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El text que es pot llegir a continuació correspon a l’editorial unitari amb què l’Associació Catalana de 
la Premsa Comarcal (ACPC), de la qual formem part, ha considerat convenient posicionar-se respec-
te a la sentència judicial que afecta líders socials i polítics. No s’hi fa al·lusió a la posterior resposta 
popular, multitudinàriament pacífica i reivindicativa, ni a les actuacions violentes d’alguns grups i de 
membres dels cossos policials, mereixedores de la nostra condemna.

La sentència del Tribunal Suprem, condemnant a penes d’entre 9 i 13 anys als presos polítics i líders 
socials, demostra una veritat cada vegada més evident: el projecte polític contrari a la independència 
de Catalunya no és l’autonomisme ni el federalisme sinó l’autoritarisme, castigant qualsevol mena 

de dissidència.
 Els mitjans de comunicació en general, i la premsa comarcal i local en particular, estem obligats a donar 

tota la informació sigui quina sigui, agradi o no ens agradi.
L’Estat espanyol no solucionarà el conflicte amb Catalunya agredint impunement, ni acusant gent inde-

pendentista de terrorisme, ni engarjolant a totes aquelles persones que no pensen ni actuen igual, imposant 
un càstig dur, llarg, injust i anacrònic Els líders polítics i socials que el Suprem ha condemnat són líders que 
van ser escollits democràticament per dur a terme la missió a què s’havien compromès públicament, i ho 
van fer sense exercir cap tipus de violència. Tot plegat, recordem-ho, es tractava de deixar votar la gent i per 
això els empresonen.

Des de l’octubre del 2017, hem après lliçons importants. Una, que l’Estat espanyol està disposat a aniqui-
lar qualsevol garantia democràtica per a garantir la seva unitat territorial; també que la Unió Europea exer-
cirà el rol de còmplice necessari de l’autoritarisme fins que els catalans generem una situació d’inestabilitat 
prolongada en el temps.

El referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre va demostrar que, enfront una desobediència genera-
litzada de la ciutadania, els poders estatals no poden controlar el territori. Aquesta és el gran aprenentatge 
d’aquell dia. L’exercici dels nostres drets, com la llibertat d’expressió, de pensament, de reunió, de decidir 
i de votar no poden ser punibles. Com a mitjans de comunicació del territori que som, hem de recollir, i 
reflectir i relatar totes les realitats que vivim al nostre entorn. Però mai podrem estar d’acord amb un estat, 
autodenominat de dret, que no permet altra visió que la seva, altre discurs que el seu i que no només ignora 
sinó que castiga la reivindicació d’una part molt important del nostre país.

Com a mitjans de comunicació som partidaris del diàleg, de la discussió, de l’acord i del consens. 
Recollint i estant a prop de totes les sensibilitats, acceptant les dissidències, però mai d’acord amb uns 
poders, judicial, executiu i legislatiu que castiguen la diferència i les mobilitzacions pacífiques i premien el 
seguidisme i l’autoritarisme.

Finalment, no hi ha hagut pacte. Tot i que, tal com ja havíem exposat en ante-
riors editorials, no era gens descartable, atesa la composició del consistori, 
Junts per Molins (la marca amb què el PDeCAT es va presentar a la vila a les 

darreres eleccions municipals) i el PSC no han segellat l’acord que els seus líders 
havien negociat. També havíem deixat constància que, en cas que es produís, les 
dues formacions haurien d’explicar molt bé als seus votants les raons que els haurien 
portat a signar-lo. El desenllaç final ha estat el resultat del xoc de diversos interessos 
i conviccions que ha deixat pel camí algunes víctimes polítiques i l’escepticisme d’un 
sector de molinencs respecte de com es fan les coses.

D’una banda, cal considerar la coherència ideològica. Per a molts es feia estrany 
que si, fa uns quants mesos, JxM havia foragitat del Govern municipal els membres 
del PSC per la posició contrària del partit al dret a decidir del poble català (després 
d’haver-s’hi manifestat favorablement), ara estiguessin disposats a fer-los costat, 
més encara tenint empresonats alguns dels seus dirigents. Igualment es feia difícil 
d’entendre com els que s’havien vist obligats a abandonar els seus càrrecs consis-
torials s’avenien a acceptar la participació dels seus “botxins” per no afrontar la 
legislatura en minoria. Hi ha també la postura pragmàtica dels qui defensen que una 
cosa és gestionar el municipi i una altra, els projectes de país. No s’han d’excloure els 
interessos personals per mantenir ingressos i quotes de poder. 

Finalment, i no per això un factor menys important, s’han de tenir en compte les 
anàlisis dels partits, que fan bo en un lloc el que consideren inacceptable en un altre 
(recordi’s el pacte a la Diputació de Barcelona).

En definitiva, la conclusió de tot plegat ens porta a repetir el que també havíem 
dit en un editorial anterior: al PSC local se li ha girat feina i a JxM-PDeCAT, inter-
nament, també.   

La reedició a la vila 
de la sociovergència haurà d’esperar

Preu  d’aquest exemplar
2,60 euros 
Subscripció anual
26 euros (11 números)

EL LLAÇ és independent i la 
seva línia d’opinió es troba 
expressada en els editorials.
La redacció no comparteix 

necessàriament el contingut dels 
articles que van signats.

director
Josep Ferrer

consell de redacció
Jordi Turró, Pere Rodon,  
Jaume Romeu.

redactors 
Francesc Santolària,  
Àngel Beumala

col·laboradors
Josep Lluís Revenga, Francesc 
Lucas, Vicenç Joan Camps, 
Romà Català, Punt Jove

fotògrafs col·laboradors
Guillem Urbà, Francesc Lucas

publicitat
Psicogràfics 93 668 36 55
elllac@psicografics.com

correu electrònic
elllac@telefonica.net

redacció
Carrer Major, 101 
tel. 93 680 09 09

correspondència
apartat de correus núm. 81

pre - impressió
PSICOGRÀFICS
Santiago Rusiñol 4, local 8
Dip. legal: B. 617-60.

edita 
Fòrum XXI, associació cultural

Fotografies portada: Vicenç Joan Camps 



4
núm. 559 octubre 2019

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

Quinze conills alliberats de 
la granja no és alliberar-los; 
és desnonar-los d’un lloc on 
tenien menjar i aixopluc.

Les persones que han fet 
això no són amigues dels ani-
mals, són cruels i no pen-
sen en les conseqüències que 
rebran aquests conills.

Passaran gana perquè no 
saben què menjar, ja que 
ningú no els ha ensenyat a 
fer-ho. Si s’equivoquen de 
plantes, es posaran malalts i 
tindran una mort fastigosa-
ment lenta. Tampoc han après 
a fer caus.

Aquestes persones 
s’anomenen animalistes, però 
fan patir els animals, a banda 
de faltar el respecte als gran-
gers.

Gamberros i cruels, es 
dediquen a odiar i ho paguen 
els animals.

En un poble on feien la 
desfilada de Sant Antoni es 
van dedicar a espantar els 
cavalls que desfilaven al 
carrer. Aquests són amics dels 
animals?

Per practicar l’odi perjudi-
quen els animals.

Isabel

Alliberar conills d’una 
granja és sacrificar-los

En el registre d’entrada de l’Ajuntament de la vila, Molins de Rei ¿Serás su voz? va suggerir 
que en la propera edició de la Fira de la Candelera se substituís l’exposició d’animals “de 
granja” per una activitat ètica. 

La resposta de l’Ajuntament ha estat que “l’opció d’ampliar i fer grans invents dins del 
marc de la Fira de la Candelera no té gaire més recorregut” i que “la proposta que represen-
tes ja ha arribat a tenir un espai a on explicar-se, mostrar-se i fer pedagogia important dins 
aquest àmbit de la Candelera”, en referència a les activitats divulgatives del veganisme que 
vàrem fer l’any passat a la Primera Fira Vegana Animalista de la Fira de la Candelera.

En unes altres paraules, el que ens venen a dir és que l’explotació dels animals a l’ex-
posició d’animals “de granja” de la Fira de la Candelera seguirà fent-se, amb un cost de 
16.000 euros de l’erari públic, per exposar, durant dos dies, uns pobres animals que estan 
en el corredor de la mort. També significa que, segons l’Ajuntament, la Regidoria i l’Or-
ganització de la Fira de la Candelera, nosaltres ja tenim el nostre espai a la Fira d’Entitats 
per fer activitats de divulgació del veganisme i els drets animals, i podem o ens hauríem de 
donar per satisfets. Mentrestant, a l’exposició d’animals s’empresonen i exposen innocents 
pel mòdic preu de 16.000 euros i s’enlluerna els nens, nenes, papes i mames amb les bondats 
d’anar a veure els “animalets”, de manera que es perpetua la mirada ignorant i incongruent 
entre la realitat de la indústria ramadera, càrnica i ovolàctia i la idealització dels “animalets” 
per part de la societat com si fossin personatges de Disney.

Evidentment, el nostre compromís està amb la lluita per la defensa dels indefensos, dels 
oprimits i oprimides, no simplement per poder expressar la nostra opinió.

La nostra opinió és la lluita, no les paraules ni la xerrameca.
Els canvis arribaran; si no avui, en el futur.
El món, les persones, les societats, els governs... tots estem destinats a evolucionar i 

convertir-nos en una part del tot que ajudi a la transformació positiva per evitar tot el mal, 
el patiment, la injustícia, la mort i la discriminació que pateixen tants milions d’éssers de 
diferents races, sexe o orientació sexual, condicions socials o, en el cas dels animals, per 
pertànyer a una espècie diferent.

Si el col·lectiu feminista reclamés que es deixés de cosificar les dones en una activitat 
pública organitzada per l’Ajuntament o SOS Racisme demanés que es deixés de fer una acti-
vitat discriminatòria per pertànyer a un determinat grup ètnic, segurament l’Ajuntament de 
Molins de Rei hi posaria remei, encara que únicament fos per no perjudicar la seva imatge 
pública. Però com que en aquest cas es tracta d’animals, no mostra cap interès a oferir cap 
tipus de resposta ètica a les peticions del col·lectiu per la defensa dels drets dels animals i 
molt menys per atendre els drets dels directament interessats, que són les víctimes animals 
explotades.

L’Ajuntament de Molins de Rei prefereix, per ara, quedar-se enrere en aquest viatge i 
seguir mantenint tradicions obsoletes per satisfer una part de l’electorat, i així trepitja els 
drets d’éssers sensibles innocents.

Seguirem treballant per aconseguir aquest canvi de consciència.
Molins de Rei ¿Serás su voz?

El dissabte 7 de setembre, la Colla del 46, “Els del 46 som així’s”, vam fer la sortida anual d’aniversari al castell de Mur i la col·legiata de 
Santa Maria, amb el dinar de germanor a Tremp i la visita a les botigues antigues de Salàs de Pallàs.

Joan Vilaseca i Figueras 

Sortida de la Colla del 46

L’Ajuntament no vol eliminar l’exposició 
d’animals “de granja” de la Fira
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Protecció de dades
Fa ja unes setmanes, arran d’una comunicació rebuda per correu electrònic convidant 
(genèricament) els veïns de Molins de Rei a veure en directe la realització d’un progra-
ma a TV3 (per a la qual cosa calia fer la corresponent “reserva”, amb indicació de nom, 
telèfon, correu electrònic i DNI, a la persona responsable d’aquest tipus d’esdeveniments 
de l’esmentada cadena televisiva), vaig acudir, com a públic “aplaudient” a l’espai Planta 
Baixa.

Val a dir que, per part de l’esmentada cadena televisiva, l’atenció rebuda fou del 
tot correcta (fins i tot, al final del programa se’ns va obsequiar amb una peça de fruita 
i un paquetet de barretes de pa amb pipes) i cal igualment destacar el fet que, un cop 
finalitzat el programa, el seu director/presentador i altres membres de l’equip van 
tenir el detall d’estar-se una estoneta conversant amb els integrants del públic.

Dit tot això, he de fer constar que, després d’una breu espera al vestíbul de les 
instal·lacions de TV3 i de passar el preceptiu control de seguretat, se’ns va lliurar un 
petit tríptic de benvinguda, amb indicacions pel cas que durant la nostra estada sorgís 
“alguna emergència”. Unes indicacions breus i clares. 

No obstant això, en una de les planes del dit tríptic, amb lletra certament petita, 
hi havia un text l’inici del qual era el següent: “Li informem que les dades personals 
que vostè ens ha facilitat de manera voluntària...”. Doncs bé, el fet de facilitar les 
dades en qüestió no va ser pas “voluntari”, sinó que resultava del tot imprescindible 
si el que hom volia era anar efectivament de públic al programa en qüestió.

D’acord que en el mateix text, al final, s’incloïen les indicacions pertinents per si 
es volien rectificar, fer oposició o cancel·lar les dades facilitades, però el que resul-
tava sorprenent, si més no per a un servidor, és aquella indicació de “voluntarietat”. I 
tot i que deu ser cert allò que es diu en el sentit que estem tots “fitxats” pel dret i pel 
revés, com a mínim que no se’ns faci creure que hom vol “voluntàriament” aquests 
fitxatges. En tot cas, els acceptem amb resignació cristiana.

Josep Lluís Revenga

Jordis: dos anys de segrest
La sentència ve per agreujar una 
operació de revenja de l’Estat iniciada 
el 16-O que ha liquidat la confiança 
en les institucions espanyoles
“El dia que vam descobrir l’autèntic rostre de l’enemic 
no va ser ni amb la brutalitat contra el referèndum, ni 
amb el cop d’estat monàrquic de dos dies després, ni amb 
l’aprovació del 155. La data que ho va canviar tot va ser 
el 16 d’octubre del 2017, el dia que Jordi Sánchez i Jordi 
Cuixart van ser segrestats. L’Estat espanyol necessitava 
ostatges de la societat civil per posar-nos la por al cos. 
(...) 
Espanya és un estat policial. Normalment, aquests règims, 
tard o d’hora, acaben víctimes del seu propi verí. L’únic 
problema és que aquesta vegada el sistema de repressió 
no és general, sinó dirigit quasi exclusivament contra una 
part de la població: els catalans. Resistir a la immensa 
majoria silenciosa espanyola, entre indiferent i hostil, que 
mira cap a un altre costat no serà fàcil. Però és impres-
cindible. Pels Jordis, que és una altra manera de dir per 
nosaltres. 

Carles Ribera, director @carles_ribera - La República - 
Número 73, del 12 al 18 d’octubre del 2019

Prenem bona nota: tots els 
models actuals poden canviar
Un nou exoplaneta obliga a 
replantejar-se com es creen
“Els astrònoms, sorpresos per la descoberta d’un gegant 
gasós vinculat a una estrella nana que trenca amb els 
models actual. L’ha descobert un equip internacional amb 
participació catalana.
Un equip internacional d’investigadors ha descobert un 
sistema planetari anòmal al voltant de l’estrella GJ 3512, 
situat a 30 anys llum de la Terra.
Aquesta nana vermella va cridar l’atenció dels científics 
pel seu estrany comportament i, en estudiar-ne les dades, 
es va revelar la presència d’un planeta que l’orbita. Es 
tracta d’un gegant gasós (i no es descarta que n’hi pugui 
haver un segon) que contradiu els models actuals sobre la 
formació planetària. La troballa, que ha sorprès els astrò-
noms, es va publicar fa poc a la revista Science.”  

