 
de risc, sobretot els joves. I 
els noms dels protagonistes 
dels contes, t’hi has fixat? 
La Puc és la noia i vaig 
decidir aquest nom pel “jo 
sí que puc”, “tu, com a 
dona, sí que pots”. Tot són 
petits missatges sublimi-
nals per ajudar en aquesta 
lluita diària que tenim les 
dones en un món fet des del 
prisma dels homes.  

A.B.: En els raids 
d’aventura que descrius 
al llibre, per exemple, al 
Vietnam, a la selva amazò-
nica, al desert del Sàhara, 
etc., hi ha certs passatges 
on expliques situacions 
de força risc: descensos 
nocturns de trams de 
rius on el corrent és molt 
ràpid, curses per dunes a 
40 graus de temperatu-
ra... T’agradaria que els 
teus fills seguissin els teus 
passos?

E.R.: Rotundament, 
no! [riu] Podrien viatjar a 
aquests països com a turis-
tes sense necessitat de patir 
tot el que he arribat a patir 
jo! La Irina és a punt de fer 
13 anys i els bessons, el 
Martí i la Mariona, tenen10 
anys. Quan torno de les 
curses els està molt bé que 
els expliqui algunes aventu-
retes, però quan els pregun-
to: “Voleu anar a córrer?”, 
em responen: “Millor que 
no”. Segur que és per com 
em veuen arribar després 
d’estar una setmana fora: 
adolorida pertot arreu, 
canviant les ungles dels 
peus, etc. I deuen pensar: 
“Ostres! I la mare diu que 
això és sa?”. [riu] Però sí 
que els insisteixo que facin 
esport, que es moguin, que 
ara toca passar-s’ho bé i 
no parar. I si mai volen 
competir, sempre hi seran 
a temps. 
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Tota la nit havia estat plo-
vent, però a les 5 de la 
matinada del diumenge 18 
de maig, un ventot fredot i 
arrauxat es va encarregar de 
fer net el cel.

Des de l’escola Castell 
Ciuró, a les 8 del matí, 
196 atletes arrencaven a 
córrer. L’aire era fred; el 
terra, humit; els ànims, ben 
vius. Des dels 80 voluntaris 
i 14 controls s’anava infor-
mant a través dels mòbils 
la marxa veloç dels i de les 
participants.

Marc Pascual Roig, amb 
el dorsal número 111, va ser 
el primer a recórrer els 15 
km en 1 hora i 11 minuts. 
Isabelle Kujawski, amb el 
dorsal 107, va ser la prime-
ra dona a acabar la cursa, i 
la número 7 de la general, 

amb un temps d’1 hora i 19 
minuts.

I quan els primers con-
trols ja recollien, es va 
fer saber que 5 corredors 
i corredores havien decidit 
fer la cursa caminant. A 
les 9 del matí apareixien 
2 estrangers que s’havien 
despistat de l’hora de sor-
tida i havien decidit fer-la. 
Varen sortir i al cap de dues 
hores ja havien arribat i 
sense perdre’s.

Va ser una festa ecolò-
gicament i esportiva molt 
bonica i que fomenta afi-
ció.

Felicitem de bon grat 
tots i totes pel bon èxit 
aconseguit. Fins al proper 
any!

Francesc Lucas

L’atleta molinenc Arnau 
Artés Garcia va  guanyar 
la cursa de muntanya Trail 
Cerdanya disputada el pas-
sat 18 de maig amb sortida i 
arribada a la localitat d’Alp. 
La cursa, de 18 quilòmetres 
de recorregut, era la segona 
prova de la Copa Catalana 
Júnior.

Arnau Artés, que és soci 
del CEM, ha estat selec-
cionat per formar part del 
Centre de Tecnificació 
de Curses per Muntanya, 
de la Federació Catalana 
d’Alpinisme i Escalada 
(FEEC). 

