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El Partit Socialista de Catalunya (PSC), amb Xavi Paz com a alcalde, 
governa Molins de Rei en solitari. Guanyadors de les darreres eleccions 
municipals, els set regidors obtinguts, alguns amb llarga experiència a 

l’Administració pública i com a regidors –Paz, Zaragoza i Revestido–, d’altres 
ja amb un cert bagatge com a càrrecs electes –Puiggarí i Garcia– i dos que 
s’estrenen al consistori –Herrero i Castellana–, s’hauran de multiplicar, triplicar 
o quatriplicar per poder cobrir totes les àrees i regidories en les quals el PSC ha 
dividit l’acció política a l’Ajuntament per a aquesta legislatura. Alguns d’ells 
necessitaran dies per aprendre’s el nom de les regidories i responsabilitats que 
se’ls ha encomanat. A les pàgines interiors d’aquest número trobareu tota la 
informació sobre la nova estructura organitzativa de l’Ajuntament i quin regidor 
n’és el responsable.

És obvi que el més democràtic després d’unes eleccions és que governi la llista 
més votada. Ara bé, en el cas de Molins de Rei, que el PSC governi en solitari 
amb 7 de 21 regidors, i sense dubtar de la capacitat de treball dels càrrecs electes 
socialistes, no sembla que sigui el millor per a la vila.

Les darreres eleccions municipals van establir dos grans escenaris postelec-
torals: reeditar el Govern tripartit independentista –Junts per Molins, ERC i 
CUP–, que va governar la vila entre el novembre del 2017 i el maig del 2019, o 
reeditar la sociovergència que va liderar el municipi entre el maig del 2010 i el 
novembre del 2017. 

La manca d’acord entre els tres partits independentistes, els recels entre ells 
i les grans divergències que hi ha hagut en el govern tripartit del darrer tram 
d’aquesta passada legislatura, amb una CUP que esperava aconseguir un rèdit 
electoral millor del que va treure després d’haver, per primera vegada, agafat 
responsabilitats de govern, han impossibilitat l’acord.

Tampoc s’ha pogut, de moment, reeditar la sociovergència, després que 
l’anterior alcalde, Joan Ramon Casals, molt implicat en el Referèndum de l’1O i 
en el camí de Catalunya cap a la independència, decidís trencar amb els socialis-
tes quan aquests van avalar l’aplicació del 155 a Catalunya. Segurament, molts 
dels votants socialistes i de l’exConvergència no haurien entès que s’establís un 
nou acord de govern entre els uns i els altres. 

Però amb Casals allunyat de la política local, amb Ramon Sánchez, l’actual 
líder de Junts per Molins, un xic frustrat per no haver pogut continuar com a 
alcalde quan encara no havia tingut temps d’assaborir el càrrec, i amb el PSC 
necessitat d’efectius humans per poder governar el municipi amb certa comodi-
tat, sembla que el que s’acabarà imposant, més d’hora que tard, serà la reedició 
de la sociovergència, amb, lògicament, l’Alcaldia per al PSC tota la legislatura. 

Però mentre aquest pacte no arriba, acord que si s’acaba produint, els uns i 
els altres hauran d’explicar molt i molt bé als seus electors, el PSC té molta feina 
per davant.

És cert que el tripartit independentista no ho ha fet del tot bé i que han estat 
més notícia pels problemes interns dels propis partits i la manca de sintonia entre 
ells que no pas per l’acció de govern. Però també és ben veritat que els principals 
problemes que ha criticat tant l’oposició, PSC inclòs, com els mateixos socis del 
tripartit, sobretot la CUP, fa anys que s’arrosseguen. La manca de personal a 
l’Ajuntament, amb baixes per jubilació que no s’han cobert tot i saber que es 
produirien, el desgavell organitzatiu de la Guàrdia Urbana o els problemes de 
mobilitat al municipi són només tres dels mals endèmics de la vila i en això, el 
PSC, que és ara l’encarregat de redreçar-ho, de moment en solitari, no en pot 
culpar el tripartit, perquè ells en són tan o més responsables de tot el que s’ha fet 
de bo –que és molt– i de dolent. Ho avala haver governat en el municipi 7 dels 
darrers 9 anys.

Al Partit Socialista se li ha girat feina
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Normes per a publicar una carta:
-EL LLAÇ no assumeix cap obligació -llevat del recurs 
a dret de rèplica- de publicar cap carta, de resumir-la, 
o d’establir comunicació amb els remitents. Es des-
estimaran d’entrada les que continguin, a parer de la 
Redacció, un llenguatge groller o injuriant.
-Les cartes seran publicades totes en català. En cas 
que els originals arribin en castellà seran traduïts i 
corregits per la redacció
-Les cartes podran ser publicades amb pseudònim.
-En qualsevol cas, cal fer constar el nom i cognoms 
del primer o de l’únic remitent, més la seva firma, 
adreça, telèfon i número del DNI. Si la carta no porta 
aquestes dades, no es publicarà.
-Podeu enviar les cartes per correu a: EL LLAÇ, 
Verdaguer, 105 1r 2a, 08750 Molins de Rei;  o per 
correu electrònic a l’adreça: elllac@telefonica.net

Funeràries
Un dels costums totalment arrelats arreu del món és morir-se (i perdoneu, sisplau, aquest to 
un xic d’humor negre).

Recordo que, quan era canalla, a l’escola vam aprendre que els homes (i les dones, és 
clar, i, en general, tots els animals i els vegetals també) tenen el que s’anomena un cicle vital, 
és a dir, que neixen, creixen, es desenvolupen i moren. És a dir, que tret dels minerals (que es 
veu que no moren), aquí no ha de quedar ningú per veure com acaba finalment la història.

I pel que fa a això de deixar aquest món cruel, recordo també que, en els meus anys 
de pràctica amb les lleis, vaig tenir de client una funerària que havia rebut una demanda 
d’una altra pel tema dels noms respectius (i és que, per si ho ignoràveu, en això del negoci 
dels morts també hi juguen les marques). La persona de l’empresa en qüestió amb qui vaig 
tractar, de primer em va semblar força tibant i distant, tot i que a mesura que ens vam anar 
deixant anar, va resultar certament afable i fins i tot força alegre; em va arribar a explicar 
que, quan feia la “mili” a Andalusia, per tornar a casa amb motiu d’un d’aquells esperats 
permisos, ho feia dormint a la part del darrere d’un cotxe fúnebre (on encabeixen el fèretre) 
que l’empresa (familiar) posava, és clar, a la seva disposició.

Tot això ve a tomb pel fet que fa unes quantes setmanes vaig veure, en una revista de la 
zona, un anunci d’una d’aquestes empreses funeràries, en el qual apareixia la frase “El preu 
el poses tu”, per explicar a continuació que, al final, l’import total del servei contractat el 
decidia la família del difunt.

No he d’amagar pas que l’anunci em va fer una certa gràcia (malgrat que el tema, quan 
un s’hi troba, no és pas, ni de bon tros, graciós), perquè qui més qui menys sap perfectament 
que el preu no el pot posar pas el client. I també sap que, en això de Tà-natos, aquella criatu-
ra de la mitologia grega que personificava la mort, qui fa l’agost és la funerària de torn. 

Vaja, que, com es diu popularment, "hay para morirse!"
Josep Lluis Revenga

A veure si es busquen solucions, 
adequades, per als nostres 
aiguamolls (Zona Humida Protegida)
Parc Agrari: una reserva amb 
reserves

“Aquest 2019 es compleixen 15 anys 
des de l’aprovació del pla especial que 
convertia el Parc Agrari del Baix Llobregat 
en una zona protegida exclusivament reser-
vada a l’activitat agrícola. El plantejament 
urbanístic del 1976 ja delimitava aquestes 
prop de 3.500 hectàrees de superfície, però 
la gran pressió del creixement urbà i, sobre-
tot, les infraestructures van fer pensar que 
calia anar un pas més enllà.

Per posar un exemple d’aquesta neces-
sitat, mentre es treballava en l’aprovació 
de l’esmentat pla de protecció, en altres 
despatxos es parlava de la possibilitat que el 
futur tren d’alta velocitat travessés la zona 
agrícola mitjançant la construcció d’un gran 
viaducte.

Trobem aquí un peix que es mossega la 
cua. Sense un organisme protector, potser 
a hores d’ara el terreny agrícola protegit 
estaria esquitxat d’abocadors i empreses de 
desballestament. Però, alhora, si cada cop 
més pagesos abandonen l’activitat agrícola 
per poc viable, quin sentit tindrà protegir un 
terreny sota la marca”Parc Agrari”?

De cara al futur, dos usos podrien jus-
tificar el manteniment d’un parc reservat 
com a zona agrícola: agricultura i turisme 
gastronòmic i rural. (...)

Pel que fa al turisme, hi ha molts dubtes 
sobre la conveniència d’aquesta activitat. 
Aportaria visitants i valors a la zona (i 
probablement a les economies de les ciutats 
properes), però sempre hi ha el perill de 
promoure invasions desbordades en una 
zona que no compta amb una xarxa de 
comunicacions preparada per a la convivèn-

cia entre ciclistes, caminants, degustadors 
de carxofa i vehicles agrícoles en plena 
feina.

“Editorial” – Delta Llobregat, el periò-
dic independent del Prat – Número 452 – 

abril/maig 2019
Opinió: Elisenda Paluzie
“L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) 
ha presentat la manifestació de l’Onze 
de Setembre d’enguany plantejant-la 
com una crida a la unitat estratègica de 
l’independentisme, una unitat que l’entitat 
reivindica i critica perquè no existeix.

La presidenta de l’ANC, Elisenda 
Paluzie, adverteix que aquesta és una de 
les “febleses del 27-O, que avui són les 
mateixes que aleshores”. En un context de 
repressió incessant de l’Estat que tindrà 
un punt calent amb la sentència als líders 
independentistes, la pressió per la unitat és 
imprescindible.” 

La República – Any II – Número 58 – 
del 29 de juny al 5 de juliol de 2019

“Antes roja que rota”
“Manuel Valls renyava les elits barceloni-
nes per no haver-se enfrontat amb decisió 
a l’auge de l’independentisme. Era tot just 
fa un any i la que durant uns mesos va ser 
la gran esperança blanca per recuperar el 
control polític de la ciutat, ara ha hagut de 
reconèixer el seu fracàs. (...) Per a les elits, 
Ada Colau resulta el mal menor al consisto-
ri de Barcelona, tot i el seu paper durant la 
legislatura. (...). Amb el pacte contra natura, 
o potser no tant, de la frustrada esperança 
blanca de Valls, a qui han exigit un darrer 
servei per la causa. Les elits barcelonines 
continuen pensant que “antes roja, que 
rota”. 

“Opinió” – Enric Llarch, economista – 
L’Econòmic – 9 de juny de 2019

Semàfor resistent
El 27 de maig varen començar 
les obres de remodelació de la 
carretera.

La maquinària i els ope-
raris van iniciar el procés 
d’arrencar i desmuntar tots 
els senyals de trànsit, pals 
elèctrics, etc. que hi havia en 
aquest lloc per poder excavar 
el terra, però aquest semàfor 
que hi havia perquè creuin 
els vianants des del carrer 
Josep Folqué cap a la plaça 
de la Bàscula –en el moment 
de fer la foto havia passat un 
mes i mig– encara segueix 
allà al terra, destrossat, però, 

això sí, funcionant tot el dia 
amb la intermitència que 
s’encén i s’apaga de color 
àmbar. Però el més curiós és 
quan es fa fosc. A la nit crida 
molt l’atenció veure aquest 
semàfor, allà al terra, abatut, 
trencat a trossos i amb els 
llums funcionant.

No entenc els sistemes 
de treball d’aquests operaris, 
però crec que el més normal 
seria que primer s’hagués 
desconnectat de la xarxa elèc-
trica i posteriorment s’hagués 
desmuntat. 

Text i fotos
Vicenç Joan Camps
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En aquest recorregut per la 
història de Molins de Rei 
que oferim des de les pàgi-
nes d’El Llaç, no voldria 
oblidar-me d’esmentar la 
Colònia Vilagut, aquella 
colònia estiuenca integrada 
majoritàriament per famílies 
benestants i estiuejants a la 
nostra vila.

De fet, és bastant des-
coneguda. Hi ha molt poca 
informació en els arxius i 
hemeroteques. Buscant 
documents que hi estiguin 
relacionats, poca cosa he 
trobat escrita que hi faci 
referència. Parlant amb 
persones de més edat, pocs 
saben de què els parlo. 
Alguns de vegades l’han 
sentida anomenar, però poca 
cosa en saben, i d’altres des-
coneixen totalment la seva existència.

La poca documentació existent abasta només 
des de l’any 1906 fins al 1918. A partir d’aquesta 
data no he trobat periòdics ni revistes ni pro-
grames en què apareguin referències d’aquesta 
colònia.

Sembla ser, per la informació aconsegui-
da, que les seves activitats se circumscrivien a 
l’època estiuenca, quan la nostra vila era recep-
tora de bastants famílies que venien a passar 
l’estiu a les torres i cases senyorials existents a 
primeries del segle xx. Llavors, sembla ser que 
algunes famílies de Barcelona venien a estiuejar 
a la nostra vila.

Les activitats de la Colònia Vilagut les pro-
tagonitzaven un grup d’actius estiuejants amb 
les seves famílies. Els capdavanters eren, a més 
d’altres, el senyor Baldomero Vilagut (important 
vilatà del comerç vinícola), el qual hi jugava un 
paper prou preponderant; la família Xumetra, 
d’una nissaga de grans metges, i la família Viñas 
(que eren uns importants fabricants de galetes). 
Aquest grup d’inquiets convilatans temporals, 
però molt lligats al poble, organitzaven, als mesos 
d’estiu, variades activitats, com vetllades teatrals, 
concerts de piano, recitals poètics, etc. 

Quan celebraven les lluïdes festes i actes, 
tenien la gentilesa de convidar, entre d’altres, el veïnat, això sí, amb la 
condició que cadascú es portés la seva cadira per poder seure. El marc 
acollidor i esplendorós d’aquestes festes eren els jardins de les seves 
residències al carrer de Baix: des de cal Vilagut, cal Xumetra i fins a tocar 
de la fàbrica del Molí i per la part del darrere, on hi havia els jardins, s’hi 
arrengleraven 14 esplèndides acàcies fins a tocar al Rec Vell.

Posteriorment, al llarg dels anys, en aquest lloc s’hi varen construir 
cases i només quedaren la torre de cal Vilagut i la torre de la famí-
lia Xumetra. El propietari de la casa pairal de cal Vilagut, el senyor 
Baldomero, era l’avi del qui va ser alcalde de la vila entre 1957 i 1969, 
Josep Vilagut Llobet, i aquesta torre fou enderrocada l’any 1980. La torre 
de la família Xumetra, de la coneguda nissaga de rellevants doctors en 
medicina de la nostra vila, l’última que quedava encara en peu, va ser 
enderrocada l’any 2017.

Per fer-nos una idea de l’extensió que ocupava aquesta colònia al 
carrer Rafael Casanova, actualment cal Vilagut estaria situada al número 
53; a continuació hi ha les cases números 55, 57, 59, 61 i 63, seguia en el 
número 65 cal Xumetra i continuava en els números 67, 69 i 71, alhora 
que agafava la part posterior dels seus jardins fins a tocar del Rec Vell.