Xavi Aguilar - El Punt Avui - dilluns 14 d’octubre de 
2019

No saben què han fet
“No saben què han fet. L’Estat espanyol s’ha tornat a 
equivocar. L’anomenat procés no ha acabat, hi ha procés 
in progress, el procés no es pot empresonar. L’esperit 
imperialista espanyol ha cavat històricament el propi 
desmembrament d’Espanya i ho continua fent, no sap 
dialogar d’una altra manera; l’Estat espanyol no sap no 
desintegrar-se. No, el problema no torna ara a la polí-
tica perquè no n’ha sortit mai, de la política. El poder 
judicial és només un dels caps de la mateixa hidra. Les 
conseqüències de la sentència de l’Estatut van trigar un 
parell d’anys a materialitzar-se en forma de grans Onze de 
Setembre independentistes. (...)
En qualsevol cas, la resposta ha de ser indefinida, sostin-
guda, duradora, perllongada, extensa, constant, perma-
nent, invariable, persistent, incessant, contínua, interrom-
puda. Presó  per haver permès un debat, presó per haver 
pujat en un cotxe policial, sedició sense violència, cent 
anys per haver votat... El millor resum el cridaven ahir 
(14/10 /2019) els carrers: la nostra sentència és la inde-
pendència.” 

Full de ruta, Emili Bella - El Punt Avui - dimarts 15 
d’octubre de 2019

Un dels objectius del Consorci per a la 
Normalització Lingüística és facilitar 
l’aprenentatge i l’ús del català entre la pobla-
ció en general, però d’una manera especial per 
a aquelles persones que han vingut d’altres 
territoris i a qui el català els suposarà una eina 
d’integració i comunicació. Aquests cursos 
d’expressió oral també incorporen activitats 
per acostar l’alumnat a la nostra cultura i, ara 
al mes d’octubre, conèixer la Castanyada és 
una oportunitat per aprendre l’origen de la 
festa, refranys que s’hi relacionen, el nom 
dels productes que ens menjarem i fins i tot la 
recepta dels panellets.

L’origen d’aquesta celebració es remunta al 
calendari celta, quan es considerava que entre 
els mesos d’octubre i novembre es produïa la 
transició cap a l’època de foscor, equivalent a 
la tardor i l’hivern actuals. La festivitat rebia 
el nom de Samhain i així es donava la benvin-
guda a aquest nou període de l’any, durant el 
qual es creia que els difunts podien contactar 
amb els vius. En aquella època, s’encenien 
grans fogueres sobre les muntanyes per fora-
gitar els esperits malignes i es creia que les 
ànimes dels morts visitaven les seves antigues 
cases per intentar trobar un cos on habitar, 
acompanyades de bruixes i esperits. Per això 
no s’encenia cap llum a les cases i la gent es 
vestia com a bruixes o dimonis per tal que cap 
ànima volgués habitar el seu cos.

Al segle VII, el cristianisme va adoptar 
aquesta celebració en record dels difunts i 
en el segle IX, el papa Gregori IV la ins-
titucionalitzà per al dia 1 de novembre. A 
Bretanya, Escòcia i Irlanda es mantingué en 
el 31 d’octubre, i per aquest motiu passà a 
ser anomenada All Hallows Eve (vigília de 
Tots Sants), expressió que amb el temps es 
convertí en Halloween. Al segle XIX, els 
immigrants irlandesos portaren cap als Estats 

Units aquesta celebració amb jocs infantils 
que la complementaven.

El Samhain coincidia en una època de 
finalització de collites i aquest mateix motiu 
va donar peu a celebracions diverses arreu. El 
mateix cristianisme va demanar abstinència de 
menjar carn per a la festa dels difunts i això va 
donar lloc al sorgiment de menjars elaborats 
amb productes vegetals d’aquella època de 
l’any. Sembla que la mateixa Castanyada res-
pon a aquesta prohibició i per això no incor-
pora cap àpat amb carn. Per altra banda, arreu 
de Catalunya, amb el pas dels anys, es va anar 
incorporant a la festivitat el toc de campanes 
en honor als morts. Els campaners les feien 
repicar fins a la matinada i per aquest motiu 
se’ls portava menjars propis d’aquella època 
de l’any, com castanyes i moniatos. Segons 
Joan Amades, en algunes èpoques els padrins 
obsequiaven els seus fillols amb panellets, 
l’altre menjar típic d’aquests dies, igual que 
per Pasqua els regalaven la mona.

Fins i tot la carbassa buida que avui dia 
definim com una tradició americana prové 
d’aquesta celebració celta de record als difunts 
i, alhora, d’una intenció de fer por, ja que ori-
ginàriament recordava els enemics morts.

El refranyer català, però, ens parla sobre-
tot del temps propi d’aquesta època de l’any 
(com a mínim, fins fa uns anys) i dels menjars 
que acompanyen la celebració: per Tots Sants, 
castanyes i mocadors grans; per Tots Sants, 
castanyes i cargols amb banyes; per Tots 
Sants, castanyes i panellets, o per Tots Sants, 
murtons i glans, cama-seques i esclata-sangs.

Dit això, que cadascú triï la seva mane-
ra de celebrar Tots Sants, però sapiguem 
que l’origen de la nostra Castanyada i el 
Halloween anglosaxó comparteixen origen.

Servei Local de Català 
de Molins de Rei

Castanyada o Halloween?
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És un plaer per a mi escriure 
aquest article, record també 
de la meva infància, i poder 
recordar aquelles vivències 
de 60 anys enrere. El Teatre 
Flecha de can Castellví va 
sorgir fruit de l’empenta, 
creativitat i ganes de fer 
coses noves per part dels 
seus promotors, els ger-
mans Agustí, Josep i Elvira 
Castellví, així com del seu 
bon amic Ramon Canalías. 
El germà més petit de tots 
ells, el Vicenç, en aquella 
època tenia 7 anys i només 
hi anava com a espectador.

Aquest teatre era descone-
gut per a la majoria de gent 
del poble, però sí que se’n 
parlava molt als voltants del 
barri de can Samaranch (tal 
com es deia popularment), 
que englobava els carrers 
Samaranch, Pintor Fortuny i 
Anselm Clavé.

Va ser un lloc d’esbarjo, 
muntat i dirigit per nois i 
perquè el gaudissin els nois i 
noies. Allà no hi anaven les 
persones grans. Les edats 
dels que hi solíem assistir 
com a espectadors, fins i tot 
les dels actors, anaven dels 
7 anys dels més petits fins 
als 13, 14 i 15 anys dels més 
grans. El teatre estava situat 
dins de la casa pairal de can 
Castellví, a la cruïlla dels 
carrers Samaranch i Anselm 
Clavé. 

El teatre es va instal·lar 
dins d’un local que hi ha 
en un costat del seu ampli 
pati, que tenia l’entrada per 
la porta existent al carrer 
Anselm Clavé número 4 
i antigament era l’entrada 
dels cavalls i els carros de la casa pairal. 

Tenia forma allargada i disposava de 3 finestres a la part que donava 
al jardí, amb una única porta d’accés. Al fons hi havia l’escenari amb 
unes cortines. La platea disposava d’uns bancs per seure que consistien 
en uns taulons allargats posats sobre uns cavallets i al darrere hi havia, en 
un lateral, un cadafal elevat on se situaven unes cadires que feien servir 
com a llotja.

Aquest teatre va estar funcionant durant tres anys –1959, 1960 i 1961–, 
en l’època en què els nois i les noies fèiem les vacances del cole, és a dir, 
juliol, agost i setembre. La majoria anàvem al Col·legi Alfons XIII, als 
Padres i a les Monges, i quasi tots érem companys de jocs al carrer, tan 
típics en aquella època en què hi havia poques joguines. Recordo que els 
nens jugàvem a la baldufa, a bales, a talons, al cavall fort, a gepes, a cuit 
amagar, etc. i les nenes, amb les seves nines, la xarranca, a saltar a corda, 
etc. Això sí, tots esperàvem que arribés el dissabte a la tarda per anar tots 
plegats a divertir-nos al Teatre Flecha.

Recordo demanar als pares els diners per poder comprar l’entrada, que 
costava 0,50 cèntims, i alguns cèntims més per anar a la botiga de cal 
Riera a comprar uns caramels, per tot seguit anar a fer cua a la porta a 
esperar que obrissin i entrar a buscar el millor lloc.

Gràcies a l’amic Agustí Castellví, que tenia guardada en una carpeta 
tota la documentació que va anar recopilant en aquella època i que ha 
tingut l’amabilitat de deixar-me-la per poder escriure aquest article.  

D’on va sorgir el nom de Teatre Flecha i per quin motiu, no se sap. Els 

va fer gràcia, els va agradar 
i així va quedar, sense cap 
motiu justificat.

En els espectacles que 
s’hi feien, els actors prin-
cipals eren els germans 
Castellví i en Ramon 
Canalías, però també n’hi 
havia d’altres que sovint 
actuaven amb ells, com 
el Pere García, el Miquel 
Costa, el Joan Anton Vives 
i la Pepita Ambrós. 

També es van preocupar 
de confeccionar una llista 
amb els nois i les noies que 
anaven al seu teatre més 
assíduament (una espècie de 
llista de clients). Fullejant 
aquesta llista he trobat 
noms bastant coneguts, 
com, per exemple: Pepita 
Ambrós, Anna M. Rius, 
Immaculada Brull, Maria 
Matías, Salvador Campañà, 
Jordi Riba, Miquel Costa, 
Pere Tarragó, Ton Aguiló, 
Pere García, Jesús Barceló, 
Magí Brull i jo mateix, 
Vicenç Joan.

La primera temporada, 
l’any 1959, hi varen fer 
9 activitats, des de juli-
ol fins a setembre, amb 
funcions de teatre, desfi-
lada de models, cine en 
sombras (ombres xineses 
amb actors), ball, acudits i 
pallassos. L’activitat que va 
resultar més concorreguda, 
amb 32 assistents, va ser 
la desfilada de models i el 
gran ball, que va deixar uns 
ingressos de 16 pessetes de 
taquilla.

La segona temporada, 
l’any 1960, va ser la més 
reeixida i rellevant, amb 23 

activitats, també des de juliol fins a setembre. Aquesta temporada s’hi van 
incorporar, a més, les famoses sessions de cinema i algunes rifes. Aquest 
any va augmentar el nombre d’assistents a cada acte programat.

Finalment, l’última temporada, l’any 1961, va ser molt reduïda a causa 
del fet que els germans Castellví es varen incorporar a l’Agrupament 
Escolta Jaume Vicens Vives al mes d’agost i només varen fer 4 sessions 
de cinema i 4 de titelles.

A les funcions de teatre, com que eren obres molt curtes, sempre es 
representaven dues obres i els guions eren escrits per ells mateixos. Hi 
posaven títols que fossin impactants per als nois, com, per exemple: 
El quinteto de la muerte, El fantasma de Canterville, Nerón y su hijo 
Napoleón, Salomón y la reina de Saba, El penúltimo cuplé, etc.

Les pel·lícules eren de 9,5 mm i les llogaven a Barcelona, a la popular 
botiga de les Rambles El Cine Familiar. El seu pare era l’encarregat d’anar 
a llogar-les i, passats uns dies, retornar-les, tot anant amb el tren.

Per finalitzar, voldria recordar que també es varen fer algunes sessions 
de ball amb una radiogramola amb el seu gran i espectacular altaveu (que 
encara conserven avui dia) i uns discos d’aquells anomenats de pedra.

Els nois podien fer una dedicatòria d’alguna cançó per un preu de 0,10 
cèntims. I com que a aquell jovent els costava una miqueta de sortir els 
primers a ballar, es regalaven dues entrades per a la propera sessió a la 
primera parella que es decidia a sortir a ballar. 

Vicenç Joan Camps

El Teatre Flecha

1960 -  Cartell dibuixat a mà 
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Des que el 1975 el Marroc 
va ocupar el Sàhara 
Occidental espanyol, va 
començar un conflicte 
armat entre el Marroc i el 
Front Polisario, que lluitava 
per l’autodeterminació del 
territori ocupat, i la pobla-
ció sahrauí es va veure obli-
gada a fugir massivament. 
Molts d’aquests sahrauís 
es van establir al sud del 
desert algerià de Tindouf 
en cinc campaments que 
porten els noms de les ciu-
tats d’origen d’on es van 
exiliar: El Aaiún, Smara, 
Auserd, Dajla i Bojador. 
Actualment, aquest tema 
roman en l’oblit i en un 
silenci internacional inex-
plicable.

Aquest estiu, set famílies 
molinenques hem acollit 
set nens i nenes provinents 
d’aquests camps de refu-
giats sahrauís: el Mahmud, 
la Mariam, l’Ahmed, el 
Mohamed-Fadel, la Matu, 
l’Anna i l’Enguia-Khadidja 
han estat els set infants aco-
llits a Molins de Rei.

“Vacances en pau” és 
un projecte amb el qual es 
pretén que els infants surtin 
dels campaments durant els 
dos mesos més durs d’estiu, 
quan s’arriben a agafar 
unes temperatures extremes 
i les condicions de vida 
són realment precàries. Tot 
això és possible gràcies a 
l’associació Molins de Rei 
amb el Sàhara, el Grup de 
Famílies Acollidores i la 
Regidoria de Cooperació 
de l’Ajuntament de 
Molins de Rei (el viatge 
dels nens corre a càrrec 
de l’Ajuntament i també 
ofereix casal gratuït per a 
les famílies que necessitin 
d’aquest servei). Catalunya 
acull uns 500 nens i nenes 
sahrauís, i el projecte fun-
ciona des del 1994.

Per les seves condicions 
i entorn de vida, arriben 

amb moltes carències ali-
mentàries i sanitàries: anè-
mies, malnutrició, manca 
d’higiene bucal amb les 
seves conseqüències, com 
càries, infeccions... Per 
això, un cop aquí, se’ls 
fan les revisions mèdiques 
necessàries, es reforça la 
seva alimentació i, si fos 
pertinent, es fan tractaments 
de les seves malalties. Però, 
per sobre de tot, intentem 
que passin un estiu ino-
blidable convivint entre 
nosaltres.

Aquest any s’ha orga-
nitzat un acte a Molins de 
Rei, la Festa Solidària amb 
el Sàhara, una Trobada 
d’Infants Sahrauís acollits 
a Catalunya que es va cele-
brar a Girona i diverses 
trobades setmanals entre 
les famílies i els infants de 
Molins de Rei.

La primera, la vam orga-
nitzar el dia 19 de juliol a la 
plaça del Palau i hi va haver 
tallers de circ, una tómbola, 
parlaments, la presentació 
del llibre Batecs, d’Eva 
González, Joana Vallès i 
Quim Vinyes, es va orga-
nitzar un sopar solidari i al 
final de l’acte hi va haver 
un Cabaret de Circ. Aquesta 
festa es va poder fer gràcies 
a la col·laboració desinte-
ressada dels molts come-
rços de Molins de Rei que 
van oferir els seus produc-
tes per sortejar a la tómbola 
i del grup de circ Giravolt. 
Els beneficis que es van 
aconseguir es van repartir 
entre els infants sahrauís 
per tal que tornessin als 
campaments amb diners i 
material escolar.

L’altra gran trobada va 
ser a Girona. Va ser sona-
da. Ens vam ajuntar totes 
les famílies acollidores dels 
quasi 500 nens i nenes de 
tot Catalunya. Ens vam 
concentrar per escoltar els 
parlaments reivindicatius 

per la llibertat i la causa del 
poble sahrauí i després vam 
fer una cercavila pel cen-
tre de Girona fins al parc 
de la Devesa, on s’havien 
organitzat un munt de jocs, 
inflables, tallers, circ, un 
espectacle de màgia i un 
concert. Vam passar un dia 
molt agradable i vam dinar 
al mateix parc.

Les altres trobades han 
estat a diferents llocs d’aquí 
Molins de Rei, com ara  
la piscina o la Federació. 
Malgrat que aquestes ja no 
eren multitudinàries, ens ho 
vam passar genial i així, els 
nens acollits es retrobaven 
amb els seus companys un 
o dos cops per setmana.

