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Nova “tardor calenta”?
L’expressió “tardor calenta” ja s’ha fet tan recurrent que potser ha perdut 

la dosi d’alarmisme que originàriament se li volia donar. D’uns quants anys 
ençà, costaria de trobar una tardor que no hagués estat adjectivada com a 
“calenta” per un motiu o un altre. La que ara encetem no sembla que hagi 
de ser una excepció. Al marge d’altres circumstàncies socioeconòmiques, 
la publicació de la sentència del judici als polítics i activistes encausats per 
la seva actuació en els fets relacionats amb el “procés” d’ara fa un parell 
d’anys i mantinguts en una ignominiosa situació de presó preventiva, ha de 
sacsejar forçosament el panorama polític de casa nostra. 

Els partits han jugat, estan jugant i seguiran jugant interessadament les 
seves cartes: els del bloc unionista, compartint el propòsit d’aplicar l’article 
155 de la intocable constitució; els altres, debatent l’estratègia més adequa-
da per obtenir un objectiu contra el qual l’Estat aplica tots els seus podero-
sos recursos. 

La passada Diada va demostrar, més enllà de la quantitat de participants 
en la concentració de Barcelona (molt nombrosa), que la societat civil 
segueix dempeus i resistent, malgrat no entendre moltes de les accions que 
els polítics emprenen.

Caldrà, doncs, estar preparats per superar, una vegada més, una tardor 
que, deixant de banda la meteorologia, es preveu calenta i sortir-ne amb les 
defenses reforçades per passar amb garanties els rigors de l’hivern.

Tant de bo que, als molinencs, la Festa Major, que se’ns presenta sempre 
a les portes de la tardor, ens aporti una bona dosi de vitamines i estimulants 
per encarar-la amb decisió.
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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

La Pepita, nascuda a 
Barcelona, sempre ha guardat 
molts bons records dels anys 
de la seva primera joventut, 
quan visitava Molins de Rei 
convidada per unes amistats 
dels seus pares.

Ella encara compon i reci-
ta poesies de  diverses temà-
tiques –l’amor, l’amistat, la 
nostàlgia–, tot i que la seva 
preferida és la que va dedicar 
a les Rambles de Barcelona, 
lloc on encara viu.

Quan l’any passat va sen-
tir al Teatre d’Hostafrancs 
la cançó “Avui he tornat”, 
va sorprendre’s i quasi emo-
cionada va explicar-nos 
que coneixia la nostra vila. 
Després ens vàrem veure en 
altres ocasions  i un temps 
després vam parlar de cele-
brar el seu 100 aniversari a 
Molins de Rei.

Va ser possible fer-ho el 

passat 13 de juliol al Cafè 
Sport, on va reunir familiars i 
amics i va poder participar-hi 
cantant amb el públic la nostra 
cançó. Alhora, ella va dedi-
car-nos la seva “Rambla”.

Entre altres obsequis va 
rebre les figures dels nostres 
gegants nous, en Bernat i la 
Candelera.

Tothom va celebrar el seu 
perfecte i envejable estat de 
salut a la seva edat. La veritat 
és que sembla que acabi de 
jubilar-se.

Pere Bergoñón

Cal canviar la Llei de la dependència

Des de l’Associació Enreda’t per la (dis)capacitat de Molins de Rei, entitat que promou 
i vetlla pels drets de les persones amb DisCapacitat, volem fer-nos  ressò del  reportatge 
publicat a La Vanguardia el divendres 19 de juliol, a les pàgines  26 i 27 (“Tendències”), i 
també difós a El Món a Rac1, sobre la situació de la Macarena i la seva família.  

És un reportatge que descriu i denuncia els problemes d’una família  a qui se’ls ha 
retallat una prestació que ja tenien reconeguda i que estaven rebent de la Llei de la depen-
dència. 

No voldríem que això quedés com un fet aïllat o excepcional, ja que la realitat que 
vivim a Catalunya és que aquesta situació la pateixen   totes les famílies amb  persones en 
situació de dependència que estan cobrant la prestació per  cuidador tal com preveu aquesta 
Llei, ja que quan són adults i comencen a anar a un taller ocupacional o a un centre espe-
cial de treball, se’ls recalcula aquesta prestació i se’ls fa incompatible continuar cobrant-la 
i tenir una plaça en aquests centres, a causa d’una llei que creiem del tot injusta. La presta-
ció per cuidador, després de fer el càlcul, sol quedar en un import ridícul com en el cas de 
la Macarena, en 36 € mensuals, però en altres casos pot quedar fins i tot en 3 €. Aquests 
càlculs es fan tenint en compte la situació econòmica de cada família. 

Considerem que aquesta Llei és injusta i s’ha de poder canviar, ja que vulnera els drets 
de les persones amb discapacitat majors d’edat i no es té en compte que justament quan 
aquestes persones es fan grans, requereixen de moltes més cures, alhora que els cuidadors 
(majoritàriament els pares) també es fan grans i, per tant, són molts més els esforços que 
han de fer per poder cuidar els seus fills dependents. 

Volem insistir que, tot i que ens sembla molt important que s’hagi fet visible aquest cas, 
els mitjans no s’haurien de quedar en el pla dels casos concrets, com el del reportatge.   

És important que es pugui tractar el tema amb rigor i explicar exactament quina és 
l’aplicació actual de la Llei de la dependència, ja que són moltes les famílies afectades. 
Com ja hem dit, ho són totes les que tenen aquesta situació a casa i és necessari que es 
pugui comunicar així, perquè tant la ciutadania com les institucions en puguin ser cons-
cients.  

Núria Gómez Monfort 
Presidenta de l’entitat Enreda’t per la (dis)capacitat de Molins de Rei 

Puntualitzacions respecte a l’editorial 
“Ambivalència o unitat d’acció”

Des de Molins de Rei per la República-Primàries Catalunya volem manifestar que estem 
d’acord amb molts dels punts de vista que es manifesten en l’Editorial aparegut en el 
número 556 de la revista El Llaç a propòsit de la situació municipal com a conseqüència 
de les darreres eleccions municipals. Així, per exemple, reafirmem un cop més, tal com es 
menciona en aquest article, que aquestes eleccions han donat com a  resultat més destacat 
una majoria independentista clara i indiscutible a la vila, un cop més. 

No obstant això, volem destacar que no compartim en absolut alguna qüestió que s’hi 
esmenta, perquè no s’ajusta a la realitat. Ens referim a la frase “... la decisió de presentar 
una candidatura en solitari (...) ha contribuït a la dispersió del vot sobiranista i això ha 
perjudicat la majoria independentista al consistori”. Això senzillament no s’ajusta a la rea-
litat i ens sorprèn aquesta manca de rigor, perquè és fàcil i matemàticament comprovable. 
Només cal simular què hagués passat si els vots que va rebre la formació Molins de Rei 
per la República-Primàries Catalunya els hagués rebut qualsevol altre partit, teòricament 
independentista, o si se’ls haguessin repartit entre ells. Doncs bé, en tots els supòsits, el 
nombre de regidors hagués estat exactament el mateix: cap partit –ni ERC, ni Junts per 
Molins, ni la CUP– hagués tret un nombre diferent de regidors en cas d’haver aconseguit 
per a ells els vots que va rebre Molins de Rei per la República-Primàries Catalunya. 
Efectes de la Llei d’Hont. És un fet, no és una opinió. 

Com es manifesta a l’article, i tal com Molins de Rei per la República-Primàries 
Catalunya va proposar i demanar des d’abans de decidir concórrer a les eleccions, i tal 
com continuem i continuarem demanant als partits independentistes, en aquests moments 
excepcionals que viu el nostre país, l’objectiu de totes les forces independentistes hauria 
de ser la unitat. Els partits tradicionals no ens van voler fer cas, ni a nosaltres ni els prop 
de mil molinencs i molinenques que vam signar un manifest per la unitat amb vista a les 
eleccions. Alguns defensaven que era millor anar separats a les eleccions i unir forces 
després. Però això, tal com hem pogut comprovar en diferents àmbits, inclosa la nostra 
vila, tampoc ha estat així. Interessos personals i interessos de partits se situen per davant i 
en contra dels interessos de país. I així, malgrat que resulti inversemblant per a la majoria 
d’independentistes, tant ERC com “Junts per ...” arriben fins i tot a pactar amb partits del 
155. 

Per acabar, recalquem que, per la nostra part, des de Molins de Rei per la República-
Primàries Catalunya continuarem demanant i treballant per la unitat de les forces inde-
pendentistes, en tots els àmbits, i farem tot el possible perquè es faci realitat, tangible en 
acords reals, i així que es pugui, per exemple, presentar una moció de censura a l’Ajun-
tament de Molins de Rei per nomenar un alcalde independentista, que representarà millor 
la majoria obtinguda a les urnes.

Per un alcalde independentista a Molins de Rei
Visca la República Catalana! 

Molins de Rei per la República-Primàries Catalunya

El que veieu a la fotografia 
que il·lustra aquest escrit ho 
vaig recollir en 10 minuts a 
l’esplanada del Castellciuró 
el passat 26 de juliol. Vaig 
deixar sota els arbustos l’altra 
meitat de llaunes i papers. I 
les burilles de cigarretes hi 
són per centenes. 

Prego al nostre Ajuntament 
que tingui en compte aquesta 

zona forestal que tant  de 
servei ens fa en l’esbargi-
ment. Cal que estigui neta per 
higiene. Cal també que esti-
gui vigilada per poder multar 
els infractors i controlar el  
consum i/o tràfic de drogues 
que ens sembla que hi ha. I, 
finalment, també falten rètols 
apel·lant al civisme.

Teresa Canals Sabaté

Centenari d’una 
barcelonina 
vinculada a la vila

Cal combatre l’incivisme
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Plaques
És molt possible que els lectors d’aquestes ratlles ignorin que un servidor 
va passar bona part de la seva infantesa i joventut a l’habitatge destinat 
al conserge de les Escoles Nacionals de la nostra vila (el meu pare hi va 
exercir com a tal des del 1955 fins al seu traspàs), avui Col·legi el Palau 
i abans, Alfons XIII.

Feta aquesta breu introducció, adient per al que exposaré tot seguit, cal 
remarcar que el mot “placa” té, segons el diccionari, diversos significats, 
com ara, en l’àmbit de la fotografia, aquella làmina coberta en una de les 
seves cares d’una substància alterable per la llum que serveix per obtenir 
una prova negativa. Una placa és també la insígnia o distintiu que porten 
els agents de policia per acreditar que ho són; o la matrícula dels vehicles, 
o la part superior de les cuines, o la pel·lícula o làmina que recobreix una 
superfície, o la zona blanquinosa o groguenca que surt a la boca o a la 
gola a causa d’una infecció, o cadascuna de les unitats en què es divideix 
la litosfera o (per al cas concret que m’interessa ara) la planxa de metall o 
una altra matèria, en general rígida i poc gruixuda, que es col·loca en algun 
lloc públic amb caràcter commemoratiu o informatiu.

Doncs bé, fa ja uns quants dies, tot passejant pel carrer Rubió i Ors de la 
nostra vila, justament al cantó on hi ha l’abans esmentat Col·legi el Palau, 
vaig observar (no m’hi havia fixat mai abans, és cert) que a la banda dreta de la porta principal (la del mig) hi ha 
dues plaques: una, de fons blanc, on clarament apareix l’actual nom del centre educatiu en qüestió, i una altra, 
col·locada en un pla un xic més alt que la primera, de marbre i fons marronós i brillant, que conté unes inscripcions 
que, malgrat dur les ulleres ben graduades i netes, em va ser del tot impossible de desxifrar, de manera que a hores 
d’ara ignoro totalment a quin tipus d’informació o commemoració es refereix.

Atès, en tot cas, que probablement no soc pas l’únic que es troba en aquesta situació (us convido a fer la 
prova), em permetria suggerir a la persona o persones que van tenir la feliç idea de col·locar la susdita placa en 
aquella alçada, que posessin també a disposició del públic en general uns prismàtics o una petita escaleta que, tot 
pujant-hi uns esgraons, permetés fer llegible el text. I és que, si no es pot llegir, per a què carai serveix una placa 
d’aquestes?

Josep Lluís Revenga

Hem votat, hem demanat.
S’ha fet, s’ha demanat 

deute, s’ha pagat.
El poble està molt maco, 

però ara falta pagar els deutes 
públics que han crescut.

Si us plau, nou Ajuntament, 
feu bé els pressupostos i no us 
passeu.

Reduïu el deute, perquè 
som un poble honrat. 

Isabel

Benvolguts amics d’el Llaç:
Voldria fer uns aclariments 

amb relació al paràgraf de 
l’editorial del número 556 
d’el Llaç on es fa referència a 
l’ANC i a Primàries. 

En primer lloc, no va ser 
l’ANC qui va presentar una 
candidatura a les eleccions. 
L’ANC va donar suport logís-
tic al projecte fins a la celebra-
ció de les eleccions primàries 
(23 de febrer) i després se’n 
va desvincular. 

En segon lloc, Primàries 
Molins de Rei, abans de deci-
dir presentar una candidatura, 
va promoure una campanya 
per demanar la unitat dels 
partits independentistes i va 
recollir més de mil firmes que 
no van influir en les decisions 
dels partits.

En tercer lloc, no és 
certa l’afirmació que la pre-
sentació de la candidatura 
MdRxRepublica hagi perjudi-
cat la majoria independentista 
al consistori. Els 441 vots que 
va tenir Primàries, si es donen 
tots a un sol partit, el que 
sigui, o es reparteixen, MAI 
no donen un sol regidor més 
a la suma dels que van obtenir 
els tres partits independentis-
tes. Això és de fàcil compro-
vació si s’aplica la llei d’Hont 
als resultats electorals, diguin 
el que diguin els partits. La 
majoria independentista hi és, 
amb 11 regidors de 21. El que 
no hi ha és la unitat.

Cordialment,
Josep Raventós Rebulà

Fe d’errates
En el darrer número d’el 
Llaç, el 557, a la secció 
“Anotacions històriques”, 
en l’article dedicat a la 
Colònia Vilagut, a causa 
d’un error de transcripció, 
en el setè paràgraf consta 
que el propietari de la casa 
pairal de cal Vilagut era el 
senyor Baldomero Vilagut, 
quan, en realitat, el seu 
propietari era el seu oncle 
Josep Vilagut Canyadell.

Demanem disculpes.
Redacció

Als polítics, tots

Aclariments a 
l’editorial d’el Llaç 
número 556

Plagues d’estiu
“Talment com si fos una plaga d’estiu, els unionistes provocadors han tornat a aparèixer aquest mes de juliol 
per anar a provocar els avis i àvies que cada dimecres de tot l’any es manifesten pels voltants del mercadet 
(Cambrils) ambulant reclamant la llibertat dels presos polítics. I ho han fet durant dues setmanes amb un nombre 
no gaire elevat de persones, Això sí, són gent que només entenen la confrontació, com ja s’ha demostrat en el 
darrer any i mig arreu de Catalunya. Són lliures de manifestar-se quan vulguin per tal d’expressar les seves idees, 
però es veu que els dona més rèdit buscar el cos a cos i la provocació amb el seu Viva España com a música de 
fons.” 

“Fusta o rodolta” - Revista Cambrils, número 576 - Agost del 2019 

Podem esperar 10 anys i escaig, però units! 
La Fundació Coppieters augura un “efecte dominó” de nous estats
“El professor gal·lès de ciències polítiques Alan Sandry, vicepresident de la Fundació Maurits Coppieters –vincu-
lada a l’Aliança Lliure Europea, grup pel qual Oriol Junqueras va ser candidat en les últimes eleccions europees–, 
augura un “efecte dominó” de nous estats a Europa en els pròxims “10 o 15 anys”, a partir de la desintegració del 
Regne Unit arran del Brexit, que “tindrà un enorme efecte” a Catalunya. 