Redacció

Arnau  Artés guanya la cursa 
de muntanya Trail Cerdanya

Marc Pascual i Isabelle Kujawski 
guanyen la vuitena edició de la 
Cursa Ecològica de Muntanya

L’arquer del Centre 
Excursionista Molins de Rei 
(CEM) Pol Moyés ha obtin-
gut la tercera posició de la 
24a edició del Campionat 
de Catalunya 3D unificat; 
també ha quedat segon de la 
Lliga Catalana.

La final del Campionat 
es va disputar el diumenge 
9 de juny a les instal·lacions 
que el Club Català de Tir 
amb Arc té a Can Piqué, a 
Montcada i Reixac. 

Redacció 

L’arquer del CEM Pol Moyés aconsegueix la 
tercera posició al Campionat de Catalunya

Cedida per l'ajuntament Dan Costa

L’equip de Molins de Rei, 
liderat per Eduard Català, 
participa en aquesta prova 
de resistència des del 1996, 
en la qual ha assolit set 
vegades la victòria. Aquest 
any es tornaran a vestir per 
segona vegada amb el color 
verd de la marca Kawasaki, 
defensant el dorsal número 
1 com a guanyadors de la 
cursa de l’any passat.

Fins ara, els mecà-
nics i pilots de l’equip 
han realitzat diverses ses-
sions de prova als circuits 
d’Albacete, Alcarràs i 
Barcelona-Catalunya, en 
les que s’han millorat petits 
detalls mecànics i s’ha ajus-
tat la conducció de la nova 
Kawasaki Ninja ZX10R, 
una evolució de la moto de 
l’any passat.

El passat dijous 20 de 
juny, el Kawasaki Català 
Aclam va presentar l’equip 
amb què concorrerà a la 
25a edició de les 24 Hores 
de Motociclisme 2019 al 
local del seu patrocinador 

principal, l’Aclam Guitars 
Club de Barcelona, un 
espai ambientat amb més 
de 200 guitarres i una 
àmplia col·lecció de motos 
clàssiques. 

A l’acte de presentació 
es va donar a conèixer la 
nova moto i els quatre pilots 
que han de conduir l’equip 
cap a una nova victòria. 
Tres d’ells ja han participat 
amb l’esquadra molinenca 
en anteriors edicions de les 
24 Hores. El pilot mallor-
quí Kike Ferrer, amb un 
ampli palmarès com a cam-
pió d’Espanya de velocitat, 

serà a l’equip per tercera 
vegada. Julien Pilot, el qui 
va ser el més ràpid i com-
petitiu de l’equip vence-
dor del passat 2018, torna 
amb el Kawasaki Català 
Aclam. Kevin Denis, un 
pilot més tranquil però que 
aporta constància, també 
ha volgut tornar a compe-
tir al Circuit de Barcelona-
Catalunya. Finalment, la 
nova incorporació per a 
aquesta edició de 2019 és 
Anthony Loiseau.

Aquesta nova edició de 
la tradicional prova reina de 
la resistència a casa nostra 
s’espera amb molta il·lusió 
i ganes de mantenir el dor-
sal número 1 per part de tot 
l’equip. “No és una pres-
sió per a nosaltres sinó 
una il·lusió” deia el direc-
tor tècnic, Eduard Català, 
“Portem el número 1 per-
què l’any passat vam fer 
les coses bé. No vol dir 
que tinguem l’obligació 
de guanyar; aquest any 
tots partim des de zero 
i en les mateixes condi-
cions”.

Redacció

L’equip Kawasaki Català Aclam intentarà 
revalidar les 24 Hores de Motociclisme del 
Circuit de Barcelona-Catalunya



28
núm. 556 juny 2019

El nedador molinenc Joan 
Xambó ha sumat un nou 
èxit a la seva carrera espor-
tiva en la natació de llarga 
distància en acabar en 33a 
posició, i 6è de la seva cate-
goria, a la tercera edició 
de la Marnaton Formentera, 
que es va disputar el passat 
18 de maig i hi van partici-
par més de 500 nedadors.