Si fem una mica d’història trobem que l’any 1906, en els primers 
Jocs Florals de Molins de Rei, celebrats amb motiu de la Festa Major el 
dia 30 de setembre i organitzats per l’Associació Catalanista a l’envelat 

muntat a l’Hort del Negre, 
entre la Riera i el carrer 
del Pou Artesià –actualment, 
carrer del Pintor Fortuny–, 
els integrants de la Colònia 
Vilagut van oferir un dels 
premis, que consistí en “una 
unça d’or” al millor treball 
presentat en el tema lliure. 
Va resultar guanyadora una 
delicada poesia d’en Ramon 
Surinyach i Senties titulada 
“La noia alegre dels pobles 
clars”, que va ser molt 
aplaudida. A la taula de la 
Presidència, en representa-
ció de la Colònia, hi havia 
quatre persones: els senyors 
Baldomero Vilagut, Joaquim 
Soler i els germans Francesc 
i Joan Viñas.

En el primer número de 
la revista local Festa, que va 

sortir a la llum el dia 27 de setembre del 1913, el 
cronista va publicar una narració titulada Una nit 
d’estiu que tenia a veure amb la Colònia i deia 
així: “Són les deu de la nit i surto de la redacció... 
tot està ja fosc..., camino pel carrer del Carril i 
agafo el Passeig i la Carretera i es nota molt la 
xafogor..., entro pel Terraplè que està silenciós 
tot sentint el soroll de l’aigua corrent pel Rec 
Vell..., vaig caminant i al ser davant els jardins 
de la Colònia Vilagut, m’aturen unes rialles de 
joventut i com que sóc tafaner, m’acosto i em 
poso a mirar per entre els barrots d’un reixat de 
fusta i veig una munió de noies que enjogassades 
corren amunt i avall..., entre elles veig a la Maria 
Soler, la segueixen tres més..., qui són?... Maleïts 
siguin els barrots del reixat de fusta que no em 
deixen veure bé... però passen corrent pel davant 
i ara les veig... són la Maria Marimón, l’Esther 
i la Teresita... i com riuen totes... de la casa surt 
un senyor que amb la foscor de la nit es passeja 
amb la majestuositat d’un gall... és el senyor 
Baldomero que ve a posar ordre... em sembla que 
no se’n sortirà pas!!.. també els germans Viñas, 
Casanovas i Soler les criden per anar a dormir i 
elles responen que hi vagin ells si tenen son!!... 
les mamàs ajuden a llurs marits a recollir i ja no 
se senten les joves... s’apaguen els llums i tot és 

quietud a la Colònia Vilagut. Jo també fujo d’entre els barrots del reixat 
de fusta i me’n vaig també cap a dormir”.

Aquell any de 1913, la mateixa revista, el 12 d’octubre publicava una 
nota explicant als lectors que ja van desfilant els forasters de la nostra 
vila que han donat per acabat el seu estiueig entre nosaltres. Els últims a 
marxar foren tots els de la Colònia Vilagut que sortien ja cap a la capital. 
Que tinguin bon hivern i fins a l’any vinent.

El mes de juny de l’any 1914 ja s’anunciava que havien vingut a la 
Colònia a passar la temporada estiuenca entre nosaltres els senyors Josep 
Torres i Baldomero Vilagut amb llurs famílies. La benvinguda més cor-
dial, desitjant-los que els sigui agradable l’estada. Així mateix, també han 
arribat les famílies de Clariana, Font, Badia, Viñas, Pascual, Boix i Sellés, 
i els desitjaven a tots ells una força agradable estada a la nostra vila. 
També la distingida senyoreta Paquita Bertrina, filla del vicepresident de 
la Diputació de Barcelona, havia vingut a passar uns dies d’estiueig a la 
nostra vila i s’hostatjava a casa del bon amic senyor Boix i Selva.

Tots els anys, a l’estiu, i fins que arribaven els dies de la Festa Major 
de Sant Miquel, hem trobat diversos actes organitzats pels components 
d’aquesta Colònia Vilagut, però en arribar l’any 1918 ja no apareixen més 
actes en els arxius i hemeroteques consultades.

Vicenç Joan Camps

La Colònia Vilagut     

1915 - Crònica de la revista Festa

1906 - Grup de famílies de la Colònia Vilagut
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La intermediació de 
l’Ajuntament de Molins 
de Rei ha estat clau per 
a la signatura d’un con-
veni de col·laboració 
entre la República 
Sahrauí Democràtica i la 
Fundació Esport Solidari 
Internacional.

L’acord es va signar el 
passat mes de juny en una 
visita que una delegació 
catalana va fer als cam-
paments de refugiats del 
Sàhara. Aquesta delegació, 
que es va reunir amb el 
ministre de Joventut i Esports 
sahrauí, Ahmed Lehbib, 
estava formada pel presi-
dent de la Fundació Esport 
Solidari Internacional. 

Josep Maldonado; Francesc 
Verdú, exjugador veterà del 
Barça; un representant de 
l’Ajuntament de Molins de 
Rei i el delegat del Front 
Polisario a Catalunya, Mah 
Iahdih.

Durant l’estada es va 
aprofitar per fer entre-
ga de material esportiu 
al Ministeri d’Educació i 
Esports de la República 
Sahrauí Democràtica, es 
va signar un conveni i es 
va acordar treballar en els 
punts següents: 

 -Fer un clínic a l’octubre 
amb un exjugador veterà 
del FCB per formar  entre-
nadors/ores per als campa-
ments de refugiats sahrauís 

i la selecció nacional. 
-Portar properament 

un contenidor de material 
i roba esportiva per als 
diversos equips infantils i 
juvenils, i per a la Selecció 
Nacional de la República 
Sahrauí Democràtica.

-Seguir treballant per 
poder fer possible, per 
primer cop a Europa, un 
partit de futbol entre la 
Selecció Nacional Sahrauí 
i algun equip de futbol de 
Catalunya. 

-Restablir i potenciar 
la Penya Blaugrana als 
campaments de refugiats 
sahrauís. 

Redacció

La Fundació Esport Solidari Internacional 
signa un conveni de col·laboració amb 
la República Sahrauí Democràtica

El Club Natació Molins de 
Rei ha celebrat el 3r Maig 
Solidari amb l’objectiu de 
recollir diners en benefici 
d’una entitat, sense ànim de 
lucre, i la finalitat que el que 
es reculli reverteixi direc-
tament als seus associats. 
Prevenció i Informació 
Càncer Molins (PICAM) 
ha estat l’escollida. Amb 
aquest ajut, pacients oncolò-
gics i hematològics podran 
tenir una qualitat millor en 
les diferents accions que 
organitza. 

Es van organitzar dues 
jornades amb diferents 
activitats. La primera va 
ser el 17 de maig, en què 
monitors del club van fer 
tallers de Cycling i Zumba; 
la segona, el dijous 23, 
durant la qual els tallers 
varen ser Esquena Sana i 
Marxa Nòrdica, aquest dar-
rer impartit per una monito-
ra de PICAM, ja que també 
vàrem voler participar-hi 
directament atesa la impor-
tància que té per a nosaltres 
la pràctica d’aquest esport, 
que afavoreix, entre moltes 
altres coses, la recuperació, 
la prevenció i el control 
del limfoedema, seqüela del 
càncer de mama que no tot-
hom té, per sort, i que s’ha 
de procurar mantenir, en tot 
moment, a ratlla.

Volem felicitar el CN 
Molins de Rei per la pers-

pectiva que té de la salut, 
donant suport a activitats 
com el taller aquàtic de 
recuperació del limfoedema 
que, des fa un any, PICAM 
fa a les seves instal·lacions, 
gràcies en aquesta nova 
visió que un centre esportiu 
també ha de ser un cen-
tre de salut per tenir cura 
del cos, la ment i l’esperit, 
segons ens va dir la seva 
gerent, Elisabet Alcalde, i 
així avançar vers el nou 
paradigma de salut en què 
els mateixos pacients són 
part activa de la seva recu-
peració.

En total es van recollir 
350 euros. Les voluntàries 
de PICAM agraïm i molt 
al Club Natació Molins de 
Rei la seva decisió d’haver 
pensat en nosaltres, ja que 
això ens ajuda també a ser 
més visibles com a enti-
tat, i el suport de tots els 
monitors i del personal que 
van col·laborar en les acti-
vitats perquè tot funcionés 
bé. Gràcies per l’esforç que 
varen fer.

I, per últim, volem fer 
arribar el nostre agraïment 
a totes les persones que 
van col·laborar amb la seva 
aportació. Moltíssimes grà-
cies!

M. Teresa Mariano, 
voluntària de PICAM en 

l’Àrea de Comunicació

El menjador del Col·legi 
Manyanet va acollir, el pas-
sat divendres 7 de juny, la 
desena edició del Pa amb 
Oli Solidari, organitzat per 
Càritas Interparroquial de 
Molins de Rei. Hi van par-
ticipar 130 persones, que 
van compartir un àpat aus-
ter compost de pa, oli, sal 
o sucre, olives, aigua, una 
poma i un tros de coca. Tots  
aquests productes van ser 
donats per diversos establi-
ments de la vila.

Abans de l’àpat, Dani 
Andreu, president de 
Gueopic, entitat dedicada 
a atendre les persones amb 
dificultat comunicativa 
i a la qual es destinaven 
els beneficis del sopar, va 
explicar als assistents en 
què consistia l’entitat i la 
tasca que desenvolupen. 

De la venda dels tiquets i 
altres donatius es van reco-
llir 1.560 euros destinats 

tots a Gueopic. 
L’acte, organitzat pels 

voluntaris de Càritas, va 
comptar amb la participació 
de diversos representants de 

l’Ajuntament i del director i 
la subdirectora de Càritas 
Diocesana de Sant Feliu de 
Llobregat.

Redacció

El Maig Solidari del Club 
Natació es dedica a PICAM

El Pa amb Oli Solidari de Càritas 
recull 1.560 euros per a Gueopic
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La presidenta de la 
Fundació Vallformosa, 
Queta Domènech, i el 
president del Centre 
Excursionista Penedès, 
Jordi Solis, van entregar a 
l’associació PICAM, presi-
dida per Berna Moreira, els 
11.400 euros recaptats en 
la 4a Caminada Solidària 
contra el Càncer “Gotims 
d’Esperança”, que va tenir 
lloc el passat 19 de maig. Hi 
van participar unes 1.800 
persones en la ja tradicional 
caminada entre vinyes de 
12 quilòmetres que surt de 
Vilafranca del Penedès i hi 
té l’arribada, passant per les 
instal·lacions Vallformosa.

Els organitzadors han 
destacat que l’èxit d’aques-
ta caminada solidària ha 
estat gràcies a les desenes 
de voluntaris, institucions i 
empreses que, com Ametller 
Origen i Vallformosa, hi 
han col·laborat de manera 
desinteressada.

Però, qui és la Fundació 

Vallformosa? Podem dir 
que té com a objecte la 
promoció d’iniciatives glo-
bals per a la lluita contra el 
càncer i de millora social. 
Això, ho fa mitjançant les 
activitats següents: 

-Celebració anual del 
Sopar Solidari per la lluita 
contra el càncer. El fons 
recaptat s’inverteix en dife-
rents projectes de l’Institut 
Català d’Oncologia i també 
per a l’associació penede-
senca Ampert, que trasllada 
malalts de càncer des de 
casa seva fins a l’hospital 
on seran tractats de radio-
teràpia. 

-Convocatòria del Premi 
Martí Via per a la inves-
tigació oncològica. La 
Fundació Vallformosa i 
GESCO Family entreguen 
anualment aquest premi per 
a la investigació oncològi-
ca, que  consisteix en una 
beca destinada a professio-
nals i investigadors d’àrees 
relacionades amb l’oncolo-

gia pediàtrica o d’adults per 
desenvolupar un projecte 
de recerca en un centre de 
referència nacional o inter-
nacional.

-Caminada Solidària 
en benefici d’associacions 
l’objectiu de les quals és 
la millora de la qualitat de 
vida dels malalts de càncer 
i/o dels seus familiars. Els 
beneficis de la Caminada 
Solidària d’aquest any han 
estat destinats a PICAM, 
associació de Molins de 
Rei que ofereix diferents 
serveis a pacients oncolò-
gics i hematològics: banc 
de perruques, manteniment 
cognitiu, exercici físic, 
rehabilitació, tallers de 
relaxació, musicoteràpia i 
treball en xarxa amb altres 
associacions.

-També col·labora amb 
altres fundacions o entitats 
de finalitats anàlogues a les 
d’aquesta Fundació.

La seva presidenta, 
Queta Domènech, afirma 

que “La solida-
ritat és un dels 
aspectes que fan 
que una socie-
tat sigui rica en 
valors, responsa-
ble i a la vegada 
sostenible”. Des 
de la Fundació 
Va l l f o r m o s a , 
segueix dient, 
“ c o n i t n u a r e m 
treballant per un 
món més solidari 
i posarem el nos-
tre “Gotim d’Es-
perança” perquè 
així sigui”.

I, nosaltres 
voluntàries de 
PICAM, només 
podem dir gràcies, gràcies 
i més gràcies per haver-nos 
escollit aquest any i així 
ajudar-nos a fer evident la 
tasca diària que fem. I, a 
més, perquè el procés del 
càncer ens ajudi a créixer 
en tots els aspectes de la 
vida, perquè creiem que 

fer-ho així comporta una 
nova manera de pensar, 
viure i afrontar la vida amb 
molta més valentia!
M.Teresa Mariano, 
voluntària de PICAM en 

l’Àrea de Comunicació

L’ONG Gueopic i la immo-
biliària Promocat Indus han 
rebut el premi Inmociónate 
2019, un guardó que reco-
neix les millors accions 
de responsabilitat social 
d’àmbit local que duen 
a terme els professionals 
immobiliaris de l’Estat 
espanyol.

Els assistents al con-
grés del sector, que es 
va celebrar en el Centre 
de Convencions de Port 
Aventura els dies 13 i 14 
de juny, van poder votar la 
millor acció entre les cinc 
triades com a finalistes. 
La campanya “Ajuda’ns 
a ajudar”, promoguda per 
l’agència Promocat Indus 

de Molins de Rei, va ser la 
més votada.

Celdonio Rosillo, repre-
sentant del projecte gua-
nyador, ha donat a Gueopic 
els 3.000 euros amb què 
estava dotat el premi per-
què pugui continuar amb la 
seva tasca de distribució de 
tauletes que permetin facili-
tar la comunicació d’infants 
amb trastorn de l’espectre 
autista.

Redacció

La Caminada solidària contra el Càncer del 
Penedès recapta 11.400 euros per l'associació PICAM

El dijous 12 de juny, 
l’associació Enreda’t va fer 
la seva presentació oficial a 
Molins de Rei i va iniciar 
un cicle de conferències 
relacionades amb el món 
de la discapacitat. L’acte 
va comptar amb la presèn-
cia de la terapeuta familiar 
i escriptora Àngels Ponce, 
que va conduir la xerrada 
que portava per títol: “Un 
fill amb discapacitat, un 
repte i una oportunitat”.

L’Àngels va fer una 
exposició del que significa 
tenir un fill amb discapaci-
tat i com repercuteix en les 
famílies des del moment 
del diagnòstic fins a les 
qüestions del dia a dia, que 
es converteix en un repte 
a llarg termini, però també 
en una oportunitat d’apren-
dre i de canviar l’escala de 
valors. Va ser una xerrada 
molt distesa i les famílies 
van poder participar expli-
cant el seu cas i fent pre-
guntes, comentaris i apor-
tacions.

Aquesta és la primera 
conferència d’un cicle que 
serà trimestral i que portarà 
a Molins de Rei experts de 
diferents àmbits relacionats 
amb la discapacitat.

L’associació Enreda’t 
es va constituir el juliol 
del 2018 i està formada 
per famílies, professionals 
i persones sensibles que 
tenen l’objectiu de fer acti-
vitats, propostes i reivindi-
cacions que millorin la vida 
de les persones de la nostra 
vila que tenen algun tipus 
de discapacitat i la de les 
seves famílies. 