En una xerrada, el passat 18 d’agost, a la Universitat Catalana d’Estiu, el professor va vaticinar que, arran de 
la “crisi existencial” britànica, Escòcia serà independent “d’aquí a tres anys”, hi ha moltes opcions que Irlanda es 
reunifiqui i Gal·les “sorprendrà” perquè hi està creixent ràpid el moviment, fins al punt que els nacionalistes Plaid 
Cymru ja hi lideren les enquestes. Sandry, en aquest sentit, va exposar “l’efecte flotilla”, que equipara els petits 
estats a velers més àgils i flexibles davant els reptes, i que es poden donar suport entre si, mentre que els antics 
estats són transatlàntics feixucs, difícils de maniobrar i cada cop més isolats. “La independència és un dret, no 
només perquè ho diguin els juristes, sinó perquè és un dret humà fonomental”. Va recordar.”   

Ò. Palau -  El Punt Avui - Dilluns 19 d’agost del 2019 
 

Cada vegada ho tenim més clar!
Pere Aragonés
“La contenció pressupostària aplicada des de la Vicepresidència d’Economia és una mostra més del mal negoci 
que per als catalans, siguin o no independentistes, continua sent formar part de l’Estat espanyol. El vicepresident 
ha deixat clar, amb números a la mà, la deriva centralista d’un estat que, governi qui governi a Madrid, té com a 
objectiu estroncar la capacitat d’acció autonòmica. Cal dir-ho ben alt i ben fort com ho ha fet Aragonés, tot i que 
les dades històriques objectives demostren que no hi ha solució que no sigui la independència.” 

Redacció - La República - edició del 24 al 30 d’agost - Any II, número 66



6
núm. 558 setembre 2019

JOSEP FERRER (J.F.): 
Què és el que et va portar 
a Castellar de la Muela?

ISABEL GABALDÀ 
(I.G.): M’hi van portar 
moltes coses. Necessitava 
un gran canvi i vaig pensar 
que la casa pairal dels meus 
avis seria perfecta. També 
va ajudar molt haver de 
buscar un lloc tranquil i 
sa que m’ajudés amb la 
malaltia.

J.F.: Per què aquest 
municipi i no un altre?

I.G.: Podria haver anat 
a altres llogarets, però des 
de fa temps aquest lloc és 
una mena “d’ambaixada” 
de Molins de Rei. Estic a 
casa meva i les sensacions 
que sento en trepitjar aquest 
terra no les puc canviar per 
d’altres.

J.F: Vas ser presidenta 
del Club Gimnàs Molins 
de Rei. Quins records 
tens d’aquella etapa? 
Segueixes en contacte 
amb el club?

I.G.: Els records en 
general són positius. 
Temps de molta feinada, 
reunions per aconseguir 
unes instal·lacions dignes, 

la sortida de l’edifici de 
la Federació Obrera... Jo 
vaig ser l’última a abando-
nar aquestes instal·lacions. 
Anava carregada amb una 
caixa i en tancar la porta em 
vaig recordar de la senyera 
d’uns 20 metres, però no 
vaig poder tornar a entrar. 
No vaig voler començar a 
plorar davant de tothom: 
com a historiadora, aquell 
edifici simbolitzava la feina 
de molta gent, una manera 
de pensar, una manera de 
veure la societat i nosaltres 
érem els darrers. Era dir 
adéu a tot allò; és una mica 
difícil d’explicar. Segueixo 
les petites coses i les grans 
del Club, per la seva pàgina 
Facebook i per vosaltres, 
El Llaç.

J.F.: A què us dediqueu 
tu i en Pierre, el teu com-
pany?

I.G..: Els dos estem ja 
fora del món laboral, així 
que ens dediquem a gau-
dir del moment i dels bons 
moments que ens dona 
la vida. A part d’això, el 
Pierre va obrir una pàgi-
na a Facebook anomena-
da Nuevo Castellar de la 

Muela i ara mateix té 844 
persones, amb una mitjana 
de 3.000 visites. És crític 
amb les coses negatives i és 
una clara exposició sobre 
les coses bones del lloc. 
Tots els dies hi fa alguna 
publicació.

Dir certes veritats li ha 
portat a enfrontar-se a per-
sones que no viuen al lloc, 
però que pensen que tenen 
drets sobre ell. Són per-
sones aferrades al passat i 
amb por que certes coses 
canviïn. En resum, és una 
mena de: jo faig el que vul-
gui i tu tanca la boca. Però 
certes coses han canviat, 
per moltes pintades que 
facin al frontó amb la cara 
de Franco i contra França i 
el francès.

J.F.: Sou també per-
sones molt compromeses 
amb el vostre entorn i no 
us perdeu cap reivindi-
cació.

I.G.: El lloc és digne 
de defensar. Té la natura-
litat d’aquest món que van 
buidar i que mai s’ha trans-
format. L’espai natural és 
increïble! I com a habi-
tants ens pertoca gaudir-ne 
i cuidar. Fa un any va caure 
sobre el poble un projecte 
de granja de porcs indus-
trial. S’ha aconseguit que 
el promotor ho deixi córrer, 
perquè vam organitzar 
una plataforma contra la 
macrogranja a la comarca 
de Molina de Aragón, veri-
tablement molt combativa, 
i de mica en mica tots els 
projectes cauen! El combat 
actual és un frau electoral 

dut a terme per persones 
que no viuen al lloc. El 
cas ara està en mans del 
Defensor del Pueblo. Ja 
veurem com acaba. 

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

I.G.: Gaudir d’aquest 
entorn encara que faci molt 
de fred. La gent l’anomena 
la Sibèria espanyola, ja que 
té les temperatures més 
baixes de tota la península. 
Els -20 graus no són una 
cosa estranya.

M’agrada llegir tot el 
que cau a les meves mans, 
tenim un hort i mai fem 
plans, fem sortides sense 
pensar molt a on toca 
anar. Passo molt de temps 
a Internet per conèixer les 
lleis sobre l’amiant, que 
aquest és un altre problema 
a la comarca.

J.F.: Com a antropòlo-
ga estàs molt interessa-
da en les persones que 
t’envolten i en el seu pas-
sat. Tens algun projecte 
en ment relacionat amb 
això?

I.G.: De mica en mica, 
les històries que m’han 
explicat van agafant forma. 
De moment en tinc unes 
20 de pensades. Vull que 

siguin un reflex de la socie-
tat dels anys 50, justament 
abans de començar l’èxode 
a les ciutats. Per Molina, 
a l’estiu hi he vist alguns 
cotxes amb l’adhesiu del 
Camell! Amb aquestes 
històries, en principi, vull 
que la gent s’interessi per 
aquesta comarca descone-
guda i allunyada de tot. Bé, 
de moment, el Castell de 
Zafra ja ha sortit a Juego de 
Tronos!

J.F.: Has tingut proble-
mes per ser catalana?

I.G.: Sempre he estat 
una mica independentis-
ta i des d’aquí he seguit 
tot el procés, però sense 
televisió; la vaig guardar 
fa uns anys. De problemes 
aquí? No gaires. Tampoc 
vaig pels carrers escridas-
sant la meva posició. Però 
cal dir que el segon 11 
de Setembre que vam estar 
aquí, l’estelada va estar 
penjada a la porta de la 
casa. Almenys, els turistes 
van tenir alguna cosa de 
què parlar.

Una petita anècdota: 
vaig comprar una pizza 
Casa Tarradelles i una dona 
la va llençar a terra! Cal 
dir que per aquí he cone-

“A les nits és com si el cel et caigués a 
sobre pels milions d’estels que veiem”

Isabel Gabaldà Segovia viu a Castellar de la Muela (Guadalajara)

Isabel Gabaldà Segovia és una molinenca de 55 anys 
que des de fa 7 anys viu a Castellar de la Muela, un 

petit llogaret de la província de Guadalajara.
Divorciada i amb dues filles del seu primer matri-

moni, la Isabel, juntament amb el seu company senti-
mental, en Pierre, es dediquen a dinamitzar el poble i 
a posar-lo en el món a través de la pàgina de Facebook 
que porta el nom del municipi i que els ha comportat 
alguns problemes veïnals. 

Llicenciada en Història en l’especialitat d’Amèrica i 
Antropologia, la Isabel té la invalidesa absoluta perquè 
pateix la malaltia de Crhon.

Municipi de residència: Castellar de la Muela 
(Guadalajara)
Nombre d’habitants: 26 (2018)
Superfície: 21,38 km²
Distància amb Molins de Rei: 444 km (poc més de 4 
hores en cotxe)
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gut persones que van estar 
l’1 d’octubre a escoles de 
Barcelona, persones que 
van rebre de valent, no per 
ser independentistes, sinó 
pel fet que creuen que un 
referèndum és la cosa més 
democràtica d’una societat, 
i van anar a defensar això. 

J.F.: Creus que la gent 
que viu a la teva zona, 
a través dels mitjans de 
comunicació, està rebent 
una bona informació del 
que està passant i s’està 
vivint a Catalunya?

I.G.: Molta gent no està 
rebent una bona infor-
mació. Crec que es que-
den amb les repeticions 
d’alguns mitjans, sense fer 
un mínim esforç. Però, per 
altra banda, ens trobem per-
sones molt compromeses i 
molt informades. La veritat 
és que tenen una imatge 
molt desfigurada del que és 
Catalunya. 

J.F.: Què opina en 
Pierre del procés indepen-
dentista de Catalunya?

I.G.: Ha seguit de molt 
a prop el procés i és dels 
que pensa que el referèn-
dum s’hauria de fer. Va 
al·lucinar amb els guàrdies 
civils i la policia nacional. 
Veu Catalunya molt dife-
rent de les parts d’Espanya 
que coneix: la societat, la 
mentalitat... Veu els cata-
lans més propers a Europa. 
Això ja ho va veure en 
Napoleó, que va fer de 
Catalunya un altre depar-
tament de França i no una 
colònia francesa.

J.F.: La vida a Castellar 
de la Muela és més barata 
que a Catalunya? En què 
es nota?

I.G.: Tenim coses més 
barates i d’altres de més 
cares. Internet via satèl·lit 
és una mica més car, però 

ara hem trobat una empresa 
d’Aragó que dona molt bon 
servei i a preu més rao-
nable. Les cases són més 
barates aquí que a Molins 
de Rei. El problema és que 
la gent no vol vendre les 
seves cases, ni llogar-les. 
Així que ens trobem amb 
uns pobles sense persones 
i amb les cases buides, i 
si vol venir algú a viure-
hi, no troba casa. L’aigua 
és barata: la factura de tot 
l’any puja uns 20 euros i 
és de molt bona qualitat, 
sense substàncies afegides. 
Del naixement a l’aixeta! 
Regar el pati i l’hort no 
resulta car!

J.F.: Gaudeixes de tots 
els serveis i comoditats 
necessàries?

I.G.: El gran problema 
són els serveis. Alguns 
exemples. Per anar a 
l’hospital has de fer 160 
quilòmetres d’anada i 160 
de tornada; les botigues són 
a 12 km, però el trajec-
te el fem en 10 minuts. 
Treballava en una escola 
d’Esplugues i moltes vega-
des trigava més d’una hora 
a arribar-hi. Tot sembla que 
queda lluny! El que ens 
sobra és espai! Tenim un 
parell d’autobusos per anar 
fins a Madrid i dos més 
per anar fins a Terol. De 
tren no en tenim. A vegades 
penso que a l’Argentina i 
en alguns estats dels Estats 
Units els serveis són pitjor. 
I és que el qui no es vol 
conformar...

J.F.: Com és el poble?
I.G.: El poble és petit. 

És com el poema de Martí i 
Pol: una església amb dues 
campanes que sonen gaire-
bé sempre a morts; ningú 
es casa. Aquest estiu potser 
tindrem un bateig! Les 
cases són de pedra, les típi-

ques de parets d’un metre 
d’amplada. Està com penjat 
d’unes roques, a les quals 
anomenen Muela. Des de 
La Muela podem gaudir 
d’un paisatge de molts 
quilòmetres sense res: vull 
dir, sense cases, carreteres, 
pisos, fàbriques... Al poble 
hi ha unes 70 cases, però 
d’obertes només n’hi ha 8.

J.F.: Si vinguéssim de 
visita a la zona on vius, 
què és el que no ens hau-
ríem de perdre?

I.G.: Tenim molts llocs 
magnífics: el safareig tra-
dicional és digne de veure. 
Caldereros és espectacular 
per la seva curiositat geo-
lògica; el castell de Zafra, 
a on van rodar un capítol 
de Juego de Tronos i des de 
llavors és molt visitat. El 
poble proper de Molina de 
Aragón, amb 3.000 habi-
tants, resulta molt maco, 
amb les muralles i el castell. 
També hi ha el Geoparque 
del Alto Tajo, que és un lloc 
d’increïble bellesa.

J.F.: Quins són els plats 
típics de la zona on vius?

I.G.: La gastronomia tra-
dicional és molt simple. Per 
aquí, fins fa 4 dies, la gent 
era molt pobra i el proble-
ma era posar coses al plat. 
Com a típic, les migas de 
pa, els ous verds, la carn 
en conserva del porc, unes 
mongetes negres petites 
que s’anomenen bolos i que 
es mengen amb cansalada... 
El morteruelo ens ha arri-
bat des del segle XI, fet amb 
gallina, perdiu, llebre, cér-
vol... Un plat molt típic és 
el xai tallat en 4 i fet al forn 
de llenya, amb sal i greix 
de porc. Les truites sempre 
han estat molt preuades, ja 
que d’aquí sortien les trui-
tes per al rei Carles V. No 
sé com arribaven a casa 

seva!
J.F.: Del que gaudeixes 

a Castellar de la Muela, 
què és el que t’agradaria 
que tingués Molins de 
Rei?

I.G.: Els espais oberts. 
L’espai vital és enorme i 
això m’agrada. El cel sense 
contaminació lumínica. 
Això és un luxe que molts 
milionaris no gaudeixen. A 
les nits és com si el cel et 
caigués a sobre pels milions 
d’estels que veiem.

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

I.G.: El Mercat, que 
aquí no n’hi ha; el merca-
dillo és el més semblant, 
ja que tenen verdures i 
fruites, una parada d’olives 
i també pollets, ànecs, 
cargols vius... Però no hi 
ha un mercat com el de 
Molins de Rei i la varietat 
de comerços. Moltes coses 
me les envia la meva ger-
mana des de Molins de Rei. 
Alguns exemples: la vaini-

lla en baina fresca per fer 
crema catalana, la catala-
na, la secallona, la botifa-
rra negra... També trobo a 
faltar les meves visites a 
Solidança.

J.F.: Tens família a 
Molins de Rei?

I.G.: Sí i sovint em 
venen a veure al poble.

J.F.: Estàs al cas del 
que passa a Molins de 
Rei? De quina manera?

I.G.: Segueixo les notí-
cies que El Llaç publica al 
Facebook i busco vídeos 
del Camell al Youtube. 

J.F.: Tens previst tor-
nar algun dia a Molins 
de Rei o ja et veus tota la 
vida vivint a Castellar de 
la Muela?

I.G.: - Mai faig plans 
de futur. Gaudeixo del 
moment, em comprome-
to amb el lloc on visc i 
les seves gents, però soc 
una persona “lleugera 
d’equipatge”.

Alumnes que han deixat l'escola i l'institut aquest curs II

El Rodó 1 El Rodó 2
Per un error en la compaginació, en el número anterior no es van publicar les fotografies de la Llar d'Infants Municipal El Rodó. 

Demanem disculpes i les publiquem en aquest número.
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M. TERESA MARIA-
NO (M.T.M.): Quan vas 
tenir consciència que 
t’agradava expressar-te 
mitjançant la pintura o 
altres formes artístiques?

ALFRED BOFILL 
(A.B.): No en soc conscient. 
De petit, com la majoria de 
nens, dibuixava a l’escola i 
a casa en papers; veia que 
hi havia quadres pintats per 
mon pare de quan era jove. 
Sentia nomenar un avi que 
era pintor, de cal Segarreta. 
M’agradava mirar dibui-
xos; vaig anar fent, sense 
adonar-me’n, fins avui.  

M.T.M.: Has tingut 
alguns mestres o refe-
rents? 

A.B.:  No gaires; he 
sigut bastant autodidacta. 
Sí que em fixava en artistes 
i  llibres, però un referent 
molt clar no. A Molins de 
Rei parlaven molt del pin-
tor Carbonell i potser sí 
que ho va ser una mica, el 
referent, però, en definiti-
va, no es pot dir que hi hagi 
hagut cap artista concret 
que m’hagi influenciat. Tot 
i que en aquests moments 
m’agrada fer diferents 
versions del Gernika de 
Picasso. 