Us he fet cinc cèntims 
del que és aquest projec-
te de “Vacances en Pau”, 
però el que realment impor-
ta és poder acollir, con-
viure, conèixer la situació 
d’aquestes persones i des 
d’aquí poder reivindicar els 
seus drets fonamentals.

La nostra experiència 
personal com a família 
acollidora ha estat boníssi-
ma. Hem tingut durant dos 
mesos la Khadidja-Enguia, 
una nena de dotze anys 
encantadora, agraïda i res-

ponsable. Des del primer 
dia vam connectar i ha estat 
una “germana-companya” 
per a la nostra filla. Ens ha 
fet reflexionar moltíssim a 
tots tres de la seva situació, 
la seva cultura i la seva 
religió. Hem tingut moltes 
converses interessants dels 
diferents punts de vista de 
la nostra cultura i religió.

El Mahmud, la Mariam, 
l’Ahmed, el Mohamed-
Fadel, la Matu, l’Anna i 
l’Enguia-Khadidja ja han 
tornat als campaments de 
refugiats amb les seves 
famílies; ja ha passat el 
temps de jocs, gelats, banys 
a la platja i a la piscina, des-
cobrir el cinema o el parc 
d’atraccions, de compartir 
la nostra forma de vida, 
una alimentació equilibra-
da, però han pogut passar 
un revisió mèdica, dental, 
òptica... que els ha fet retor-
nar a casa seva en millors 

condicions i han marxat 
amb els equipatges plens 
de medicaments, roba per 
a l’hivern, material de pri-
mera necessitat i aliments. 
Però del que estem con-
vençuts és que el seu cor ha 
tornat ple d’alegria i expe-
riències compartides amb 
nosaltres, les seves famílies 
d’acollida.

Per acabar, m’agradaria 
fer una crida a tots els moli-
nencs i molinenques perquè 
s’animin a acollir aquests 
infants el proper any i a fer-
los feliços. No fa falta fer 
res en especial, simplement 
fer sentir la criatura com 
un membre més de la teva 
família i, sobretot, respectar 
la seva cultura i religió. Si 
hi esteu interessats, només 
us heu de posar en contacte 
amb l’Associació Molins 
de Rei amb el Sàhara: saha-
ramolins@hotmail.com.

Glòria Rossi Campoy

Vacances en pau 2019
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M TERESA MARIA-
NO (M.T.M.): Margarida, 
com vas saber que t’agra-
dava cantar?

MARGARIDA CASA-
DESÚS (M.C.): No sé 
quan. A casa érem 7 ger-
mans i jo, la petita. Suposo 
que de sentir cantar els 
altres també cantava. Solia 
anar amb el meu pare, que 
li donaven invitacions, a un 
concurs de cant i a sarsuela; 
a casa no hi havia ràdio. 
Hem de tenir en compte que 
era la postguerra hi havia 
privacions de tot tipus. Es 
pot dir que vaig entrar a 
la música una mica per la 
porta gran: òpera i sarsuela. 
Per a mi era normal.  

M.T.M.: Quina ha 
estat la teva trajectòria 
fins a arribar al moment 
actual?

M.C.: Com deia, sem-
pre m’ha agradat el cant i 
la música, però tenia una 
assignatura pendent i era 
aprendre música. Això de 
veure solfa i no saber-la 
interpretar em sabia molt 
greu. Ho he fet de gran, 
aquí a Molins de Rei, amb 
prop de 40 anys, i no em 
sap gens de greu; al contra-
ri, això d’agafar una solfa i 
poder-la interpretar, i sobre 
el piano treure una música 
sempre m’havia fet molta 
il·lusió, i ho vaig aconse-
guir.

M.T.M.: Has fet cant?
M.C.: Sí, al temps que 

estudiava solfa i una mica 
de piano vaig fer cant. Era 
feliç cantant àries d’òpera. 
Era el que tocava. Els estu-
dis els vaig fer a l’Escola 
de Música de Molins de 
Rei i els exàmens finals 
al Conservatori Municipal 
de Barcelona. Vaig fer tres 
cursos i els vaig superar 
amb un notable.

M.T.M.: Em sembla 
que ets una persona que 
es dedica en cos i ànima 
a la música, ja que fas 

dos programes a la ràdio: 
“Veu” i “Concert”; per 
cert, tots dos de música 
clàssica i de molta qua-
litat, al meu entendre. 
Des de fa anys, quan els 
escolto, sempre em fa la 
impressió, pel teu to de 
veu alegre, càlid, dinàmic 
i jovial, que vas començar 
ahir. Fas els programes 
amb un entusiasme! No te 
n’has cansat?

M.C.: No, si me n’hagués 
cansat, ja hauria plegat. No 
em canso de parlar d’una 
cosa que m’agrada, i a més 
és un servei. Com que hi 
ha moltes persones a qui 
els agrada i els segueixen, 
encara em fa més il·lusió 
parlar de música. No par-
laré mai d’una cosa de què 
no entenc, però de música, 
poc o molt, sí que hi entenc 
i m’agrada poder-ne parlar. 
M’has dit que em dedico en 
cos i ànima a la música. No 
és ben bé així. La música, 
per a mi és un complement: 
tinc família, soc esposa, soc 
mare, soc àvia. M’agrada 
molt la vida familiar: soc 
la que faig els panellets, els 
pastissos... La música, com 
acabo de dir, per a mi és 
un complement molt bonic 
i hi ha moments en què 
m’ajuda. Poso una música 
d’aquestes que m’agraden o 
un cant que és allà, on més 
em veig jo, i això m’anima 
molt. 

M.T.M.: Però tens 
molts coneixements de 
música...

M.C.: Saps allò que 
duien que sabe más el 
diablo por viejo que por 
diablo? Porto molts anys 
escoltant música. A més, 
com que tinc aquest com-
promís, els dilluns i els 
diumenges amb “Veu” i  
“Concert”, m’agrada saber 
de què parlo, em documen-
to i de mica en mica, amb 
30 anys, doncs n’aprens.

M.T.M.: A més, també 

portes els cants de 
l’església. Com ha estat?

M.C.: Com he dit abans, 
estudiava cant a l’Escola 
de Música de Molins de 
Rei, fundada per en Julià 
Canals. Ell tocava l’òrgan a 
l’església i, normalment, els 
diumenges portava els cants 
(però si cantes no toques). 
Aleshores, un dia, com que 
em veia per l’escola i sabia 
que cantava, em va dir, i 
ho recordo molt bé perquè 
era el dia en què havien de 
fer la unció als malalts: “Si 
tu vinguessis, jo tocaria i 
tu cantaries”. Em va cos-
tar molt decidir-me, perquè 
em semblava que allò era 
una cosa ”molt gran” (i 
ara vaig tan segura!), però 
vaig dir que sí. Aleshores, 
en acabar, algunes perso-
nes se’m van apropar per 
felicitar-me, tot destacant 
que hi havia hagut ordre. 
I a partir d’aquest moment 
vam decidir quedar-nos 
aquí a l’església de Molins 
de Rei, on ja participava 
com a catequista des de feia 
molts anys, però els diu-
menges havíem anat molt a 
Montserrat i a Castellbisbal 
a veure en Jaume Grané. I 
des d’aleshores que porto 
els cants de l’església. He 
de dir que vaig començar 
perquè el Julià em donava 
el to i començava; si no, 
així per les bones m’hagués 
costat més, però ja  fa 30 
anys.

M.T.M.: Ets directo-
ra del cor parroquial de 
l’església Sant Miquel 
de Molins de Rei, des de 
quan? 

M.C.: Des de fa 8 anys.
M.T.M.: Què significa 

per a tu portar el cor?
M.C.: Em fa molta 

il·lusió. Això de portar un 
cor sembla qui sap què. 
A mi m’agrada més cantar 
que dirigir, però algú ho ha 
de fer. En aquest punt haig 
de dir, com ja saps i molta 
gent també, que a mi el 
càncer també em va visitar 
i quan aquest “senyor càn-
cer” et ve a visitar, no saps 
mai per on sortirà. 

Havia pensat moltes 
vegades que no hi havia 
ningú que em seguís si jo 
faltava o em passava que 
no podia continuar cantant. 

Aquesta idea feia temps que 
la tenia al cap, però en tenir 
el càncer em vaig decidir. 
Llavors, ho vaig parlar amb 
mossèn Xavier, que em va 
dir que sí a la primera: 
només era fer els cants de 
l’església, el que es canta 
per a la comunió. 

Aleshores només calia 
trobar una colla que ho can-
téssim. Paral·lelament amb 
això i per buscar una mica 
de descans, en haver de 
passar per la quimio, que és 
una miqueta dura o bastant, 
vaig anar a fer uns cur-
sets de cant, més ben dit, 
una trobada d’animadors 
de cants de l’església a 
Montserrat. M’hi vaig tro-
bar molt bé i encara ara 
vaig a les trobades cada 
any. Allò va ser una altra 
empenta, per dir-ho així, 
i vaig agafar més ganes 
d’ensenyar. 

Com que ara tu també 
vens, saps que cantem 
cançons de Montserrat, però 
a més de la litúrgia normal 
del llibret dels cants, fem 
coses diferents, per exem-
ple, “el Senyor és el meu 

pastor”, del pare Gregori 
Estrada, i d’altres. També 
estic contenta perquè s’ha 
format un cor amb molta 
germanor. Sé que als que 
veniu us agrada molt, però 
jo sóc la primera que haig 
d’estar-los agraïda perquè 
m’hi trobo molt bé, molt 
ben acollida. Ja ho sabeu, 
si algú s’anima i vol venir 
els dilluns, de 7 a 8 del ves-
pre, tenim l’assaig i sempre 
sereu benvinguts. 

M.T.M.: Em sembla 
que tens una anècdota per 
explicar-nos... 

M.C.: Sí, un rector de 
Barcelona va dir “tothom ha 
de cantar i si no teniu més 
bona veu, us queixeu a Déu, 
perquè no us en dona una 
de millor, però tothom ha 
de cantar”. Hi estic comple-
tament d’acord. És diferent 
quan cantem l’exemple que 
he posat del pare Gregori 
o d’altres. És lògic que en 
aquests moments només ho 
faci el cor, perquè portem 
assajos i més assajos, però 
en les altres cançons, si un 
no arriba a dalt, que baixi 
cap a baix. L’important és 

Margarida Casadesús, col·laboradora de Ràdio Molins de Rei

“A banda d’aprendre solfa 
l’ideal és saber escoltar música”
A la Margarida Casadesús, la majoria de lectors d’El 
Llaç ja la coneixeu, perquè porta molts anys a Ràdio 
Molins de Rei oferint-nos bons programes de música 
clàssica. A PICAM hem volgut entrevistar-la perquè ens 
expliqui quina és la seva experiència en relació amb la 
música. Des de la nostra associació creiem, convençuda-
ment, que la música té molt a veure amb la salut, ja que 
influeix en l’estat d’ànim i modifica, a través seu, altres 
aspectes de la vida de les persones.
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cantar. 
M.T.M.: Tot el que fas, 

ho fas amb joia i amb 
afany de continuar. Això 
t’ho has imposat o et surt 
espontàniament?

M.C.: Són petits volun-
tariats dels quals Catalunya 
n’està plena i sobretot a 
Barcelona, i a mi em surt 
fer aquest. A la parròquia 
veig persones que van a 
visitar malalts, per exem-
ple. Totes aquestes feines 
les admiro moltíssim. En 
canvi, hi ha d’altres que 
diuen: “mira que bé, amb 
els cants, els oficis queden 
més bé”. Tots ens comple-
mentem; per tant, no ho 
faig com una obligació, 
sinó que ho faig de cor.

M.T.M.: La gent abans 
cantava fins i tot a la 
dutxa, a tot arreu. Ara, la 
gent escolta molta música 
però no canta?

M.C.: Jo encara canto 
per casa. No és que no 
es canti, però ara quan el 
jovent es troba, canta en 
anglès. Aquelles sortides 

que es feien anys enrere 
quan anàvem d’excursió i 
cantàvem ja no es fan. Ara 
és molt diferent. 

M.T.M.: Creus que a 
les escoles es treballa prou 
la música com a emoció?

M.C.: No sé com es tre-
balla la música avui dia, 
però no crec que es treba-
lli gaire. Penso que l’ideal 
per a la música, a part que 
t’ensenyin solfa, que hauria 
de ser obligatori, és poder-
la escoltar. L’audició és 
molt important. No tothom 
ha de ser bon pianista, ni 
bon llegidor de solfes, però 
escoltar és molt, però que 
molt, important.

M.T.M.: A PICAM, 
com ja saps, tenim molt 
en compte la prevenció 
del càncer i els hàbits 
saludables. Quin con-
sell donaries, des de les 
teves vivències musicals, 
a les persones perquè 
s’emocionin i vibrin amb 
la música, que sens dubte 
dona molt a canvi de res?  

M.C.: Que escol-

tin MÚSICA, que escol-
tin molta música, perquè 
l’ideal és això, poder escol-
tar molt i poder escollir. 
A vegades em diuen: “a 
tu només t’agrada això”. 
No, és que he tingut la 
llibertat de poder escollir. 
Perquè quan era joveneta, 
quan vaig començar, és 
el que t’he dit abans, no 

teníem ràdio i vaig escoltar 
clàssica, però després vaig 
sentir els discos sol·licitats. 
I quan nosaltres vam ballar, 
vull dir el meu marit i jo, 
que vam fundar un esbart 
a Barcelona, el Mare 
Nostrum, i fèiem sortides, 
sempre cantàvem cançons.

La música és molt boni-
ca, però també diria que 

mirin d’assessorar-se del 
tipus de música. Perquè, 
per exemple, la música 
d’avui dia és tan forta que 
millor buscar una mica més 
enllà –Mozart, Beethoven 
o Chopin, si els agrada el 
piano– i que n’escoltin una 
miqueta cada dia. Veuran 
com els agradarà i el que 
els aportarà.

La ploma era una mesura per a cabals 

d’aigua molt poc precisa i que varia-

va prou segons la contrada. Es tracta-

va d’una referència acordada, ja que, a 

la realitat, el subministrament era molt 

variable.

El cabal es mesurava amb un plomer, 

que incloïa un joc de forats calibrats.

La definició de plomer seria: ‘enginy 

amb diferents forats calculats per poder 

donar els litres d’aigua acordats amb 

cada client de la companyia’.

Es tractava d’un sistema molt primitiu 

que, a més a més, patia l’inconvenient 

que quan el dipòsit del consumidor 

era ben ple, l’aigua sobrera queia pel 

sobreeixidor i anava al desguàs.

Cada orifici era d’un cabal concretat. 

Normalment anava gravat en la mateixa 

placa i, amb l’ajut d’uns taps, el plomer 

podia ser ajustat a la quantitat d’aigua 

que menava i d’aquesta forma es podien 

calcular els litres o els metres cúbics 

subministrats.

També es feien trampes. L’enganyifa 

era molt simple: amb una llima adequa-

da es feien unes passades discretes per 

l’interior del tub i així passava més aigua. 

Quan arribava el vigilant de la compan-

yia, de seguida se n’adonava.

Fins no fa gaire a Catalunya es feia 

servir aquesta mida pertot arreu. Cada 

poble tenia la seva ploma d’aigua.

L’aigua depurada era conduïda per les 

canonades i, per gravetat, arribava fins 

als repartidors, uns artefactes anomenats 

torres o plomers, que rebien l’aigua.

La mesura d’aigua era la ploma de 

peu, mesura tradicional catalana, una 

denominació que té el seu fonament en 

el cabal d’aigua que podia passar durant 

un dia per una boca d’un diàmetre equi-

valent al de la canya d’una ploma d’au. 