A banda d’aquest cicle 
de conferències, també han 
iniciat el projecte Cafè i 
Acollida, que va comen-
çar el passat 30 de maig. 
Aquesta activitat és un 
espai de trobada distès i 
acollidor on, amb respecte, 
es treballen les emocions i 
inquietuds que genera ser 
pares d’un infant amb dis-
capacitat, amb la intenció 
de ser un lloc d’intercanvi 
d’informació i de suport 
entre iguals. Aquesta acti-
vitat és mensual.

Associació Enreda’t

Es presenta l’associació Enreda’t Gueopic i Promocat Indus 
guanyen el premi Inmociónate



8
núm. 557 juliol-agost 2019

ÀNGEL BEUMALA 
(A.B.): D’on et ve la pas-
sió per la cuina?

ÒSCAR FERRÉ (O.F.): 
No tinc ningú a la famí-
lia que sigui cuiner, però 
sí que els pares ens feien 
cuinar a mi i a la meva 
germana. A l’estiu, quan ja 
s’havia acabat l’escola, de 
bon matí abans de marxar 
a treballar ens ho deixa-
ven tot a punt i ens deien: 
“Quan tornem heu de tenir 
fet això per dinar”. Jo devia 
tenir dotze anys i ella, nou. 
El que va començar com 
un “joc” ha acabat essent la 
meva professió!

A.B.: Vas néixer l’any 
1987, vas viure fins als 
cinc anys a Sant Feliu 
de Llobregat i, després, 
a Molins de Rei fins als 
quinze anys.

O.F.: Sí, la vida des que 
sóc conscient, l’he feta a 
Molins de Rei, i els meus 
avis i els meus tiets sempre 
hi han viscut. Vaig estu-
diar a l’Escola Pont de la 
Cadena i també vaig ser 
jugador de l’equip de fut-
bol de l’Incresa. Després, 
dels 15 als 19 anys, 
vaig viure a Corbera de 
Llobregat. Allà vaig estu-
diar a l’Institut i quan vaig 
acabar, vaig començar la 
carrera d’enginyeria naval 
a la Facultat de Nàutica de 
Barcelona. Però al cap d’un 
parell d’anys, per un tema 
familiar, vaig anar a viure a 
Osca i vaig haver de deixar 
la universitat. A Osca hi 
vaig viure fins als 26 anys 
i quan vaig tornar, em vaig 
instal·lar a Barcelona, que 
és on visc ara. 

A.B.: Has dit enginye-
ria naval?

O.F.: Sí, a mi sempre 
m’han agradat molt el 
dibuix i les matemàtiques. 
De petit, jo era molt mogut 
i, potser perquè el meu avi 
era pintor, em donaven 
paper i colors per dibuixar, 
i m’agradava molt. El 
meu avi es deia Fernando 

Manzano Manrique, era 
fill de Granada, i cada any 
feia una exposició dels 
seus quadres al Centre 
Excursionista Molins de 
Rei (malauradament, ara ja 
fa dos anys que és mort). 
En realitat, jo volia estudiar 
arquitectura per aquesta 
afició al dibuix, però me’n 
vaig desdir, perquè quan 
em va tocar anar a la uni-
versitat, hi havia l’apogeu 
de la construcció i hi havia 
arquitectes i aparelladors 
per donar i per vendre. Per 
això em vaig matricular a 
la Facultat de Nàutica. Tal 
com he explicat abans, vaig 
fer dos cursos d’enginyeria 
naval i llavors vaig marxar 
a viure a Osca. Al cap de 
sis anys, quan vaig tornar, 
em vaig matricular –aquest 
cop sí!– a l’Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura 
de Barcelona, que és a 
la Diagonal. Vaig fer 
dos cursos de la carrera 
d’arquitecte, mentre simul-
tàniament treballava de 
cuiner en restaurants. La 
motivació d’estudiar a la 
universitat era per tenir uns 
estudis per al dia de demà, 
per si la feina en el sec-
tor de la restauració anés 
malament. Però va arribar 
un moment que anar a la 
universitat no em motivava 
i la cuina sí, tot i que eren 
moltes hores. I em vaig dir: 
“Escolta, ho deixo i a la 
cuina al 100%”.   

A.B.: A quina escola de 
cuina et vas formar?

O.F.: No he passat per 
cap escola de cuina. Tal 
com he dit abans, quan 
tenia vint anys vaig anar a 
viure a Osca i un amic que 
treballava en un restaurant 
em va dir que necessita-
ven un cuiner. M’hi vaig 
presentar, els vaig dir que 
era cuiner –tot i que no 
era veritat– i em van con-
tractar. Hi havia un cap de 
cuina, una ajudant de cuina 
que s’encarregava del cuar-
to fred (amanides, pastis-

sos, entrants freds), un cui-
ner que s’encarregava dels 
fogons i jo. Evidentment, 
al cap de dos dies es van 
adonar que no era cuiner, 
però com que tenia molta 
empenta els vaig agradar. 
Em van baixar la categoria 
i el sou, i vaig continuar 
fent les mateixes tasques 
de forma més supervisa-
da. Gràcies a l’experiència 
adquirida amb aquest inici, 
vaig poder treballar a la 
cuina de molts altres res-
taurants i formar-me com a 
cuiner. Als 31 anys, junta-
ment amb la meva parella, 
vam decidir arriscar-nos i 
crear el nostre propi projec-
te a Barcelona.

A.B.:  Sempre s’ha dit 
que els bars i els restau-
rants són molt esclaus, 
sense horaris i molta 
feina. En canvi, cada cop 
hi ha més joves que volen 
fer estudis de cuina. Com 
s’explica? 

O.F.: La cuina és passió, 
s’ha de tenir vocació, i no 
hi pot treballar qualsevol 
perquè és una feina dura. 
Ho era abans i ho és ara. 
La cuina és molt sacrifi-
cada, però si t’agrada, ho 
fas amb ganes. Tanmateix, 
continua passant que saps 
a l’hora que entres, però 
no a la que en surts, encara 
que, de mica en mica, els 
horaris es van ajustant a un 
ritme laboral més raonable, 
tot i que és difícil. Imagino 
que tot el món mediàtic al 
voltant de la cuina –pro-
grames de televisió, xarxes 
socials, etc.– ha fet que 
cada vegada més joves vul-
guin endinsar-se en aquest 
apassionant món de la gas-
tronomia.     

A.B.: Quina és la part 
més dura de la feina de 
cuiner, quina la més gra-
tificant i quina és la prin-
cipal virtut que s’ha de 
tenir?

O.F.: Jornades intermina-
bles, treballar quan tothom 
fa festa i la pressió i l’estrès 

que genera la feina, si bé a 
mi, treballar sota pressió és 
una cosa que m’agrada i em 
motiva! Pel que fa a la part 
més gratificant, per a mi és 
quan els clients gaudeixen, 
no solament menjant, sinó 
entenent el missatge i la 
filosofia que vull transme-
tre amb cada proposta. I de 
virtut, jo destacaria la de 
saber escoltar la gent, tant 
els clients com els com-
panys del gremi, per no 
deixar mai d’aprendre. El 
món de la cuina no s’atura 
mai! 

A.B.: Amb l’auge de la 
cuina catalana, els restau-
rants de nivell no paren de 
créixer. Els xefs us endueu 
la fama, però sembla que 
el sector necessita caps de 
sala ben preparats. Què 
en penses? 

O.F.: Per a mi, un 
restaurant és un 60% la 
cuina i un 40% la sala; en 
canvi, la meva parella, que 
s’encarrega de la sala, ho 
veu al revés! Evidentment, 
la part de sala és molt 
important, ja que, en un 
restaurant, l’experiència no 
es limita només al menjar, 
sinó a tot un conjunt de 
factors que van des de la 
música ambiental i la nete-
dat del local, fins a un bon 
servei i un tracte amable, 
entre d’altres. La part de la 
sala pot fer que un plat bo 
es torni deliciós! Però és 

cert el que dius: cada cop 
hi ha menys gent preparada 
per encarregar-se de la sala 
i potser es deu al fet que es 
promociona més la figura 
del cuiner i no tant la del 
cambrer.

A.B.: De vegades trobo 
una mica postissa aquesta 
relació tan servil… 

O.F.: És evident que tots 
els restaurants busquem 
que el client estigui còmo-
de i mengi el que li oferim 
amb el màxim de confort, 
però també som persones 
i tenim límits. El client no 
té sempre la raó. D’altra 
banda, la relació “tan ser-
vil” que comentes pot ser 
deguda al fet que el món 
de la gastronomia es troba 
molt exposat a la crítica.

A.B.: Què en penses 
dels concursos de cuina? 

O.F.: Els concursos sem-
pre són motivadors, posen 
en valor productes de proxi-
mitat, gastronomia local, i 
també ajuden a fer visibles 
restaurants que d’una altra 
manera no sortirien del seu 
àmbit geogràfic. Obtenir 
un bon resultat en qualse-
vol concurs té sempre un 
impacte positiu, que es tra-
dueix en més reserves i més 
feina, bones crítiques, etc.

A.B.: I del concurs Joc 
de Cartes, de TV3, què en 
penses?

O.F.: Pel meu horari 
laboral no l’he pogut veure 

Òscar Ferré Manzano, xef

“Prefereixo no tenir una estrella 
Michelin i tenir el restaurant sempre ple”

Òscar Ferré Manzano és el xef del restaurant LAB de Barcelona, on, junta-
ment amb la seva parella, Natalia Puente, ofereix cuina creativa d’autor en 
un local de només quatre taules i un reservat. El passat gener, el suplement 

de gastronomia del diari La Vanguardia va destacar la seva proposta gastronòmica 
com una de les més tecnificades en presentacions i textures sobre combinacions de 
menges clàssiques. 
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gaire, però sí que m’he tro-
bat clients que han fet el joc 
d’endevinar el preu sense 
mirar. És un programa dife-
rent, que ensenya la cuina 
des d’una altra perspectiva. 

A.B.: Què en penses 
d’aquests webs que per-
meten que la gent critiqui 
i puntuï els restaurants on 
ha menjat?

O.F.: Personalment 
penso que tenen dues 
cares. Evidentment, tenir 
bones crítiques o estar 
ben posicionat en aquests 
webs ajuda el restaurant, 
però tenir crítiques dolen-
tes també pot enfonsar el 
negoci o embrutar la teva 
imatge. Crec que s’hauria 
de regular millor, ja que 
qualsevol pot opinar de 
manera anònima, de vega-
des sense haver estat mai 
en el restaurant que critica! 
A aquests webs se’ls ha de 
tenir en compte però cal 
mirar-se’ls des d’una certa 
distància. El que és clar és 
que, si es fan les coses bé, 
tot anirà rodat, més enllà 
de tenir crítiques bones o 
dolentes en aquests webs.

A.B.: I dels bloguistes 
de cuina, què en penses?

O.F.: Hi ha de tot. N’hi 
ha que porten tota la vida 

treballant d’això i d’altres 
que amb el bum de la 
cuina dels últims anys han 
intentat “fer carrera”. Com 
els webs de crítiques que 
comentàvem abans, els 
blogs tenen un gran impac-
te en la imatge del restau-
rant, però al cap i la fi són 
només opinions. No es pot 
agradar a tothom i això s’ha 
d’acceptar.

A.B.: Vas inaugurar el 
LAB Restaurant el 21 de 
juny del 2018, al carrer 
Rossend Arús, número 
12, de Barcelona. Per què 
aquest nom?

O.F.: Des que vaig 
començar en el món de la 
cuina m’agradava el nom 
de “lab”, que és l’abrevi-
atura de laboratori. Per a 
mi, la cuina és el meu racó, 
el meu laboratori per fer 
proves, per crear, i ja des de 
llavors em vaig dir: “Si mai 
obro, un restaurant li diré 
Lab”. I aquesta és la filo-
sofia del LAB Restaurant. 
De fet, a la nostra targeta 
de visita hi posa: “LAB, 
restaurant d’idees, somnis i 
il·lusions”. 

A.B.: Oferiu un menú 
degustació de cuina cre-
ativa amb 12 plats o pro-
postes. Segueixen algun 

fil conductor?
O.F.: Tots els plats són 

de cuina creativa, però no 
m’agrada aquest adjec-
tiu, perquè està molt gas-
tat. Prefereixo dir que són 
plats de cuina sorprenent. 
Treballem amb producte de 
temporada i per això canvi-
em el menú quatre vegades 
l’any, d’acord amb l’esta-
ció: tardor, hivern, prima-
vera i estiu. No necessà-
riament han de seguir un 
fil conductor, però sí que 
intentem que el menú tingui 
equilibri i concordança.

A.B.: El preu del menú 
degustació és de 55 euros, 
celler i begudes a part. 
A quin perfil de client us 
adreceu?

O.F.: Tothom hi és ben-
vingut. No busquem un 
tipus de client determinat. 
Intentem ajustar al màxim 
la relació qualitat-preu per-
què tothom pugui venir a 
gaudir de l’experiència.

A.B.: T’agradaria sor-
tir en alguna guia gastro-
nòmica en especial?

O.F.: A qualsevol cuiner 
li agrada sortir a les guies 
gastronòmiques, ja que és 
el resultat o la recompensa 
per la feina ben feta.

A.B.: Perspectives de 

futur?
O.F.: Ara tenim el res-

taurant gastronòmic i 
estem valorant la possibi-
litat d’obrir un nou local 
de tapes elaborades, però 

més ràpides i a un preu més 
econòmic. Si surt l’opor-
tunitat d’obrir aquest nou 
restaurant a Molins de Rei, 
seria perfecte, perquè aquí 
hi tinc les arrels!
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Davant la presentació del projecte Institut-
Escola de la Sínia per part d’algunes de les 
famílies de l’Escola la Sínia, les associacions de 
familiars d’alumnes (AFA) de la resta d’escoles 
públiques de Molins de Rei, és a dir, Estel, Pont 
de la Cadena, Madorell, l’Alzina, Castell Ciuró 
i El Palau, i dels instituts Bernat el Ferrer i Lluís 
de Requesens, volem expressar de forma con-
junta els següents punts: 

-Pensem que aquest projecte s’ha creat sense 
fer una reflexió conjunta a nivell de vila, sobre 
quin model de sistema educatiu públic volem a 
Molins. Entenem que a tota proposta primer cal 
donar-li forma entre alguns, però pensem que 
caldria haver-la madurat entre molts. 

-La primera notícia sobre aquest projecte la 
vàrem conèixer pels mitjans de comunicació, 
xarxes socials i canals de comunicació de la 
mateixa plataforma, així com per actes públics 
on s’ha presentat la proposta, però sense cap 
proposta inicial de debat obert. 

-En relació amb les propostes de reunió amb 
les diferents AFA sotasignats que s’han efectuat 

des de la plataforma que promou aquest projec-
te, per presentar-lo de forma individual a cada 
AFA, pensem que no és el mecanisme adequat, 
perquè, tal com hem comentat, s’hauria d’elabo-
rar aquest projecte des d’una perspectiva àmplia 
i conjunta. Si la proposta fos viva, si es facilités 
el debat i la possibilitat d’arribar a acords i con-
sensos amplis, pensem que podria sortir-ne una 
proposta sobre l’educació secundària a Molins 
de Rei més recolzada i enfortida que l’actual. 
Una proposta que, tot i haver sortit d’una escola 
concreta, pensem que es podria sentir com a 
pròpia per la resta d’escoles i instituts, ente-
nent-la com una millora per al sistema educatiu 
públic de la vila. 