M.T.M.: Creus que la 
gent, en general, valorem 
prou els artistes o els com-
prenem?

A.B.: Personalment, 
crec que l’art és molt sub-
jectiu i una obra t’agrada 
o no t’agrada, malgrat que 
la valorin molt econòmi-
cament. Poden ser grans 
artistes, però també pot ser 
que a mi no m’agradi el 
que pinten o el que fan. 
Això també passa en teatre, 
música i en tot l’art, en 
general. Podríem dir que 
molta gent sí que valorem 
l’art, i ens agrada veure 
bones obres artístiques, 
però potser no hi ha prou 
mitjans per difondre’l.

M.T.M.: L’expressió 

artística, o més ben dit 
l’art, hauria de ser sem-
pre reivindicatiu? 

A.B.:  L’art, en general, 
depèn de l’artista, del can-
tant, del pintor o de l’actor. 
Però, hi ha uns moments en 
la vida en què t’impliques 
en uns certs moviments, 
reivindicacions o maneres 
de veure la vida i aleshores 
ho fas, però més com a 
persona que reivindiques; 
aprofites que estàs pintant 
per expressar en els qua-
dres les emocions que sents 
en aquell moment i que 
necessites reivindicar. Per 
exemple, durant la guerra 
de l’Iraq, i fins i tot amb el 
franquisme, jo feia obres 
de denúncia. He pintat 
coses que feien referència 
a temes reivindicatius polí-
tics, socials i solidaris. En 
altres moments, han passat 
esdeveniments que podien 
ser reivindicatius, però el 
que necessitava fer era un 
altre tipus d’obres artísti-
ques. En resum, l’art no 
té per què ser només rei-
vindicatiu, però també ho 
pot ser.

M.T.M.: És terapèutic 
l’art per a tu? 

A.B.:  Bé, sí, però depèn 
del dia; també és terapèutic 
xerrar amb parents, amics, 
així com fer la cervesa amb 
ells. Però una cosa tinc 
clara: quan fa dies que, per 
una cosa o per una altra, no 
dibuixo o no pinto, em sol 
passar que estic més nervi-
ós i és perquè trobo a faltar 
pintar. Poder tancar-me a 
l’estudi i “rumiar”, tocar 
colors... em va bé. Però 
entenc que depèn de les 
aficions de cadascú; a d’al-
tres els va bé anar a jugar 
futbol o fer gimnàstica. 
Cadascú té la seva “ceba”, 
que dèiem abans. 

M.T.M.: T’ha servit 
l’art per tenir compren-
dre millor el món i a tu 
mateix?

A.B.:  Sí, crec que l’art 
m’ha servit, però altres coses 
també m’han servit, com és 
estar amb amics, parents, 
amb les persones que esti-
mes, que ajudes: Amb això 
vull dir que no és només 
l’art. A mi, per comprendre 
el món, el que m’ha servit 
és estar al carrer, estar a 
Comissions Obreres, haver 
estat al PSUC, en comitès 
de solidaritat, haver estat en 
la lluita per reivindicar la 
democràcia i potser això és 
el que m’ha ajudat més. Tot 
i que potser m’ha tret dis-
ponibilitat per dedicar-me a 
pintar. De totes maneres, no 
em penedeixo de res. Tot 
m’ha ajudat a créixer com 
a persona.

M.T.M.: S’educa els 
infants i els adults, també, 
perquè puguin expressar 
les emocions mitjançant 
l’art?

A.B.:  No, no ho crec. 
No s’ajuda gaire perquè 
cadascú trobi la seva mane-
ra d’expressar-les mitjan-
çant l’art. En l’educació 
dels infants crec que hi va 
haver una època en què 
es feia molt més que ara. 
Eren els anys 70, en el 
que s’anomenaven “escoles 
actives” quan hi va haver 
canvis en l’educació; ara 
s’ha perdut una mica. Es 
fan coses, però em sembla 
que s’hauria de fer més en 
relació amb aquest tema. 

M.T.M.: Voldries dir 

alguna cosa a la joventut i 
als no tan joves que volen 
fer art?

A.B.:  Conec molta gent 
jove de Molins de Rei, són 
grans amics i sempre els 
animo que treballin, que es 
posin de ple a treballar les 
seves qualitats artístiques, 
que s’emboliquin mínima-
ment en altres coses. Jo 
que vaig deixar l’art durant 
molts anys, perquè em vaig 
dedicar una mica a la polí-
tica, al sindicalisme, perquè 

creia que en aquell moment 
ho havia de fer, vaig perdre 
una mica la “pistonada”, 
com se sol dir. Per això els 
recomano, i molt, que s’hi 
posin, que no es tanquin 
a Molins de Rei, que no 
deixa de ser un poble. Per 
dir-ho d’alguna manera, un 
cop has venut els quadres 
a la família i als amics, ja 
has acabat i més ara que la 
gent no té calés. Si volen 
pujar amb l’art, que surtin, 
que s’hi dediquin molt, que 

Alfred Bofill Rebulà, artista, autor del cartell de la 2a Oncomarxa Canina

"L’art no té per què ser només 
reivindicatiu, però també ho pot ser"

L’Alfred Bofill Rebulà, artista polifacètic de casa 
nostra, ha fet el cartell de la 2a. Oncomarxa 
Canina organitzada per PICAM (s’hi pot anar 

amb gos i sense gos), que es farà el 20 d’octubre d’en-
guany, pels voltants de Molins de Rei, amb un recor-
regut molt assequible per a la majoria de les persones. 
Des de PICAM volem aprofitar aquesta avinentesa per 
conèixer l’Alfred en el vessant més personal i creatiu.    
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El dissabte 15 de juny, i 
per tercer any consecutiu, 
la sala de directes El Cau 
del Llop, de Molins de Rei, 
va organitzar un acte lúdic 
i festiu per recaptar diners 
per a l’associació sense 
ànim de lucre Gueopic. En 
total es van recollir 4.400 
euros.

L’acte va començar 
a les 12 del migdia amb 
l’actuació de La Colla del 
Pic, que van cantar la cançó 
“Gueopic”. A l’interior de 
la sala, l’actor de doblatge 
Lluís Posada va posar veu 
a personatges del món del 
cinema tan coneguts com 
Jim Carrey, John Cusack, 
Leonardo DiCaprio, Adrien 
Brody i Johnny Depp. 
Aquest any, l’actor va fer 
participar petits i grans per 

fer en directe el doblatge de 
les pel·lícules. També es va 
poder gaudir d’un espec-
tacular camió del París-
Dakar, estacionat al pati de 
la sala, mentre altres assis-
tents ballaven i cantaven 
amb l’animadora infantil 
Fifita. Una altra de les acti-
vitats va ser la subhasta 
d’obres elaborades per dife-
rents artistes.

A les 14.30 h, tothom 
va poder gaudir d’un bon 
dinar, que va consistir en 
botifarra i paella, cuinada 
per Luis Aldazábal i Jordi 
Novillas.

En acabar el dinar, 
l’actor Karra Elejalde va 
subhastar un guió de la 
pel·lícula Torapia. En Karra 
va decidir que dos dels 
participants a la subhasta 

serien guanyadors a parts 
iguals. L’actor va oferir dos 
guions per a cadascun de 
les seves pel·lícules més 
conegudes. Amb aquesta 
subhasta es van recaptar 
1.000 euros, aportats per 
Celedonio Rosillo i Ramon 
Prat. Cadascú va pagar 500 
euros pels guions de l’actor 
basc, resident des de fa anys 
a la vila.

A banda d’això, Joan 
Jordi Mallorca i Casas, 
president de Mallorca, 
Distribució d’Aliments i 
Begudes, va fer un donatiu 
a Gueopic de 400 euros.

La festa va acabar amb 
l’actuació de Smoking 
Stones.

Redacció

Per quart any, CaixaBank 
ha decidit col·laborar amb 
Gueopic, l’entitat molinen-
ca que dona suport a les 
famílies de persones amb 
discapacitats comunicati-
ves. Ho ha fet amb una 
aportació econòmica de 
7.450 euros.

El president de Gueopic, 
Dani Andreu, ha agraït 
l’aportació i ha assegurat 
que, sense ella, l’associació 
“hauria hagut de tancar 
les portes”.

Andreu ha explicat 
que en el que portem de 
2019 s’han enviat onze 
tauletes tàctils a diferents 
llocs del món, com Mèxic 
i Veneçuela. També han 
impulsat xerrades formati-
ves a diferents escoles i 
universitats.

A més, l’associació ha 
fet “tres intervencions per 
millorar l'accés i la mobi-
litat en la via pública”, 
segons Andreu. Gueopic no 
només lluita per fer visible 
l’autisme, sinó que també 
treballa per millorar tot el 
que està relacionat amb la 
“diversitat funcional”, ha 
remarcat el president de 

l’entitat.
Lluís Lázaro, represen-

tant de l’Obra Social de 
La Caixa, ha insistit que 
estan “encantats” de poder 
“col·laborar amb Gueopic 
i Molins de Rei”. Lázaro 
creu que l’entitat “trenca 
barreres físiques” i, alho-
ra, les xarxes socials li per-
meten “arribar a persones 
desvalgudes d'altres paï-
sos”.

La regidora de (Dis)
Capacitat, Ainoa García, 
ha recordat que el Govern 
socialista que dirigeix el 
municipi ha creat la nova 
regidoria que ella mateixa 
encapçala perquè “la inclu-
sió és un dels objectius 
principals” del consistori 
i Gueopic n’és un “gran 
exemple”. García ha res-
saltat que l’associació per-
met que “nens i nenes amb 
dificultats d'accés al llen-
guatge” puguin comunicar-
se i “fer una vida diària el 
més autònoma i normalit-
zada possible” a través de 
l’aplicació de pictogrames 
que ha impulsat.

Redacció

El Cau del Llop recapta 4.400 euros per a Gueopic Gueopic rep una subvenció 
de 7.450 euros de CaixaBank

vagin a altres ciutats i que 
voltin món. 

M.T.M.: Per què has 
fet el cartell de la segona 
Oncomarxa Canina que 
organitza PICAM ?

A.B.:  Perquè me’n vàreu 
parlar i a casa, la Mercè ha 
patit un càncer. Jo també 
en vaig patir un fa 25 anys, 
de bufeta, però, per sort, 
me’n vaig sortir, perquè 
no donaven un “duro” per 
mi. Sempre he tingut sen-
sibilitat per aquests temes i 
quan algú en demana ajuda, 
no m’hi puc negar. Havia 
fet quadres per a l’AECC, 
feines per a altres entitats 
solidàries, com Gueopic, 

Afanoc... I, tal com he dit 
abans, m’ho vàreu comen-
tar i encantadíssim de poder 
col·laborar-hi. 

M.T.M.: Quan vaig 
veure el cartell em va 
agradar molt, “té vida”, 
la qual cosa és important 
quan ho relacionem amb 
una malaltia com el càn-
cer. És un cartell que con-
vida a viure; almenys, així 
el definiria. Com va ser el 
teu procés creatiu?

A.B.:  Hi vaig donar 
voltes, mirant, remenant 
i informant-me. Durant 
molts anys he fet disseny 
gràfic i el que tinc clar és 
que en una malaltia com 

el càncer, el que no pots 
fer és fer “pena”. Hi havia 
d’haver alegria i vida. 
També vaig aplicar el que 
és la base d’un cartell: que 
es vegi clara la informa-
ció que vols donar, s’ha de 
veure clar de què va la his-
tòria. No pots fer un cartell 
complicat, que la gent no 
sàpiga què vol transmetre. 
S’hi pot veure una persona 
ben dreta caminant amb un 
gos, que també camina, i es 
gira buscant la persona que 
va amb ell i li diu: “escol-
ta, que jo vull venir, vull 
participar en l’Oncomar-
xa solidària”, i la noia el 
convida a participar-hi. Hi 

ha una relació, una mirada 
que donen vida i esperança. 
Sobretot en aquests temes, 
s’ha de buscar que hi hagi 
esperança.

M.T.M.: Havies fet 
abans altres cartells?

A.B.:  Sí, vaig estar molts 
anys fent disseny gràfic, 
diferents coses d’imprem-
ta, serigrafia, he treballat 
a ca n’Iborra, també he fet 
catàlegs per a la Nissan 
(abans Motor Ibèrica), vaig 
tenir una botiga en què feia 
disseny de cartells, logos... 
Ara estic jubilat. Vull afe-
gir, però, que hi ha gent 
jove que ho fa de “conya”.

M.T.M.: Ens vols trans-

metre alguna missatge per 
acabar l’entrevista? 

A.B.: El meu missatge 
seria que tots plegats ens 
hem d’implicar amb la gent, 
hem de ser solidaris, hem 
de treballar per ajudar els 
altres. La SOLIDARITAT, 
amb majúscules, en tots els 
aspectes de la vida, per a 
mi és bàsica. És el que ens 
endurem, és el millor de la 
vida, que la gent et recordi 
perquè un dia els has ajudat 
i tractat com a persones.

M.Teresa Mariano, 
voluntària de PICAM en 

l’Àrea de Comunicació
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Aquesta Festa Major va passar a la 
història de Molins de Rei pels tristos 
fets que la varen envoltar, amb forts 
aiguats, destrosses i inundacions del 
riu. El que havien de ser quatre dies 
de joia i festa es varen convertir en 
dies de tristor, llàgrimes, angoixa i 
desencís que per sempre més van 
quedar gravats en la memòria de 
molts molinencs.

A la vila aleshores hi vivien unes 
3.300 persones; l’alcalde era en 
Josep Tort i Trabal. Per a aques-
ta Festa Major van preparar quatre 
dies d’activitats entre quasi la tota-
litat d’entitats, com Les Delícies, 
Joventut Catòlica, Las Columnas, 
Cafè Alhambra i Centre Catalanista, 
i els envelats muntats a la carretera i 
a la pista d’Electricitat,  amb la pro-
gramació següent: 

“Diumenge 28 de setembre: repar-
timent de bonos als pobres – A les 9 
de la nit, al Centre Catalanista, el 
drama Cor de Roca i la comèdia 
Cabòries, lectura de poesies i  con-
cert – Les Delícies, variat programa 
de cine i atraccions – Las Columnas, 
gran programa de cine

Dilluns 29 de setembre, Diada 
de Sant Miquel: A les 5 del matí, 
repic general de campanes – a les 
10, missa solemne – A les 4 de la 
tarda, arribarà en el tren que ve de 
Barcelona el famós Patufet per a 
tots els nens de la vila – A les 4.30, 
Festival Infantil a l’aire lliure a la 
plaça de la Constitució amb Teatre 
de Titelles dels 4 Gats, globus aeros-
tàtics, focs artificials japonesos amb 
obsequis als nens – A les 9 de la nit, 
al Centre Catalanista, les comèdies 
L’home de palla i Mirallets per a 
caçar aloses – Joventut Catòlica, Concert per 
l’Orfeó Pàtria – Envelat de la carretera, La 
casta Susana i Los cadetes de la Reina – Las 
Columnas, gran programa de cine.

Dimarts 30 de Setembre: A les 9 del matí, 
ofici – A les 9 del vespre, grandiós castell de 
focs artificials – Les Delícies i Las Columnas, 
variats programes de cine – Joventut Catòlica, 
El Castell de Motsoliu i L’allotjat – També hi 
haurà escollits balls de matí, tarda i nit en el 
Centre Catalanista, Cafè l’Alhambra i als enve-
lats de la Pista d’Electricitat i la Carretera.   

Dimecres 1 d’octubre: A les 3 de la tarda, al 
Centre Catalanista, la funció Lucrecia Borgia 
– Joventut Catòlica, Els Bandolers i Cebes al 
cap – Cine les Delícies i Las Columnas, grans 
programes de cine – A la nit, escollits balls en el 
Centre Catalanista, Cafè l’Alhambra i als enve-
lats de la Pista d’Electricitat i la Carretera. Els 
nous gegants de la vila i els bastoners recorreran 
la població durant tots els dies de les festes.”