A Terrassa equivalia a un cabal de 2.000 

litres diaris; a Barcelona, a un cabal de 

2.200 litres diaris; a Lleida, a un cabal de 

2.160 litres diaris; a Reus, a un cabal de 

2.459 litres diaris; a Valls, a un cabal de 

2.459 litres diaris, i a Mataró, a un cabal 

de 7.405 litres diaris.

Francesc Lucas i Noguera

A voltes amb l’aigua
Acabar en aigua de figues: acabar malament
Anar aigua avall: decaure, perdre’s
Anar-se’n a l’aigua: fracassar
Assemblar-se com dues gotes d’aigua: ésser idèntics
Ballar l’aigua als ulls: fer promeses molt falagueres 
però que no es compliran mai
Canviar l’aigua de les olives: fer un pipí
Caure aigua per l’amor de Déu: ploure molt
Ésser clar com l’aigua: ser evident
Ésser del ram de l’aigua: ser homosexual
Ésser home a l’aigua: trobar-se en situació 
desesperada
Estar amb l’aigua fins al coll: trobar-se en situació 
desesperada
Trobar-se com el peix a l’aigua: estar en el seu 
ambient
Fer-se la boca aigua: delir-se
Fer venir l’aigua a la boca: despertar l’apetit 
d’assaborir quelcom
Garbellar l’aigua: fer feina en va
Mudar l’aigua al canari: orinar
Negar-se en poca aigua: desanimar-se a les prime-
res adversitats
Ofegar-se en un got d’aigua: desanimar-se a les 
primeres de canvi
Mai diguis d’aquesta aigua no en beuré: acceptar 
una possibilitat
No tornar-se aigua la sang: mantenir el parentiu
No trobar aigua al mar: ser un inepte
Passar per aigua: deslluir
Pescar en aigua tèrbola: treure profit d’una situació 
anormal
Pixar aigua beneita: ser un beat
Portar aigua al mar: perdre el temps
Portar aigua al seu molí: beneficiar-se d’alguna cosa
Tirar aigua al mar: fer feina en va

Francesc Lucas i Noguera

La ploma d’aigua
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Renfe ha adjudicat per fi 
les obres de millora de 
l’estació de Molins de Rei, 
unes actuacions que comp-
taran amb un pressupost 
de 5,09 milions d’euros i 
que permetran que l’estació 
sigui totalment accessible. 
Els treballs començaran 
abans d’acabar l’any i tenen 
un termini d’execució pre-
vist de 14 mesos. Per tant, 
si el calendari es compleix, 
l’estació estaria completa-
ment remodelada la prima-
vera del 2021.

L’anunci el va fer la 
delegada del Govern espa-
nyol a Catalunya, Teresa 
Cunillera, en una visita ins-
titucional a la vila, acom-
panyada de la directora 
de Rodalies de Catalunya, 
Mayte Castillo; el director 
general de Transports de la 
Generalitat, Pere Padrosa, i 
l’alcalde de la vila.

El projecte preveu 
instal·lar quatre ascensors 
d’accés a les andanes, ade-
quar i renovar les escales, 

allargar les andanes fins als 
200 metres, instal·lar nova 
pavimentació i vorada, 
millorar la il·luminació del 
vestíbul i les andanes (que 
comptarien també amb un 
nou encaminat) i noves 
marquesines. Una altra de 
les actuacions previstes és 
la creació d’una nova zona 
d’atenció i informació a 
l’usuari.

L’Ajuntament assegu-
ra que les obres es faran 
sense provocar alteracions 
del servei. Part de les actu-
acions es faran en horari 
nocturn, però s’habilita-
ran mesures per reduir les 
molèsties sobre el veïnat 
més proper a les vies.

Aquestes millores s’em-
marquen en el Pla d’Estaci-
ons de Renfe per a rodalies 
de Barcelona. De fet, la de 
Molins de Rei és la inversió 
més important de la prime-
ra fase.

L’estació de Molins 
de Rei és la segona esta-
ció del país després de la 

de Mataró. Compta amb 
serveis de les línies R1 i 

R4 i diàriament la utilitzen 
10.072 viatgers de mitjana 

en dia laborable.
Redacció

Les obres per millorar l’accessibilitat de 
l’estació de Renfe començaran abans d’acabar l’any

Deixadesa en el pas soterrat  
En el pas soterrat de les vies del tren que enllaça la 
plaça de l’Estació amb el carrer de Sant Antoni M. 
Claret, des de ja fa bastants dies hi pengen unes bran-
ques d’esbarzers, les punxes dels quals poden fer mal 
a més d’un vianant. I és que les branques són cada cop 
més llargues i arriben a la cara de les persones que 
transiten per aquest lloc. 

No sabem qui és l’encarregat de fer el manteniment 
d’aquest pas, si l´Ajuntament o RENFE, però costa 
molt poc tenir-lo en bones condicions.

Text i foto: Vicenç Joan Camps

La passarel·la que creua la via del tren i que uneix el carrer Roger de Llúria amb la 
zona del Poliesportiu Municipal disposa de dos ascensors en el carrer Roger de Llúria 
per evitar haver de pujar escales. En el moment de redactar aquesta informació, 22 
d’octubre, cap dels dos funcionava.

Segons expliquen alguns dels seus usuaris habituals, un d’ells està avariat des del 
mes de novembre de l’any passat, gairebé fa un any, i l’altre, des de mitjan setembre 
funciona a estones i de forma defectuosa.

Amb data 10 d’octubre, operaris de l’Ajuntament van penjar uns cartells informant 
que aquest segon ascensor no funcionava, però, per ser precisos, haurien d’haver posat 
que cap dels dos ascensors funcionava.

En una mitja hora, des de les 17.45 h fins a les 18.15 h, aquest cronista ha pogut 
observar com dues senyores d’avançada edat que el volien fer servir han hagut de 
pujar a peu escales amunt; tres parelles amb els cotxets amb els nens petits han hagut 
de baixar per les escales, carregant les mares els infants a coll i els pares, carregant els 
cotxets fins a arribar a baix. Això sí, tots ells renegant pel mal servei dels ascensors.

Aquesta situació porta molts problemes, ja que les persones més grans els fan servir 
molt sovint, així com les persones que van amb els seus carretons de la compra o les 
mares que porten els cotxets amb els fills petits i es troben amb un gran problema per 
poder pujar les escales que condueixen a dalt de la passarel·la.

Es fa difícil d’entendre que en un poble com Molins de Rei hi hagi dos ascensors 
en aquest lloc i a dia d’avui, no funcioni cap dels dos.

Text i fotos: Vicenç Joan Camps

Els ascensors per accedir a la passarel·la 
que creua les vies del tren no donen servei

Josep Ferrer
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L’Ajuntament ha apro-
vat per àmplia majoria 
una moció presentada per 
Òmnium Cultural, ANC i 
Ateneu Mulei en la qual es 
demana que es torni a posar 
a la façana de la Casa de 
la Vila una pancarta gran a 
favor de l’alliberament dels 
presos polítics. 

Tot i que la pancar-
ta és a les dependències 
municipals des del passat 
3 d’octubre, no es penjarà 
fins després de les eleccions 
del 10 de novembre, segons 
va declarar a Ràdio Molins 

de Rei l’alcalde de la vila, 
el socialista Xavi Paz.

Les entitats que van 
presentar la moció confien 
que l’equip de govern, for-

mat en minoria pel Partit 
Socialista, compleixi amb 
els acords aprovats en el 
Ple de la corporació.

Redacció

Junts per Molins (JxM), el 
nom amb el qual la secció 
local del Partit Demòcrata 
Europeu Català (PDeCAT) 
es va presentar a les darre-
res eleccions municipals, 
està patint una greu crisi 
interna. El possible pacte 
de governabilitat amb el 
Partit Socialista (PSC) n’és 
el motiu. La número 2 de la 
candidatura, Eva Folquer, 
va presentar la dimissió 
com a regidora en el Ple 
del passat 26 de setembre 
i la presidenta de la Secció 
Local del PDeCAT, Núria 
Llop, va deixar el càrrec 
el passat 5 d’octubre en 
desacord amb el pacte de 
governabilitat municipal 
entre socialistes i post-
convergents que semblava 
que els líders de les dues 
formacions, l’alcalde Xavi 
Paz i l’exalcalde Ramon 
Sánchez, tenien tancat 
i enllestit. Per tancar-lo 
només calia una votació 
dels militants del PDeCAT, 
votació que finalment no es 
va arribar a fer.

D’ençà la constitució 
del nou Ajuntament amb 
el govern en minoria dels 
socialistes, Paz i Sánchez 
han fet múltiples troba-
des per perfilar i enllestir 
l’acord, si bé ens consta 
que els socialistes també 
han cercat altres possibles 
aliances. 

El líder postconvergent, 
un dels màxims defensors 
de l’acord, va rebre, a finals 
de juliol, l’aval de la mili-
tància per negociar el pacte, 
una mà estesa no exempta 
de polèmica per les filtra-
cions a simpatitzants, amics 
i coneguts. De fet, el resul-
tat d’aquesta votació no es 
va acabar de fer públic del 
tot, ni tampoc es va expli-
car com va anar el pro-
cés, tot i que es va dir que 

s’elaboraria una nota de 
premsa, comunicat que no 
es va arribar a fer mai. Amb 
tot, però, les negociacions, 
portades personalment per 
Sánchez, van continuar fins 
a arribar a tancar l’acord.

El pacte s’havia de votar 
el dissabte 5 d’octubre, 
però els comicis no es 
van arribar a fer. Segons 
ha pogut saber El Llaç, 
la Direcció Nacional del 
PDeCAT va trucar directa-
ment a Sánchez per dema-
nar que s’aturés el pacte 
i s’ajornés la votació 72 
hores, amb l’argument que 
l’acord tindria conseqüèn-
cies a escala nacional. Els 
mateixos dirigents postcon-
vergents també haurien tru-
cat al PSC per anunciar-los 
que no hi havia pacte. El 
PDeCAT obviava en aques-
ta petició que aquest partit 
té, per exemple, un pacte de 
govern amb els socialistes a 
la Diputació de Barcelona.

En declaracions a Ràdio 
Molins de Rei (RMR), 
Ramon Sánchez va negar 
haver rebut cap mena de 
pressió i va assegurar que 
l’acord s’aparcava per la 
proximitat de la sentència 
contra els líders indepen-
dentistes i socials proces-
sats pel referèndum de l’1 
d’octubre –es va fer pública 
el dilluns 14 d’octubre– i 
per la possible aplicació 
d’un nou 155, motiu que 
va portar l’exalcalde Joan 
Ramon Casals a trencar 
el pacte de govern amb el 
PSC. “El que no podem fer 
és entrar al Govern i que 
després, amb la sentència, 
arribi un 155”, va afirmar 
Sánchez a l’emissora local.

Segons Ramon Sánchez, 
la decisió d’aturar el pacte 
es va prendre en l’àmbit 
local i de forma consen-
suada en una reunió entre 

l’Executiva local del partit, 
els associats i els simpatit-
zants. Tot i que no ha trans-
cendit el contingut fefaent 
d’aquesta trobada, el cert 
és que la presidenta de la 
formació, Núria Llop, va 
presentar la dimissió, una 
renúncia que Sánchez nega 
que tingui a veure amb 
aquests fets.

El líder de JxM, però, 
continua defensant l’acord. 
A la mateixa entrevista a 
RMR va lamentar no haver 
pogut tancar el pacte abans. 
“Sempre dic que Molins 
de Rei ha perdut tres 
mesos”, va afirmar.

En relació amb les pos-
sibles pressions rebudes des 
de la Direcció de PDeCAT, i 
que Sánchez nega, l’alcalde 
Xavi Paz, a RMR, va ser 
més ambigu en afirmar que 
“de trucades n’hi ha sem-
pre”.  

Eva Folquer dimiteix 
com a regidora

En una decisió “mesu-
rada, consensuada i ana-
litzada” i presa de manera 
“serena”, Eva Folquer, de 
JxM, va renunciar a l’acta 
de regidora “per respon-
sabilitat i coherència amb 
mi mateixa”, segons va 
afirmar en el Ple municipal 
del 26 de setembre, en el 
qual va presentar la dimis-
sió.

Tot i que en cap moment 
va voler explicar els motius 
de la seva renúncia, en el 
rerefons hi hauria les nego-
ciacions perquè la formació 
que representava reedités 
el pacte de govern amb el 
PSC. Potser per això, la ja 
exregidora va afirmar en 
el seu discurs que seguirà 
“defensant la llibertat, la 
democràcia i la indepen-
dència de Catalunya”.

Josep Ferrer

El possible pacte amb el Partit Socialista provoca 
una crisi interna a l’antiga Convergència

La pancarta “Llibertat presos polítics” es col·locarà 
després de les eleccions del 10 de novembre

Josep Ferrer



12
núm. 559 octubre 2019

El passat 14 de setembre, 
les Agrupacions de Defensa 
Forestal (ADF) de Catalunya 
van organitzar, per tercer 
any consecutiu, un sopar 
que en aquesta ocasió va 
comptar amb l’assistència 
de Teresa Jordà, consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació.

A l’acte, que es va fer en 
el Foment Cultural i Artístic 
de la vila, i va tenir com 
a amfitrions l’ADF local, 
hi van assistir més de 200 
membres dels diferents cos-
sos que participen en la pre-
venció i extinció d’incendis 

forestals.
Xavier Jovés, presi-

dent del Secretariat de 
Federacions i ADF de 
Catalunya, va posar en valor 
la tasca que han realitzat les 
ADF, especialment en una 
campanya d’estiu que ha 
estat força complicada.

Per la seva banda, la con-
sellera va ressaltar el suport 
que donen a la Generalitat. 
Segons Jordà, les ADF no 
solament estan desplegades 
per tot el territori, sinó que, 
a més a més, hi són pre-
sents.

Redacció

La Diputació de Barcelona, 
en el marc de la Caixa 
de Crèdit, ha concedit a 
l’Ajuntament un crèdit per 
valor de 175.000 euros, que 
es destinaran a finançar una 
part de les obres de les avin-
gudes Barcelona i València.

La Caixa de Crèdit és 
un instrument de coopera-
ció local que té l’objectiu 
d’atorgar crèdits als ajun-
taments, entre altres ens 
públics. Els diners s’han de 

destinar a finançar noves 
inversions, al dèficit en 
inversions executades i 
a les operacions incloses 
en el Pla de Sanejament 
Econòmic i Financer.

L’Ajuntament pot dema-
nar un màxim de 175.000 
euros cada any. El tipus 
d’interès d’aquest crèdit és 
al 0%, amb una amortitza-
ció màxima de 10 anys.

Redacció

Des de fa uns anys, és cada 
vegada més evident a la 
nostra vila la proliferació 
de petits comerços regentats 
per pakistanesos i xinesos. 
Alguns negocis són de nova 
creació i d’altres correspo-
nen a traspassos que, amb 
el pas del temps, els antics 
propietaris han efectuat 
a aquests col·lectius que 
s’estan expandint accelera-
dament tan a Molins de Rei 
com arreu. És un fenomen 
que, d’uns anys en ça, és 
fàcilment observable a la 
majoria de pobles i ciutats 
del nostre país.

Avui dia hi ha moltes 
fruiteries, basars i bars que 
pertanyen als xinesos, així 
com les barberies d’homes, 
les botigues de mòbils i les 
de queviures pertanyen als 
pakistanesos. Sembla que 
cada grup s’hagi especialit-
zat en un tema diferent per 
no molestar-se entre ells.