-Un projecte d’aquesta naturalesa, encara 
que hagi sorgit dins una escola com una millo-
ra seva, pensem que és obvi que pot tenir un 
impacte positiu en el sistema educatiu públic 
de la vila, però també possibles efectes nega-
tius que poden ser a curt, mig o llarg termini. 
Creiem que en no haver-se treballat la proposta 
des d’una perspectiva de sistema, no s’ha pogut 

reflexionar i debatre sobre les possibles accions 
que es podrien acordar entre els diferents agents 
implicats per enfortir l’educació secundària de 
Molins de Rei. 

Per aquests motius, com que el projecte s’ha 
posat en marxa sense la reflexió i el debat ini-
cials en els quals ens hagués agradat participar 
i, a més, sembla que hi ha poca perspectiva de 
donar-li la pausa necessària per permetre ara 
aquest debat conjunt, com a AFA no podem 
donar-hi suport. 

Amb tot això, estem oberts a tenir converses, 
sempre que no siguin presentacions tancades 
del projecte. És a dir, voldríem reunions amb un 
caràcter de treball conjunt, fent un debat obert 
dins un marc de planificació escolar a curt, però 
també a llarg termini, atenent les necessitats i 
neguits que pugui tenir la resta de la comunitat 
educativa de la vila. 
Associacions de familiars d’alumnes de les 
escoles Estel, Pont de la Cadena, Madorell, 
l’Alzina, Castell Ciuró, El Palau, Bernat el 

Ferrer i Lluís de Requesens

Les associacions de familiars d’alumnes de les escoles 
de la vila s’oposen al projecte d’institut-escola de La Sínia

Aquest 2019 ha fet 24 anys que una colla 
d’amics, vinculats políticament a Iniciativa per 
Molins de Rei, vàrem començar a fer la Paella 
del Barri del Canal. Personalment vaig adquirir 
aquesta habilitat del conegut Miquel Escala, 
que tantes coses va organitzar a Molins de Rei.  
Ell va ser el que em va animar i em va ajudar 
a perdre la por a cuinar per 
a tanta gent i em va donar 
l’alternativa preparant con-
juntament amb ell 3 paelles 
per a 1.000 persones a Ciutat 
Badia, on vaig ser president 
de l’Associació de Veïns 
d’allà un grapat d’anys. Vaig 
estar més de 10 anys prepa-
rant aquestes immenses pae-
lles en el que és avui  Badia 
del Vallès.

L’organització de la pae-
lla al barri del Canal va ser 
una decisió de l’Associació 
de Veïns d’aquest barri, que 
ens va demanar fer-la, i molt 
concretament l’estimat amic 
de lluites Custodio Castro, 
que malauradament ja no és 
entre nosaltres. Vaig accep-
tar de fer-la conjuntament 
amb altres companys, mogut 
exclusivament per l’amistat 
i l’estimació que professava i professo encara 
als amics del barri del Canal. La primera paella 
ens va donar l’oportunitat de conèixer millor 
la Manoli, la Rosa Ricart i el dicharachero 
Vicens, incansable organitzador d’activitats a 
l’Associació del barri, i a molts altres companys 
i companyes.

L’elaboració anual d’aquesta paella va fer 
també que es consolidés l’actual equip de “pae-

llers”: alguns hi són des del primer dia –com 
l’Antonio Alba, ara ja fet tot un xef paeller; 
d’altres han vingut una mica més tard, com  el 
Toni Garrido, el Toni Blaya, el Ricard Macias, 
la Júlia Abós, el David Fernández i altres com-
panys i companyes que han compartit amb mi, 
durant aquests 24 llargs anys, el plaer de cuinar 

per a més de 350 persones cada any, en el barri 
on, malgrat no viure-hi, sempre hem estat com a 
casa nostra, rodejats d’amics. 

Cal dir-ho alt i clar perquè alguna vegada 
algun ignorant ha fet algun comentari fora de 
lloc: en tots aquests anys, tots els companys i jo 
mateix hem fet aquestes paelles de manera com-
pletament altruista, sense percebre res més que 
l’amistat i l’estimació dels amics i les amigues. 

Aquesta colla de cuiners amateurs amb molta 
tenacitat, 2 rems, una paella de 3 metres i foc a 
terra, hem donat de menjar al llarg de tots aquest 
anys a més de 8.000 racions de paella.

Aquest 2019 ha fet 24 anys d’aquella primera 
paella. Ara ja tenim més cabells blancs; alguns, 
una mica d’alopècia i algú, uns quants quilos de 

més. Ja fa dies que pensem 
que potser ara és el moment 
de “jubilar-nos” de paellers.

En aquesta última paella 
hem tornat a cuinar per a 
la gent del barri del Canal 
i, com que era època elec-
toral, també a molts dels 
candidats de tots els partits 
polítics de la vila. Hem tor-
nat a fregir les gambes, els 
pebrots, el pollastre, les cos-
telles i les salsitxes. Hem fet 
el sofregit tot remenant amb 
els rems els 40 kg d’arròs i 
hem posat l’aigua per fer-ne  
un bon xup-xup.

Un cop més hem fet  la 
paella amb alegria, però 
pensant en l’amic Custodio  
absent i, tot picant-li l’ullet, 
un cop més en acabar de 
cuinar la paella i abans de 
servir els plats, hem ento-

nat la cançó que ell sempre ens esperonava a 
cantar:

Hoy hay paella. ¡Qué delicioso manjar! 
Tiene de todo. Sólo le falta el caviar.

Tiene pimientos morrones y un poquito de 
azafrán. Y también tiene una gamba, para todos 
los que aquí están...

Va per tu, Custodio!
Lluís Carrasco

24 anys cuinant paelles al barri del Canal
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La Sinia - Agulles d'Amitges La Sínia - Els Encantats 

Castell Ciuró 1

Castell Ciuró 3

Castell Ciuró 2

El Molí

Alumnes que han deixat l'escola i l'institut aquest curs
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Escola Alzina Escola Estel

6è El Palau

JM Madorell 6A

JM Madorell 6B

Pont de la Cadena

La traca
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El Restaurant Calasanz ha acollit una nova trobada 
d’exalumnes de l’Acadèmia Almi.

L’Escola la Sínia, premiada pel 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha premiat 17 treballs 
que fomenten l’educació en comunicació audiovisual a les escoles. 
Entre els centres guardonats hi ha l’Escola la Sínia de Molins de Rei, 
que ha rebut el segon premi de la Categoria A (Centres educatius) pel 
treball “Llums, càmera i acció”, elaborat pels alumnes de primària.

Redacció

Sopar d’exalumnes de l’Acadèmia Almi
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Encara que el Govern 
municipal estarà integrat 
només pels set regidors 
del Partit Socialista de 
Catalunya (PSC), Xavi Paz 
ha expressat la seva absolu-
ta confiança en la capacitat 
d’aquest equip per gover-
nar la vila en aquesta nova 
etapa, sense descartar, però, 
la possibilitat d’ampliar-lo 
tan aviat com sigui possible, 
pactant amb altres forma-
cions polítiques, per poder 
tenir un Govern municipal 
encara més fort.

A finals del mes de juny, 
el nou Govern municipal de 
Molins de Rei va presentar 
el cartipàs municipal o, el 
que és el mateix, la nova 
estructura organitzativa de 
l’Ajuntament per a la legis-
latura 2019-2023. En el pri-
mer Ple, celebrat l’11 de 
juliol, es va aprovar aques-
ta proposta, que presenta 
notables diferències amb 
l’antiga estructura orga-
nitzativa: les grans àrees 
de treball de l’Ajuntament 
passen de quatre a tres, 
es creen noves regidories 
i algunes de les antigues 
regidories s’agrupen en una 
de sola.  

Noves regidories
La nova estructura orga-

nitzativa incorpora tres 
noves regidories: (Dis)
capacitat i Convivència, 
Assumptes Europeus i 
Ciutadania i Voluntariat.

Agrupació 
d’antigues regidories
Les antigues regido-

ries de Comunicació, 
Transparència, Participació 
i Integritat s’agrupen en 
una sola regidoria. 

També s’agrupen al 
voltant de la regido-
ria de Serveis Generals 
les regidories d’Atenció 
Ciutadana, Serveis Jurídics, 
Contractació, Sistemes 
de la Informació, Gestió 
Documental i Arxiu i 
Serveis Generals. 

L’Alcaldia assumeix 
més regidories 

L’Alcaldia, presidida 
per Xavi Paz, assumirà 
més regidories que en 
l’anterior govern. Així, 
l’alcalde es fa càrrec del 
Gabinet d’Alcaldia i 
Projectes Estratègics; Laia 
Castellana, d’Assumptes 

Europeus; Miguel Zaragoza, 
de Seguretat Ciutadana i 
Protecció Civil, i Ainoa 
García, de Comunicació, 
Transparència, Participació 
i Integritat.

D’altra banda, en aquest 
mandat, els sis membres del 
govern del Partit Socialista 
seran tinents d’alcalde, 
els encarregats de substi-
tuir l’alcalde en els casos 
de vacant, d’absència o 
de malaltia. L’alcalde els 
designa i revoca lliure-
ment.

Tres grans àrees 
de treball

El nou Govern municipal 
ha optat per reduir les grans 
àrees en què es divideix 
la gestió administrativa de 
l’Ajuntament, que passa-
ran de quatre a tres. L’àrea 
de Desenvolupament i 
Promoció Estratègica Local 
(Dipel) s’integra a l’Àrea de 
Serveis Centrals, Promoció 
de la Vila i Economia. 

La nova estructura 
administrativa municipal 
s’organitzarà  en tres àrees:

-Àrea de Serveis 
Centrals, Promoció de la 
Vila i Economia (SCPE), 
presidida per Pep Puiggarí

-Àrea de Sostenibilitat 
i Territori (SIT), presidida 
per Miguel Zaragoza

-Àrea de Serveis a les 
Persones (ASP), presidida 
per Ainoa García.

Cada àrea, a excepció 
de l’Àrea de Serveis a les 
Persones, estarà dividida en 
dos àmbits i cada àmbit 
comptarà amb diverses 
regidories. 

L’Àrea de SCPE
Així, l’Àrea de SCPE 

es divideix en dos àmbits: 
per una banda, la Subàrea 
de Serveis Centrals, 
que agrupa les regi-
dories d’Economia 
i Finances (Miguel 
Z a r a g o z a ) , 
Recursos Humans 
i Organització 
(Miguel Zaragoza), 
i Serveis Centrals 
(Miguel Zaragoza), 
regidoria de qui 
dependrà l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana 
(OAC) i que engloba 
els Serveis Jurídics, 
C o n t r a c t a c i ó , 
Sistemes de la 
Informació, Gestió 

Documental i Arxius i 
Serveis Generals); per 
l’altra, la Subàrea de 
Promoció de la Vila, que 
agrupa les regidories de 
Promoció Econòmica 
(Ainoa García), Empresa 
(Àlex Herrero), Ocupació 
i Formació (Ainoa García), 
Comerç, Mercats i Consums 
(Pep Puiggarí), Turisme 
(Àlex Herrero) i Fira (Pep 
Puiggarí).

L’Àrea de SIT
Aquesta àrea també es 

divideix en dos àmbits: 
Subàrea de Planificació 
Territorial, que agrupa les 
regidories d’Urbanisme 
(Miguel Zaragoza), Obres i 
Llicències (Àlex Herrero), 
Habitatge (Pep Puiggarí) 
i Sostenibilitat (Àlex 
Herrero), i la Subàrea 
d’Espai Públic, que agru-
pa les regidories de Via 
Pública i Serveis Generals 
(Àlex Herrero), i Mobilitat 
(Pep Puiggarí).

L’ASP
L’Àrea de Serveis a 

les Persones (ASP) eng-
loba les següents regi-
dories: Serveis Socials 
(Jessica Revestido), Gent 
Gran (Jessica Revestido), 
Educació (Ainoa García), 
(Dis)capacitat (Ainoa 
García), Salut Pública (Laia 
Castellana), Convivència 
Ciutadana i Voluntariat 
(Jessica Revestido), Esports 
(Pep Puiggarí), Joventut 
(Laia Castellana), Cultura 
(Ainoa García), Solidaritat 
i Cooperació (Jessica 
Revestido), Patrimoni 
(Miguel Zaragoza), 
Feminisme i LGTBI 
(Jessica Revestido).

Regidors de barri

També s’ha assignat un 
regidor exclusiu per a cada 
barri de la vila. Cada un 
d’ells exercirà com a inter-
locutor de l’Ajuntament 
amb els veïns i associa-
cions del barri en qües-
tió. La distribució és la 
següent: barris de muntan-
ya i les Conserves (Miguel 
Zaragoza), el Canal i Pont 
de la Cadena (Jessica 
Revestido), la Carretera 
(Àlex Herrero), l’Àngel, 
Can Graner i Bonavista-
El Mas (Ainoa García), el 
Centre i Riera Bonet (Laia 
Castellana), i La Granja i 
La Pau-Riera Nova (Pep 
Puiggarí).

Constitució de la  Junta 
de Govern Local

Arran de l’elecció del 
nou alcalde és convenient 
constituir una nova Junta 
de Govern Local, ja que 
és obligatòria en tots els 
municipis amb una pobla-
ció superior a 5.000 habi-
tants.

La Junta de Govern 
Local està integrada per 
l’alcalde i un nombre de 
regidors no superior al terç 
del nombre legal de tots 
ells, nomenats i separats 
lliurement per l’alcalde. A 
l’Ajuntament de Molins de 
Rei, la Junta de Govern 
Local, presidida per Xavi 
Paz, estarà integrada pels 
sis regidors i regidores del 
PSC.

A la Junta de Govern 
li correspon l’assistència a 
l’alcalde en l’exercici de 
les seves atribucions i les 
atribucions que l’alcalde o 
un altre òrgan de govern 
li deleguin. L’Alcaldia ha 
considerat que, per a una 
gestió millor i més eficaç 
de les activitats i els serveis 

municipals, resulta opor-
tú delegar en la Junta de 
Govern Local determinades 
atribucions que té l’alcalde, 
com ara: 

-en matèria de contra-
ctació: les contractacions 
administratives i les con-
cessions de serveis públics, 
la contractació d’arrenda-
ments i la concertació d’al-
tres contractes subjectes al 
dret privat 

-en matèria de personal 
i funció pública: l’apro-
vació de l’oferta pública 
d’ocupació; l’aprovació de 
les bases per a la selecció 
del personal funcionari i 
laboral, i per a la resta de 
provisió de llocs de treball; 
l’atorgament i denegació de 
jubilacions, excedències del 
personal i suspensions dels 
contractes de treball; les 
sancions al personal, i els 
acords sobre modificacions 
substancials i col·lectives 
de les condicions de treball 

-en matèria d’urbanis-
me, habitatge i medi ambi-
ent: la concessió i denega-
ció de llicències municipals 
en general; la imposició de 
sancions en matèria medi-
ambiental o d’activitats; 
l’aprovació dels instru-
ments de gestió urbanísti-
ca i dels projectes d’urba-
nització; l’aprovació dels 
convenis urbanístics que 
tinguin per objecte la ges-
tió o l’execució urbanística; 
la imposició de sancions 
per faltes greus en matèria 
urbanística; l’aprovació de 
tots els actes administratius 
inherents a l’exercici de la 
potestat expropiadora del 
municipi; la resolució dels 
expedients sobre la decla-
ració de l’estat ruïnós de 
les edificacions, tret dels 
casos de ruïna imminent 

(alcalde), i l’acord 
per enderrocar obres i 
instal·lacions 

-en matèria de patri-
moni: l’adquisició de 
béns i drets, per qual-
sevol títol, de quantia 
superior als 100.000 
euros; l’alienació del 
patrimoni municipal 
quan la seva quantia 
superi els 100.000 
euros; la declaració de 
béns no utilitzables, i 
l’atorgament de con-
cessions d’ús de béns 
de domini públic.