La prova es dividia en 
dues distàncies: la curta, de 
4,5 km, i la llarga, d’11 
km, en la qual participa-
va Xambó. A l’hora de la 
competició, els 11 quilòme-
tres de recorregut previstos 
es van convertir en 12,5 
km, ja que els organitza-
dors van haver de modifi-
car l’itinerari per garantir la 
seguretat dels competidors, 
ja que es va detectar la 
presència d’un gran banc 
de meduses. La segona part 
de la travessa “va ser espe-
cialment dura a causa del 
fort vent en contra, que va 

aixecar onades que xoca-
ven de cara amb els neda-
dors”, segons explica Joan 
Xambó.

El nedador molinenc 
va completar la prova amb 
un temps de 3 hores i 37 
minuts i li ha servit per pre-
parar-se per al gran objectiu 
d’aquesta temporada: fina-
litzar per tercer any conse-
cutiu la Batalla de Rande, 
que es disputarà el 22 de 
juny a la ria de Vigo. 

Redacció

Joan Xambó acaba 33è 
a la Marnaton Formentera

Quatre nedadors molinencs 
van participar, el diumenge 
9 de juny, a la setena edició 
de la Travessa Marnatón de 
Begur. Tots ells van obtenir 
uns molt bons resultats.

A la travessa de 7 qui-
lòmetres, en la qual par-
ticipaven més de 250 
nedadors, Marc Franquet, 
amb un temps d’1 hora i 
41 minuts, va acabar 12è i 
Pere Vendrell, amb 1 hora 
i 51 minuts, va finalitzar 

en la 57a posició, mentre 
que Lluís Basagaña va aca-
bar 67è, amb 1 hora i 53 
minuts.

A la prova curta, de 3 
quilòmetres, amb la par-
ticipació de més de 400 
nedadors, Joan Xambó va 
fer un temps de 42 minuts 
i 34 segons, de manera que 
quedà 18è de la general i 
primer de la seva categoria. 

Redacció

El dissabte 11 de maig, la 
Federació Catalana de Judo 
(FCJiDA), conjuntament 
amb el Club de Judo la 
Llagosta, van organitzar el 
Campionat de Catalunya 
de Judo categories Aleví i 
Benjamí. 

La competició va ser de 
gran nivell, amb combats 
molt durs. Es van fer dife-
rents lliguetes en cada una 
de les quals es classifica-
ven els dos primers. Les 
següents fases ja eren per 
eliminatòria directa.

Els 11 judokes del Club 
de Judo de Molins de Rei 
que hi van participar van 
aconseguir 6 medalles de 
bronze i tres d’argent.

Redacció

Els judokes molinencs aconsegueixen 
tres medalles d’argent i sis de bronze en 
el Campionat de Catalunya Aleví i Benjamí

Bons resultats dels nedadors 
molinencs a la Marnatón de Begur

El nedador molinenc 
Josep Maria Pardo conti-
nua sumant èxits esportius. 
El cap de setmana 1 i 2 
de juny es va penjar dues 
medalles d’or, en els 50 i 
100 esquena del Campionat 
de Catalunya de Natació 
Màsters que es va disputar 
a les instal·lacions del Club 
Esportiu Mediterrani. 

Durant el campionat es 
van disputar un total de 
1.664 proves amb la par-
ticipació de 554 nedadors 

i nedadores d’entre 20 i 
87 anys, una participa-
ció més baixa que la del 
2018.

Josep Maria Pardo va 
quedar primer a la prova de 
50 metres esquena amb un 
temps de 37 segons 54 cen-
tèsimes i va repetir el pri-
mer lloc en els 100 metres 
esquena amb 1 minut 21 
segons i 50 centèsimes.

Redacció

Josep Maria Pardo obté la medalla d’or 
en els 50 i 100 metre esquena del 
Campionat de Catalunya de Natació Màsters

El passat 8 de juny es va 
disputar a la localitat de 
Plans de Castellà de Riu 
la cursa de muntanya 
Berga Trail. La molinenca 
Alícia Calomardo, inte-
grant de l’equip de Curses 
de Muntanya dels Yetis 
Collserola, es va imposar en 
la distància de 7 quilòmetres 
en categoria Cadet.  