Actualment, si et tro-
bes amb algun conegut i 
li preguntes: “Noi, on has 
comprat aquestes taronges 
tan maques?”, el més nor-
mal és que et respongui, 
per exemple: “A la botiga 
del xino del carrer Major”, 
perquè no sabem ni el nom 
oficial que té aquella boti-
ga. Dient “la del xino”, ja 
està tot dit!

Això sí que no se’ls pot 
negar: alguns d’ells treba-
llen moltes hores al dia. 
Sempre tenen obert, tan 
diumenges com festius, i 
fan un horari molt extens, ja 
que no tanquen al migdia, 
tenen obert fins ben arriba-
da la nit i, en dies festius, 
sempre et poden solucionar 
alguna emergència domès-
tica.

A vegades es fa difí-
cil d’entendre’s amb ells, 
perquè no entenen gaire el 
que els demanes o no saben 

parlar bé el caste-
llà, perquè de cata-
là res de res! Per 
aquest motiu, quan 
pengen aquells 
cartells amb papers 
de colors cridane-
rs amb les seves 
ofertes o amb els 
preus, sovint estan 
mal escrits, tal 
com ho demostren 
aquestes fotos fetes 
en un d’aquests 
comerços. Potser 

és per això que el seu tracte 
acostuma a ser adust i poc 
afable i costa de trobar-los 
fora del seu àmbit laboral.

Aquestes botigues, a 
l’estiu també tenen una 
cosa en comú: quan hi 
entres a comprar, allà dins 
hi fa força calor, ja que la 
majoria no disposen d’aire 
condicionat.

He fet un recorregut pels 
carrers de la vila per obser-
var aquests establiments. 
A data 20 de setembre de 
2019 he comptabilitzat, 
més o menys, 52 come-
rços regentats per aquests 
col·lectius, distribuïts de la 
següent manera: xinesos, 13 
bars, 9 basars, 2 fruiteries, 
2 restaurants i 2 diversos 
(en total, 28); pakistanesos, 
10 botigues de queviures, 7 
botigues de mòbils, 4 bar-
beries d’homes, 2 kebabs i 
1 bar (en total, 24).

Vicenç Joan Camps

Més de 200 persones participen 
en el sopar de les Agrupacions de 
Defensa Forestal de Catalunya

Préstec de 175.000 euros 
per arranjar la carretera

El comerç local de 
pakistanesos i xinesos

L’Ajuntament ha signat 
diversos acords indivi-
duals de formació profes-
sional dual que permetran 
fer pràctiques a alumnes 
de cicles formatius de grau 
mig i superior dels instituts 
Gabriela Mistral, de Sant 
Vicenç dels Horts, i Bernat el 
Ferrer, de la vila. El conveni 
de col·laboració signat amb 
el Departament d’Educació 

de la Generalitat, amb la 
col·laboració dels dos ins-
tituts, estarà vigent fins al 
2022.

En concret, són sis els 
alumnes que participaran 
enguany en el programa 
i ho faran a les escoles 
bressol municipals. El curs 
2018-19 van ser cinc els 
estudiants que es van bene-
ficiar del projecte. Tots ells 

van desenvolupar la seva 
formació a les escoles bres-
sol municipals i a l’Àrea de 
Serveis Generals de l’Ajun-
tament.

L’objectiu de la formació 
dual és satisfer les necessi-
tats de les empreses i garan-
tir que la formació rebuda 
per l’alumnat cobreixi les 
necessitats del mercat.

Redacció

L’Ajuntament aposta per la formació dual
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“Robem el que havíem 
robat!”. Això és el que 
devien pensar els lladres 
que la matinada del 2 de 
setembre van cometre un 
doble robatori a la vila. 
En el primer intent van ser 
sorpresos in fraganti per 
la Guàrdia Urbana i els 
Mossos d’Esquadra, que 
els van confiscar el mate-
rial sostret, tot i que no 
van ser detinguts perquè 
van fugir cames ajudeu-me. 
Minuts més tard, suposada-
ment, els mateixos lladres 
van recuperar el que havien 
robat. El material seguia 
a l’interior de la mateixa 
furgoneta confiscada pels 
agents, que havia quedat 
sota custòdia policial en 
el Dipòsit Municipal de 
Vehicles, situat en el carrer 
Francesc Layret de la vila.

La primera actuació dels 
lladres va ser en el taller 
mecànic Martí Motor, situat 
en el local 2 del número 6 
del carrer Can Capellans, a 
la zona de Ca la Còrdia, en 
el barri de Riera Bonet. Un 
veí, en sentir soroll, va aler-
tar la policia. Una patrulla 
de la Guàrdia Urbana que 
venia de cobrir un altre ser-
vei s’hi va desplaçar ràpi-
dament i va enxampar els 
lladres quan havien carre-
gat el material robat en una 
furgoneta de lloguer. En 
veure’s sorpresos, els delin-
qüents van poder fugir. Els 
agents no els van poder 
detenir.

Tot i que Martí Montoliu, 
propietari del taller on s’ha-
via comès el robatori, es 
va desplaçar al seu negoci, 
tal com marca el protocol, 
els Mossos d’Esquadra van 
obrir una investigació i es 
van quedar amb el vehi-
cle i amb tot el material 
que hi havia a l’interior 
amb l’objectiu de poder 
treure empremtes digitals 

i identificar els lladres. El 
problema va ser què se’n 
feia de la furgoneta. Segons 
han indicat fonts munici-
pals, com que la furgoneta, 
que havia de ser traslladada 
amb una grua, no podia 
entrar en el dipòsit de vehi-
cles de la policia autonòmi-
ca, es va decidir traslladar-
la al Dipòsit Municipal de 
Vehicles de la vila, situat 
a tot just un quilòmetre del 
taller mecànic objecte del 
robatori.

Acabada aquesta opera-
ció, i quan els agents ja 
havien abandonat el dipò-
sit de vehicles, el material 
que hi havia dins d’aques-
ta furgoneta va ser sostret. 
Suposadament, en van ser 

els autors els mateixos lla-
dres, que, a distància, hauri-
en seguit les maniobres dels 
cossos policials. Per come-
tre aquest segon robatori 
van rebentar els accessos 
d’aquest dipòsit.

En concret, els lladres es 
van endur material valorat 
en uns 28.000 euros. Com 
que el robatori efectiu es va 
produir en unes dependèn-
cies municipals, serà l’as-
segurança de l’Ajuntament 
qui s’haurà de fer càrrec 
de compensar el propietari 
del taller mecànic. A més, 
el consistori també haurà 
d’invertir diners a reparar 
els desperfectes provocats 
en el dipòsit de vehicles.

Josep Ferrer

Després de dies de recer-
ca, els Mossos d’Esquadra 
van detenir al seu domici-
li, a Corbera de Llobregat, 
l’autor de dues agressions 
sexuals (una de consumada 
i una altra en grau de temp-
tativa), comeses a partir de 
la publicació d’un anunci 
d’oferta de feina fals. I és 
que l’agressor captava les 
seves víctimes oferint una  
feina de neteja a través d’un 
portal d’anuncis gratuïts a 
Internet.

Els fets van tenir lloc els 
dies 12 i 16 de setembre al 
Papiol i a Molins de Rei. 
Segons els Mossos d’Es-
quadra, l’home, de 25 anys, 
citava les víctimes, de 20 
i 18 anys, en estacions de 
tren. Després les portava 
amb el seu cotxe fins a una 
zona aïllada i allà les agre-
dia i els robava les pertinen-
ces i el mòbil.

En el primer cas, l’home 
va citar la noia a l’estació 
de tren del Papiol per parlar 
d’una suposada oferta de 
feina. La va fer pujar al 
cotxe i se la va emportar 
fins a l’aparcament d’un 
restaurant, on li va demanar 
mantenir relacions sexuals. 
La noia es va negar i va 
aconseguir fugir.

En el segon cas, la cita 
va tenir lloc a l’estació de 
Rubí. També va fer pujar la 

víctima al cotxe, però amb 
l’excusa d’ensenyar-li on 
treballaria. Va conduir fins 
al polígon de Can Rabella 
de Molins de Rei i darrere 
d’una fàbrica, molt a prop 
del cementiri, la va violar. 
La noia va poder alertar del 
que havia succeït a un vigi-
lant privat d’una empresa 
del polígon.

La investigació va situar 
els agents al darrere d’un 
cotxe de color blanc, pro-
pietat del detingut. També 
van poder establir que era 
el titular del telèfon des 
d’on havia contactat amb 
les noies. Finalment, el 23  
de setembre, els Mossos el 
van arrestar al seu domicili, 
a la localitat de Corbera de 
Llobregat. Tres dies des-
prés, va passar a disposició 
judicial i el jutge en va 
decretar l’ingrés a presó.

L’home ja havia estat 
denunciat penalment l’any 
2017 per un fet semblant 
comès uns mesos abans. La 
noia, en aquell cas, ho va 
posar en coneixement dels 
Mossos i el van denunciar 
per un delicte de sol·licitud 
de favors sexuals a una 
menor.

La investigació continua 
oberta, ja que els Mossos 
creuen que hi podria haver 
més víctimes.      

Redacció

Ingressa a presó el violador 
que captava les víctimes 
amb falsos anuncis de feina

Roben material dins d’una furgoneta 
custodiada en el Dipòsit Municipal de Vehicles

Arran de la vaga mundial 
pel clima del passat 27 de 
setembre, la CUP va pre-
sentar al Ple de setembre 
una moció per declarar 
l'emergència climàtica a 
Molins de Rei.

De fet, l'Ajuntament 
ja es va adherir al Pacte 
d'Alcaldes i Alcaldesses pel 
Clima i Energia l'any 2009. 
Amb aquest gest, el consis-
tori assumia els objectius de 
la UE pel 2030 de reduir les 
emissions de gasos d'efecte 
hivernacle com a mínim en 
un 40%.

Ara, amb aquesta moció, 
l'Ajuntament es compro-
met a aprovar un pla local 
d'adaptació al canvi climàtic 
en un termini de 6 mesos i 
demana que tots els grups 
municipals assumeixin com 
a inqüestionables i innego-
ciables les inversions que 

s'hi preveuen i, en conse-
qüència, es comprome-
tin a executar-les. També 
s'acorda complir tant el Pla 
d'acció supramunicipal per 
la qualitat de l'aire com 
el Pla de qualitat de l'aire 
local.

Altres compromisos que 
es reflecteixen en la moció 
són promoure la reducció 
de l'ús del cotxe, conver-
tir en zona de vianants el 
Centre Vila i ampliar l'illa 
de vianants a altres zones 
del municipi.

La moció va ser aprova-
da amb els vots a favor de 
tots els regidors del consis-
tori, a excepció de 3 mem-
bres del grup municipal de 
Junts per Molins, que van 
votar en contra de pacificar 
el Centre Vila.

Redacció

Declarada l’emergència 
climàtica a la vila

L’ampliació d’aquesta 
prova pilot suposa la incor-
poració de 21 municipis de 
l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB), entre 
els quals Molins de Rei. 
També comporta la inclusió 
de nous mitjans de trans-
port públic i nous models 
d’escúters acreditats.

El metro i els autobusos 
de TMB ja permeten acce-
dir escúters per a persones 

amb mobilitat reduïda amb 
l’acreditació corresponent. 
Ara s’hi afegeixen les líni-
es de Bus Metropolità de 
gestió indirecta de l’AMB i 
les línies del Trambaix i del 
Trambesòs.

La prova pilot té per 
objectiu afavorir l’accessi-
bilitat i l’autonomia de les 
persones amb discapacitat 
i mobilitat reduïda en els 
seus desplaçaments.

Per poder participar-hi, 
cal adreçar-se a l’oficina 
d’atenció al públic de l’Ins-
titut Municipal de Persones 
amb Discapacitat (IMPD) i 
obtenir una acreditació per 
a l’escúter i per a la persona 
que el porta. L’acreditació 
consisteix en un carnet indi-
vidual i una placa numera-
da de color lila, que s’ha de 
col·locar de forma visible a 
l’escúter.             Redacció

Molins de Rei se suma a una prova 
pilot que permetrà l’accés d’escúters 
homologats al transport públic

Vicenç Joan Camps

Vicenç Joan Camps
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De l’1 al 4 d’octubre, 
Molins de Rei ha cele-
brat una nova edició de la 
Setmana del Cor amb acti-
vitats relacionades amb la 
salut cardiovascular i amb 
algunes novetats.

En aquesta edició s’ha 
organitzat un taller de rea-
nimació cardiopulmonar, 
durant el qual els partici-
pants han pogut practicar 
les maniobres de reanima-
ció, l’ús del desfibril·lador 
i la posició de seguretat per 
aprendre algunes nocions 
d’actuació en casos d’emer-
gència cardíaca. També 
s’han fet contes de cuina 
que promovien l’alimen-
tació saludable entre els 

més petits. Enguany, a més, 
setze restaurants de la vila 
han ofert durant tota la set-
mana plats cardiosaludables 
en els seus menús.

La Setmana del Cor 
va cloure, tal com ja és 
habitual, amb el lliurament 
dels premis del concurs de 
dibuix infantil, sota el lema 
“Cuida el teu cor”.

L’objectiu de la Setmana 
del Cor és promocionar i 
sensibilitzar la població en 
els hàbits i un estil de vida 
saludables, així com millo-
rar la qualitat de vida de les 
persones que pateixen una 
malaltia cardiovascular.

Redacció

La protecció de les terres 
agrícoles, l’habitatge de 
lloguer i una mobilitat en 
xarxa són els principals 
neguits de les prop de cin-
quanta persones que van 
participar el passat 25 de 
setembre en el debat ciutadà 
del Pla Director Urbanístic 
(PDU) al Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix 
Llobregat, a Sant Feliu de 
Llobregat. El debat va aple-
gar ciutadans de municipis 
de l’àmbit de la Vall Baixa 
i l’Ordal, entre els quals 
s’inclou Molins de Rei.

A la sessió de treball 
per taules es van tractar 
cinc temes: infraestructura 

verda, cohesió social i habi-
tatge, mobilitat, desenvolu-
pament econòmic i social, i 
cicle de matèria i energia.

El segon debat va tenir 
lloc el passat 8 d’octubre, 
en aquest cas al Prat de 
Llobregat, on es van reunir 
els municipis de l’àmbit del 
Delta del Llobregat i conti-
nu urbà.

Aquests debats formen 
part del procés de parti-
cipació del Pla Director 
Urbanístic (PDU), una eina 
que ha de substituir l’actu-
al Pla General Metropolità 
(PGM), que data de 1976.

Redacció

La Setmana del Cor 
segueix bategant amb 
una cinquena edició

Molins de Rei participa 
en el debat ciutadà del nou 
Pla Director Urbanístic

El carrer Primer de Maig 
ha acollit durant uns quants 
anys les atraccions que 
es posen tant per la Fira 
com per la Festa Major. 
Enguany, l’emplaçament va 
canviar. Les atraccions es 

van muntar a l’interior del 
Parc Mariona distribuïdes 
en l’espai central del parc, 
en una mesura inèdita fins 
ara.

Tot i que l’emplaçament 
ha provocat algunes críti-

ques, amb el canvi no es 
van perdre llocs d’aparca-
ment ni tampoc es va haver 
de modificar el trànsit habi-
tual de la zona.

Vicenç Joan Camps

El Consell Comarcal del 
Baix Llobregat i el Servei 
Català de la Salut han sig-
nat un conveni per cons-
truir un centre d’atenció 
primària (CUAP) en uns 
terrenys propis situats en el 
Parc de Torreblanca, en els 
termes municipals de Sant 

Joan Despí i Sant Feliu de 
Llobregat.

El centre donarà servei a 
un total de deu municipis, 
entre els quals Molins de 
Rei. La posada en marxa de 
l’equipament, que requerirà 
una inversió de 2,5 milions 
d’euros, permetrà com-

plementar serveis que ja 
s’ofereixen amb més tecno-
logia. Amb la construcció 
d’aquest nou centre de salut 
també es preveu descon-
gestionar les urgències de 
l’Hospital Moisès Broggi.