Redacció

El PSC canvia l’estructura organitzativa de l’Ajuntament 
Inicialment, els set regidors socialistes es repartiran 

la responsabilitat de dirigir totes les regidories del municipi
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El dijous 4 de juliol, 
l’exalcalde de Molins de 
Rei Joan Ramon Casals va 
declarar en el jutjat número 
7 de Sant Feliu de Llobregat 
per la querella que va pre-
sentar la Fiscalia per un 
delicte de desobediència 
per cedir locals per a la 
celebració del referèndum 
de l’1 d’octubre de 2017. 

Casals només va contes-
tar les preguntes de la seva 
advocada i es va ratificar 
en tot el que va fer durant 
aquella jornada, com era 
la voluntat de celebrar el 
referèndum i que, bàsica-
ment, es poguessin obrir 
locals de votació de titu-
laritat municipal. Segons 
la Fiscalia, Casals va per-
metre que l’1O s’obrissin, 
com a centres de votació, 
les escoles Alzina i Estel, 
el Centre Cívic Pont de la 
Cadena i l’edifici Josep M. 
Salas.

Casals ja va ser citat per 
la Fiscalia de l’Audiència 
ara fa més d’un any, 
quan encara era diputat al 
Parlament. No va ser un cas 
aïllat, ja que 700 alcaldes 
van ser investigats i final-
ment van ser 75 els que van 
ser citats també a decla-
rar. Ara, la majoria dels 
casos s’han arxivat, però 

continua endavant el cas de 
l’exalcalde i actual assessor 
del president Torra. Casals 
considera que el tema s’ha 
de solucionar per la via 
política i no al jutjat, i ha 
afegit que “la sensació és 
que han triat una sèrie 
d’alcaldes –som quatre en 
la mateixa situació i un de 
cada color polític– amb 
la intenció d’exemplificar. 
Com que saben que no 
poden contra tot el poble, 
contra tots els alcaldes i 
alcaldesses, contra tots 
els que vam votar l’1 
d’octubre, doncs n’han 
triat uns quants”.

El procés judicial conti-
nuarà amb una fase testimo-
nial i es cridarà a declarar 
representants dels Mossos 

d’Esquadra, de la Guàrdia 
Urbana i algun periodista 
de mitjans locals que va 
publicar informacions rela-
cionades amb l’1O i Casals. 
L’exalcalde va explicar que 
la seva advocada demanarà 
el sobreseïment del cas.

Més d’una cinquante-
na de persones van anar 
fins al jutjat de Sant Feliu 
de Llobregat per donar-
li suport: gent de la vila, 
de l’ANC, regidors, exre-
gidors i membres de la 
Direcció del PdCat, com 
la vicepresidenta, Mireia 
Noguera, el senador Josep 
Lluís Cleries o l’alcalde de 
la Seu d’Urgell i diputat 
al Parlament de Catalunya, 
Albert Batalla.

Ràdio Molins de Rei

L’exalcalde Joan Ramon Casals declara al jutjat 
per un presumpte delicte de desobediència

El dijous 6 de juny, a dos 
quarts de vuit del vespre, va 
tenir lloc a la Sala Gòtica 
del Palau de Requesens 
l’acte “Judici a la demo-
cràcia”, una taula rodona 
moderada pel periodista 
molinenc Oriol Romeu que 
va comptar amb la interven-
ció de la monja teresiana i 
activista pels drets de les 
persones en risc d’exclusió 
social Victòria Molins; 
l’informàtic, activista i 
exdiputat al Parlament de 
Catalunya, Joan Giner, i 
Jordi Redondo, membre de 
la junta d’Òmnium Cultural. 
El debat s’emmarcava dins 
la campanya #Joacuso que 
Òmnium Cultural impulsa 
arreu del país per eviden-
ciar i denunciar la vulne-
ració de drets fonamentals, 
com la llibertat d’expressió 
i els drets de reunió, de 
dissidència política o 
d’autodeterminació. 

Durant l’acte, es va 
anunciar als assistents que 
després d’anys de treball, 

Molins de Rei ja és seu local 
d’Òmnium Cultural, fet que 
va ser molt celebrat pels 
membres de l’entitat, que 
fa anys que treballen orga-
nitzant diferents actes. La 
presidenta, Teresa Llopart, 
va fer un repàs de la feina 
feta durant tot aquest temps 
i va recordar que a la nostra 
vila hi ha gairebé 800 socis 
que donen suport a aquesta 
entitat sense ànim de lucre 
que, fundada el 1961, tre-

balla per la llengua i la cul-
tura catalanes, l’educació, 
la cohesió social i la defen-
sa dels drets nacionals de 
Catalunya. 

L’acte va finalitzar amb 
un emocionant vídeo on es 
va poder veure i sentir les 
paraules del mateix Cuixart, 
actualment en presó pre-
ventiva i pendent de saber 
la sentència. 

Òmnium Cultural 
Molins de Rei

Molins de Rei debat sobre el "Judici a la democràcia"
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Al carrer de Menéndez 
Pelayo, al costat del Parc 
Mariona, ja fa molts anys 
hi varen plantar una filera 
d’arbres, dels anomenats 
plàtans, per donar ombra 
a l’estiu.

N’hi ha exactament 57, 
però, curiosament, la mei-
tat d’ells, uns 30, no han 
crescut rectes, sinó torts 
i aquests que estan torts, 
ho estan amb una notable 
inclinació cap al costat que 
dona a l’espai obert del 
parc. Però no n’hi ha cap 
que hagi crescut inclinant-

se cap al costat que dona 
a les parets dels edificis 
d’habitatges.

Suposo que quan els 
varen plantar, que eren 
petits, sí que els devien 
posar rectes; no crec pas 
que ja llavors els posessin 
torts com estan actualment.

Fent una passejada per 
aquest espaiós carrer, fa la 
sensació que, amb el pas 
dels anys, alguns d’ells han 
crescut buscant l’espai lliu-
re i ample del parc. 

Text i foto:
Vicenç Joan Camps                                          

El temporal de vent, acom-
panyat de pluja, que va 
bufar a la vila el passat 
dimecres 17 de juliol, entre 
les 19.35 h i les 19.55h, va 
provocar algunes destrosses 
a la via pública.

Els més perjudicats varen 
ser els arbres més febles, ja 
que algun va ser arrencat 
sencer i moltes branques es 
van trencar. Aquest va ser 
el cas de l’aparcament del 
carrer Felip Canalias, on un 
gran arbre, sec i mort des de 
feia temps, va caure sobre 
alguns vehicles aparcats. 
Els equips d’emergència 
varen haver de serrar tros-
sos de l’arbre per poder 
solucionar el problema. 

Segons informació reco-
llida per Ràdio Molins de 
Rei, a partir de la informa-
ció aportada per la Guàrdia 
Urbana, també van caure 
arbres al carrer Ferran 
Agulló, al Polígon Industrial 
el Pla, al carrer Barraquer i 
davant de l’escola Virolai.

A l’avinguda València 
va caure un tendal sobre 
els cables de la llum, al 
carrer Miquel Tort va volar 
la barana d’una obra, al 
carrer Mancomunitat es 
van moure les tanques que 
delimiten les obres de les 
Guardioles, a la pujada del 
Castell Ciuró es van des-
penjar cables de Telefónica 
i al carrer Aiguaderes, en 

el Polígon Industrial Riera 
del Molí, va caure un arbre 
i un fanal. També van caure 
arbres, branques, tendals i 
es van moure contenidors 
en carrers com Margarida 
Xirgu, Canal de la Infanta, 
Raseta i Sínies. 

Les fotos que acompan-
yen aquestes línies corres-
ponen al Parc Mariona i al 
barri del Canal.

Text i fotos:
Vicenç Joan Camps

El primer sorteig extraor-
dinari de la Grossa de Sant 
Joan ha portat la sort a 
Molins de Rei. En concret, 
l’Estanc Margarit, de la 
plaça de la Creu, va repartir 
390.000 euros entre els seus 
clients en vendre 13 bitllets 
del número 13.156 corres-
ponent al primer premi 
d’aquest sorteig. Cada bit-
llet estava premiat amb 
30.000 euros. La Grossa, 
corresponent a la sèrie 
18 d’aquest número, va 
ser retornada per l’Estanc 
Margarit perquè no s’havia 
venut, per la qual cosa el 

premi més important, dotat 
amb 3 milions d’euros, va 
quedar desert.

Propietat de Jaume 
Margarit Casas, l’Estanc 
Margarit es va inaugurar, en 
l’actual ubicació, el mes de 
novembre de 1940. El pro-
per mes de setembre tanca-
rà portes per traslladar-se 
uns pocs metres més enllà, 
al passeig Pi i Margall, on 
hi havia el local de venda 
de diaris de Llibreria Arola. 
El premi és el primer que 
dona l’establiment d’ençà 
que ven loteria.

Josep Ferrer

L’Estanc Margarit reparteix 
390.000 euros del primer 
sortegi de Grossa de Sant Joan

Un curt temporal de vent provoca incidents 
a diversos carrers i barris de la vila

La Diputació de Barcelona 
invertirà 1.258.873 euros a 
millorar la seguretat viària 
de la carretera BV-1468, 
coneguda com la carrete-
ra de Vallvidrera. En con-
cret, s’actuarà entre els 
punts quilomètrics 6,320 i 
12,220.

Les obres, que tenen un 
termini d’execució de vuit 
mesos, contemplen dotar de 

sobreample els revolts més 
tancats i garantir els amples 
mínims de calçada, així 
com fer cunetes trepitjables 
que garanteixin la segure-
tat i facin en gran part les 
funcions de voral. També 
es milloraran els accessos 
a alguns camins i carrers, 
s’adequarà el drenatge exis-
tent per a passos de fauna, 
se’n millorarà la senyalit-

zació i es posaran barreres 
de protecció de seguretat en 
tot el tram de la carretera.

La carretera BV-1468 
comunica Molins de Rei 
amb Vallvidrera i té una 
longitud de 12,220 km. 
Actualment, la carretera té 
una intensitat mitjana de 
1.305 vehicles al dia. 

Redacció

La Diputació de Barcelona millorarà la 
seguretat de la carretera de Vallvidrera

Plàtans torts
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La molinenca Marta Gil 
Cedó, estudiant de l’escola 
Virolai, ha estat un dels 
sis estudiants de tot l’Estat 
espanyol guardonats amb 
els premis Il·luminem 
Talent, del Programa 
American Dream. Aquests 
premis tenen com a objec-
tiu “apropar el model uni-
versitari americà a tots els 
estudiants de 4t d’ESO 
i 1r de Batxillerat de tot 
Espanya”, segons es diu en 
un comunicat de premsa 
de la Fundació Endesa. Els 
guanyadors podran entrar 
en una universitat nord-
americana. 

Marta Gil i els altres cinc 
premiats han estat escollits 
d’una convocatòria a la 
qual es van presentar 2.500 
estudiants de 200 escoles. 
De tots els participants se’n 
van triar 30 de finalistes, 
que van participar en una 
competició disputada el 
passat 22 de juny a la seu 

social d’Endesa, a Madrid. 
Els guanyadors es van triar 
després d’analitzar el seu 
esforç en treball en equip, 
lideratge, treball sota pres-
sió, creativitat i capacitat 
per parlar en públic, entre 
altres aspectes.

“És un somni fet rea-
litat”, explica Marta Gil 
Cedó, i afegeix que “d’aquí 
uns mesos iniciarem el pro-
cés per aconseguir l’admis-
sió en una universitat dels 
Estats Units i en menys de 
dos anys ja estaré estudiant 
allà. És emocionant.” La 
Marta ha estudiant enguany 
1r de Batxillerat al Virolai i 
en l’aspecte esportiu desta-
ca com a gimnasta compe-
tint en el Club Gimnàstica 
Esplugues les Moreres, 
amb el qual ha aconseguit 
diverses medalles en les 
competicions en les quals 
ha participat.

Redacció

Marta Gil Cedó guanya un 
dels premis Il·luminem Talent, 
de la Fundació Endesa

La Sala Gòtica va acollir 
l’acte de cloenda del curs 
2018-2019 del Consell 
d’Infants de la vila, for-
mat per alumnes de 5è i 
6è de primària. Recollint 
l’encàrrec fet pel Govern 
municipal, amb el qual 
se’ls demanava que penses-
sin una campanya sobre el 
civisme a la vila, l’acte va 
servir per presentar el tre-
ball elaborat durant el curs.

El resultat ha estat la 
campanya “Molins és 
casa teva, cuida-la” on 
amb imatges molt clares 
s’intenta reduir els actes 
incívics a Molins de Rei, 
com les necessitats fetes 
pels gossos, els cotxes mal 
aparcats, la brossa fora del 

contenidor, les guixades als 
murs i parets de la vila o el 
maltractament del mobiliari 
urbà.

Per elaborar aquesta 
campanya, els membres 
del Consell d’Infants van 
fer entrevistes a vilatans 
per conèixer la seva opi-
nió sobre el civisme, van 
observar els actes incívics 
produïts a la vila i van fer 
una pintada a la placeta 
de jocs infantils situada al 

carrer Major, que s’anome-
narà plaça dels Infants, un 
espai que s’inaugurarà, de 
forma oficial, el proper 30 
de setembre, durant la Festa 
Major de Sant Miquel. En 
el mateix lloc es descobri-
rà una placa que reconeix 
Molins de Rei com un dels 
governs locals que formen 
part de la xarxa de Ciutats 
Amigues de la Infància, 
impulsada per UNICEF.

Redacció

El Consell d’Infants dissenya la campanya 
“Molins és casa teva, cuida-la”

Dan Costa

El dissabte 13 de juliol, el 
pati de Ca n’Ametller va 
reunir la família del Club 
d'Atletisme Molins per 
celebrar, amb un sopar, els 
10 anys del seu ressorgi-
ment. L’àpat va ser servit 
per la fundació Can Padró, 
entitat que es dedica a la 
inserció laboral de persones 
amb risc d’exclusió social.

L’acte, presentat per 
Xavier Serrano, entrena-
dor d’atletisme en la seva 
primera època, va comptar 
amb la intervenció d’August 
Tarragó com a fundador de 
l’AEM, el qual va adreçar 
unes paraules molt emoti-
ves als atletes, als oblidats i 
patidors pares, als entrena-
dors i a la Junta. També es 

va projectar un audiovisual 
amb fotografies del pas dels 
atletes pel club.

L’acte va servir per pre-
miar els millors atletes mas-
culins i femenins de la tem-
porada. Enguany, el guar-
dó ha estat per als equips 
femení i masculí del 4x100; 

Ferran Martínez va rebre el 
premi a la millor progressió 
masculina i Carla Barat, a la 
millor progressió femenina. 
Tots els atletes presents a 
l’acte van rebre una meda-
lla per reconèixer l’esforç i 
la dedicació al club.

Redacció

El Club d’Atletisme Molins celebra  amb un sopar 
el desè aniversari de la refundació de l'entitat
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Punt Jove

La sala d’actes de la 
Federació Obrera va aco-
llir, el dimecres 10 de 
juliol, a les 18 h, el tanca-
ment de curs del 1r Consell 
d’Adolescents de Molins 
de Rei. L’acte va estar pre-
sidit per l’alcalde de la vila, 
Xavi Paz, i per la presiden-
ta de l’Àrea de Serveis a la 
Persona, Ainoa García.