La revista Festa (que tenia la redacció al 
restaurant La Lluna, al carrer del Carril) va 
publicar un extens i detallat article dels tristos 
esdeveniments ocorreguts. El va titular  “Dies 
de Dol” i deia així: 

“Diumenge dia 28, són les 8 del matí i el 
cel és rúfol, plou... augmenta la pluja... després 

ja no plou, ja és un diluvi... revenen torrents i 
rieres, baixen les aigües de la muntanya arrosse-
gant troncs, pedres i bardisses... llot a tot arreu... 
els carrers de la vila són altres rieres i l’aigua del 
cel no minva!

Rebenten els murs de contenció de la Riera 
de Bonet i el torrent de la Guillema. Les cases 
de la part alta de la carretera més a prop del riu 
s’inunden... la del Silo és un llac... també la 
d’en Medina, i el Forn de l’Hilari veu apagat 
el seu foc per l’aigua i ja trigarà dies a tornar a 
coure-hi pa.

Moltes altres cases de la vila pateixen. Cau 
la paret de l’Hort de la Rectoria, cau després la 
de Can Capdevila. Els horts de la part alta de la 
Font dels Casats són estanys de llot... la collita 
és perduda.

El Silo ha pogut salvar les vaques, l’aviram 
ningú l’ha salvat... per fí calma un xic la virulèn-
cia de la pluja. El batlle de Barcelona atén els 
precs del de la nostra vila i venen els bombers 
de la gran capital a treure aigua de les cases i la 
seva presència reanima.

Dilluns 29 de Setembre, desperta el poble 
encara atordit... ha d’animar-se, és la diada 
de Sant Miquel, la gran Festa Major... quina 
ironia!

Els gegants nous i la música fan que la 

mainada esclati en entusiasme i 
s’aixequi l’esperit... el poble vol 
oblidar, vol divertir-se, però men-
trestant el fort vent de llevant 
no para. Passa la tarda tristota, 
amenaçant altre cop pluja... se 
suspenen alguns actes... ve la nit, 
és la nit de la gran Festa Major... 
la gent envaeix teatres i casino... 
de sobte el llum s’apaga! Foscor 
horrible... el fort vent de llevant 
ha vençut. Veus d’esglai omplen 
d’espant els cors dels vilatans: el 
riu, el nostre riu està entrant a la 
vila… tothom hi acudeix... tot el 
pla ja és un mar!

El riu Llobregat, corrent més 
que el pensament, ha destruït 
lo que el diluvi va respectar el 
dia abans. Adeu hortes... adeu 
fruiters preuats d’aquesta vila... 
adeu vinyes... la misèria i la fam 
s’apropen!

Dos coixos captaires dormien 
molt a prop del pont del riu i en 
Bielet i l’Isidro juntament amb 
altres homes aconsegueixen sal-
var-los.

La llum no torna... el riu 
avança... confon les seves aigües 
amb les del rec vell... arriba a la 
plaça de la Vila... ja són presa de 
les aigües del riu les cases d’en 
Planas, del Manyet i sobretot la 
del Rubí... aquest no obre les 
portes de la seva... gràcies a això, 
no envaeixen les aigües el carrer 
de Baix... tothom fa el que pot. 
L’Estevet de ca l’Aixau, ajudat 
d’altres, no descansa... es treu gent 
pels balcons de les cases inunda-
des... se salva el bestiar... el batlle, 
en Josep Tort, el Francisquet, el 

Bordas, l’Amat, el Nofre, el Picarón, el Silo... 
tots fan el que poden. Per fi, el riu, cansat de la 
seva feina destructora, retira les aigües que han 
arribat a una alçada d’1,70,  mai obtinguda en 
altres inundacions... pobres de nosaltres... tot 
destruït... què farem ara?”.

També el diari La Vanguardia va informar 
del desastre i publicava el dia 1 d’octubre 
aquest article: “En la pintoresca población de 
Molins de Rey, que se halla celebrando su Fiesta 
Mayor, ayer a primera hora de la madrugada, 
la población quedó a oscuras, substituyéndose 
el alumbrado como buenamente se pudo en los 
locales destinados a espectáculos públicos. Los 
teatros y cines estaban llenos por completo y los 
espectadores al oir la voz de alarma que se daba, 
huyeron a la desbandada.  

Muchas casas tenían más de medio metro de 
agua dentro. El rio Llobregat había inundado ya 
Pallejá y San Andrés de la Barca y había dejado 
aislado por el agua el monumental puente de 
Molins de Rey. Demuestra la magnitud de los 
daños causados por la inundación éste hecho: 
entre Molins y San Feliu, ha sido preciso cargar 
32 carretadas de los frutos que el río había deja-
do inservibles en la carretera, para que pudieran 
circular los vehículos por ella”.

Vicenç Joan Camps

La trista Festa Major del 1913

Programa de la Festa Major del Centre Catalanista
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Darrerament, Molins de 
Rei té la negra a l’hora de 
triar els cartells que han 
anunciat la celebració de la 
propera Festa Major i de la 
passada edició de la Fira de 
la Candelera. Si a la darre-
ra Candelera, el Comitè de 
Fira va censurar el cartell 
escollit pel jurat en con-
siderar-lo irreverent i de 
mal gust, en el de la Festa 
Major el jurat ha hagut 
de rectificar la seva deci-
sió inicial en haver quedat 
demostrat que el cartell que 
s’havia donat com a guan-
yador, i presentat a l’opinió 
pública, era una còpia d’un 
cartell que anunciava un 
altre esdeveniment, cosa 
que no permeten les bases 
del concurs.

Elena Guerrero es queda 
amb la mel als llavis 
i exposada a l’opinió 

pública
L’obra La portem a dins, 

de la jove molinenca de 
21 anys Elena Guerrero, 
va ser triada pel jurat com 
la guanyadora del concurs 
de cartells per anunciar la 
propera edició de la Festa 
Major. 

Just un dia després de 
fer-se públic el cartell 
que seria la imatge de la 
Festa Major d’enguany, 
l’Ajuntament va rebre 
l’avís que l’obra guanyado-
ra podia incomplir les bases 
del concurs, ja que seria 
el plagi d’un cartell que 
anunciava un altre esdeve-
niment. 

En concret, en el punt 
1 de les bases del con-
curs que es poden consultar 
al lloc web (http://www.
molins derei.cat/la-vila/
festes-i-tradicions/festa-
major) s’especifica que 
l’obra ha de ser original. 

Davant l’avís, el jurat del 
concurs de cartells es va 
adonar que el cartell esco-
llit era una còpia d’un pòs-
ter elaborat pel dissenya-
dor Ian Jepson en el qual 
s’anunciaven uns concerts 
celebrats a Sud-àfrica. Amb 
aquesta evidència, el jurat 
va decidir desqualificar el 
cartell guanyador i revocar 
el premi corresponent, per 
la qual cosa la guanyadora 
es va quedar amb la mel als 
llavis i exposada a l’opinió 
pública, ja que va rebre 
moltes crítiques a través de 
les xarxes socials. 

En aquest cas, es tracta 
d’una doble errada: per una 
banda, de l’artista, que o 
bé no es va llegir les bases 
del concurs o bé se les va 
saltar intencionadament i 
no va dir res en ser esco-
llida com a guanyadora; i 
per l’altra, del Jurat, per no 
haver fet abans les compro-
vacions oportunes. Sigui  
com sigui, a l’Ajuntament, 
en aquest cas, li ha tocat fer 
un paper ben galdós.

Pablo Sempere Barroso 
és l’autor del cartell 

guanyador
Finalment, el jurat va 

decidir que el guanyador 
del cartell era el jove de 
18 anys Pablo Sempere 
Barroso amb l’obra Una 
festa de tots, per a tots, 
proposta que havia quedat 
en segona posició en la pri-
mera deliberació. 

Durant la presentació de 
la que serà la imatge defi-
nitiva de la Festa Major, 
Sempere va afirmar que 
l’objectiu de la seva obra és 
“que tothom es pugui sentir 
identificat i així fer sentir a 
tothom que la Festa Major 
de Molins és de  tots, per 
a tots” i va afegir que “en 

aquest cartell he optat per 
donar-li molta importàn-
cia al lettering, escollint 
un tipus de lletra senzill, 
modern i net. Pretenc que 
amb aquest èmfasi al let-
tering es pugui reconèi-
xer de què tracta el cartell 
molt fàcilment i des de la 
distància”. I comunicar-ho 
gràcies a un cartell amb 
“l’explosió de colors del 
fons vol representar tota la 
gent de Molins, amb una 

barreja de molt colors dife-
rents com ho és la Festa 
Major, de gent diferent, 
dels carrers de Molins”.

En aquesta edició del 
concurs de cartells de la 
Festa Major es van presen-
tar 14 treballs. 

Els Miquels seran 
els pregoners

El que estava clar des 
d’un principi, i en aquest 
cas no hi ha hagut cap 
mena de canvi, és qui faria 
el pregó, responsabilitat 
que enguany serà per a Els 
Miquels, una associació 
que enguany celebra el seu 
40è aniversari i que agrupa 
persones que tenen el nom 
del patró de Molins de 
Rei, sant Miquel. Miquel 

Pahissa, en representació 
del col·lectiu, va indicar 
que el pregó versarà sobre 
la història recent de Molins 
de Rei a través de la figura 
dels Miquels. L’any 1979, 
quan es va fundar Els 
Miquels, Molins de Rei 
comptava amb 430 perso-
nes que portaven en nom 
del patró de la vila.

Un dia més de Festa
Com que aquest any 

Sant Miquel cau en diu-
menge, els molinencs 
podran gaudir d’un dia 
més de festa, perquè s’ha 
establert el dilluns 30 de 
setembre com a festa local.

Josep Ferrer

El cartell de la Festa Major 2019, 
triat al segon intent

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa
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L’administració de loteries 
situada en el número 27 
del carrer Carril, davant de 
l’estació de Renfe, ha repar-
tit la sort a la vila en vendre 
el número 61.047, guardo-
nat amb el primer premi 
del Sorteig de la Loteria 
Nacional del passat dijous 
8 d’agost. 

Cada dècim d’aquest 
número ha estat premiat 
amb 30.000 euros (300.000 
euros la sèrie). A banda de 

l’administració de la vila, 
també han venut dècims 
d’aquest número admi-
nistracions de Sevilla, 
Alcoi (Alacant), Oroso (A 
Coruña), Las Palmas de 
Gran Canaria, Alcobendas, 
Telde (Las Palmas), Los 
Rosales (Sevilla) i les pobla-
cions de l’illa de Tenerife 
de Fañabe i San Cristóbal 
de la Laguna.

Redacció

L’administració de loteries 
del carrer Carril reparteix sort 

Un menor de 17 anys va 
morir el passat dissabte 
7 de setembre arran d’un 
accident de bicicleta oco-
rregut als voltants del 
Centre de Protecció per a 
Joves Migrats Sols de Can 
Santoi. El jove era un dels 
migrats que resideixen en 
aquest equipament, gestio-
nat per la Direcció General 
d’Atenció a la Infància 
(DGAIA). 

Segons un comuni-
cat conjunt de l’Ajunta-
ment de Molins de Rei i 
el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat, de qui depèn 
la gestió del centre ubicat 
a Can Santoi, “l’equip del 
centre i un grup de joves 
van sortir a fer una excursió 
pels voltants de l’equipa-
ment i el jove va patir un 
accident anant en bicicle-
ta”. En un moment determi-
nat, el menor hauria perdut 
el control de la bicicleta i 
hauria topat contra un mur 
que hi ha en els marges 
de l’avinguda Verge de 
Montserrat, un carrer molt 
costerut que uneix Can 
Santoi amb la zona conegu-
da com la Casa Blava.

Tot i la ràpida interven-
ció del Servei d’Emergènci-
es Mèdiques (SEM), que hi 
va enviar dues ambulàncies 
i un vehicle d’intervenció 
ràpida (VIR), no van poder 
fer res per salvar la vida 
al jove accidentat. En les 
tasques de socors també hi 
van intervenir dotacions de 
bombers, Guàrdia Urbana 
i l’Agrupació de Defensa 
Forestal Puigmadrona-
Olorda. 

Versió oficial 
contradictòria

La versió oficial mani-
festada per l’Ajuntament de 
la vila i pel Departament 
de Treball, Afers Socials i 
Famílies es contradiu amb 
la que ha pogut recollir El 
Llaç de persones que prac-
ticaven ciclisme per la zona 
i van veure els joves pocs 
instants abans de patir l’ac-
cident. 

Segons aquests testi-
monis, els joves migrats, 
alguns dels quals anaven 
amb bicicleta i altres amb 
patins, no estaven acompa-
nyats per cap persona adul-
ta, és a dir, de cap monitor. 
“D’excursió organitzada 

res de res; estaven sols, 
sense cap adult”, assegu-
ren aquests testimonis.

Quan el grup de ciclis-
tes baixava amb molta pre-
caució pel carrer Verge de 
Montserrat, van ser supe-
rats pels joves migrats. 
“Anaven cridant com a 
bojos quan avançaven 
cotxes i ciclistes, no valo-
raven el risc que podien 
córrer.” Instants després, 
aquest grup de 5 ciclistes 
va poder veure el fatal acci-
dent. “Fins i tot un cotxe 
va estar a punt d’atro-
pellar-lo quan va caure”, 
afirmen.

Segons informacions 
que ha pogut recollir El 
Llaç de diferents fonts, el 
jove mort no portava cap 
mena de protecció.

Condol de les 
administracions

Tant l’Ajuntament con 
la Generalitat van expres-
sar, en el comunicat abans 
esmentat, el seu condol “a 
la família, als amics i als 
professionals del centre, i 
lamenten profundament la 
mort d’aquest jove”.

Redacció

La Guàrdia Urbana va dete-
nir, el passat 17 d’agost, 
dues persones quan esta-
ven agafant material de 
l’interior d’un establiment 
situat al final del carrer 
Jacint Verdaguer, a l’alçada 
de la cruïlla de la Font dels 
Casats. A banda de recupe-
rar el material que inten-
taven robar, també van 
poder requisar les eines que 
havien utilitzar per forçar 
la porta.

L’actuació, que es va 

produir cap a quarts d’onze 
de la nit, es va poder fer 
gràcies a l’avís dels veïns 
de la zona.

Les dues persones detin-
gudes eren majors d’edat, 
no residien a Molins de Rei 
i tenien nombrosos ante-
cedents per robatoris simi-
lars.  La Guàrdia Urbana va 
lliurar els dos detinguts als 
Mossos d’Esquadra perquè 
els posessin a disposició 
judicial.

Redacció

L’Ajuntament ha reajustat 
els horaris del bus urbà per 
tal de facilitar la mobilitat 
dels alumnes a l’hora de 
desplaçar-se als seus cen-
tres educatius. 

A les tres expedicions del 
matí de la línia MB1 (7.20 
h, 8.00 h i 8.30 h) se n’han 
afegit dues de noves: una, a 
les 7.15 h i una altra, a les 
8.25 h. En el cas de la línia 
MB2, s’ha incorporat una 
nova expedició a les 7.45 h. 
“Aquestes mesures, reivin-

dicades pels mateixos usua-
ris, permetran incrementar 
notablement la capacitat de 
transport en aquesta franja 
horària del matí”, segons 
es diu en un comunicat de 
premsa de l’Ajuntament.

Respecte a les hores 
de sortida dels instituts, el 
principal canvi radica en 
la línia MB2, que enda-
rrerirà la seva sortida de 
Can Graner a les 14.35 h 
per poder arribar a l’Institut 
Bernat El Ferrer quan els 

alumnes ja són a la para-
da i així donar-los millor 
servei.  

L’alcalde de la vila, el 
socialista Xavi Paz, ha des-
tacat “la bona predispo-
sició de l’AMB a l’hora 
d’atendre les demandes 
de l’Ajuntament, que són 
les dels mateixos usuaris, 
que reclamen més places 
disponibles per facilitar 
l’accés dels estudiants de 
secundària als instituts”. 