Redacció

Canvi d’ubicació de les atraccions

El nou CUAP de Torreblanca donarà servei a la vila

El Síndic de Greuges posa fre a 
l’acumulació d’activitats a la plaça Llibertat

Des del passat mes de maig, 
el Síndic de Greuges ha 
rebut més de 60 queixes del 
veïnat de la plaça Llibertat 
que manifesten el seu 
malestar per l’acumulació 
d’actes que s’han organitzat 
en aquest espai, especial-
ment en els darrers mesos. 
Els veïns li han mostrat la 
seva disconformitat amb la 
celebració d’aquests actes i 
s’han queixat també de les 
actituds incíviques  i dels 
desordres provocats per 
part d’alguns assistents.

En resposta a les nom-
broses peticions, a princi-
pis de juny, el Síndic va 
demanar a l’Ajuntament 
que valorés si l’emplaça-
ment escollit era idoni i 
necessari, i que es reduïssin 
el nombre d’hores i l’horari 
dels espectacles. També va 
suggerir que s’objectives-
sin les emissions sonores 
que pateix el veïnat al seu 
domicili per poder adoptar 
les mesures pertinents.

I a final de setembre, 
l’Ajuntament finalment 

ha respost: no es torna-
rà a repetir l’acumulació 
d’activitats a la plaça de la 
Llibertat durant cinc caps 
de setmana consecutius, tal 
com va succeir el passat 
mes de maig. El consistori 
també s’ha compromès a 
descentralitzar les activitats 
a altres punts de la vila i a 
tenir més cura de la neteja 
dels espais públics després 
de les activitats.

Redacció

Vicenç Joan Camps

Cedida pel CECBLL

Cedida Consell Comarcal Baix Llobregat
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Mig segle d’or
Per a les parelles que celebrem 50 anys de  vivències compartides.
Cinquanta anys han passat des d’aquell dia! / A dins nostre, un enllaç 
ens unia en casament. / Va ser un SÍ, responsable, amb el goig de 
l’alegria /
i amb un desig clar de donar-nos constantment. /
Són cinquanta anys fent la vida compartida / i abraçant el dia a dia 
amb comprensió i amor. / Sentiment que fon tota ombra entenebrida / 
i nodreix amb la seva llum les nostres noces d’or. /
El gran SÍ fou el peu que ens ha dat la confiança / per seguir el camí 
amb els ulls plens d’il·lusió. / Els fills i els nets han estat l’alè i la 
benaurança / d’una albada joiosa que ens ha eixamplat l’horitzó. / 
Malgrat el pas dels anys, l’amor fet promesa / vibra a dintre nostre i 
ens compensa del neguit, / i amb l’enllaç hem trenat un tapís de dolce-
sa / amb els fils de l’amor, que el cor ha amorosit. / 
Hem patit la inclemència que sempre volta / i resistit cada impuls que 
la vida ens ha donat. / Els anys marcats per tants vents de revolta, / 
omplen el cor de serenor i calmen el comba. / 
Mentre va arribant amb goig la vellesa daurada / amb els dos cors 

connectats i fortament bategant, / hem omplert el camí  amb la nostra 
passa alada / la continuació de la vida amb un amor gratificant. 
Que la sort i la salut siguin sempre la nostra guia, / acompanyats  amb 
l’estel que el cel va il·luminant. / El sender sigui aplanat per les passes 
de cada dia / amb l’afany de poder seguir sempre endavant. / 
Cada any que passa ens abraça una nova vivència, / per cada dia 
viscut neix a dins del cor un nou record. / El passat queda enrere i 
s’allunya la seva presència, / mentre nosaltres fem via caminant de 
cara al nord. / 
Amb el nostre pelegrinatge ple de goig i convivència / hem arribat 
sense adunar-nos-en al mig segle d’or. / És mig segle d’estimació, 
comprensió i experiència / que han abrigat d’amor els batecs del 
nostre cor. /
Gaudim plenament d’aquesta festa amb alegria / i omplim el nostre 
pensament amb vius afanys. / Seguim el camí amb la família per com-
panyia, / amb el desig de celebrar-ho per molts anys. 

Josep Rodríguez i Solé

Vint matrimonis celebren els 50 anys de casats
El passat dia 14 de setembre a la parròquia de Sant Miquel Arcàngel de Molins de Rei ens vam reunir 20 matrimonis per celebrar la festa comu-
nitària del 50è aniversari de casament, 1969-2019.

El passat 7 d’octubre, la Coral Flor 
de Neu va fer un concert a la Sala 
Gòtica.

La nostra és una coral de gent gran 
que tenim molta afició per la música 
i per cantar. Si compartiu aquesta 
afició i ho voleu provar, podeu venir. 
Truqueu al 654 011 007 (Montse) i 
en parlem.

Concert de Flor de 
Neu a la Sala Gòtica
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Biblioteques 
escolars de barri 
i espais d’estudi
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L’establiment Verd Poma 
ha estat el guanyador de 
la 38a edició del Concurs 
d’Aparadors organitzat amb 
motiu de la Festa Major 
per la Unió de Botiguers 
de Molins de Rei, Bot-Mol. 
El segon premi ha estat per 
a Carnisseria Cal David i 
el tercer, per a Floristeria 
Reig.

Els aparadors es van 
guarnir entre els dies 16 i 
26 de setembre. En aquesta 
edició hi han participat 61 
establiments.

Redacció

La dotzena edició de la Fira Stocks Botigues al Carrer, 
celebrada el dissabte 5 d’octubre, va comptar amb un 
canvi de format per donar l’oportunitat a totes les boti-
gues de la vila de poder treure els seus estocs al davant 
de la seva porta, tot i que també es va habilitar una fira 
de carpes a la plaça del Mercat. 

Durant tot el matí, a la plaça del Mercat hi va 
haver animació amb un pinta-cares per als més petits 
i, durant la tarda, el quartet de jazz Apocadixi Cotton 
Pickers va omplir de música els carrers de la vila.

Redacció

Verd Poma guanya el concurs 
d’aparadors de la Unió de Botiguers Fira Stocks ha canviat de 

format per fomentar la 
participació dels botiguers

Guillem Urbà

Guillem Urbà
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Aquí tenim un bon grupet de molinencs que, tots eixerits, hem anat al programa de 
TV3 Planta Baixa amb Ricard Ustrell, un xicot molt agradable. Ha estat una bona 

experiència. En aquest grup hi havia un nombre important de la coral Cor Dona. I és 
que a la coral tenim una cantaire molt experta en tot tipus de gestions i, és clar, ens 
n’aprofitem i li traiem tot el suc. Es tracta de l’Anna Vicente. Per a ella no hi ha res 

impossible. És tota una crac. 
Gràcies a tothom per la col·laboració i especialment a TV3

Coral Cor Dona

Un grup de molinencs visita TV3

La Guàrdia Urbana va dete-
nir, el passat 24 d’octubre, 
a un jove de 18 anys quan 
intentava robar en un habi-
tatge de la vila. Al detingut, 
que no és veí de Molins de 
Rei, se li imputen diversos 
delictes per robatoris amb 
violència i intimidació.

Redacció

La Guàrdia 
Urbana deté 
a un lladre 
quan intentava 
robar en un 
pis de la vila
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Els centres i equipaments 
educatius de la vila han 
rebut, per segon any conse-
cutiu, inversions per valor 
de 150.000 euros. La meitat 
d’aquests diners s’ha des-
tinat a millores de segure-
tat, reparacions de teula-
des i goteres, jocs infantils, 
sorrals, connectivitat i altres 
aspectes demanats per les 
direccions dels centres.

L’altra meitat s’ha des-
tinat concretament a les 

escoles El Palau i Estel, 
on s’han substituït antigues 
instal·lacions d’il·luminació 
poc eficients per tecnologia 
LED.

En total, s’han planificat 
prop de 60 actuacions dife-
rents a l’Escola d’Adults, 
les escoles de primària, les 
llars d’infants municipals 
i l’Escola Municipal de 
Música Julià Canals.

Redacció

A l’avinguda de Barcelona, 
davant dels números 97-99, 
hi havia, des de feia molts 
anys, una antiga font públi-
ca de les tradicionals que 
existien a la vila.

Fa aproximadament un 
any, la font va ser substituï-
da per l’actual, més moder-
na i amb un disseny molt 
funcional, amb una base feta 
amb rajoles de color verd i 
blanc, però al cap de poc 
temps, i davant les crítiques 
de la gent, i a causa també 
d’algunes deficiències en el 
seu acabat, la varen modi-
ficar i van canviar aquestes  
rajoles per unes altres de 
color marró.

Però actualment aquesta 
font té un problema més 
que evident: la seva base és 
de dimensions molt reduï-
des i, amb la reixa que la 
cobreix a la part superior, 
si estàs una estona amb 
l’aixeta oberta, a causa de 
l’altura que hi ha des que 
surt el raig fins a la seva 
base, l’aigua rebota en arri-
bar-hi i no engoleix prou.

Això provoca que 
s’escampi l’aigua a fora i 
que l’entorn de la vorera 
quedi completament mulla-
da. Gairebé cada vegada 
que hi passes per davant et 
trobes en aquesta situació.

L’il·luminat que la va 
dissenyar poc entén quin ha 
de ser el seu servei, a part 
del visual, és clar.

Text i foto:
Vicenç Joan Camps

El passat dimecres dia 25 
de setembre, coincidint 
amb el vintè aniversari del 
Cercle Artístic de Molins 
de Rei, es va inaugurar el 
gran mural representatiu 
dels anys 40 de l’església 

de Santa Creu d’Olorda.
Situat a la plaça de la 

Llibertat, aquest magnífic 
mural en relleu ha estat creat 
per l’artista local Josep M. 
Pubill, amb la col·laboració 
de quatre companys. Està 

instal·lat a la part posterior 
de la mateixa paret on ja hi 
ha el mural que represen-
ta el desaparegut pont de 
Carles III, obra també de 
Josep M. Pubill.

Vicenç Joan Camps

L’Ajuntament inverteix 
150.000 euros en la millora 
dels equipaments educatius

Font peculiar

Nou mural a la plaça de la Llibertat

El gruix de l'esporga de 
l'arbrat viari de la vila es 
durà a terme fins al 20 
de desembre, tot i que 
s'allargarà fins al 17 de 
gener. Durant el període de 
vacances escolars de Nadal, 
del 23 de desembre al 3 de 
gener, es farà  l'esporga dels 
patis escolars.

L'objectiu de la campa-
nya tardor-hivern d'enguany 
és optimitzar l'ús de la 
maquinària gran per reduir 
les molèsties de mobilitat i 
d'ocupació del vial públic. 

És per això que a l’inici 
d’aquesta campanya s'ha fet 
servir el màxim possible de 
dies seguits, per després uti-
litzar maquinària més petita, 
que genera menys molès-
ties.

Durant aquesta cam-
panya es fan podes menys 
agressives per aconseguir 
arbres més resistents a pla-
gues i malures. Així, es fan 
talls sobre branques més 
petites, s'intenta respectar el 
port estructural natural de 
l'arbre i se sanegen branques 

malmeses, tot per recupe-
rar i reformar l'estructura 
d'arbres.

També es treballa per 
millorar la gestió de la nete-
ja després de l'esporga i fer 
la retirada del brancatge de 
forma ràpida. Un cop aca-
bada l'esporga, per tant, es 
repassa i es garanteix que 
els carrers quedin lliures i 
nets de fulles i fruits.

El total d’arbres a espor-
gar durant la temporada 
2019-2020 girarà al voltant 
de les 3.300 unitats. Durant 
la campanya tardor-hivern 
es preveuen esporgar uns 
2.000 arbres. Més endavant, 
al llarg de la temporada pri-
mavera-estiu, se seguirà tre-
ballant en esporga en verd 
amb unes 1.300 unitats.

Redacció

La campanya d'esporga s'allargarà fins al gener

Vicenç Joan Camps
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El passat diumenge 29 de 
setembre, dins els actes 
de Festa Major, l’Esbart 
Dansaire de Molins de Rei, 
tal com és ja tradicional, va 
presentar el seu nou espec-
tacle. La convocatòria va 
omplir a vessar el recinte 
instal·lat a la plaça de la 
Llibertat, on es van reunir 
aproximadament uns 500 
seguidors de l’entitat.

Una vegada més, 
l’Esbart va complir amb la 
tradició encetada en èpo-
ques passades de ser pre-
sent per les festes. 

Per a l’actuació 
d’enguany es va preparar 
un programa que, a diferèn-
cia dels darrers anys, anava 
carregat de tradició i per 
això portava per títol 
“Tradició en dansa”.

Des del 2015 s’han 
presentat a la plaça de la 
Llibertat diversos especta-
cles d’arrel tradicional de 

nova creació, carregats de 
coreografies originals i prò-
pies, que han situat l’Esbart 
de Molins en la línia de 
les principals agrupacions 
de dansa tradicional de 
l’actualitat. D’aquesta dinà-
mica n’han sorgit les crea-
cions Ballçons, Valsada, 
Les estacions, Cortesies a 
Molins i El camp i la pla-
tja.

Malgrat la valoració 
positiva d’aquesta ten-
dència, s’ha volgut fer un 
parèntesi i retrobar-se amb 
la font d’inspiració crea-
tiva de la dansa d’arrel, 
que no és res més que les 
danses que tot esbart ha de 
conèixer, conservar i divul-
gar.

L’espectacle va estar 
carregat de danses que 
formen part del costuma-
ri català, són àmpliament 
conegudes, les han ballat 
altres generacions i es con-

sideren repertori tradicional 
i patrimonial. El Ballet de 
Déu d’Anoia, l’Espunyolet 
del Berguedà, el Ball de 
Panderos de Vilafranca, 
Aires de ses Illes... i fins 
a un total d’11 danses van 
compondre el programa 
de l’actuació, del qual cal 
destacar la peça preparada 
per cloure l’acte: el Ball 
de Gitanes. Aquesta ver-
sió, que va ser arranjada el 
1953 pel seu autor coreo-
gràfic, Lluis Trullàs, i que 

porta per títol Balls del 
Vallès, va ser el plat fort de 
l’actuació, no tan sols pels 
quinze minuts llargs que té 
de durada, sinó per ser la 
nova producció de l’Esbart, 
amb un disseny de vestua-
ri de la mà del figurinista 
Marc Udina.

L’actuació va comptar 
amb la presència de l’Esbart 
en ple, des del Cos de Dansa 
fins a les tres seccions que 
a dia d’avui componen 
l’Escola: Infantil 1, Infantil 

2 i Juvenil. Cal destacar que 
aquesta actuació ha suposat 
el pas de dues components 
del grup Juvenil de l’Escola 
(Elna Cugat i Maria Vallès) 
al Cos de Dansa, fet que 
no s’havia produït en els 
darrers 10 anys, la qual 
cosa assegura la conti-
nuïtat d’aquesta institució 
de dansa tan arrelada que 
tenim a Molins de Rei.

Teresa Parellada

Tradició en dansa

Les representacions d’Els 
Pastorets comptaran per a la 
temporada 2019-2020 amb 
una nova direcció. Elisa 
Poch Tort pren el relleu de 
Jordi Costa, que ha estat 
aquests darrers quatre anys 
al capdavant del projec-
te. Tanmateix, aquest no 
l’abandona definitivament, 
ja que continuarà dins 
l’equip de direcció: “El 
Jordi coneix les interioritats 
de la casa i això és un valor 
afegit que no podem deixar 
escapar”, afirma el Consell 
dels Pastorets en una nota 
publicada a Facebook. Al 
mateix temps, una de les 
condicions que va posar 
Poch quan li van proposar 
ser-ne la directora va ser la 
incorporació de Costa com 
a reforç: “Els Pastorets és 
una obra que mou mol-
tíssima gent, a la qual hi 

has de dedicar moltíssimes 
hores i que al final crema 
–d’octubre a desembre els 
assajos són diaris–. Per 
això li vaig demanar al 
Jordi que estigués al meu 
costat com a suport, perquè 
si algun dia no puc ser en 
un assaig, hi pugui ser ell”.