El Consell d’Adolescents 
de Molins de Rei està for-
mat per 30 adolescents 
que de manera voluntària 
es van oferir per ser con-
sellers i conselleres. Tots 
són alumnat de 1r a 4t 
de l’ESO dels centres de 
secundària de Molins de 
Rei: INS Bernat el Ferrer, 
INS Lluís de Requesens, 
Col·legi Manyanet i 
Col·legi Virolai.

La creació del Consell 
d’Adolescents va néixer de 
l’interès de l’Ajuntament 
de Molins de Rei per obrir 
un nou espai de participació 
per a la ciutadania més jove 
del nostre municipi i així 
donar continuïtat al projecte 
de participació infantil que 

es va iniciar amb el Consell 
d’Infants l’any 2016, amb 
l’objectiu d’incorporar-los 
a la vida pública a través de 
la seva mirada, saber què 
pensen i descobrir allò que 
els amoïna. Per altra banda, 
es pretén que els i les ado-
lescents de la vila desen-
volupin diferents habilitats 
com l’empatia, el diàleg, 
l’esperit crític i la capaci-
tat de participació en els 
assumptes públics.

A l’acte de tancament 
del curs, els consellers i 
conselleres van explicar al 
públic assistent qui eren, 
quina era la seva missió i 
objectius com a consellers 
i conselleres, i la feina des-
envolupada a cadascuna de 
les sessions del Consell des 
de la seva constitució l’1 de 
març de 2019. 

Tot i el curt perío-
de de creació del Consell 
d’Adolescents de Molins de 
Rei, tal com van explicar els 
consellers i les conselleres, 
la feina realitzada ha estat 
molt intensa. Havien rebut 
l’encàrrec de l’Ajuntament 

d’organitzar una activitat 
per a les Festes del Maig. 
Després de proposar mol-
tes i diverses activitats, per 
consens es va decidir orga-
nitzar un concert amb un Dj 
local i dos grups de música 
formats per joves de la vila. 
També han treballat en la 
creació del logotip i del 

web del Consell.
El Consell d’Adolescents 

es continuarà reunint un 
cop al mes durant tot l’any. 
Es preveu que el seu man-
dat sigui de quatre anys, 
però seran els mateixos 
adolescents qui decidiran 
aquesta qüestió i d’altres 
quan elaborin el reglament 

de funcionament a partir 
del mes de setembre.

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

Punt Jove

20 alumnes de Batxillerat 
i Formació Professional de 
Grau Superior dels centres 
educatius de Molins de Rei 
van rebre el reconeixement 
al seu esforç i excel·lència 
educativa en un acte públic 
que es va celebrar el dijous 
20 de juny, a les 7 de la 
tarda, a La Gòtica.

Aquesta acció, que 
s’impulsa des de la 
Regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de Molins de 
Rei en el marc del Pla Local 
de Joventut, s’engloba en 
el Programa d’Informació 
i Dinamització als Centres 
Educatius de Secundària 
(PIDCES) mitjançant el 
Punt Jove. Els principals 
objectius són: 

1-Reconèixer l’esforç i 
la dedicació dels nois i les 
noies.

2-Valorar en aquests 
joves la seva trajectòria 
personal, ja sigui en l’àmbit 
familiar, escolar o social, o 
en el terreny del lleure i de 
les aficions, amb el desig 
de motivar-los a prosseguir 
els seus estudis en aquells 
nivells d’ensenyament que 

decideixin escollir.
3-Donar a conèixer com 

el món empresarial apli-
ca els criteris de qualitat i 
excel·lència en la gestió de 
persones.

L’acte va anar acom-
panyat d’una conferència 
amb el títol ”La mobilitat 
internacional com a eina 
d’apoderament”, a càrrec 
d’Elsa Rodríguez Càmara, 
cap d’Acció Local del Taller 
d’Art, Cultura i Creació 
–TACC–, i de Marina Puig 
Fernández, assessora en 
mobilitat internacional a 
Molins de Rei. 

Durant l’acte es va ator-
gar el II Premi Dona Jove 
Ciència i Tecnologia 2019. 
La guanyadora va ser Naiara 
Campos Román, alumna de 
l’Institut Bernat el Ferrer, 
que va presentar el treball 
de recerca "Contaminació 
per metilmercuri al peix i 
marisc". 

Al matí, l’alumnat reco-
negut, acompanyat del seu 
professorat, també va fer 
una visita a l’empresa moli-
nenca BAREL, dedicada a 
la fabricació i mecanització 

de peces de politetrafluo-
roetilens (PTFE), en torns i 
centres de mecanitzat CNC 
i amb impressió 3D amb 
tecnologia Multi Jet Fusion 
(MJF).

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

Punt Jove

Tancament de curs del 1r Consell d’Adolescents de Molins de Rei

Onzena edició de l’acte de reconeixement a l’esforç i l’excel·lència 
educativa dels nois i noies que finalitzen els estudis a Molins de Rei

Dan Costa
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Telefons d’interés
OFICINES ADMINISTRATIVES

93 680 3340 Ajuntament

93 680 3341 Of. Informació

93 680 3362 Fax Ajuntament

93 680 3733 Medi Ambient i Territori

93 680 3731 Serveis Personals

93 668 0680 Piscina Municipal

93 680 1976 Gestió Tributària

93 668 5452 Punt d’Infor. Juvenil

93 668 1595 Correus

93 668 1730 Jutjat de Pau

93 668 2586 Notaria

93 666 7311 Agencia Tributària 

93 666 8345            Registre de la Propietat 

                         de Sant Feliu de Llobregat

93 685 1988 Oficina de Treball

  de la Generalitat 

URGÈNCIES

93 668 8866 Guàrdia Urbana

93 632 7440 Comissaria de Policia

93 668 7711 Ambulatori

93 680 2876 Ambulatori/Urgències

112 Bombers

93 680 1639 Cementiri

93 668 79 61   Serveis Funeraris 

902 231 132                          i Tanatori

061 Ambulàncies

93 640 8080 Taxis

93 668 5530 Centre Mèdic Molins

93 668 2594 RENFE

900 750 750 Gas Natural

AVARIES

900 394 041 Gas Natural

93 602 2701 ENDESA

93 680 0888 Enllumenat públic

902 186 018 Servei municipal d’aigües

EQUIPAMENTS PÚBLICS

93 680 52 63                    Federació Obrera

93 680 1572 Pavelló Poliesportiul

93 668 0680 Piscina Municipal

93 680 0254 Mercat Municipal

93 680 2663 Llar Municipal d’Avis

93 680 1681 Biblioteca Pau Vila

93 668 2226 Llar d'infants Mpal. El Rodó

93 668 4660 Llar d’infants Mpal. El Molí

93 668 8482  Llar d'infants Mpal. La Traca

93 668 6259    Llar d'infants privada El Cargol

93 680 1636 Escola d’Adults Rafael Farré

93 680 1645 Escola El Palau

93 668 3529 Escola Castell Ciuró

93 668 4054 Escola Estel

93 680 1633 Escola l’Alzina

93 680 1620 Escola Pont  de la Cadena

93 668 7466 Escola Josep Ma. Madorell

93 680 2709 Col·legi Virolai

93 668 3450 Col·legi Sant Miquel

93 668 68 55                      Escola La Sínia

93 668 3762 Institut Bernat el Ferrer

93 680 2438 Institut Lluís de Requesens

93 680 2488 Centre Cívic l’Àngel

93 668 2228 Centre Comunitari 

 Pont de la Cadena

93 680 1663 Can Santoi

93 668 4812 Centre d’Ocupació i  

 Desenvolupament Joan N. García-Nieto

93 680 1637 Escola Municipal de  

 Música Julià Canals

93 680 09 96        Centre Cívic Riera Bonet  

SERVEIS

93 668 1839        Parròquia de Sant Miquel

93 668 6161 Ràdio Molins de Rei

93 668 39 21 Deixalleria

93 680 3340 Arxiu Municipal

93 668 18 18                Creu Roja                       

93 668 77 51                                   Museu

Els Matossers de Molins 
de Rei van triar la cele-
bració del seu dissetè ani-
versari per fer la millor 
actuació de la temporada 
i descarregar el primer 
castell de 7 de l’any. Ho 
van fer el passat 30 de 
juny a la plaça de la Creu, 
confluència amb el carrer 
Major. 

Els molinencs van 
descarregar un 3 de 7, 
un 5 de 6 –també inèdit 

aquest any– i un 4 de 
6. L’actuació va acabar 
amb un pilar de 5 i dos 
pilars de 4 de comiat. A 
l’inici de l’actuació també 
van fer un pilar de 4 on 
l’anxaneta va desplegar 
la bandera de l’Arc de 
Sant Martí per unir-se 
a la celebració del Dia 
Internacional de l’Orgull 
LGTBI i a la campan-
ya “Castells amb orgull”, 
en favor de la inclusió 

i visibilització d’aquest 
col·lectiu en el món cas-
teller.

L’Equip Tècnic es va 
mostrar molt satisfet del 
resultat de la jornada, per 
haver descarregat amb 
seguretat el castell de 7 
pisos i per les estrenes al 
tronc, sobretot una nova 
acotxadora en el 4 de 6. 

Els Castellers de Caldes 
de Montbui, els Escaldats 
i els Manyacs de Parets 
del Vallès van acompa-
nyar els Matossers en la 
celebració del seu dissetè 
aniversari.

Redacció

Els Matossers descarreguen 
el seu primer castell de 7 
de la temporada
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Estadística parroquial 
del mes de juny

Durant el mes de juny, a la parròquia de Sant Miquel 
Arcàngel de la nostra vila es van celebrar 5 batejos, 
2 matrimonis i la cerimònia religiosa d'11 exèquies, 6 
oficiades al temple parroquial de Sant Miquel i 5 a la 
capella del tanatori.

Batejos
Dia 15: Biel Bagre Salgado
Dia 16: Adrián Gutiérrez Luque; Pol Pastor González; 
Anahi Romera Ferrer i María Pozo Cazorla

Matrimonis
Dia 15: Xavier Balaguer Panillo amb Míriam Clar 
Masip
Dia 29: Marc Araujo amb Evelin Lea de Spieleger (a 
la parròquia de Sant Bartomeu)

Exèquies
Capella del Tanatori

Dia 3: Jesús Manuel González López, de 73 anys
Dia 8: José Jiménez Guzmán, de 78 anys
Dia 13: Jesús Bech Sánchez, de 84 anys
Dia 14: Ramon Sabaté Benaiges, de 92 anys
Dia 30: Perpètua Amate Palacios, de 91 anys

Parròquia de Sant Miquel
Dia 8: Josep Martí Franquet, de 90 anys
Dia 9: Sadurní Vives Meseguer, de 96 anys
Dia 11: Carme Barberán Antolín, de  91 anys
Dia 15: Xavier Piulachs Moles, de 63 anys
Dia 20: Sebastià Sánchez Belmonte, de 85 anys
Dia 21: Manuela Pérez Barrera, de 74 anys

Secció elaborada per Josep Artés i Martí
 

L’Ajuntament i la 
Generalitat van organitzar 
una jornada adreçada a les 
empreses de la comarca que 
tenen interessos comercials 
al Regne Unit, uns negocis 
que veuen amb incertesa i 
preocupació el procés ence-
tat per aquest país per mar-
xar de la Unió Europea.

Claudia Danesi, gerent 
d’Oficines Tècniques 
Internacionalització d’AC-
CIÓ, va detallar els esce-
naris actuals i les pers-

pectives del Brexit. Alba 
Lara, gestora de l’Ofi-
cina Tècnica Barreres 
Internacionalització d’AC-
CIÓ, va fer tot un seguit de 
recomanacions a les empre-
ses. La jornada es va cloure 
amb la presentació de les 
eines disponibles per fer 
front al Brexit, que inclo-
uen un autodiagnòstic en 
línia i una finestreta d’as-
sessorament i tramitació 
específica.

Redacció

Les empreses del Baix Llobregat 
s’informen de les conseqüències 
que pot tenir el Brexit

Arran de la publicació, aquest mes 
de juliol, dels resultats de l’Enquesta 
d’Usos Lingüístics de la Població 
que es va dur a terme l’any pas-
sat han aparegut diverses notícies i 
comentaris als mitjans de comunica-
ció i a les xarxes socials a propòsit 
de l’estat del català o, el que és el 
mateix, sobre la “salut” de què gau-
deix aquesta llengua. A continuació 
exposarem les dades principals de 
l’enquesta i que cadascú n’extregui 
les conclusions oportunes.

Cada cinc anys, la Direcció 
General de Política Lingüística encarrega 
una enquesta per conèixer l’evolució de 
la població en les principals habilitats lin-
güístiques: comprendre, parlar, escriure i 
llegir. L’any 2018 ha estat l’ocasió en què 
s’han entrevistat més persones; en concret, 
9.000.

La conclusió més optimista és que els 
percentatges de coneixement del català 
s’acosten progressivament als d’abans de 
l’onada migratòria rebuda entre l’any 2003 
i el 2008: l’any 1996, l’índex de coneixe-
ment del català era del 95% i el 2018, 
després d’unes fluctuacions, s’ha situat 
en el 94,4%. Els percentatges de persones 
que afirmen parlar-lo (81,2%), llegir-lo 
(85,5%) i escriure’l (65,3%) continuen 
augmentant.

Ara bé, si observem quines llengües 
inicials (o primeres) té la població de 
Catalunya, un 31,5% diu que és el català; 
un 52,7%, el castellà; un 2,8%, totes dues 
i un 10,8%, altres llengües. Certament, 
respecte del 2013, el percentatge de llengua 
primera castellana ha baixat del 55,1% al 
52,7%, però el català només ha augmentat 
un 0,5% en aquests cinc anys, com també 
ho han fet un 0,4% els que diuen que 
tenen totes dues llengües com a primeres. 
Finalment, continuen augmentant les per-
sones que consideren altres llengües com 
les seves pròpies.

Tot això passa en un moment en què 
augmenta 1 punt la població nascuda a 
Catalunya, baixa 2 punts la nascuda a 
la resta de l’Estat i augmenta 1 punt la 
població estrangera: actualment, la pobla-
ció de més de 65 anys és nascuda majo-
ritàriament fora de Catalunya i entre els 
15 i els 39 anys, 1 de cada 3 persones són 
nascudes a l’estranger. I pel que fa als orí-

gens d’aquestes persones, disminueixen els 
procedents d’Europa i augmenten els de la 
resta del món.

Si en lloc d’analitzar quina és la llengua 
primera, ho fem sobre la llengua habitual, 
els resultats no són gaire diferents: un 
36,1% parla habitualment en català; un 
48,6%, en castellà, un 7,4%, en totes dues 
llengües i un 4,4% en altres llengües. Ja 
s’ha decantat, doncs, cap al castellà la 
balança que anys enrere mostrava unes 
xifres molt semblants d’ús entre el català 
i el castellà.

Aquesta diferència entre una llengua 
i l’altra també apareix quan es pregunta 
quin ús fan de les dues llengües. Partint 
de la dada que un 81,2% afirma que sap 
parlar el català, un 76,4% diu que, en un 
dia qualsevol, fa servir el català entre poc 
i molt, mentre que un 93,2% diu que ho fa 
en castellà. Hi ha, doncs, aproximadament 
un 5% que, tot i que reconeix que sap parlar 
el català, no ho fa. Amb l’Administració 
de l’Estat, en els grans establiments, a les 
botigues, amb el personal mèdic, en els 
missatges del mòbil, a casa, amb el veïnat, 
amb les amistats i amb els companys de 
feina s’utilitza més el castellà. En canvi, 
hi ha més presència de català en les rela-
cions amb l’Administració local, amb la 
Generalitat i amb els companys d’estudi, i 
una xifra pràcticament igual d’ús entre les 
dues llengües pel que fa a les relacions amb 
els bancs i caixes. 