Amb aquesta victòria, 
i a falta de quatre proves 
per acabar la competició, 
l’atleta molinenca es posa 
momentàniament líder de 
la Catalonia Kids Cup. La 
propera cita serà a finals de 
juliol a Andorra.

Redacció

Alícia Calomardo guanya la Berga Trail
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Carles Tuset s’ha proclamat 
campió de Catalunya de 
Billar de Divisió d’Honor 
en la modalitat del Quadre 
47/2. La final, en la qual 
van participar els 8 millors 
jugadors del rànquing 
català, es va disputar a les 
instal·lacions del CB Lleida 
els dies 18 i 19 de maig.

Una vegada disputada la 
fase de grups, C. Tuset asso-
lia la primera plaça del seu 
grup i passava a disputar la 
semifinal amb J. Barrientos 
(CB 2000 Cerdanyola). 
Tuset es va imposar per 
200 a 65 caramboles amb 
6 entrades en la que va ser 
la millor partida del cam-
pionat. 

A la final, Carles Tuset 
va fer valer la seva condició 
de favorit i, en una parti-
da dominada des del seu 
començament, va guanyar 
a S. Garriga pel resultat de 
200 a 107 caramboles en 10 
entrades. 

Carles Tuset guanya 
el Memorial Joaquim 
Domingo, modalitat 

Quadre 47/2

Una setmana abans, el billa-
rista molinenc va assolir un 
nou èxit esportiu en guan-
yar la primera edició de 
l’Open Memorial Joaquim 
Domingo, modalitat Quadre 
47/2. El campionat es va 
disputar els dies 11 i 12 de 
maig a les instal·lacions del 
Club Billar i es va orga-
nitzar com a homenatge i 
record en aquest extraordi-
nari jugador. Hi van parti-
cipar 36 billaristes d’arreu 
del territori català.

Una vegada disputades 
les rondes classificatòries, 
a semifinals, C. Tuset, 
de la SB Foment, guan-
yà J. Márquez (CB 2000 
Cerdanyola) per 200 a 74 
caramboles en 11 entrades, 
mentre que J. Barrientos 

(CB 2000 Cerdanyola) va 
fer el mateix amb R. Fiol 
(CB Sant Adrià) pel resultat 
de 200 a 117 caramboles en 
12 entrades. 

La final va ser molt emo-
cionant, ja que Barrientos i 
Tuset van empatar a 200 
caramboles i van haver de 
disputar un desempat en el 
qual es va imposar el billa-
rista molinenc per 40 a 32 
caramboles.

Sergio Jiménez, 
subcampió d’Espanya 

per equips de seleccions 
autonòmiques

A la ciutat granadina de 
Maracena es va disputar, del 
17 al 19 de maig, el XXIV 
Campeonato de España de 
Selecciones Autonómicas 
de Billar a Tres Bandas, 
amb la participació de vuit 
equips autonòmics.

Sergio Jiménez, jugador 
de la SB Foment Molins, 
juntament amb Ricardo 
García (CB Vic), Xavier 
Minguell (CB Barcelona) 
i Armando Moreno (CB 
Lleida), integraven l’equip 
de Catalunya.

El conjunt català, enqua-
drat en el grup B, va anar 
guanyant successivament 
Castella i la Manxa, per 6 
a 2, i Castella i Lleó, també 
per 6 a 2, i va empatar amb 
Madrid 4 a 4. A semifinals 
es va imposar clarament a 

Andalusia per 8 a 0. L’únic 
enfrontament perdut en tot 
el campionat va ser a la 
final, en què l’equip català 
va perdre davant Madrid 
per un ajustat 5 a 3.