En aquesta primera tem-
porada, la nova directora 
no es planteja fer canvis, 
ja que en el repartiment 
hi ha dues persones noves 
que faran el personatge de 
Satanàs i també un sant 
Miquel nou, “per la qual 
cosa, la meva fita aquest 
any és formar-los, polir 
interpretacions d’altres per-
sonatges i, en el cas de 
Maria i Raquel, donar-los 
un toc més adequat al que 
jo penso que han de ser”, 
assenyala. Si bé es declara 
partidària d’Els Pastorets 

clàssics, sí que hi ha algu-
nes escenes que li agradaria 
completar, però en tot cas 
per a la següent temporada, 
un cop passat aquest primer 
any com a directora.

Elisa Poch no és aliena 
al món d’Els Pastorets, ja 
que hi ha actuat en diver-
ses etapes de la seva vida. 
“Vaig començar amb quatre 
anys fent d’angelet, portant 
el martell a Sant Josep!”, 
exclama. I l’any 1978, quan 
es van reprendre les repre-
sentacions d’Els Pastorets 
després d’un lapse de deu 
anys, va fer durant nou anys 
seguits el personatge de 
Raquel amb el Pere Raich 
de director i, després, amb 
en Ramon Puiggròs. Ens 
confessa que després també 
va voler fer el personatge de 
Satanàs, però no va ser pos-
sible: “als anys 80 era abso-

lutament impensable que 
el Satanàs fos una dona”. 
Després ha continuat vin-
culada als Pastorets, d’una 
manera o d’una altra, però 
sense actuar, “ja que un cop 
fet el personatge femení de 
Raquel, el següent que ve 
és el de Betzabè, un paper 
de senyora gran que tinc 
pendent de fer”, explica. 

L’Elisa habitualment 
dirigeix el grup de teatre 
molinenc Quinze Arcades 
i durant un temps haurà 
de compaginar els dos pro-
jectes. “Ara estem prepa-
rant l’obra Deu negrets, 
d’Agatha Christie, per la 
qual cosa m’esperen uns 
mesos al màxim, amb 
assajos de Pastorets de 
8 del vespre a 10 de la 
nit i assajos amb Quinze 
Arcades de 10 a 12 de la 

nit!”   
Aquest 2020 farà 125 

anys de la primera repre-
sentació d’Els Pastorets a 
Molins de Rei. Per celebrar-
ho, la passada Festa Major 
es va organitzar un especta-
cle del grup Pastorets Rock 
a la plaça Mercè Rodoreda, 
davant del teatre de la 
Joventut Catòlica-La Peni. 
El Consell dels Pastorets 
és l’organisme responsable 
de l’organització d’aquesta 
magna representació teatral 
a la vila. Actualment està 
format per: Albert Homet, 
Lluís Pintado, Alfred 
Casals, Anna Bermúdez, 
Ariadna Buendia, Elena 
Estela, Guillem Prats, Lídia 
Benaiges Ania Posada, 
Pedro Cabello i Judit 
Homet.

Àngel Beumala

Els Pastorets celebren 125 anys amb una nova directora
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Com diu l’historiador i crí-
tic cinematogràfic David 
Thomson (Gran Bretanya, 
1941), “les pantalles són 
eines estranyes: projecten 
i amaguen. Al cap i a la fi, 
són portadores de la revela-
ció i, al mateix temps, els 
assassinats i els nus que hi 
veiem són com els pastissos 
exposats en un aparador: 
els desitgem però no els 
podem menjar”. Una mena 
de vel de dimensions consi-
derables  a  on contemplar, 
desvelar i revelar la vida o 
la mort, o ambdues alhora. 
En aquests dies previs al 
Festival de Cine de Terror, 
potser és interessant pensar 
en la bondat d’aquesta afir-
mació, sobretot dins d’una 
cultura en la qual durant 
anys, especialment des de 
la irrupció dels ordinadors 
a les nostres llars (més que 
la de la pantalla catòdica, 
si més no), la majoria dels 
infants passa més temps 
veient imatges en movi-
ment que llegint llibres, i 
un sistema escolar que no 
ensenyi  i recolzi  també 
la lectura visual està con-
demnat al fracàs, si fem 
cas de “com està el pati”. 
De fet, pensar que pot ser-
vir d’alguna cosa avui dia 
un sistema creat per for-
mar individus durant l’era 
industrial, totalment supe-
rada, posa els pèls de punta, 
si ho penses bé. De veritat 
que algú amb dos dits de 
front pot seguir creient que 
“ensenyar per als exàmens”, 
per a la uniformitat, per 
a la irrellevància, és quel-
com important? Ja ho deia 
a principis del 2000, poca 
broma, el gran Tom Peters: 
“El nostre sistema escolar 
és una conspiració, poc 
dissimulada, per anul·lar 
la creativitat”. Potenciar 
la creativitat i el talent en 
aquests temps tan líquids és 
l’únic valor segur i hauríem 
de començar a ser-ne cons-

cients, si més no.  
Bé, potser m’he desviat 

massa (o no). Intentava 
contraposar experiències: 
la del vel de dimensions 
considerables enfront de la 
de la petita pantalla, d’alta 
definició, això sí, de tele-
visors, mòbils, Ipad, etc. 
La profunda diferència que 
suposa veure i compartir 
“la màgia del cinema” amb 
altres espectadors i dins 
d’una sala a les fosques en 
temps del dolby atmos, és 
un fet. Les pel·lícules fun-
cionen millor en la foscor 
de la sala, i encara més si 
són de gènere, però segons 
com presenten un proble-
ma. Tu ets un voyeur (en 
això basa gran part del seu 
art el bo d’en Hitchcock, 
per exemple) i, per tant, no 
hi participes. En un mitjà 
on es juga a projectar llums 
en moviment, resulta que 
tu et trobes en el lado oscu-
ro, és a dir, ets una part 
de l’ombra, tot i l’intent 
de Woody Allen a La rosa 
porpra del Caire de deixar 
escapar la ficció perquè 
interactuï  amb un espec-
tador que finalment també 
forma part de la ficció. La 
pantalla immensa amaga de 
vegades caps de dos metres 
d’alçada  i d’altres que “ni 
la pluja té les mans tan 
perites” (per seguir citant 
Allen a Hannah i les seves 
germanes). La pantalla com 
a finestra a malsons i para-
disos dels que som benefi-
ciaris; airbag de seguretat, 
inclòs.

Si parlem de les pan-
talles electròniques, en 
primer lloc haurem de 
constatar  una diferència 
d’immediatesa notable 
(i brevetat les més de les 
vegades, si pensem per 
exemple en Youtube), cosa  
que ja comporta, es vulgui 
o no, una distracció d’inici 
en veure-la totalment sols, 
però possiblement amb la 

companyia de les nostres 
pantalles, i parlo a propòsit 
en plural en molts casos, 
o amb altres distraccions 
afegides. Sense anar més 
lluny, el meu fill trasteja 
a l’hora l’Ipad i el mòbil 
mentre segueix una sèrie a 
la TV, i tot això envoltats de 
força llum. Aquesta expe-
riència, qui sap si una invi-
tació a ajudar a augmentar 
les estadístiques del dèficit 
d’atenció o de la disper-
sió, o potser tot el contrari, 
a ajudar a crear individus 
més versàtils i multitas-
ques –de moment, reialme 
de les dones, com és ben 
sabut. Per cert, no me’n puc 
estar: la impressionant sèrie 
Fleabag, de l’actriu, guio-
nista i productora Phoebe 
Walter-Bridge (autora del 
guió de Killing Eve i el 
proper Bond) també tracta 
l’espectador –com Allen–  
no ja com a un voyeur més, 

sinó com a un “còmplice 
i confident” de tot el seu 
complex món interior. Va 
per barris, com veieu, però 
tots volen trencar “la quarta 
paret”.

Tot i estar d’acord que 
el pitjor lloc per gaudir 
plenament de l’experiència 
cinematogràfica és a casa, 
no podem menystenir la 
possibilitat que ens brin-
da la tècnica de veure i 
repetir la pel·lícula les 
vegades que calgui en un 
reproductor domèstic, no 
com a la sala on temps –el 
que dura en cartellera– i 
diners –de l’entrada– són 
factors massa determinants. 
És la possibilitat de mirar i  
veure, o encara molt més, 
la de poder anar a l’escena 
concreta (he vist coses que 
no creuríeu). 

Pere Jordi Munar

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

Fe d’errates
Per una errada informà-
tica en el tractament dels 
textos, en el final de l’ar-
ticle de cinema del mes 
passat va aparèixer un 
text erroni. Reproduïm el 
text correcte.

YearsandYears, de 
Russell T. Davies, per 
l’HBO, són figues d’un 
altre paner. Normalment 
quan ens enfrontem a una 
nissaga familiar, sabem el 
que ens podem trobar: la 
ficció ens mostrarà diver-
ses generacions a través 
dels anys, començant 
bastant de temps enrere 
i, de vegades, culminant 
en l’època contemporà-
nia a la producció de la 
ficció. Normalment. Però 
no hi ha res de normal en 
YearsandYears. Aquesta 
ficció arrenca el 2019 i 
ens presenta una nissaga 
que viurà en el pitjor futur 
catòdic i distòpic imagina-
ble: en Trump s’acomiada 
del seu segon mandat com 
siguem capaços d’imagi-
nar; l’emoji és l’únic llen-
guatge que volen parlar 
–i deixar veure– alguns 
adolescents que aspiren a 
desprendre’s del seu cos 

innecessari; el contac-
te més humà és amb un 
robot... i els polítics... bé, 
hi ha coses que no can-
vien ni en el pitjor dels 
Black Mirror: aprofitar el 
caos i la inseguretat per 
créixer amb el populisme 
més radical... Horrors ben 
propers només en el pri-
mer episodi! No us preo-
cupeu, la cosa empitjora 
amb una quotidianitat que 
et posa la pell de galli-
na, però tal com diu la 
Vivienne (el personatge 
de l’Emma Thompson): 
“la veritat es que tant 
Israel com Palestina... 
em mengen el cony!”. 
Una sèrie de sis episo-
dis inquietant i tan real 
avui com en aquest futur 
ombrívol que presenta.                   

P.J.M. 

Diferents maneres 
de veure cinema

El Festival de Cine de Terror, 
cal veure’l a les fosques

Com veieu, mai més ben dit, la diferència d’experiències 
és múltiple i per sort no excloent: la primera és la que 
ens ofereix novament el TERRORMOLINS 2019, el 
d’enguany, una experiència en la foscor de la sala, un 
fita social terrorífica i en primícia fins i tot, però, és 
clar, qui més qui menys ha passat o passarà abans pel 
web del Festival (http://www.molinsfilmfestival.com/
es/molins-2019), ni que sigui per fer un tast del que 
ofereix o, fins i tot, per poder assenyalar en vermell el 
dia de la projecció  d’Un chien andalou  (Buñuel-Dalí) 
o de Blue Velvet (David Lynch).

Salut terrorífica i deixeu-vos seduir per la por en 
qualsevol pantalla del Festival!       Pere Jordi Munar 
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El passat 9 d’Agost va 
morir el Sebi, a conseqüèn-
cia d’una llarga malaltia 
que el va obligar a inter-
nar-se durant els últims sis 
mesos de la seva vida. Va 
ser amic d’infància i de 
joventut. Tenia 79 anys i 
era l’espòs de Joana Solans, 
pare d’una filla i avi de dues 
nenes. La Joana és l’actual 
Jutgessa de Pau de la vila, 
bona amiga meva dels anys 
de joventut -dels anys de 
les “festes particulars” amb 
tocadiscos-, en una de les 
quals, a casa seva del carrer 
Puigcerdà, vaig iniciar la 
meva relació sentimental 
amb la que seria, després, 
la meva esposa i mare de 
les meves dues filles.

El seu pare, Eusebi Sàbat 
Torres, es va significar pels 
seus dibuixos -va contri-
buir en els primers temps 
del Llaç d’Unió- i recordo 
molt bé, encara, les meves 

visites al seu estudi, que 
m’encantava, quan anava a 
recollir treballs per a fer-ne 
les planxes. Va ser l’autor, 
també, de varies portades 
dels programes de la Fira 
de la Candelera, algunes de 
les quals encara les conser-
vo, i de molts pergamins 
-hi tenia la mà trencada-, 
que li encarregava l’Emili 
Gabarró de la Impremta 
Comercial.

La seva mare, Conxita 
Badia Bofill, era una dona 
singular, presumida, d’un 
temperament fort, altiu i 
bronquinós, es va signifi-
car per la seva agosarada 
indumentària i com a actriu 
de l’Estudi d’Art dramàti-
ca del Foment Cultural i 
Artístic, amb Josep Cariteu 
de director, en les dècades 
dels cinquanta i seixanta 
del segle passat. També 
era enginyosa. Fou precur-
sora a Molins de Rei del 

motxo -casolà- per fregar 
dreta amb pal. Les veïnes 
se’n mofaven, mentre elles, 
però, seguien agenollant-
se. 

El Sebi, que va viure al 
carrer Montserrat fins que 
es va casar, va ser amic 
meu d’infantesa, de jocs 
de carrer, en l’entorn dels 
carrers 25 de Enero de 
1939 (avui 11 de Setembre 
de 1714) i Montserrat. En 
aquells temps, les calçades 
eren de terra i s’hi jugava 
d’allò més bé; l’únic cotxe 
que hi transitava era el del 
senyor Francisco Madorell, 
director de Tèxtils Malvehi. 
Al davant de casa meva, 
al número 16 del “25 de 
Enero”, en front de la glo-
rieta, hi vivia la seva àvia 
paterna, la senyora Tuietes 
Torres, aleshores una sen-
yora ja vídua, sempre ves-
tida de negre, amb una veu 
escardellenca, que, princi-
palment als vespres d’estiu, 
després de sopar, ens repri-
mia si fèiem massa soroll, 
perquè la colla habitual de 
nens del barri s’ampliava 
amb el Josep Lluís Virós, 
el Josep Maria Viñas i el 
Tomàs Alcoverro, de les 
famílies Virós-Galtier, 
Viñas-Mussons i Alcoverro-
Muntané, els últims estiue-
jants de Barcelona, i ja 
fèiem una bona tropa.

Amb el Sebi, doncs, vam 
compartir veïnat i moltes 
berenades de pa sucat amb 

oli, o amb vi, o amb tel de 
la llet amb sucre i xocola-
ta, i raïm, que preparava 
la meva mare. També les 
escoles dels “padres” i dels 
escolapis de la Diputació 
de Barcelona per cursar el 
batxillerat. Ell es va decan-
tar per la química i es va 
graduar amb el peritatge 
-més endavant Enginyer 
Tècnic Químic- a l’Escola 
Industrial de Barcelona i 
jo em vaig decantar per 
la construcció, a la UPC. 
En el servei militar -milí-
cies universitàries-  no vam 
coincidir perquè ell era una 
mica més gran, però sí en 
les activitats de joves a 
l’entorn de la parròquia i 
de la Joventut Catòlica: les 
Setmanes de Joventut, el 
Llaç d’Unió, els Aplecs de 
Santa Creu, les sardanes, 
els Pastorets, el teatre de 
joves i el cine parroquial 
dels diumenges a la tarda.