El Consorci per a la Normalització 
Lingüística ha complert 30 anys des de la 
seva creació. El seu objectiu principal de 
promoció de l’ensenyament i l’ús del català 
continua plenament vigent.

Servei Local de Català
 de Molins de Rei

La vitalitat d’una llengua
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A la Biblioteca el Molí dis-
posem d’un espai destinat 
específicament al turisme: 
París, Granada, Timbuctú, 
Sant Petersburg, Filipines, 
la Vall de Boí... en cotxe, en 
bicicleta, en tren, caminant 
o en avió. Si vols viatjar 
aquest estiu, no et pots per-
dre la col·lecció de guies 
de viatge de què disposem 
a la Biblioteca el Molí. Els 
més de 600 volums que 
formen part d’aquest centre 
d’interès et transportaran al 
destí que hagis escollit.

Hi trobaràs guies de viat-
ge que et proporcionaran 
informació pràctica, com 
els mapes o una selecció 
d’allotjaments, però també 
propostes dels millors itine-
raris, les visites més interes-
sants o la localització dels 
millors restaurants seleccio-
nats per preus. Quina és la 
moneda del país, el tipus 
de canvi o el nivell econò-
mic de la teva destinació 
són altres dades que de ben 
segur et resultaran de gran 
utilitat per planificar el teu 
pressupost i gaudir del viat-
ge amb tranquil·litat i sense 
sorpreses d’última hora. 

A banda de la informació 
geogràfica del lloc del teu 
interès, a les guies també 
trobaràs les principals carac-
terístiques culturals del lloc 
escollit: costums, música, 
dansa, mercats, cuina i les 
normes de convivència 

bàsiques, imprescindibles 
per tal d’evitar possibles 
malentesos allà on vulguis 
viatjar.

Al centre especialitzat en 
Turisme, ubicat a la planta 
segona de la Biblioteca el 
Molí, també podràs desco-
brir guies de conversa en 
diverses llengües, com ara 
japonès, portuguès o txec 
per  facilitar-te la comuni-
cació si no domines la  llen-
gua de la teva destinació. 

A més de les guies 
de viatge i de conversa, 
hem seleccionat diverses 
novel·les de viatge per-
què puguis sentir l’olor de 
l’exotisme, travessar vies 
inexplorades o fer tastets 
de cultura sense moure’t de 
casa, una forma magnífica 
de gaudir d’una bona ruta, 
tant si penses viatjar com 
si no.

I tot això, ja ho saps, 
només amb el carnet! Pots 
endur-te fins a 30 docu-
ments de forma gratuïta 
durant un mes i si ho neces-
sites, podràs renovar-los fins 
a tres vegades, fins i tot des 
de qualsevol lloc del món a 
través del web de la Xarxa 
de Biblioteques i amb el teu 
número de carnet i la teva 
contrasenya, sempre que no 
hi hagi cap reserva. Segur 
que no t’hi podràs resistir! 
Vine a buscar la teva opció. 
Bon viatge!

Biblioteca Pau Vila

Ja ha arribat la calor, les ganes 
de vacances s’ensumen en 
l’ambient i els destins possibles... 
són molts i molt variats! 

Amb El temps a la male-
ta. 25 llocs del món on 
sí voldries viure, editat per 
Bridge (Grup Enciclopèdia 
Catalana), Mònica Usart 
continua la seva aporta-
ció a la tasca divulgativa 
de la meteorologia que va 
iniciar amb Només seran 
quatre gotes, publicat per la 
mateixa editorial el 2017.

Una ironia inicial que es 
mostra a la portada, en què 
el “sí voldries” es mostra 
com un “no voldries” esme-
nat, comença a transmetre 
un dels elements claus del 
llibre: mitjançant vint-i-cinc 
petites guies, Usart anima a 
viatjar a llocs que no sem-
pre cridarien especialment 
l’atenció per motius turís-
tics convencionals, sinó 
per raons d’excepcionalitat 
“climàtica”.

Seria un error confon-
dre aquesta obra amb un 
divertimento per a viatgers 
alternatius,  ja que les seves 
173 pàgines, prologades per 
Tomàs Molina i il·lustrades 
per Àlex Santaló, inclouen 
un contingut científic for-
mal, que es combina amb 
un to certament distès i 
que difon una visió recog-
noscible i amena  de llocs 
especials de la geografia 
mundial. 

El contingut comença 
amb un índex original (en 
què la paginació dels 25 
llocs es descriu mitjançant 
un mapamundi), seguit 
d’una alta doble pàgina que 
presenta els subapartats que 
tindrà cadascuna d’aquelles 
25 petites guies: una argu-

mentació científica 
que justifica l’interès 
del lloc, un climogra-
ma, una informació 
complementària per 
viatjar-hi, una llista 
de curiositats i dues 
referències compa-
ratives del fenomen 
descrit, que són d’un 
altre lloc llunyà en 
què es visqui un feno-
men semblant i d’un 
altre lloc més proper 
a casa nostra on hi 
hagi una similitud 
significativa. Al final 
del llibre, a més, un 
annex dona les dades de 
consolats i ambaixades dels 
països implicats.

La llista dels vint-i-cinc 
rècords identificats, o situa-
cions extremes, comença 
amb la temperatura registra-
da més elevada –a l’indret 
californià de Death Valley– 
i acaba amb el salt d’aigua 
més alt del planeta (Salto 
del Ángel, Veneçuela). 
Entremig, vuit llocs més 
del continent americà, nou 
d’asiàtics (com la mitjana 
de pluja anual més elevada 
a Meghalaya, Índia), tres 
situacions identificades 
a Europa (per exemple, 
l’onada surfejada més alta, 
a la platja portuguesa de 
Nazaré), un lloc al mig de 
l’oceà Pacífic –la pressió 
atmosfèrica més baixa a 
l’ull del tifó Tip (1979)–  i  
un fenomen ubicat a Àfrica: 
la gran pedra caiguda al lloc 
namibi d’Otjozondjupa, que 
és l’excepció no meteorolò-
gica del llibre, encara que 

es tracti d’un meteorit. 
Finalment, el text incor-

pora una llista breu dels 
fenòmens meteorològics 
més mortífers i, després 
dels agraïments, una darre-
ra ironia: fins i tot la darre-
ra informació –el mes i el 
lloc on s’ha imprès el lli-
bre– inclou una referència 
meteorològica.  

Els lectors poden dilu-
cidar, mentre llegeixen el 
llibre, si estan davant d’una 
guia de viatges –disfressa-
da de llibre divulgatiu– o 
d’un assaig informal sobre 
fenòmens meteorològics 
que convida a viatjar. En 
qualsevol cas, és una obra 
dinàmica que transmet la 
il·lusió de sortir de casa per 
tal de viure experiències i 
la passió pel coneixement 
de la naturalesa. Tant de bo 
tots els dilemes tinguessin 
dues resolucions tan entu-
siastes.

Francesc Santolaria

El temps a la maleta, de Mònica Usart

El musical Selfie, del grup de teatre del Foment 
Filagarsa, continua recollint premis. Els darrers han 

estat en el XXIII Concurs de Teatre de Malgrat de Mar, 
on ha rebut 4 guardons: 1r premi de vestuari, 1r premi 
d’escenografia, 1r premi de direcció i 3r premi a l’actor 

principal (Xavier Biel).  

L’actriu Mercè Managuerra 
ha estat distingida amb el 
Premi Memorial Margarida 
Xirgu a la millor interpre-
tació femenina de la tem-
porada teatral barcelonina 
2018/2019.  El guardó, que 
aquest any arriba a la 45a 
edició, és coordinat ara per 
l’Associació Dramàtica de 
Barcelona (ADB), tot i que 
els iniciadors són la Penya 
Carlos Lemos.

Un jurat, format per 
membres de grups de teatre 
que pertanyen a la Federació 
de Grups Amateurs de 
Teatre de Catalunya, assis-
teix a les representacions 
teatrals de les sales de la 
demarcació per buscar la 

millor actriu amb 
la trajectòria més 
destacada que 
sigui mereixe-
dora de ser la 
guanyadora del 
Premi Memorial 
Margarida Xirgu.

El veredic-
te es va donar 
a conèixer en 
un acte fet a la Federació 
Obrera. Abans de fer saber 
el nom de l’actriu guanya-
dora es van fer dues breus 
xerrades: una, sobre els 
“50 anys de la mort de la 
Xirgu”, a càrrec d’Ignasi 
Roda, president d’ADB, i 
l’altra, titulada “Converses 
consentides”, a càrrec de 

l’actriu Lluïsa Castell, 
Premi Xirgu 2007-2008, i 
de Miquel Agell, d’ADB.

L’acte es va cloure amb 
unes paraules de l’alcalde 
Xavi Paz i amb la inter-
pretació de l’“Havanera 
de la Xirgu”, a càrrec de 
Quòdlibet Grup Coral. 

Redacció

Més premis per a Selfie, del grup 
de teatre del Foment, Filagarsa

Mercè Managuerra, premi Memorial Margarida Xirgu
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El pati de Ca n’Ametller 
va acollir l’acte de reco-
neixement públic de les 
entitats esportives de la vila 
als seus equips i esportistes 
més destacats de la tempo-
rada. Enguany hi van par-
ticipar prop d’una trentena 
de clubs.

Els reconeixements 
d’aquesta temporada van 
ser: Associació Futbol Sala 
Molins de Rei, equip del Viu 
Molins; Club Basquetbol 
Molins de Rei 2015, 
Miquel Sánchez Canals i 
Marià Pujol Massó; Secció 
d’Handbol Femení del Club 
Esportiu Molins de Rei 
2015, el grup Benjamí Verd-
i-Blanc; Secció d’Handbol 
Masculí del Club Esportiu 
Molins de Rei 2015, equip 
Sènior; Secció Hoquei del 
Club Esportiu Molins de 
Rei 2015, Escola d’Hoquei 
Patins; Club Futbol Atlètic 
Incresa Molins, equip 
Benjamí A; Club Futbol 

Sala Molins 99, equip Sènior 
femení i Gerard Blum, juga-
dor del Benjamí A; Club 
Gimnàs Molins de Rei, 
Berta Gil, Mariona Pons, 
Clàudia Rigol i Sara Rius; 
Club Judo Molins de Rei, 
Emilio Cabaleiro, Estefania 
Molina, Daniel Salvador, 
Ferran Duran i Pau Pavón; 
Club Natació Molins de 
Rei, Guillem Claramunt, 
Gerard Gil, Alba Pradell 
i Marta Álvarez, i equip 
Infantil de waterpolo; Club 
Patinatge Artístic Molins 
de Rei, Carla Saperas i 
Abril Càliz; Club Voleibol 
Molins, equip Infantil 
Negre; Molins de Rei 
CF, equip Benjamí feme-
ní, equip Infantil femení, 
equip Prebenjamí C, equip 
Benjamí D; Secció Billar 
Foment Cultural i Artístic, 
equip A, equip B, Carles 
Tuset i Miquel Argemí.

Redacció

La Secció d’Hoquei Patins 
del Club Esportiu Molins 
de Rei presenta importants 
canvis amb vista a la tempo-
rada 2019-2020. L’objectiu 
és poder “assolir un lloc 
entre els clubs punters del 
món de l’hoquei patins 
català”, segons es diu en 
un comunicat de premsa.

Nova estructura 
esportiva

La junta ha renovat, per 
una temporada més, el pri-
mer entrenador de l’equip 
Sènior, Francesc Linares, 
i incorpora Ricardo Ares 
com a director tècnic.

Linares, que també 
entrenarà l’equip Júnior, 
compaginarà la feina a 
Molins de Rei amb el càrrec 
d’entrenador de l’Igualada 
de l’OK Lliga. De fet, les 
tres darreres temporades, el 
tècnic ha dirigit el Voltregà, 
equip històric de l’OK 
Lliga.

La incorporació d’Ares 
és una fita important per a 
l’hoquei molinenc, ja que 
és una persona amb molt 
de prestigi en aquest esport. 
Actualment és el seleccio-
nador espanyol Absolut 
Femení i segon entrenador 
de la Selecció Espanyola 
Absoluta Masculina i ha 
guanyat, com a entrenador, 
diversos campionats del 
món i europeus de selec-
cions tant en categoria 
masculina com femenina, 
i diversos campionats tant 
nacionals com europeus en 
el nivell de clubs. 

La seva tasca a Molins 

de Rei serà com a coordi-
nador de base i organitzarà 
els entrenaments de totes 
les categories del club, que 
adaptarà a les necessitats de 
cada equip i jugador. Així 
mateix, es responsabilitzarà 
de la tecnificació indivi-
dual dels jugadors base del 
club.

Renovació de la 
Junta de la Secció

Per tal de dotar 
d’organització la nova 
estructura de la secció, 
la Junta s’ha vist enforti-
da amb la incorporació de 
nous membres, de manera 
que es podrà consolidar la 
feina feta pels actuals mem-
bres de la Junta actual.

La Junta queda configu-
rada de la següent mane-
ra: Daniel Calvo (presi-
dent), Lluïsa Martínez 
(secretària), Marc Rebulà 
(tresorer), Joan Molet 
(Àrea Federativa), Emma 
Rodrigo i Dídac Tamayo 
(Àrea Comunicació), Oriol 

Àvila i Marc Galitó (Àrea 
Esportiva), Andreu Pinto 
(Àrea Social) i Teresa 
Colom i Jordi Roselló (Àrea 
Material).

Creació de l’equip de 
Veterans de l’OK Molins 

Una altra de les nove-
tats de la temporada 
2019-2020 serà la creació 
d’un equip de veterans 
que competirà en el grup 
2 de la Lliga Catalana de 
Veterans d’Hoquei Patins. 
Actualment, el club disposa 
de 20 nous jugadors per 
afrontar aquest nou repte.

Segons explica el pre-
sident de la secció, Daniel 
Calvo, “amb la incorpo-
ració de noves persones 
i amb el nou projecte 
esportiu que hem aconse-
guit estructurar, es tanca 
el cercle que vàrem ini-
ciar fa uns anys per tal 
de consolidar la pràctica 
de l’hoquei a Molins de 
Rei”.

Redacció   

L’Hoquei Patins del Club Esportiu 
Molins de Rei renova la seva 
estructura tècnica i organitzativa

D’esquerra a dreta: Francesc Linares, 
Daniel Calvo i Ricardo Ares

Óscar Bonet és el nou president 
del Club Bàsquet Molins de Rei

L’Assemblea extraordinària 
del Club Basquet Molins, 
celebrada el passat 20 de 
maig, va escollir Óscar 
Bonet com a nou president 
de l’entitat. També es va 
escollir la nova Junta que 
dirigirà a partir d’ara el 
club. 

L’equip directiu està for-
mat per: Óscar Bonet, presi-

dent; Cristina Ortiz, secre-
tària; Jordi Capdevila, tre-
sorer, i com a vocals, Marià 
Pujol, David Gil, Lluis Solé, 
Eduardo San Justo, Antònia 
Felip, Toni Ripoll, Carles 
Fusté i Miquel Sànchez.

Redacció

L’equip Absolut masculí de 
waterpolo del Club Natació 
Molins de Rei ha renunciat 
a pujar a Divisió d’Honor, 
tot i l’oferiment que li havia 
fet la Federació Espanyola.

L’equip molinenc, que a 
la darrera jornada va per-
dre les opcions de retornar 
a la màxima categoria del 
waterpolo nacional en aca-
bar en tercera posició a la 
lliga de Primera Nacional, 
se li va obrir en els des-
patxos  aquesta possibilitat 
davant la renúncia a l’as-
cens dels dos primers clas-
sificats: el CN Sant Feliu i 
el CN Rubí.