Redacció     

Mor en accident de bicicleta un 
jove migrat resident a Can Santoi

Es millora el servei de bus urbà 
per facilitar la mobilitat dels estudiants

La Guàrdia Urbana deté dos 
lladres quan intentaven robar 
en un establiment de la vila

El número premiat en el 
Cupó Diari de l’ONCE, el 
31.507, del passat dilluns 
2 de setembre, va portar la 
sort a Molins de Rei. En 
concret, Susana Juan, que 
des de fa uns quatre mesos 
s’encarrega del quiosc situat 
en el número 4 del passeig 

Pi i Margall, va vendre 10 
cupons del número premiat. 
A cada butlleta, que costa 
1,5 euros, li corresponen 
35.000 euros, per la qual 
cosa s’han repartit a la vila 
350.000 euros.

Redacció

El Cupó Diari de l’ONCE 
deixa 350.000 euros a la vila
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José Manuel Salvador, resi-
dent a Molins de Rei des de 
feia un parell d’anys i que 
s’autodefinia com el “rei 
dels discapacitats”, ha estat 
imputat per un presumpte 
delicte de falsedat docu-
mental continuada per fin-
gir la seva minusvalidesa, 
segons informació publica-
da per Crònica Global a 
l’edició de l’1 de juliol.

Salvador disposava d’un 
doble certificat fals de 
necessitats especials per a 
ell i el seu gos-guia. Entre 
altres avantatges tenia dret 
a aparcar gratis en llocs 
cèntrics. La seva parella 
també està imputada com a 
cooperadora necessària. El 
Jutjat d’Instrucció número 
7 de Sant Feliu de Llobregat 
s’ha fet càrrec del cas.

Segons ha pogut saber El 
Llaç, el cas l’hauria desco-
bert un agent de la Guàrdia 
Urbana de Molins de Rei 
especialitzat en aquests 
fraus. Altres persones de 
la vila també estan sent 
investigades per, presump-

tament, fer trampes amb la 
seva minusvalidesa.

D’ençà de la publica-
ció d’aquesta informació, 
Salvador ha desaparegut de 
Molins de Rei i ja no se 
l’ha tornat a veure per la 
vila, segons informacions 
facilitades per persones que 
el coneixien i que havien 

col·laborat amb ell en la 
defensa dels drets pels min-
usvàlids, com, per exemple, 
en les demandes per adap-
tar l’estació de Rodalies de 
Renfe de Molins de Rei a 
persones amb mobilitat 
reduïda.

Redacció

Fins al 30 de novembre, les 
persones grans que viuen a 
Molins de Rei poden dema-
nar subvencions socials 
per pagar l’IBI, la taxa 
d’escombraries i aigua, 
i un ajut per a persones 
més grans de 75 anys que 
viuen soles. Per segon any 
consecutiu, tots els ajuts es 
poden demanar fent un sol 
tràmit a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC), situada 
en el número 2 del carrer 
Rubió i Ors, davant de la 
plaça del Palau. L’horari 
d’atenció per fer aquest trà-
mit és de dilluns a diven-
dres, de 10 h a 13 h.

Ajut al consum d’aigua 
i exempció de la taxa 

d’escombraries
Poden gaudir d’aquest 

ajut jubilats o pensionistes 
empadronats a la vila que 
no convisquin amb familiars 
descendents ni col·laterals, 
que tinguin una renda men-
sual disponible per càpita 
que no superi els 735,90 €/
mensuals (SMI any 2018) i 
que, en cas de ser propieta-
ris de l’habitatge on viuen, 
no tinguin cap altra vivenda 
que l’habitual, exceptuant 
traster i pàrquing.

En aquest cas, com a 

ajut es retornarà l’import 
del consum de l’aigua, 
amb IVA inclòs, i es pro-
cedirà a l’exempció de la 
taxa d’escombraries. En cas 
de ser persona llogatera, 
se li retornaran els diners 
corresponents al consum de 
l’aigua i els diners de la taxa 
d’escombraries pagats.

Ajuts per a persones de 
75 anys o més que vis-

quin soles 
Aquest ajut s’adreça a 

persones de 75 anys o més 
que visquin soles, empa-
dronades a la vila amb 
una antiguitat mínima de 
3 anys en el moment de la 
sol·licitud, que no superin 
la renda per càpita men-
sual de 1.100 € i que, en 
cas de ser propietàries de 
l’habitatge on viuen, no tin-
guin cap altra vivenda que 
l’habitual, exceptuant tras-
ter i pàrquing.

Es donarà un ajut de 200 
€ anuals si la renda per 
càpita és inferior a 690 €/
mes, i 100 € anuals si la 
renda per càpita és superior 
a 690 i inferior a 1.100 €/
mes.

Ajut per a l’IBI
Poden gaudir d’aquest 

ajut les persones grans pro-
pietàries de l’habitatge on 
viuen o aquelles que en 
siguin llogateres, però que 
justifiquin que són elles les 
qui paguen l’impost de l’IBI 
i la taxa d’escombraries. 

La quantia de l’ajut es 
determinarà d’acord amb la 
renda mensual disponible 
de la unitat familiar de con-
vivència. Donarà dret a una 
bonificació del 60% si la 
renda mensual disponible 
per càpita és inferior a 487 
€ mensuals; del 30%, si la 
renda mensual disponible 
per càpita és entre 487 € i 
580 € mensuals, i del 20%, 
si la renda mensual dispo-
nible per càpita és entre 
580 i 707,60 € mensuals. 
En tots els casos s’estableix 
un import d’ajut màxim de 
500 € per unitat de convi-
vència.

Més de 106.000 euros en 
ajuts

En els darrers qua-
tre anys, l’Ajuntament ha 
donat 408 ajuts a persones 
grans de la vila amb situa-
ció de vulnerabilitat per un 
valor global de 106.120,71 
euros. 

Redacció

El conegut com a "rei dels discapacitats"
és imputat per fingir la seva minusvalidesa

Obert el termini perquè les persones 
grans de la vila puguin demanar ajuts socials
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La Unió de Botiguers de 
Molins de Rei (Bot-Mol) 
s’ha incorporat, com a nou 
soci, a PIMEC, la patronal 
que defensa els interessos 
de les petites i mitjanes 
empreses i els autònoms.

L’acord, signat a la seu 
del Bot-Mol el passat 23 de 
juliol, el van subscriure el 

president de PIMEComerc, 
Alejandro Goñi; el presi-
dent de PIMEComerç Baix 
Llobregat, Ibán Salvador, 
i en representació de la 
Unió de Botiguers, Jesús 
Cardona, Josep Sabaté i 
Maria Arenas.

Redacció

Ramon Canal i Feliu és, 
des del passat 23 de juliol, 
el nou president de la 
Secció Local d’Esquerra 
Republicana de Catalunya 
(ERC). D’aquí a dos anys, 
Canal cedirà la Presidència 
a Eva Perelló i Menasanch, 
que fins llavors ocuparà la 
Vicepresidència. 

Formen part de la nova 
Executiva Lluís Benet 
i Bosch, Secretaría de 
Finances; Rosa Rimblas i 
Riba, Secretaría de la Dona; 
Laia Juarros i Menéndez, 
membre de Jovent 
Republicà, Secretaría 
d’Imatge i Comunicació; 
Alba Patrícia Cabral i 
Ortiz, Secretaría de Nova 
Ciutadania, i Cristina 
Rodríguez i Galceran, 
Secretaría de Barris. 
Completaran l’Executi-
va Josep Maria Juarros i 
Salvador Auberni, que a 
partir del mes de novem-
bre ocuparan les secretaries 
d’Organització i Política 
Municipal, respectivament. 

En un comunicat de 
premsa, la nova executiva 
d’ERC “es proposa treba-

llar en pro de la cohesió 
de la militància, de l’efi-
càcia comunicativa de la 
Secció Local i de l’esperit 
d’equip”.

El nou equip directiu 
d’ERC va ser aprovat sense 
cap vot en contra.

Redacció

La Unió de Botiguers 
s’incorpora a PIMEC

Ramon Canal és el nou president d’ERC

El passat 8 d’agost es van 
incorporar tres caporals a 
la plantilla de la Guàrdia 
Urbana de Molins de Rei. 
Es tracta de tres agents, 
ja en plantilla, que van 
superar un procés de selec-
ció interna, que van fer 

les pràctiques i que van 
seguir un curs de capacita-
ció organitzat per l’Institut 
de Seguretat Pública de 
Catalunya.   

Segons s’afirma en 
un comunicat de premsa 
de l’Ajuntament, “amb la 

incorporació d’aquests tres 
caporals, la Guàrdia Urbana 
pot consolidar la seva plan-
tilla i reorganitzar la seva 
estructura per prestar més 
bon servei a la ciutadania”.

Redacció

L’empresari molinenc 
Carles Guilera (Guilera SA) 
ha estat ratificat en el càrrec 
de president de la Delegació 
del Baix Llobregat de 
la Cambra de Comerç. 
L’acompanyen com a 
vocals Carlos Juan (J. Juan 
SA), Toni Garcia (Doga 
Group SA), Andrés López 
(Pepe Jeans SL), Víctor 
Calvo (Calvo Sealing SL), 
José Lifante (Associació de 
Comerciants i Industrials 

del Prat) i Carles Berga 
(Farmàcia Berga Martí), 
que ja formaven part de 
la Junta, mentre que s’hi 
incorpora com a nou vocal 
l’empresari Marc Ramon 
(Vira Brands SL).

Carles Guilera porta 
ja més de 15 anys com a 
cara visible de la Delegació 
del Baix Llobregat de la 
Cambra de Comerç. 

Redacció

Carles Guilera continua presidint 
la Delegació del Baix Llobregat 
de la Cambra de Comerç

La Guàrdia Urbana compta amb tres caporals nous 

El Ple de l’Ajuntament 
del passat 25 de juliol va 
aprovar la modificació 
del pressupost general 
per a l’exercici 2019 amb 
l’increment d’un total de 
943.798,36 euros. 

Segons s’afirma en un 
comunicat de premsa, amb 
aquest augment del pressu-
post “es permetrà indem-
nitzar els veïns de Sant 

Pere Romaní per valor 
de 125.000 €, expropiar a 
ADIF els terrenys del costat 
de l’estació per un valor 
de 500.000 €, fer obres de 
millora a l’espai públic per 
valor de 80.000 € i dur a 
terme reparacions al Mercat 
Municipal per un total de 
23.000 €”.

Redacció

El pressupost de l’Ajuntament 
per al 2019 s’incrementa 
en més de 900.000 euros

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa



15
núm. 558 setembre 2019











20
núm. 558 setembre 2019

L’Ajuntament i Òxford 
School Idiomes han reno-
vat el conveni per becar 15 
alumnes de primer d’ESO 
dels instituts de la vila amb 
pocs recursos econòmics 
perquè durant el curs 2019-
2020 puguin estudiar anglès 
com a activitat extraescolar. 
El conveni renova el que es 
va signar el curs 2018-2019 
i augmenta en tres el nom-

bre d’estudiants becats, ja 
que passa de 12 a 15.

Per accedir a les beques, 
els instituts fan una propos-
ta i una comissió social for-
mada entre Òxford School, 
els instituts i l’Ajuntament 
aproven l’assignació de 
beques. Per determinar el 
nivell, els estudiants passen 
una prova inicial.

Redacció

Quinze estudiants de primer 
d’ESO de la vila tindran una 
beca per estudiar idiomes

L’Escola Manyanet de 
Molins de Rei ha obtingut 
dos guardons en la 16a edi-
ció del Premi Pilarin Bayés, 
un certamen de contes 
escrits per alumnes de pri-
mària d’arreu de Catalunya 
que enguany tenia com 
a temàtica els drets dels 
infants.

En el certamen, orga-
nitzat conjuntament per 
l’Editorial Mediterrània 
i l’Obra Social Sant Joan 
de Déu, hi han participat 
més de 6.500 infants, de 

120 escoles catalanes, que 
han presentat prop de 800 
contes. El jurat, presidit 
per la il·lustradora Pilarín 
Bayés, ha escollit 19 con-
tes guanyadors de cicle ini-
cial, mitjà, superior i edu-
cació especial, escrits pels 
infants.

Els contes premiats de 
l’Escola Manyanet han 
estat La Fiona vol anar a 
l’escola, de la classe de 
cicle inicial, i La finestra 
que va canviar la meva 
vida, de la classe de cicle 

mitjà.
Els autors i mestres dels 

contes premiats s’han endut 
un exemplar del dibuix 
que Pilarín Bayés va fer el 
mateix dia del lliurament 
dels guardons, celebrat el 
5 de juny a l’auditori de 
Sant Cugat del Vallès, així 
com el llibre editat amb tots 
els contes premiats. A més, 
cada escola guanyadora 
també ha rebut una selecció 
de llibres.

Redacció

L’Escola Manyanet, guardonada a la setzena 
edició del Premi Pilarín Bayés de contes

El Ple de l’Ajuntament del passat 25 de juliol va apro-
var les festes locals per al 2020. En concret, i com ja 
és tradició en el municipi, serà festa local a Molins de 
Rei el dilluns 1 de juny (Pasqua Granada) i el dimarts 
29 de setembre (Festa Major de Sant Miquel).

Redacció

Aprovades pel Ple 
les festes locals per al 2020

Punt Jove
La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament 
de Molins de Rei promou la informació i la 

dinamització dels joves dels centres 
de secundària de la vila a través 

del programa PIDCES del Punt Jove

Enguany, durant el curs escolar 2019/20, el Punt Jove, servei  de la Regidoria de 
Joventut de l’Ajuntament de Molins de Rei, posa a l’abast de l’alumnat i profes-
sorat de l’Institut Bernat el Ferrer, de l’Institut Lluís de Requesens, del Col·legi 
Manyanet i del Col·legi Virolai el Programa PIDCES - Programa d’Informació i 
Dinamització als Centres de Secundària.  

 Els objectius principals del Programa PIDCES són:
 -Fer arribar informació als nois i noies sobre diferents àmbits de la seva vida 

amb l’objectiu de treballar per la igualtat d’oportunitats a través de la informació i 
dinamització

-Fomentar l’adquisició d’hàbits consultius i participatius entre el jovent dins del 
seu àmbit més proper i durant tot el procés de desenvolupament personal

-Prevenir conductes i hàbits de risc a través de la informació.
Per complir aquests objectius, el Punt Jove ofereix els següents serveis als centres 

de secundària: 
Punt Jove mòbil a l’hora del pati: un cop a la setmana, la informadora del 

Punt Jove s’apropa als centres de secundària per atendre les consultes o propostes 
de l’alumnat

Cartellera informativa del Punt Jove als centres de secundària
Col·laboració en el treball de recerca i crèdits de síntesi: el Punt Jove ajuda 

molts alumnes en la seva recerca mitjançant els recursos i la informació de què 
disposa

Col·laboració en esdeveniments puntuals a petició del centre: Setmana 
Cultural, Portes Obertes... 

Calendari d’activitats d’informació i dinamització. Cal destacar que un dels 
temes amb més pes en el Programa PIDCES és el calendari d’activitats d’informació 
i dinamització, amb xerrades, tallers, obres de teatre sobre diferents temes d’interès, 
hàbits saludables-alimentació, prevenció de drogodependències, afectivitat i sexua-
litat, noves tecnologies, relacions igualitàries i sense violència entre els joves, edu-
cació viària, mobilitat internacional, consum responsable...  

Aquestes activitats s’organitzen en coordinació amb els equips docents dels cen-
tres i tenint en compte les característiques i necessitats de l’alumnat.

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

Punt Jove

Anar a comprar al Mercat Municipal durant el mes 
d’agost és trobar-te un munt de parades tancades. 
El dia en què es va fer la fotografia, el dimecres 14 
d’agost, només hi havia dues parades obertes, establi-
ments que pràcticament no tenien clients.

Redacció
Fotografia: Francesc Lucas

 

El Mercat Municipal, amb 
serveis mínims a l’agost

Cedida per l'ajuntament Dan Costa
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El mes d’abril de l’any 
2015, les excavadores 
varen començar a bui-

dar el terreny de la petita 
muntanyeta anomenada les 
Guardioles per poder cons-
truir en aquest lloc un nou 
barri. Un terreny, llavors 
encara verge, situat entre 
els barris de la Riera Bonet 
i les Conserves.