Forreiter i Argemí, 
campió i subcampió del 

Gran Prix de Alcobendas 
de Billar 5 Quilles

Del 24 al 26 de maig es va 
disputar a la ciutat madrilen-
ya d’Alcobendas el  I Gran 

Prix Ciudad de Alcobendas 
de Billar 5 Quillas, amb la 
participació de 18 jugadors 
de diferents procedències 
del territori espanyol: 9 de 
la Federació Madrilenya, 4 
de la Federació de Castella 
i Lleó, 1 de la Federació 
Gallega, 1 de la Federació 
Extremenya i 3 de la 
Federació Catalana (M. 
Argemí, M. Forreiter i L. 
Gómez, jugadors de la SB 
Foment Molins).

Si a l’anterior Gran Prix, 
celebrat a Valladolid, M. 
Argemí va ocupar el pri-
mer lloc i M. Forreiter el 
segon, en aquesta ocasió 
els papers es van invertir 
i M. Forreiter es va impo-
sar a la final a M. Argemí 
pel resultat de 3 sets a 2. 
L’altre jugador molinenc, 
L. Gómez, va ocupar la 
tretzena plaça.

Redacció

Carles Tuset guanya el Campionat de Catalunya de 
Billar de la Divisió d’Honor, modalitat Quadre 47/2

El darrer cap de setmana 
de maig i el primer de juny, 
un total de 14 gimnastes 
de les categories d’Esco-
lars, Base i Via Olímpica 
del Club Gimnàs Molins 
de Rei van participar en la 
final de la Copa Catalunya 
de Gimnàstica Artística. 
Aquestes competicions es 
van disputar en el Pavelló 
de Gimnàstica de Salt. 

En la categoria d’Esco-
lars, en la qual es classifica-
ven les catorze millors gim-
nastes, Hanae Shinamura es 
va classificar per a la final 
d’Escolar D3. 

A Base van ser cinc les 
gimnastes representants del 
club: la Martina Vendrell, 
que ha competit aques-
ta temporada a Base 1G, 
va guanyar a l’aparell de 
barra; la Claudia Sanchis, 
que competia a Base 4M, 
va quedar quarta en barra 
d’equilibris i també va par-
ticipar a la final de terra; 
Sara Martínez va competir 
en la categoria Base 6P; 
Irene Neiro, a Base 7GB 
i  Xenia Coronas, a Base 

7P, on aconseguí la terce-
ra posició en l’aparell de 
paral·leles asimètriques. 

En la categoria de Via 
Olímpica, set gimnastes 
van representar el club 
molinenc. En la catego-
ria Via Olímpica 2, Elena 
Domínguez va ser tercera 
a salt, paral·leles i barra, 
i Ariadna Soriano es va 
proclamar subcampiona a 
l’aparell de paral·leles. Ona 
Ollé i Carlota Tomás van 
competir a Via Olímpica 3, 
i la Carlota va aconseguir 
la tercera posició a barra i 
a terra. A Via Olímpica 5, 
Eva Villanova va quedar 
subcampiona en la classi-
ficació general, tercera a 
paral·leles i campiona a salt 
i a terra. Georgina Guzmán 
va competir a la final de Via 
Olímpica 7 i va quedar sub-
campiona a l’aparell de salt. 
Finalment, Olga Romero va 
defensar el club en el nivell 
9 de Via Olímpica i va que-
dar entre les deu primeres 
classificades a l’aparell de 
barra i a terra.

Anna Karubally

Les gimnastes molinenques 
obtenen 13 medalles a la final de 
la Copa Catalunya
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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 revis-
ta. El guanyador rebrà un obsequi que regala BEEP que s’ha de reco-

llir a Verge del Pilar, 6 Molins de Rei

Solució al número 555 De totes les respostes 
rebudes a la redacció ha 
estat escollida a l’atzar 
la de Virginia Rey 
González. El guanyador 
del concurs pot passar a 
recollir el premi directa-
ment per BEEP, presen-
tant el DNI o qualsevol 
document acreditatiu.
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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

*