“Si ens ho haguessin dit 
pocs dies després d’aca-
bar la competició, potser 
hauríem pujat de cate-
goria, però ara ha estat 
impossible poder fer un 
equip amb garanties, ja 
que alguns dels nostres 
millors jugadors han fit-
xat per altres clubs”, afir-
ma el president del Club 
Natació, Jaume Mas, qui 
afegeix que “no val la pena 
fer l’esforç per tornar a 
baixar al final de tempo-

rada”.
Mas ha confirmat que el 

club tornarà a comptar amb 
un equip femení Absolut. 
La desaparició d’aquest 
conjunt fa alguns anys 
va comportar  crítiques a 
l’entitat. “Teníem un bon 
equip, però no hi havia 
base; ara sí que tenim 
un bon planter i per això 
recuperem aquest equip”, 
es defensa Mas. L’objectiu 
d’aquest nou projecte “és 
anar pujant de categoria 
temporada rere tempo-
rada fins a arribar tan 
amunt com puguem”, afe-
geix el president del club 
molinenc.

Jaume Mas també remar-
ca que “per primera vega-
da en la història del Club, 
el waterpolo femení i mas-
culí tindran un equip en 
totes les categories, cinc 
en total”, ja que la propera 
temporada, el CN Molins 
de Rei comptarà amb 5 
equips masculins, 5 equips 
femenins, un equip benja-
mí mixt i possiblement un 
equip màster. 

Josep Ferrer

L’equip Absolut de waterpolo 
renuncia a pujar a Divisió d’Honor

Els clubs premien els millors 
esportistes de la temporada

Dan Costa
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Últimament, els compo-
nents de la Secció Billar 
Foment van de celebració 
en celebració. Si a la darre-
ra edició d’el Llaç us infor-
màvem de la consecució, 
per part de l’Equip B de 3 
Bandes, del títol de campió 
de 3a Divisió i del correspo-
nent ascens a la 2a Divisió, 
ara el protagonisme l’agafa 
el primer equip de 3 Bandes 
en proclamar-se, amb tots 
els mèrits, subcampió de 
Catalunya de 1a Divisió per 
Equips.

A la Lliga regular, que 
consta de 12 equips, dels 
11 partits disputats per 
l’equip molinenc, en van 
guanyar 7, en van empatar 
3 i només en van perdre 1, 
concretament amb el CB 
Vic, màxim aspirant al títol 
que finalment va assolir el 
1r lloc amb 22 punts, seguit 
de la SB Foment Molins 
amb 17 punts, i el 3r i 4t 
lloc per al CB Sants i el 
CB Barcelona, empatats a 
13 punts.

Com que aquests equips 
van ocupar els quatre pri-
mers llocs de la classificació 

final, van passar a disputar 
la Final Four, que es va 
disputar a les instal·lacions 
del CB Vic els dies 4 i 5 de 
maig.

Els resultats que es 
van registrar van ser els 
següents: 

SB Foment Molins, 6 
– CB Sants, 2; CB Vic, 
8 – CB Barcelona, 0; CB 
Barcelona, 4 – CB Sants, 4; 
SB Foment Molins, 4 – CB 
Vic, 4; SB Foment Molins, 
4 – CB Barcelona, 4; CB 
Vic, 8 – CB Sants, 0 

La classificació final va 
quedar d’aquesta manera: 

1r, CB. Vic, amb 5 punts; 
2n, SB Foment Molins, amb 
4 punts; 3r, CB Barcelona, 
amb 2 punts; 4t, CB Sant, 
amb 1 punt. 

Amb la incorporació 

aquesta temporada del des-
tacat jugador Sergi Jiménez, 
l’equip A de la SB Foment 
Molins ha fet un salt de 
qualitat i, juntament amb 
els seus companys Marc 
Maymó, Antoni Martínez 
i Albert Segarra, ha com-
pletat una excel·lent tem-
porada, la millor de la his-
tòria de la Secció de Billar 
del Foment, que només 
ha perdut un partit a la 
lliga regular de tots els que 
s’han disputat entre la Lliga 
regular i la Final Four. La 
SB Foment Molins només 
ha estat superada pel CB 
Vic, equip format per qua-
tre jugadors, tres dels quals 
estan situats entre els cinc 
primers del rànquing cata-
là.

Redacció

El passat 29 de juny es 
va celebrar la Marnaton de 
Sant Feliu de Guíxols amb 
un recorregut de 6 quilòme-
tres. Hi van participar els 
molinencs Marc Franquet, 
que va quedar 12è amb un 
temps d’1 h i 25 minuts; 
Pere Vendrell, que va ser 
33è, amb 1 h i 33 minuts i 

primer de la categoria M-50; 
Lluís Basagaña, 39è, amb 1 
h i 36 minuts, i Albert Riba, 
54è de la general, amb 1 
h i 38 minuts. En aquesta 
edició de la Marnaton de 
Sant Feliu de Guíxols hi 
van participar un total de 
400 nedadors.

Redacció

El nedador molinenc Joan 
Xambó ha obtingut la 24a 
posició a la darrera edició 
de la Batalla de Rande, una 
travessa d’aigües obertes de 
27 quilòmetres que uneix 
les illes Cies amb la de San 
Simón, a la ria de Vigo. 
Xambó, que pertany a la 
Secció d’Aigües Obertes 
del Club Natació Molins de 
Rei, va fer un temps de 7 
hores i 8 minuts

La prova, que es va dis-
putar el passat 22 de juny, 
va comptar amb la partici-
pació de més de 100 neda-
dors d’onze nacionalitats 
diferents. Els organitzadors 

van repartir els participants 
en 5 grups segons el seu 
nivell. Joan Xambó va com-
petir en el grup ultra ràpid.

Segons explica el mateix 
Xambó, “la prova, ja de per 
si molt exigent pel quilome-
tratge i per la temperatura 
de l’aigua, enguany es va 
complicar més que mai pel 
vent i les onades, que van 
provocar l’abandonament 
de 14 nedadors, 12 dels 
quals per hipotèrmia”.

El guanyador de la proba 
va ser el català Gerard 
Alemany, amb un temps de 
5 hores  51 minuts.

Redacció

La Secció de Billar del Foment obté el 
Subcampionat de la Lliga Catalana de 3 Bandes

La setmana de l’1 al 7 de 
juliol, el Pavelló Municipal 
Font de Sant Lluís, de 
València, va ser la seu del 
Campionat d’Espanya de 
Base i Via Olímpica. Dotze 
gimnastes del Club Gimnàs 
Molins de Rei van parti-
cipar en aquest campionat 
estatal: tres gimnastes a les 
categories de Base –l’Estel 
Carle i la Sara Martínez, a 
Base 6, i la Xènia Coronas, 
a Base 7– i nou gimnas-
tes a les categories de Via 
Olímpica. 

A Via Olímpica 2, 
l’equip format per Elena 
Domínguez, Aina Rivas i 
Ariadna Soriano va obte-
nir la quarta posició i es 
va quedar a només cinc 
dècimes de pujar el podi en 

tercera posició. En indivi-
dual, Ariadna Soriano va 
aconseguir la sisena posició 
en la classificació general 
i la medalla de bronze en 
l’aparell de salt. L’equip de 
gimnastes que va competir 
a Via Olímpica 3, format 
per Paula Díaz, Ona Ollé i 
Carlota Tomás, va obtenir 
la cinquena posició. 

En el nivell de Via 
Olímpica 5, Eva Villanova 
es va proclamar campiona 
d’Espanya en la classifi-
cació general; a més, en 
la classificació per apa-
rells també va ser cam-
piona d’Espanya –en con-
cret, en l’aparell de barra 
d’equilibris– i va aconse-
guir la medalla de bronze a 
l’aparell de terra.

Georg ina 
Guzmán va 
competir al 
Nivell 7 i es 
va classificar 
en novena 
posició grà-
cies a acon-
seguir molt 
bons exercicis 

després de pujar de nivell 
aquesta temporada. En la 
categoria Nivell 9 vam 
comptar amb la participació 
d’Olga Romero, que durant 
tota la temporada ha com-
petit en la categoria Júnior i 
ha posat en pràctica exerci-
cis de gran dificultat. 

Anna Kurubally

Eva Villanova, campiona 
d’Espanya de gimnàstica artística

Dos ors i dos bronzes per al 
Club Gimnàs Molins de Rei a València

Quatre nedadors molinencs 
participen a la Marnaton 
de Sant Feliu de Guíxols

Joan Xambó acaba 24è 
a la Batalla de Rande
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Tanquem la temporada 
2018-2019 per encarar 
amb il·lusió la 2019-2020. 
Pel camí han passat mol-
tes coses, així que fem un 
balanç per valorar tant els 
aspectes més positius com 
aquells que ens han mos-
trat un camí clar cap a la 
millora.

El Sènior A s’estrenava 
en la Primera Divisió 
Nacional amb l’objectiu 
clar de mantenir-se, amb 
un equip format per bona 
part de la plantilla del Club 
Vòlei Molins, amb algun 
reforç extern. L’objectiu es 
va aconseguir en la darrera 
jornada, la qual cosa demos-
tra la dificultat de competir 
en aquest nivell tan alt.

De la resta d’equips, 
hem de destacar que han 
competit a un bon nivell, en 
ocasions lluitant en grups 
amb rivals molt potents que 
realment posaven el llistó 
força alt.

Cal fer un reconeixe-
ment especial per als dos 
infantils: l’Infantil B va 
acabar la 2a fase del seu 
grup com a equip invicte, ja 
que els partits es compten 
per victòries, i meritós va 
ser també l’Infantil A, que 
per segon any consecutiu 
es va classificar per a la 
fase d’ascens a 1a Divisió. 
Malauradament, tot i que 
amb un paper més lluït que 
el de l’any passat en arri-
bar a les semifinals, no van 
tenir opció per a la final.

En general, com a club 
hem d’estar molt orgullo-
ses de l’esforç i l’evolució 
que han experimentat totes 
les jugadores, un valor que 
ha de seguir creixent en la 
propera temporada.

No obstant això, obser-
vem amb preocupació el 
descens de jugadores en la 
base, fet que és cabdal per 
al club. És per això que 

el considerem el principal 
dèficit d’aquesta temporada 
i esdevé un dels principals 
objectius amb vista a la 
propera.

Precisament, en aquest 
sentit s’ha fet un treball 
molt bo amb el Campus 
d’Estiu, en el qual s’han 
obert dues línies: una, enca-
rada a les més inexpertes 
i una altra per a les més 
grans, ja jugadores del club 
en bona part. Gairebé s’ha 
doblat el nombre de partici-
pants respecte de l’any pas-
sat (amb un increment d’un 
183%) i esperem que això 
sigui una de les llavors que 
ens permetin consolidar els 
equips base.

També estarem més pre-
sents a les escoles per mirar 
de créixer per baix, ja que 
les dues línies per categoria 
en equips superiors estan 
assegurades.

El repte del nou curs 
és mantenir les categories 
de tots els equips, sabe-
dors que la dificultat en 
el Sènior A és més gran, 
perquè els nous equips que 
han ascendit aquest any són 
més potents que els que han 
tingut el descens. Tot i així, 
serem a la pista!

Ens agradaria que el 
Sènior B pogués pujar a 
2a Divisió, tot i que també 
som conscients que és un 
desafiament prou difícil.

En la base, lluny 
d’aconseguir més o menys 
bons resultats, el que ens 
interessa és la progressió 
de les nostres jugadores. 
Els valors que aprenguin 
en el vòlei no només han 
de ser esportius, sinó de 
superació, de cooperació, 
de respecte i d’humilitat, 
entre d’altres. Intentarem 
que la qualitat estigui en 
uns entrenaments bons en 
l’aspecte tècnic i humans 
en l’aspecte personal.

Són desitjos, són anhels, 
són objectius i algun somni. 
Tot ha de formar part d’un 
estímul majúscul que 
enforteixi el nostre com-
promís, que, amb treball 
i dedicació, ha d’engranar 
una maquinària que tot just 
descansarà algunes setma-
nes per tornar a funcionar a 
tope al setembre.

Fins aleshores, molt 
bones vacances. Us les 
mereixeu!

Club Vòlei Molins

La cursa de resistència 
motociclista que se cele-
bra al circuit de Barcelona-
Catalunya va començar el 
dissabte 6 de juliol a les 
12 h i va acabar el diumen-
ge, després de 24 hores de 
competició. Un any més, 
el Kawasaki Català Aclam 
va ser l’equip més ràpid 
de la sessió classificatòria 
del divendres i va obtenir 
la pole-position per a la 
sortida de la cursa.

Julien Pilot va ser 
l’encarregat de realitzar la 
sortida a l’estil “Le Mans” i 
no va perdre el lideratge de 
la cursa durant tot el relleu. 
Les primeres hores de com-
petició van estar condicio-
nades per les altes tempe-
ratures, que vorejaven els 
60 graus a l’asfalt. Aquest 
factor incrementava el can-
sament dels pilots i el rendi-
ment de les màquines, però 
l’equip dirigit per Eduard 
Català va saber gestio-
nar a la perfecció aquesta 
situació. Tot i la calorada, 
la Kawasaki ZX10R es man-
tenia a una bona temperatu-
ra durant els primers relleus 
i no mostrava cap senyal 
de possibles problemes. En 
els primers compassos de la 
cursa, el principal rival de 
l’equip, el Yamalube Folch 
Endurance, patia una averia 
mecànica i es veia obligat a 

abandonar.
Després de vuit hores de 

carrera, quan els de Molins 
de Rei lideraven la prova 
amb un còmode avantat-
ge de  tres voltes respec-
te al segon classificat, la 
Kawasaki va patir una pèr-
dua de potencia que va obli-
gar el pilot a entrar a boxes. 
De seguida es va detectar 
un problema al circuit elèc-
tric i després de gairebé 
dues hores tractant de tro-
bar l’origen de la fallada i 
de diversos tests en pista, el 
director de l’equip decidia 
abandonar aquesta edició 
de la prova.

Pep Sastre, director tèc-
nic de Kawasaki Espanya, 
reconeixia “el gran tre-
ball realitzat pels quatre 
pilots, que en tot moment 
han fet de la Kawasaki la 
moto més ràpida en pista” 
i destacava “com s’ha invo-
lucrat tot l’equip per solu-
cionar els problemes que 
sempre poden aparèixer 
en les curses de resis-
tència. Malauradament, 
el temps perdut ha fet 
inviable continuar. Des 
de Kawasaki estem con-
vençuts que aquesta enso-
pegada farà que l’equip 
torni més fort amb vista a 
repetir la victòria que van 
aconseguir l’any passat”.

Redacció

Una avaria impedeix que 
Kawasaki Català Aclam 
reediti la victòria de l’any passat 
a les 24 hores de Catalunya

Després de vuit hores de cursa, 
quan encapçalaven la prova amb tres 

voltes d’avantatge sobre el segon equip, 
una avaria elèctrica deixava sense 

opcions el de Molins de Rei

El Club Vòlei Molins aposta per incrementar 
el planter amb vista a la propera temporada
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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 sor-

teig. S’admeten també fotocòpies de l’original. No cal que retalleu la 
revista. El guanyador rebrà un obsequi que regala BEEP que s’ha de 

recollir a Verge del Pilar, 6 Molins de Rei

Solució al número 556 No s'ha rebut cap solució 
correcta. El guanyador 
del concurs, quan n'hi 
hagi, obtindrà un regal 
per valor de 25 euros que 
podrà passar a recollir 
directament per BEEP, 
presentant el DNI o qual-
sevol document acredi-
tatiu.
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