Després de quatre anys 
excavant aquest terreny per 
buidar-lo, i amb una flota 
d’una dotzena de camions 
i tres grans excavadores, 
treballant-hi diàriament, 
actualment ja està bastant 
avançada la construcció 
del primer edifici dels 680 
habitatges previstos que 
conformaran aquest nou 
barri de les Guardioles, tal 
com es pot observar en la 
fotografia.

També va agafant forma 
el que seran els seus carrers, 
parcs i zones enjardinades.

Text i fotos: 
Vicenç Joan Camps

El passat mes d’agost es 
va procedir a l’enderroc 

d’aquest edifici de la nostra 
vila, situat en el número 135 

de l’avinguda de Barcelona. 
L’immoble estava pròxim a 
celebrar el seu centenari, ja 
que va ser inaugurat l’any 
1925.

L’estructura de la teula-
da era totalment de fusta. 
Encavallades i taulons eren 
els materials normalitzats 
en aquells temps.

Aquesta nau va albergar 
durant molts anys la cone-
guda empresa Roca Molins 
SA, dedicada a la venda de 
materials per a la construc-
ció. En els últims anys va 
ser la seu de Ceràmiques 
Vicor SA.

Vicenç Joan Camps

Desapareix un altre edifici quasi centenari El futur barri de les 
Guardioles agafa forma

Vicens Joan Camps

Vicens Joan Camps

Vicens Joan Camps
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El Centre Excursionista 
Molins de Rei (CEM) ja 
ha enllestit la seva progra-
mació de tardor. Si bé en 
el moment de publicar-se 
aquest número ja s’hauran 
desenvolupat gairebé totes 
les activitats del mes de 
setembre, passem a ressen-
yar les dels propers mesos 
d’octubre i novembre. Tal 
com és habitual, totes les 
activitats són obertes a 
tothom i des de l’entitat 
molinenca animem a par-
ticipar-hi.

El diumenge 6 d’octubre 
es farà la 56a edició de 
la prova d’orientació “La 
Marxeta”.  Les inscripcions 
s’obren per Internet el dia 
16 de setembre i es podran 
fer de forma presencial al 
local del CEM a partir del 
dia 1 d’octubre. Com ha 
estat habitual els darrers 
anys, hi haurà un curset 
d’orientació adreçat a totes 
aquelles persones que 
desitgen participar a “La 
Marxeta” per primer cop. 
Aquest curset és gratuït i es 
farà el dissabte 21 de set-
embre per a la part teòrica, i 
el diumenge 22 per a la part 
pràctica, amb una camina-
da per Collserola. Un cop 
feta la prova el 6 d’octubre, 
el lliurament de premis als 
guanyadors es farà el dis-
sabte 9 de novembre, a les 
set de la tarda, al local del 
CEM. En el mateix acte 
s’aprofitarà per lliurar les 
medalles als socis que 
enguany han assolit el seu 
primer cim de cota 3.000 o 
superior, i es farà un reco-
neixement a tots els socis 
que aquest  2019 han fet 
el seu 25è o 50è aniversari 
com a membres de l’entitat.

En el capítol d’exposi-
cions, la sala gran del CEM 
allotjarà, del 24 de setem-
bre al 24 d’octubre, la mos-
tra “Paisatges geològics 
de Catalunya, una mirada 
fotogràfica a la geologia 
catalana”. La inauguració 
es farà el dimarts 24 de 
setembre i comptarà amb 
la presència de Jordi Lluís 
Pi, fotògraf, i Isaac Camps, 
geòleg i divulgador.

Pel que fa a les sec-
cions del CEM, la de Medi 
Ambient ha programat per 
al diumenge 22 de setem-
bre una sortida matinal per 
descobrir el conjunt de salts 
d’aigua de Can Canaletes, 
a Cabrera d’Anoia. El 
diumenge 27 d’octubre, 
l’excursió serà pel rodal 
de Molins de Rei i con-
sistirà en un itinerari per 
conèixer els afloraments 
geològics del nostre terme. 
Aquesta sortida serà guiada 

i comentada pel fotògraf 
Jordi Lluís Pi i pel geòleg 
Isaac Camps. Al novembre, 
la sortida serà el dia 17 i 
consistirà en una descober-
ta de la vall d’Olzinelles 
de Sant Celoni (Vallès 
Oriental). 

Per a les persones més 
acostumades a caminar, 
la Secció de Senderisme 
ha programat dues  excur-
sions: la primera serà el 
diumenge 20 d’octubre 
a la serra del Montgrony 
(Ripollès), amb l’ascensió 
del cim de la Covil (2002 
m); la segona excursió de 
senderisme serà el diu-
menge 10 de novembre a 
les muntanyes de Prades 
(Conca de Barberà), amb 
una ruta de 15 quilòmetres 
per la serra de la Llena. 

Finalment, la Secció 
de Veterans ha programat 
activitats més tranquil·les i 
reposades, però no per això 

menys atractives. El diu-
menge 27 d’octubre es farà 
una visita guiada al call 
de Tàrrega i a l’exposició 
“Tragèdia al call: Tàrrega 
1348”. El diumenge 24 de 
novembre, l’excursió serà 
a Guissona, on es visitarà 
el nucli històric, el Parc 
Arqueològic i el Museu 
Municipal.

Primera Cursa dels 
Nassos de Molins de Rei

Per acabar, el Centre 
Excursionista anuncia 
que per al darrer dia de 
l’any, el 31 de desembre 
de 2019, s’organitzarà la 
primera Cursa dels Nassos 
de Molins de Rei. Aquesta 
és una iniciativa de la 
Secció de Caminades de 
Resistència i s’espera que 
tingui una gran acollida 
per la tradició que hi ha 
a Catalunya de fer curses 
populars la nit de Sant 

Silvestre.
Des del CEM recorden 

que el desplaçament en les 
excursions de Senderisme 
i Veterans es fa amb auto-
car i per això recomanen 
que els interessats facin la 
inscripció amb prou ante-
lació. Les activitats que 
organitzen les seccions de 
Muntanya en Família, Tir 
amb Arc, Alta Muntanya, 
Escalada, Cicloturisme i 
Caminades de Resistència 
són exclusives per a socis 
del CEM. Si voleu formar 
part d’aquestes seccions, 
podeu informar-vos al 
carrer Major, número 109, 
de dilluns a divendres, de 
7 de la tarda a 9 de la nit, o 
bé podeu enviar un missat-
ge als diferents responsa-
bles a través de les adreces 
electròniques que trobareu 
al web de l’entitat (www.
cemmolins.cat).

Àngel Beumala

Tornen les activitats del CEM
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Durant aquest estiu, 
Quòdlibet  Grup Coral ha 
tingut el goig de col·laborar 
en els actes en memòria 
de la gran actriu Margarida 
Xirgu.

El Premi de Teatre 
Memorial Margarida Xirgu 
s’atorga a la millor interpre-
tació femenina de la tempo-
rada barcelonina i aquest 
any ha estat per Mercè 
Managuerra per la interpre-
tació de Shylock a El mer-
cader de Venècia, muntatge 
estrenat al febrer a la sala 
Versus Glòries i que ben 
aviat es reposarà.

Al primer, la procla-
mació del 45è Premi de 
Teatre Memorial Margarida 
Xirgu a la millor intèrpret 
de la temporada teatral de 

Barcelona, que es va cele-
brar el dia 1 de juliol a 
la Federació Obrera, vam 
estrenar l’Havanera de la 
Xirgu, amb lletra i música 
d’Ignasi Roda i harmonit-
zació de Pep Pladellorens.

Al segon, el lliurament 
del 45è Premi de Teatre 
Memorial Margarida Xirgu, 
el dia 15 de juliol al Teatre 
estudi de l’Institut del 
Teatre de la Diputació de 
Barcelona, vam començar 
amb la glosa de l’actriu, 
Margarida Xirgu, la gran 
amistat que tenia amb el 
poeta i dramaturg andalús 
Federico García Lorca i, 
vam continuar amb la inter-
pretació dels Nocturnos 
de la Ventana –poemes 
de Lorca musicats per 

Francesc Vila i Ginferrer
Per acabar l’acte en 

homenatge i reconeixement 
d’actrius catalanes com 
Montserrat Carulla, Imma 
Colomer, Sílvia Bel... entre 
d’altres, vam tornar a inter-
pretar l’Havanera de la 
Xirgu. En ambdues inter-
pretacions musicals vam 
comptar amb el piano de 
Joan Fonoll i la direcció de 
Xavier García Cardona.

Cal dir que, tan la 
glosa a l’actriu a càrrec 
de Carles Pérez i Jaumira 
com la interpretació dels 
Nocturnos de la ventana 
a càrrec de Quòdlibet van 
tenir molt bona acollida per 
part del públic assistent.

Quòdlibet Grup Coral

Quòdlibet estem preparant 
el Concert de la Festa Major 
de Sant Miquel. Continuem 
en la línia d’oferir concerts 
interdisciplinaris: cor, músi-
ca instrumental i dansa. 
Combinats i entrellaçats per 
confegir un únic espectacle, 
complet i variat.

En aquesta ocasió, 
interpretarem música del 
Renaixement d’autors cata-
lans, italians i espanyols: 
Juan de la Encina, Pere 

Egidi Fontseca, Tomás Luis 
de Victoria i Joan Cererols, 
entre d’altres. Cal esmen-
tar que comptarem amb 
l’acompanyament de: flau-
tes, tiorba i percussió, a 
càrrec de músics amb una 
llarga experiència en el 
camp de la música antiga.

Com ja vam fer en 
l’última edició de la Festa 
Major, gaudirem de la 
col·laboració de Pas a Pas, 
centre de dansa de Molins 

de Rei.
La direcció del concert 

anirà a càrrec de Xavier 
García Cardona.

La convocatòria és pel 
dissabte, dia 5 d’octubre, en 
dues sessions una a les 6 i 
l’altra a les 8, a La Gòtica. 

Si veniu a escoltar-nos, 
fruireu d’una bona estona.

Núria Garriga-Pujol,
Presidenta QGC

El passat 15 de maig, a la 
Federació Obrera de Molins 
de Rei es va presentar el 
grup local de la cooperativa 
Som Mobilitat (SM), que es 
dedica al lloguer de cotxes, 
en anglès carsharing. 

La singularitat d’aquesta 
cooperativa, fundada a 
Mataró fa només tres anys i 
ja compta amb 1.300 asso-
ciats, és que dona servei 
exclusivament amb vehi-
cles elèctrics de manera 
compartida i sostenible.

Som Mobilitat està ins-
pirada en la companyia 
elèctrica Som Energia. En 
aquest sentit, val la pena 
destacar que, des de fa un 
parell de mesos, les dues 
cooperatives han sumat 
esforços per fer front a 
l’escalfament global en el 
sector industrial i han creat 
el portal web www.transi-
cioenergetica.cat.

Actualment, SM ja dona 
servei a diferents muni-
cipis de Catalunya, com 
ara, Rubí, Castellbisbal, 
Santa Perpètua, Olot, 
Amposta, Figueres, Mataró 
i Barcelona, entre d’altres, 
amb una flota de 25 vehi-
cles que continua ampliant-
se. En la majoria de casos 

s’ha arribat a acords de 
suport i impuls amb els 
diferents consistoris. 

Durant la passada edició 
de la Fira de la Candelera es 
va constituir el grup local, 
amb el suport del Servei 
Empresa de l’Ajuntament 
de Molins de Rei.

La presentació del passat 
mes de maig va comptar 
amb l’assistència de mem-
bres de l’anterior govern: el 
regidor de Medi Ambient, 
Josep Raventós; la regidora 
de Mobilitat, Sílvia Guillén, 
i també l’alcalde de la vila, 
Ramon Sánchez.

Segons el coordina-
dor del grup local de Som 
Mobilitat a Molins de 
Rei, Albert Artés, “estem 
a l’espera de reunir-nos 
amb el nou govern per 
explicar-los què és Som 
Mobilitat, reprendre les 
converses i emfatitzar 
sobre la importància que 
Som Mobilitat també 
pugui prestar servei a la 
nostra vila, inicialment 
amb un o dos cotxes que 
començarien a circular 
en el millor dels casos 
amb vista a la propera 
Candelera, de l’any 2020.”

Redacció

Quòdlibet participa en els actes de Margarida XirguEs presenta a la vila el grup local 
de la cooperativa Som Mobilitat

Sala de Formació de la Federació Obrera durant la 
presentació de Som Mobilitat

-Mostrant un dels cotxes de Som Mobilitat, 
un Renault Zoe, després de la presentació

Un concert a Palau
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Al final tot s’acaba. S’acaba 
l’estiu, els gelats a peu de 
mar (o muntanya), la dolce 
far niente (o far molto) i 
fins i tot diria que la man-
dra, que també cansa. Són 
dies que he aprofitat per 
veure algunes pel·lícules 
i sèries que m’agradaria 
comentar-vos.

Comencem per  dues 
pel·lícules musicals 
Rocketman, de Dexter 
Fletcher, i Yesterday, de 
Danny Boyle, i el darrer 
Tarantino, per acabar amb 
una sèrie britànica extraor-
dinària, After Life, de Ricky 
Gervais, per Netflix. Hi ha 
vida més enllà de King’s 
Landing.

Rocketman
Rocketman no és un biopic 
a l’ús sobre la figura de 

Sir Elton John (l’habilitat 
de la monarquia britànica 
per atorgar el títol de Sir 
a tothom, sigui o no de la 
seva corda, que pugui fer 
brillar la corona és digna de 
menció). La cinta de Dexter 
Fletcher –curiosament, 
l’autor final de Bohemian 
Rapsody, una vegada varen 
despatxar Bryan Singer– és  
més aviat una fantasia real 
que pretén, i ho aconse-
gueix, mostrar l’artista, la 
persona que hi ha rere les 
bambolines i, naturalment, 
lloar la seva indiscutible 
contribució musical al món 
de rock. 

Reginald  Dwight, que 
aquest és el seu nom real, 
ha estat bastant més valent 
que els seus compatriotes 
de Queen i ha abordat sense 
embuts la  seva trajectòria: 
“El meu nom és Elton 
Hèrcules John i soc alco-
hòlic. Addicte a la cocaïna, 
addicte al sexe, bulímic, 
principalment addicte a les 
compres, que té problemes 
amb l’herba (la Maria), 
medicaments amb recepta i 
a controlar la meva ira”. No 

es pot començar de manera 
més dolorosament hones-
ta. Segurament han quedat 
en el tinter alguns detalls 
escabrosos o la història que 
hi ha rere multitud de bones 
cançons. S’ha preferit, en 
canvi, escollir les cançons 
de manera no lineal fins i 
tot, sempre que aquestes 
poguessin aportar substàn-
cia i unitat argumental al 
guió i, per tant, a la història 
que s’explica. 

La pel·lícula no és una 
traducció en imatges de la 
vida i cançons d’Elton John, 
cosa que permet aquest cop 
a Dexter Fletcher incidir 
en la màgia del talent de 
l’artista i altres detalls 
d’una fondària melancòli-
ca que et posa un nus la 
gola, gràcies sobretot a 
Taron Egerton, el veritable 
cor de Rocketman, actor de 
curta carrera (bàsicament 
la saga Kingsman) que, 
conscient de l’oportunitat, 
l’ha aprofitat en totes i 
cadascuna de les escenes. 
Es tracta d’una interpreta-
ció emocionant que trans-
met en els moments alts i 
destrossa en els baixos. Ja 
li hagués agradat a Rami 
Malek que el seu Freddy 
Mercuri  arribés a les cotes 
de sinceritat d’aquest Elton 
John tan connectat a Bernie 
Taupin (excel·lent també 
Jamie Bell; recordeu Billy 
Elliot?). Poques vegades 
una amistat ha resultat tan 
commovedora en pantalla. 

Yesterday
Aquest suggeriment és per-
sonal i, per tant, no puc 
ni molt menys esperar que 
el compartiu amb mi, però 
Yesterday, una comèdia 

romàntica musical dirigida 
por Danny Boyle (Slumdog 
Millionaire) i amb guió 
de Richard Curtis (About 
Time), és una delícia que 

ens va alegrar el cor aquest 
juliol. Com a espectador, 
una bona pel·lícula és 
aquella que té la capacitat 
de commoure’t, animar-te, 
divertir-te o emocionar-te 
fins a tal punt que no pots 
contenir les llàgrimes, al 
marge de tecnicismes cine-
matogràfics que, tot sigui 
dit, val la pena aprendre si 
també vols gaudir del setè 
art amb tota la seva dimen-
sió. La història d’amor 
(sobretot als Beatles) és 
senzilla: què passaria si 
el món s’apagués –si és 
que no ho està– uns quants 
minuts i en aquest interval 
oblidés els Beatles i la seva 
musica, i tu, músic, fos-
sis l’únic que els recorda... 
T’aprofitaries de la seva 
musica? Com reaccionaria 
el món?

Hi ha vida més enllà de 
King’s Landing

Aquest estiu he pogut com-
provar que mentre la resta 
de la humanitat (occiden-
tal) estàvem atrapats en el 

forat negre de Joc de Trons 
i en com l’HBO estava o 
no a l’alçada de les expec-
tatives, en aquesta canícu-
la hi havia vida més enllà 
de King’s Landing. De fet, 
encara m’estic fregant els 
ulls amb aquestes impres-
sionants propostes de mar-
cat accent britànic de la mà 
de Netflix i de la BBC, amb 
les quals he pogut  pensar. 
Sí, heu llegit bé, pensar. 
També, naturalment, gaudir 
de les imatges, del guió, 
dels actors i xalar amb 
ells, patir, emocionar-me, 
angoixar-me, entristir-me i 
fins i tot, però sobretot, 
reflexionar. 

Sobre el paper, After 
Life, la nova sèrie de Ricky 
Gervais a Netflix, semblava 
el vehicle perfecte perquè 
el britànic posés a prova 
els límits del que pot resul-
tar ofensiu, però, tal com 

va passar amb Derek, si 
li donem temps que expli-
qui la seva història abans 
d’emetre judicis de valor, la 
proposta sorprèn.

A After Life, Gervais 
interpreta a Tony, un home 
que ha perdut recentment la 
Lisa (Kerry Godliman), la 
seva esposa durant 25 anys, 
i ha convertit el seu dolor 
en misantropia i nihilisme. 
La ràbia perquè ella ja no 
hi és la vomita a tots els que 
l’envolten i ho assumeix 
com un superpoder: pot dir 
sempre el que pensa i fer el 
que vulgui, perquè no té res 
a perdre i no li importen les 
conseqüències. 

Aquest superpoder que 
es destacava al tràiler de 
la sèrie és el que ens podia 
fer pensar que el creador, 
amb la llibertat que ofereix 
Netflix, anés a aprofitar la 
sèrie per abocar els comen-
taris polèmics i provoca-
dors que el caracteritzen. 
Però a After Life fa una 
exploració melancòlica i 
existencial del dol, un viat-
ge de reconciliació amb la 
vida. 

Un dels grans encerts 
del guió –tota la temporada 
està escrita i dirigida per 
Gervais– és que l’estructura 
dels episodis intercala el 
present amb imatges del 
vídeo que va gravar la Lisa 
al Toni abans de morir i 
d’altres que enregistrava ell 
d’ella, el que ens permet 
veure el personatge a través 
dels ulls de la seva esposa 
i descobrir com eren de 
feliços. D’aquesta manera 
és fàcil entendre i sentir el 
buit que ha deixat.

Encara que els perso-
natges secundaris només 
existeixen d’acord amb el 
protagonista i pronuncien 
algunes frases que poden 
resultar una mica cursis per 
a l’espectador cínic. Les 
escenes de Toni amb el 
seu pare (David Bradley), 
Julian (Tim Plester), Anne 
(Penelope Wilton), Daphne 
(Roisin Conaty) i Emma 
(Ashley Jensen) són emo-
tives i condueixen el per-
sonatge a una epifania que 
no per esperada, és menys 
efectiva o bonica. 

After Life no és espe-
cialment subtil i si busqueu 
una comèdia, he de dir-
vos que no és gaire diver-
tida, però els seus delicats 
moments d’intimitat i el 
final del viatge ho compen-
sen tot: deixa pòsit. I ens 
demostra que la bondat i 

la felicitat d’altres persones 
ens commouen molt més 
que la tristesa. Només pen-
seu en quins són els vídeos 
d’Internet que sempre us 
treuen la llagrimeta.

De Palma al Festival de 
Cine de Terror

Títols com Dressed to kill 
(1980), Blow up (1981), 
Body Doble (1984), pures 

aproximacions hitchcok-
nianes, o d’altres com 
Scarface (1983) o una de 
les meves preferides, The 
Untouchables (1987), 
que em tenien literalment 
pendent de la cartellera, o 
Snake eyes (1988), que ja 
la vaig recuperar en vídeo 
bastants anys després. Al 
De Palma posterior li vaig 
perdre la pista, fins al punt 
de sorprendre’m que fos 
ell el qui signava la pri-
mera i segurament encara 
la millor de les entregues 
de Misión Imposible (1996) 
del bo d’en Cruise, de la 
qual, si ho recordeu, el 
mes passat comentàvem la 
seva darrera entrega. En fi, 
un paio que és capaç de 
reconèixer davant càmera, 
en un estimable documen-
tal sobre ell i el seu cinema, 
que  “les meves pel·lícules 
solen decebre a la gent” o 
“no tinc ni p... idea de com 
funcionarà una pel·lícula 
meva, però el cas és que 
tampoc m’importa el més 
mínim”. Parla ben clar de 
què és un film de raça i 
sobretot diferent. Tal com 
deia un conegut meu, tot 
i no parlar de cinema, “és 
que el que és diferent sem-
pre decep, però mai mor”. 

Jo soc dels que penso 
aprofitar el proper Festival 
també per descobrir i apro-
fundir en la figura d’un 
cineasta únic. De vegades 
cal penediment i una certa 
penitència.

Salut i bon cinema!
Pere Jordi Munar

Tres bones propostes de les quals, els amants 
del bon cinema, hem pogut gaudir aquest estiu
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Del 8 al 17 de nov-
embre, Molins de Rei 
tornarà a convertir-se 
en capital mundial del 
cinema de terror. Arriba 
la 38a edició d’un dels 
festivals més veterans 
del país, convertit en 
tot un referent a escala 
internacional. 

Enguany es comme-
moren els 90 anys de 
la realització d’aquella 
peça sorprenent anome-
nada Un chien andalou, 
convertida en bressol 
del surrealisme cine-
matogràfic gràcies a la 
mirada delirant i irre-
sistible de Luis Buñuel 
i Salvador Dalí. Des 
del Festival s’ha adop-
tat aquesta efemèride per 
dedicar aquesta nova edició 
al surrealisme dins el cine-
ma, a partir del leitmotiv 
“La mirada surrealista”. 
Aquest també és el títol 
del quart llibre oficial del 
certamen que, com en les 
ocasions anteriors, també 
serà publicat per l’editorial 
Hermenaute i tornarà a 
comptar amb la coordinació 

de l’Albert Galera, director 
del Festival. 

Tanmateix, “La mira-
da surrealista” també serà 
l’eix motor d’una retros-
pectiva sobre la matèria, 
que, a banda de l’obra 
mestra pionera del tàndem 
Buñuel-Dalí, ens permetrà 
recuperar més títols d’altres 
grans mestres en el domi-
ni del llenguatge surrea-

lista, com David 
Lynch i Alejandro 
Jodorowsky. Entre 
les pel·lícules con-
firmades de la sec-
ció oficial destaquen 
les nord-americanes 
Vivarium, Bliss, 
Scare Package i 
Tone-Deaf, la bri-
tànica Gwen, la 
finlandesa Dogs 
Don’t Wear Pants, 
l’espanyola Amigo 
i la sueca Koko-di 
Koko-da. 

Com cada any, 
aquesta 38a edició 
del Festival de Cine 
de Terror de Molins 
de Rei també ofe-
rirà tot un seguit 

d’activitats, cada vegada 
més consolidades, com les 
ja tradicionals jornades al 
voltant de la indústria cine-
matogràfica, el gastroterror 
i el Terror Kids, entre mol-
tes altres propostes. 

Ja falta menys perquè 
Molins de Rei revisqui els 
seus dies més cinèfils de 
l’any.

Redacció

La mirada surrealista serà el leitmotiv 
del 38è Festival de Cine de Terror



26
núm. 558 setembre 2019

Telefons d’interés
OFICINES ADMINISTRATIVES

93 680 3340 Ajuntament

93 680 3341 Of. Informació

93 680 3362 Fax Ajuntament

93 680 3733 Medi Ambient i Territori

93 680 3731 Serveis Personals

93 668 0680 Piscina Municipal

93 680 1976 Gestió Tributària

93 668 5452 Punt d’Infor. Juvenil

93 668 1595 Correus

93 668 1730 Jutjat de Pau

93 668 2586 Notaria

93 666 7311 Agencia Tributària 

93 666 8345            Registre de la Propietat 

                         de Sant Feliu de Llobregat

93 685 1988 Oficina de Treball

  de la Generalitat 

URGÈNCIES

93 668 8866 Guàrdia Urbana

93 632 7440 Comissaria de Policia

93 668 7711 Ambulatori

93 680 2876 Ambulatori/Urgències

112 Bombers

93 680 1639 Cementiri

93 668 79 61   Serveis Funeraris 

902 231 132                          i Tanatori

061 Ambulàncies

93 640 8080 Taxis

93 668 5530 Centre Mèdic Molins

93 668 2594 RENFE

900 750 750 Gas Natural

AVARIES

900 394 041 Gas Natural

93 602 2701 ENDESA

93 680 0888 Enllumenat públic

902 186 018 Servei municipal d’aigües

EQUIPAMENTS PÚBLICS

93 680 52 63                    Federació Obrera

93 680 1572 Pavelló Poliesportiul

93 668 0680 Piscina Municipal

93 680 0254 Mercat Municipal

93 680 2663 Llar Municipal d’Avis

93 680 1681 Biblioteca Pau Vila

93 668 2226 Llar d'infants Mpal. El Rodó

93 668 4660 Llar d’infants Mpal. El Molí

93 668 8482  Llar d'infants Mpal. La Traca

93 668 6259    Llar d'infants privada El Cargol

93 680 1636 Escola d’Adults Rafael Farré

93 680 1645 Escola El Palau

93 668 3529 Escola Castell Ciuró

93 668 4054 Escola Estel

93 680 1633 Escola l’Alzina

93 680 1620 Escola Pont  de la Cadena

93 668 7466 Escola Josep Ma. Madorell

93 680 2709 Col·legi Virolai

93 668 3450 Col·legi Sant Miquel

93 668 68 55                      Escola La Sínia

93 668 3762 Institut Bernat el Ferrer

93 680 2438 Institut Lluís de Requesens

93 680 2488 Centre Cívic l’Àngel

93 668 2228 Centre Comunitari 

 Pont de la Cadena

93 680 1663 Can Santoi

93 668 4812 Centre d’Ocupació i  

 Desenvolupament Joan N. García-Nieto

93 680 1637 Escola Municipal de  

 Música Julià Canals

93 680 09 96        Centre Cívic Riera Bonet  

SERVEIS

93 668 1839        Parròquia de Sant Miquel

93 668 6161 Ràdio Molins de Rei

93 668 39 21 Deixalleria

93 680 3340 Arxiu Municipal

93 668 18 18                Creu Roja                       

93 668 77 51                                   Museu

El 21 de maig de 2019 
es van celebrar els 200 
anys de la inauguració del 
canal de la Infanta, una de 
les infraestructures de rec 
més importants del Baix 
Llobregat i el delta esquerre 
del Llobregat, que té l’inici 
de la concessió en la cone-
guda Casa de Comportes de 
Molins de Rei.

Per celebrar aquesta fita 
tan important per a la histò-
ria de les viles per on circu-
la encara l’aigua del canal, 
el 18 de maig, coincidint 
amb el Dia Internacional 
dels Museus, es va orga-
nitzar a la nostra vila un 

recorregut pel tram urbà del 
Rec Vell (Ferrer i Mora), 
amb inici a Ca n’Ametller 
i finalització a la Casa de 
Comportes. 

En la ruta, que aplegà 
una seixantena de persones, 
Gemma Tribó –membre del 
Centre d’Estudis Comarcals 
del Baix Llobregat– explicà 
les implicacions històriques 
del Rec Vell i del canal de 
la Infanta i la seva impor-
tància cabdal en l’origen de 
Molins de Rei i la industria-
lització de tota la vall baixa 
del Llobregat. Acabada la 
caminada es va fer la visita 
guiada temàtica “Camins 

d’Aigua” al Museu 
Municipal.   

L’endemà, 
en un acte 
privat que 
va reunir 
unes 40 
p e r s o -
nes, la 
Junta de 
Regants 
del
Canal de 
la Infanta 
va celebrar 
oficialment el 
bicentenari de la 
inauguració del canal 
i van instal·lar una placa 

c o m -
m e m o -

rativa a 
la façana de la Casa de 
Comportes.

Per la seva banda, el 
mateix dia 21 de maig, 
la plataforma veïnal 
“Protegim el Canal de 
la Infanta” va convocar, 
davant d’un dels ponts recu-
perats del traçat del canal a 
l’Hospitalet de Llobregat, 
un acte reivindicatiu que 
aplegà una cinquantena de 
persones. Durant l’acte, 
diversos parlaments desta-
caren la importància que va 
tenir el canal de la Infanta 
per a la nostra comarca i 
la necessitat que les admi-
nistracions el conservin i el 
posin en valor.

Ireneu Castillo

Es commemoren els 200 anys de la 
inauguració del canal de la Infanta
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Ei, jove...! Sí, 
sí, tu! 
A la Biblioteca El 
Molí hem començat 
el nou curs amb les 
motxilles plenes 
d’il·lusió i un munt 
de propostes i acti-
vitats per a tots els 
públics i tots els 
gustos.

Una novetat 
d’aquesta tempora-
da 2019-2020 és la 
creació d’un Club 
de Lectura Jove. Si 
t’agrada llegir, tens 
entre 13 i 15 anys, i 
t’agradaria conèixer 
gent de la teva edat 
i compartir opini-
ons sobre les teves 
lectures, la literatu-
ra o sobre la vida, 
no ho dubtis! Aquest és el teu espai!!  

Els títols que llegirem podran ser de 
qualsevol gènere (literatura fantàstica, de 
terror, de misteri...) i sereu vosaltres, els 
participants, els qui els podreu proposar i 
escollir d’acord amb els vostres interessos 
i preferències. Totes les opinions seran ben 
rebudes i cadascú podrà fer les seves apor-
tacions lliurement.

El proper dilluns 14 d’octubre, a les 19 
hores, farem la primera tertúlia del club. 
Compartirem les nostres impressions sobre 
la novel·la Mentida, de Care Santos. Vols 

saber què has de fer 
per participar-hi? 
Doncs molt fàcil: 
vine a la Biblioteca 
abans d’aquesta 
data i demana un 
exemplar del llibre. 
Te’l podràs endur 
a casa i ens troba-
rem el dia 14 per 
comentar-lo. També 
pots venir a la sessió 
encara que no hagis 
llegit el llibre i, si 
t’agrada, pots dema-
nar un exemplar per 
a la tertúlia següent. 
Les trobades seran 
bimestrals, la par-
ticipació és gratuï-
ta i s’ofereixen un 
màxim de 15 places. 
Recorda que has de 
portar el teu carnet 

de la Biblioteca per fer el préstec, però si 
no el tens, pregunta’ns i t’informarem de 
com fer-te’l.

Pots consultar la programació de la 
Biblioteca al nostre web www.bibliotecael-
moli.cat o al Twitter @bibliomolins.

No t’ho pensis més i apunta’t al Club 
de Lectura Jove! Si tens qualsevol dubte o 
pregunta, contacta amb nosaltres o acosta’t 
a la Biblioteca. T’hi esperem!

Biblioteca El Molí

Estadística parroquial 
dels mesos de juliol i agost

Durant els mesos de juliol i agost, a la parròquia de 
Sant Miquel Arcàngel de la nostra vila es van celebrar 
5 batejos, un matrimoni i 23 defuncions.

Juliol
Batejos

Dia 6: Maria Jiménez Luís; Alèxia López Corral; 
Einar Villugas López
Dia 21: César Sacoto Nedelcu; Tuiana Prieto Gómez

Matrimonis

Dia 20: Héctor Blanco Lombardo amb Patrícia 
Orihuela López

Exèquies
Església de Sant Miquel

Juliol

Dia 2: Adela Fernández Aguirre, de 72 anys
Dia 7: Maria Ávila Ramos, de 70 anys
Dia 11: José Martín Silva, de 67 anys
Dia 14: Jesús Bonsoms Vilà, de 98 anys
Dia 27: Núria Bonells Port, de 89 anys 

Agost

Dia 8: Pedro Avellaneda García, de 81 anys
Dia 12: Juan Manuel Naranjo Wigner, de 82 anys
Dia 26: Cristína Villafaina González, de 85 anys

Capella del tanatori
Juliol

Dia 3: Pilar Barragan Valentín, de 60 anys
Dia 5: Montserrat Coso López, de 61 anys
Dia 14: Antoni Aleu Aleu, de 84 anys
Dia 24: Maria Velasco García, de 93 anys
Dia 25: Rosa Alàs Arís, de 86 anys
Dia 28: Josefa Segura Auradell, de 90 anys
Dia 31: Teresa Cano Nogales, de 77 anys

Agost

Dia 1: Francisca Rodríguez Pérez, de 86 anys
Dia 9: Asunción Fernández Serrano, de 69 anys
Dia 10: Modesta Galindo Anozos, de 75 anys
Dia 11: Eusebi Sàbat Badia, de 79 anys
Dia 14: Ricardo Molero Grima, de 89 anys
Dia 21: Luís Turmo Puntos, de 101 anys
Dia 31 Mercè Civit Vidal, de 90 anys

Secció elaborada per Josep Artés i Martí

Joan Asensi i Barberà 
nasqué a Pallejà (Baix 
Llobregat) un 17 d’abril de 
1934. Des de l’any 1942 la 
seva vida sempre va estar 
lligada a Molins de Rei.

Després dels estu-
dis de primària va cur-
sar la Maestría Industrial 
en l’especialització 
d’electrònica. 

Va ser col·laborador 
habitual en diferents etapes 
de Ràdio Molins de Rei.

Va obtenir diversos pre-
mis en certàmens i Jocs 
Florals en què va participar. 
El febrer del 1994 obtingué 
el nomenament de Mestre 
del grup de Poesia Viva 
de la mítica Cova del Drac 
de Barcelona. Alhora, va 
ser l’autor de l’epitafi de 
la insigne actriu molinen-
ca Margarida Xirgu. També 
va publicar els llibres Fent 
memòria, Una imatge i dos 
poetes i Quan el silenci ens 
parla.

Joan Asensi ens va 
deixar el passat 8 d’abril a 
punt de fer 86 anys.

Homenatge en 
el programa 
“Essències”

Dins del progra-
ma “Essències” de 
Ràdio Molins de 
Rei, conduït per 
Alexandra Morera i 
Fargas, la realitzado-
ra va creure oportú 
dedicar l’últim pro-
grama de la tempo-
rada, el del dia 16 de 
juliol, a fer una glos-
sa al poeta i la seva 
obra. Hi van parti-
cipar dos dels seus 
grans amics i declamadors, 
Artur Mas i Núria Rubió, 
com també la mateixa 
Alexandra en la recitació 
d’una bona part de la seva 
poesia.

“La mort del poeta va 
sorprendre molts de nosal-
tres, atès que no en teníem 
coneixement”, ens diu la 
mateixa Alexandra.

Joan Asensi i Barberà, 
tot i no haver nascut a la 
vila, va ser un home inte-
grat i implicat en la nostra 

cultura, i va fer lloança de 
la vila, de les tradicions i 
dels nostres paratges.

Alexandra Morera, 
poetessa i rapsoda, va ser 
qui, pels volts dels anys 
80 del segle passat, en fer 
coneixença amb el poeta, 
el va posar en contacte amb 
el Mestre en Gai Saber 
Josep Cotet i Giralt, de la 
mítica Cova del Drac de 
Barcelona, on el poeta va 
aprofundir en les tècniques 
de la poesia.        Redacció

Va morir Joan Asensi i Barberà

Club de Lectura Jove a la Biblioteca El Molí 
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L’atleta molinenca de 12 
anys Helena Santacana 
Bastida, que defensa els 
colors del Club Atletisme 
Sant Just, ha aconseguit 
un bons resultats en la 
seva primera temporada a 
l’atletisme.

En concret, ha estat 
campiona de Catalunya 
per equips Femení U14, 
campiona de Catalunya en 
pista coberta en els 4x200 

Femení U14, campiona de 
Catalunya en pista en els 
4x200 Femení U14, cam-
piona de Catalunya 2019 
en pista en els 4x80 Femení 
U14, rècord de Catalunya 
en pista coberta en els 
4x200 Femení U14 i rècord 
de Catalunya en pista en els 
4x200 Femení U14.

L’Helena va decidir 
practicar atletisme després 
d’obtenir bons resultats en 

la Cursa de Sant Miquel i 
l’Ecològica. Va iniciar els 
seus entrenaments a les 
pistes d’atletisme de Sant 
Feliu de Llobregat. En el 
Club Atletisme Sant Just ha 
coincidit amb quatre noies 
del Baix Llobregat amb 
qui ha fet un bon equip 
i ha obtingut els resultats 
esmentats.

Redacció

El nedador del Club Natació 
Molins de Rei Joan Xambó 
s’ha marcat un nou repte 
esportiu: completar la pri-
mera edició de la Marnaton 
Big Swim, que se celebrarà 
el proper 5 d’octubre en 
un  recorregut que unirà la 
platja de Cadaqués amb el 
Port de la Selva.

Es tracta d’una prova de 
20 quilòmetres en aigües 
obertes en la qual només 
hi participaran 50 nedadors 
que han acreditat la seva 
capacitat per nedar llargues 
distàncies. Joan Xambó hi 
participarà com a nedador 
i comptarà amb el suport 
del seu caiac-guia, Pere 
Vendrell, que jugarà un 
paper molt important, ja 
que a la travessa no hi haurà 
cap tipus de balisa ni senya-
lització i, per tant, cada par-
ticipant haurà de ser guiat i 
custodiat pel seu caiaquis-
ta. La persona que va en 
caiac també és l’encarrega-
da d’avituallar el nedador 

durant el recorregut.
La prova, que s’estrena-

rà el 5 d’octubre, és molt 
selectiva, està a l’abast de  
molts pocs nedadors i es vol 
convertir en un dels refe-
rents de les travesses d’ai-
gües obertes de Catalunya.

Redacció

El passat 16 de juny es va 
disputar a Sant Joan Despí 
la tirada de cloenda de la 
Lliga Interclubs de Tir amb 
Arc amb distàncies de 30 i 
18 metres. 

Les arqueres del CEM 
Maria José Jiménez i 
Àngels Llorens van aconse-
guir la victòria a la catego-

ria Sènior Femení i també 
es van endur el trofeu 
Ajuntament de Sant Joan 
Despí en les modalitats de 
tir amb arc nu i Long Bow.

El també soci del CEM 
Josep Armentano va quedar 
segon classificat a la Lliga 
en la seva categoria.

Redacció

La waterpolista molinen-
ca Ariadna Temprano, que 
defensa els colors del Club 
Natació Mediterrani, s’ha 
proclamat, amb el seu equip, 
subcampiona d’Espanya de 
waterpolo femení categoria 
Infantil. El campionat es va 
disputar a Màlaga els dies 
27, 28 i 29 de juny. La final 
la va guanyar el CN Mataró, 
que es va imposar per 9 a 6 
al Mediterrani. 

Aquesta temporada, el 
Mediterrani, amb l’Ariadna 
com una de les jugadores 
destacades, ha guanyat la 
Lliga Catalana i ha quedat 
tercer en el Campionat de 
Catalunya.

Redacció

L’atleta molinenca Helena Santacana 
assoleix uns bons resultats en la seva 
primera temporada a l’atletisme

Ariadna 
Temprano 
es proclama 
subcampiona 
d’Espanya de 
waterpolo

El nedador de llarga distància, 
Joan Xambó participarà a la 
primera Marnaton Big Swim 

L’equip Sènior Femení 
de Tir amb Arc del CEM 
guanya la Lliga Interclubs
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Els aixecadors del Club 
Halterofília Molins de Rei 
van obtenir tres medalles 
–dos d’or i una de plata–, 
a més de tres rècords 
europeus, a la Copa de la 
Unió Europea disputada 
a la població irlandesa de 
Waterford els dies 29 i 30 
de juny.

En concret, Killian 
Gallart va obtenir la meda-
lla d’or a la categoria Sub-
15 després d’aixecar 112 
quilos en arrencada i 123 
quilos en dos temps, regis-
tres que van suposar un nou 
rècord d’Europa de la cate-
goria. A la categoria Júnior, 
Noèlia Caballero va aconse-
guir la medalla d’or en aixe-
car 83 quilos en arrencada i 
101 quilos en dos temps. La 
medalla de plata va ser per 
a Karla Sánchez, que a la 
categoria Sub-15 va aixecar 
69 quilos en arrencada i 71 
quilos en dos temps, regis-
tres que també suposen un 

nou rècord d’Europa de la 
categoria.

Killian Gallart, subcam-
pió d’Espanya Promeses

L’aixecador molinenc 
Killian Gallart va obtenir la 
segona millor marca de tota 
la competició i la primera 
de la seva categoria Sub-15 
de la II Copa d’Espanya 
Promeses categories Sub-
15 i Sub-17, disputada a 
La Corunya els dies 27 i 
28 de juliol. En Kilian que 
té 14 anys i pesa 66,5 qui-
los, va aixecar 118 quilos 
en arrencada i 134 en dos 
temps, amb un total olím-
pic de 342,82 punts. En 
tot el campionat, l’aixeca-
dor molinenc va batre cinc 
rècords estatals.

En el mateix campio-
nat, l’aixecadora molinenca 
Karla Sánchez va obtenir la 
segona millor marca de la 
categoria Sub-15.

Redacció

La desena edició de la 
Travessa al Port de la Selva, 
disputada el 10 d’agost 
sobre una distància de 
2.500 metres, va comptar 
amb la participació de tres 
nedadors del Club Natació 
Molins de Rei que van tenir 
una destacada actuació.

Sergi Ramon, amb un 
temps de 38 minuts i 1 
segon, va guanyar en cate-
goria Cadet i va ser cinquè a 
la General; en Joan Xambó, 
amb un temps de 40 minuts 
i 41 segons, es va impo-
sar a la categoria Màster 
50 i va obtenir la dotzena 
posició de la General. En 
aquesta categoria, Màster 
50, el segon classificat va 
ser també molinenc, Pere 
Vendrell, amb un temps de 
42 minuts i 36 segons.

Bon paper de Vendrell 
i Xambó a la darrera 

prova de la Copa Swim
El passat 17 d’agost va 

tenir lloc la darrera prova 
de la Copa Swim Costa 
Brava a la localitat de 
Colera en les seves dues 
modalitats, de 5,5 km i 2,5 
km, que recorren els parat-
ges naturals entre Llançà 
i Colera, a la comarca de 
l’Alt Empordà.

En la modalitat de 5,5 
km, Pere Vendrell, amb un 
temps d’1 hora i 40 minuts, 
va quedar 34è de la General 
i 6è de la categoria de més 
de 50 anys. En la modalitat 
de 2,5 km, Joan Xambó, 
amb un temps de 41 minuts 
i 34 segons, va quedar 12è 
de la General i tercer de 
la categoria de més de 50 
anys. 

Aquesta travessa té la 
particularitat que passa pel 
Parc Natural de l’Albera 
i per l’anomenada “mar 

d’amunt”, una zona cone-
guda “per ser l’única mar 
que fa pujada”, segons ens 
expliquen els dos nedadors 
molinencs, que afegei-
xen que “es tracta d’una 
prova molt tècnica perquè 
el sol sempre et dona de 
cara i és fàcil desviar-te i 
quedar-te envoltat de les 
roques properes a l’escar-
pada costa, on la tramun-
tana encara fa mes difícil 
nedar en el mar”.

Redacció

El Club Halterofília Molins 
de Rei obté tres medalles 
a la Copa de la Unió Europea

Els nedadors del Club Natació Molins de Rei 
triomfen a la Travessa del Port de la Selva

Els nedadors del Club 
Natació Molins de 
Rei Marc Franquet i 
Joan Xambó van fina-
litzar la dura prova 
de la Triple Corona 
Atlàntica, disputada 
el passat 7 de setem-
bre. Amb un temps de 
3 hores i 26 minuts, 
Franquet va acabar en 
vintena posició, men-
tre que Xambó va ser 
54è amb un temps de 3 
hores i 38 minuts.

La prova, en la qual 
van participar 170 
nedadors de països com 
Argentina, Portugal, 
Itàlia, Austràlia o 
Veneçuela, uneix l’illa 
de Salvora amb el 
municipi d’O’Grove. 
El recorregut inicial era de 
19 quilòmetres, però es va 
haver d’escurçar a 12 quilò-
metres per les dures condi-
cions meteorològiques. 

Els participants s’agru-
pen en cinc nivells segons 
les marques acreditades. 
Fins al quilòmetre 8 han 

d’anar amb el seu grup, 
però a partir d’aquí, cada 
nedador pot marcar el seu 
ritme sense necessitat de 
respectar el del seu grup. 
Durant la travessa s’exigei-
xen uns temps límits de pas 
que si no es compleixen 
comporten la desqualifica-

ció immediata.
L ’ e d i c i ó 

d’aquest any va 
ser especialment 
dura a causa dels 
forts vents de més 
de 30 quilometres 
per hora, els cor-
rents canviants, 
el fort onatge, la 
temperatura de 
l’aigua, que oscil-
lava entre els 12 i 
els 14 graus, i el 
canvi del recorre-
gut inicial, que si 
bé va ser més curt, 
alhora era més 
tècnic. Durant la 
prova es van pro-
duir 12 abandona-
ments de nedadors 
experimentats.

En categoria masculina, 
el guanyador va ser Kimbo 
Vallejo, olímpic a Moscou 
80 i Los Angeles 84, i en 
categoria femenina, la vic-
tòria va ser per a Andrea de 
la Hera.

 Redacció

La localitat de Moja (Alt 
Penedès) va acollir els dies 
5, 6 i 7 de setembre la 
segona trobada de Judo 
Olèrdola. Va comptar amb 
la presència del mundialista 
Javier Delgado i tres cam-
pions d’Espanya del seu 
club, l’AJM. 

També hi van participar 
judokes molinencs, que van 

poder gaudir de les explica-
cions tècniques ofertes pels 
judokes d’elit.

Segons informació 
facilitada pel Club Judo 
Molins, la trobada va ser 
molt profitosa i destaquen 
el comportament dels alum-
nes molinencs tant a dins 
com fora del tatami.

Redacció

Els judokes molinencs participen 
en una trobada formativa

Marc Franquet i Joan Xambó 
finalitzen la Triple Corona Atlàntica



30
núm. 558 setembre 2019

Qui resolgui les diferències pot enviar el resultat al local de EL 
LLAÇ, situat al carrer Major 101. Entre els encertants es realitzarà un 
sorteig. S’admeten també fotocòpies de l’original. No cal que retalleu 
la revista. El guanyador rebrà un obsequi que regala BEEP que s’ha 

de recollir a Verge del Pilar, 6 Molins de Rei

Solució al número 557 De totes les respostes 
rebudes a la redacció ha 
estat escollida a l’atzar 
la de Ma. Pilar Rabal i 
Quixalòs. El guanyador 
del concurs pot passar a 
recollir el premi directa-
ment per BEEP, presen-
tant el DNI o qualsevol 
document acreditatiu.

Patrocinador 8 diferéncies:
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J.P. CARRIÓN S.L.
CONCESSIONARI CITROËN

C/ FOMENT, 9 · TEL.: 93 668 05 08
MOLINS DE REI  www.jpcarrion.com

T’ESPEREM!

DESCOBREIX EL NOU C3
A

J.P. CARRIÓN

36COMBINACIONS

FINS A 10.490€
ARA DES DE

Consulta condicions al
nostre concessionari.

NOU C3