A la foto que acompanya 
aquest article, que corres-
pon a la “nova comissió 
de folklore” de la Joventut, 
de l’any 1958, el Sebi és 
el segon per la dreta de la 
segona fila, acompanyat de 
Josep Martínez, Joan Sedó, 
Pere Esteba, Miquel Rius, 
Josep Maria Camps (ajupits) 
i Lluís Santacana, Miquel 
Condominas i Miquel 
Busquet (drets). 

El Sebi va dedicar tota 
la seva vida laboral de quí-
mic a les essències naturals 

i sintètiques de l’empresa 
Aromas Maluquer, S.A. de 
Badalona.

Fins aquí la memòria 
extractada d’un molinenc 
amic de la generació de 
l’estraperlo, que va mar-
xant.

Miquel Rius

Estadística parroquial 
del mes de setembre

Durant el mes de setembre, a la parròquia de Sant 
Miquel Arcàngel de la nostra vila es van celebrar 8 
batejos, 2 matrimonis i la cerimònia religiosa de 3 
exèquies.

Batejos
Dia 7: Nayara González Lozano 
Dia 8: Vega Castañeda Torres i Aitana Rodríguez  
Ginés
Dia 22: Nico Pérez Garrido, Berta Maymó Gudiño, Aleix 
Vázquez Berge, Hugo García Gil i Álex Marquínez 
Palomo

Matrimonis
Dia 7: Marc Llop Rigol amb M. Àngels Català Escursell 
(a Sant Bartomeu de la Quadra)
Dia 14: Iván Alejandro Sánchez Corral amb Jessica 
Uceda Martín

Exèquies
Parròquia de Sant Miquel

Dia 5: Mercè Carceller Comas, de 91 anys

Capella del Tanatori
Dia 2: Antoni Batet Calvet, de 94 anys
Dia 10: Joana Ávila Muñoz, de 95 anys

Secció elaborada per Josep Artés i Martí

Nascut el dia 14 de nov-
embre del 1920, Jesús 
Bonsoms Vilà ens va deixar 
el dia 12 de juliol del 2019, 
als 98 anys d’edat.

En temps de la Guerra 
Civil, l’any 1938, el pre-
sident de la Segona 
República, Manuel Azaña, 
va mobilitzar milers de nois 
per lluitar contra les tropes 
nacionals. 

Un d’aquests nois era en 
Jesús. Eren nascuts l’any 
1920 i alguns d’ells només 
tenien 17 anys; d’aquí prové 
el sobrenom de “Lleva del 
Biberó”.

Dels 78 nois cridats a 
files de la nostra vila (lla-
vors anomenada Molins de 
Llobregat) que varen sortir 
cap al front, en varen tor-
nar només cinquanta. A la 
resta, 28, se’ls va conside-
rar morts o desapareguts.

Jesús Bonsoms Vilà va 
ser destinat al Front del 

Pallars, on hi va 
haver la cone-
guda batalla de 
Baladredo, prop 
de Llavorsí, com 
a integrant de la 
24a Divisió, 133 
Brigada Mixta, 1r 
Batalló.

Va ser fet pre-
soner per les tro-
pes nacionals i en 
acabar la guerra, 
com que encara 
tenia l’edat de fer 
el servei militar, 
l’exèrcit vence-
dor el va obligar 
a fer-lo i el varen 
destinar a un fortí de Premià 
de Mar.

De jovenet va cursar 
els seus estudis al Col·legi 
Alfons XIII i en acabar la 
Guerra Civil es va dedicar 
a la pagesia, encara que 
també, a les nits, feia de 
sereno a Industries Marca, 

SA. 
Es va casar el dia 18 de 

maig de l’any 1952 amb 
Josefa Tubau Bujons i 
també havia estat soci de la 
Unió de Pagesos de Molins 
de Rei.

Vicenç Joan Camps

Ha mort Jesús Bonsoms Vilà, últim 
supervivent de la vila de la Lleva del Biberó

El passat 14 de setem-
bre ens va deixar el nos-
tre convilatà Francesc 
Comelles Lamarca, a 
l’edat de 100 anys.

Va tenir una vida llar-
ga i molts vilatans, els de 
més edat, encara recor-
den Indústries Marca i 
el seu producte estrella, 
El Norit, creat per en 
Francesc.

Amb aquestes línies 
volem transmetre el nos-
tre condol a tota la famí-
lia.

Redacció

En record de l’Eusebi, “Sebi” Sàbat i Badia Ens ha deixat 
Francesc 
Comelles, 
l’inventor 
del Norit
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La capacitat creativa 
d’autors molinencs, tan 
coneguda a través de la 
novel·la i el conte, té també 
un gran canal d’expressió en 
l’ampli ventall de possibili-
tats que ofereix el concepte 
“no-ficció”. Avui capten la 
nostra atenció cinc obres 
representatives d’aquest 
ventall: el darrer assaig de 
Jesús Ballaz, la reeedició 
d’El batec d’una plaça, de 
Joan Pi i Saumell, i tres 
obres de temàtica artísti-
ca que publica l’editorial 
Grogues cauen les fulles, 
referides, la primera, a la 
trajectòria de Toni Moreno, 
i les altres dues, a la de 
Sento Masià.

La música de la fe
Editorial Claret ha editat 

La música de la fe, de Jesús 

Ballaz. L’autor parteix de 
la voluntat, expressada  en 
la introducció del llibre, 
que l’oblit no acabi amb la 
dimensió religiosa, entesa 
com a tresor. Adreçat ini-
cialment als quatre nets de 
l’autor, el llibre va perfi-
lant-se com la transmissió 
oberta a tothom d’un mis-
satge transcendent cristià 
que no estaria arribant a les 
persones que s’han educat 
o s’eduquen en otra onda. 
Les 169 pàgines d’aquesta 
obra, escrita en castellà, 
presenten cent textos curts 
–classificats en vuit cate-
gories– que parteixen d’un 
to autobiogràfic inicial i 
d’uns destinataris molt 
directes –aquells nets –, per 
evolucionar cap a un llibre 
d’ajuda per a la comprensió 
del món actual, de la vida i 
de la mort des d’una pers-
pectiva de fe cristiana.  

El batec d’una plaça
El 2019 també és l’any 

en què ha vist la llum la 
reedició d’El batec d’una 
plaça, obra original de Joan 
Pi i Saumell (1921-2005) 
que fou publicada, en pri-
mera instància, el 1997 
(vegeu El Llaç, números 
312, 313 i 314). En aquell 
moment, el llibre destaca-
va per la consistència de 

la successió de records 
que presentava en rela-
ció amb uns llocs de la 
plaça de Catalunya de 
Molins de Rei, i amb 
unes persones que per-
duraven en la memòria 
com a testimonis d’un 
temps gairebé perdut. 
Vint-i-dos anys des-
prés, aquells llocs i 
les persones continuen 
mantenint des de les 
pàgines d’aquest llibre 
el seu lloc en la his-
tòria de la vila, amb 
l’afegitó d’altres canvis 
que l’espai ha experi-
mentat des de 1997. No 
obstant això, els lec-
tors i les lectores que 

s’acostin a la nova factura 
del llibre, editat per Viu 
Comunicació SCP, podran 
descartar l’enyorança i gau-
dir directament del redac-
tat acurat de Pi i Saumell, 
que descansava en una 
recerca sòlida, i de la gale-
ria de vint-i-nou textos 
–amb prop de cinquanta 
il·lustracions– que recu-
llen no tan sols indrets (Cal 
Manyet, la Casa de la Vila, 
cal Negre...), sinó també 
personatges (com el músic 
Mestres o el manyà Biel), 
esdeveniments –cas de la 
Fira– i episodis, com la 
proclamació de la Segona 
República. 

Poptografies
En la línia de la reco-

neguda activitat cultu-
ral de l’editorial Grogues 
cauen les fulles (Col·lecció 
“Aiguasal”), el fotògraf i 

dissenyador gràfic 
Toni Moreno ha reco-
llit bona part de la seva 
darrera producció artís-
tica a Poptografies, un 
volum de cent pàgines 
que esdevé tot un com-
pendi de color, reflexos 
i enquadraments sin-
gulars. Aquesta mena 
d’exposició impresa 
s’estructura en quatre 
apartats, que són sèries 

d’imatges introduïdes per 
textos de Jordi Valls, Isabel 
Graña, Carles Duarte i Joan 
Vigó. El conjunt el formen 
desenes de propostes que 
són, més enllà de fotogra-

fies “artístiques”, autènti-
ques obres d’art que par-
teixen de l’objectiu d’una 
càmera i que fan eclosió 
davant del lector a través 
de la mirada encuriosida i 
selectiva de Moreno.

Sentoments i Sentismes
La mateixa col·lecció 

ha presentat, els darrers 
mesos, dos volums que 
recullen l’obra artística de 
Sento Masià, distingit Fill 
Adoptiu de Molins de Rei 
el 2017. El primer d’ells, 
Sentoments, presenta una 
estructura circular per-

què comença i acaba amb 
obres signades el 2018, que 
serveixen de pròleg i epí-
leg del conjunt, comple-

tats amb textos de Josep 
Albert Mestre i Nèstor 
Pellicer, respectivament. 
Les prop de cent pàgines 
a color mostren les dife-
rents fases de l’obra del 
creador alcoià, seguint un 
ordre més temàtic que no 
pas cronològic i combinant 
formats. Les obres repro-
duïdes confirmen la seva 
embranzida amb un recull 
de textos sobre Masià que 
procedeixen d’altres crea-
dors, com Ovidi Montllor, 
Isabel-Clara Simó o Josep 
Sou, autor d’una introduc-
ció en què se sintetitza, 
amb una simple oració 
entre parèntesi, les claus 
de tota una trajectòria: 
“la pintura com un assaig 
d’esperança”.

El segon volum, 

Sentismes, presenta una 
estructura similar i apor-
ta una altra selecta mostra 
d’obra de Sento Masià, on 
encara es fa més patent el 
canvi entre l’academicisme 
inicial i el pas a l’abstracció. 
Aquí també es combina la 
diversitat de formats amb 
comentaris d’altres crea-
dors, presidits per l’escrit 
introductori, que aquest 
cop ve signat per Núria 
Cadenes (“La força i el 
fons”), i per l’aportació 
poètica d’Enrique Iriarte 
(“A Sento Masià: la voz del 
laberinto”). Els textos, de 
naturalesa breu, deixen que 
el lector esdevingui espec-
tador del que ens transmet 
l’autèntica protagonista del 
llibre: una obra plàstica 
poderosa i en evolució. 

Els dos llibres esdevenen 
complementaris –Sentismes 
es tanca amb una llista 
bibliogràfica i Sentoments, 
amb la d’exposicions– i 
venen a ser un compendi 
ric de més de cinc-centes 
obres, que podria ser per-
fectament el pas previ al 
catàleg de l’exposició 
retrospectiva que Sento 
Masià es mereix.

Francesc Santolaria

La riquesa de la “no-ficció”
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Amb motiu del cinquan-
tenari de la mort de l’ac-
triu molinenca Margarida 
Xirgu (Molins de Rei, 
18 de juliol de 1888 – 
Montevideo, Uruguai, 25 
d’abril de 1969), el Govern 
de la Generalitat ha declarat 
aquesta efemèride una de 
les commemoracions ofici-
als del 2019. 

L’Exposició itinerant 
“Margarida Xirgu: l’ac-
triu i la dona” s’ha estre-
nat per primera vegada a 
Catalunya a la sala d’actes 
de la Biblioteca El Molí, on 
s’ha pogut visitar des del 
25 de setembre fins a l’11 
d’octubre. 

L’exposició estava for-
mada per 7 plafons que 
mostraven imatges d’objec-
tes personals, cartes, foto-
grafies i altres documents, 
i material audiovisual que 
es reproduïa en dues panta-
lles. L’organització, varietat 
i disposició d’aquest mate-
rial permetia al visitant no 
solament conèixer la seva 
faceta com a actriu, sinó 
també les seves vivències 

en l’àmbit de l’ensenya-
ment, el seu vessant polític 
com a exiliada i la seva 
fortalesa com a dona.

A l’acte inaugural hi 
van assistir mig centenar 
de persones i, a banda de  
tenir l’oportunitat de conèi-
xer més en profunditat i de 
la mà d’experts el contingut 
de l’exposició, es van poder 
sentir algunes anècdotes, 
com ara que l’actriu va néi-
xer a la nostra vila perquè 
va coincidir que el seu pare, 
mecànic de professió, esta-
va en aquell moment fent 
reparacions a les màquines 
de la fàbrica Ferrer i Mora, 
seu, com ja sabeu, de la 
Biblioteca. 

Sigui com sigui, l’em-
premta que l’actriu va 
donar al teatre va més enllà 
del seu lloc de naixement i 
arriba fins a ultramar arran 
del seu exili en esclatar la 
Guerra Civil: la seva amis-
tat amb Federico García 
Lorca, la posada en escena 
com a protagonista de la 
Medea de Sèneca en ver-
sió de Miguel de Unamuno 

–actuació que va suposar 
el tret de sortida del Teatre 
Clàssic de Mèrida–, la cre-
ació de la primera escola 
d’art dramàtica a Xile, o la 
fundació i direcció de l’Es-
cuela Municipal de Arte 
Dramático de Montevideo, 
per exemple, converteixen 
Margarida Xirgu en una de 
les personalitats més desta-
cades en el món del teatre 
del segle XX. Tant és així 
que després de la seva mort, 
el 1969, un dels carrers de 
Montevideo, entre altres 
poblacions, duu el nom de 
la nostra catalana universal: 
Margarita Xirgu.

A la Biblioteca El Molí 
continuarem celebrant l’any 
Margarida Xirgu amb altres 
activitats commemoratives. 
El 8 de novembre, a les 
18.30 h, a la sala d’actes 
tindrà lloc una lectura dra-
matitzada de l’epistolari 
de l’actriu amb acompa-
nyament de celo a càrrec 
d’Àngels Bassas i Esther 
Vila. I el mes de desem-
bre podrem gaudir d’una 
conferència-recital sobre 
la seva trajectòria vital i 
artística amb la recitació 
d’alguns fragments de les 
seves representacions tea-
trals més emblemàtiques.

Per tenir tota la informa-
ció sobre aquestes i altres 
activitats de la Biblioteca, 
podeu consultar el web 
www.bibliotecaelmoli.cat, 
el cpmpte de Twitter @
bibliomolins, les agendes 
en paper que podreu trobar 
a la Biblioteca o demanar 
informació trucant al telè-
fon 93 680 16 81. 

Biblioteca El Molí

Autobiografía, de Charles Darwin, ed. 
NórdicaLibros, 2019
A tots ens sona  la teoria de les espècies 
de Darwin, però algú ha llegit la seva 
autobiografía? Us sorprendrà pels textos 
directes i les divertides il·lustracions que 
els acompanyen i que va fer Charles d’ell 
mateix a petició d’un editor alemany.

Pulse Enter para continuar, d’Ana 
Galvañ, ed. Apa ApaCómics, 2018
Novel·la gràfica de relats curts de cièn-
cia-ficció on trobem temàtiques com la 
superpoblació, les relacions de poder i la 
visió de la dona com a objecte. Galvañ 
ens endinsa en les seves històries amb un 
estil molt particular, ple de surrealisme i 

poc diàleg que no et deixa indiferent.

Direm nosaltres, de Roc Casagran, 
ed. Amsterdam-Ara Llibres,  2018
Llibre de poemes on som tots nosaltres: 
els que tenim pors, els que ens enamo-
rem, els que lluitem pels nostres ideals i 
els que tenim veu. En Roc Casagran ens 
transporta amb la seva paraula a la nos-
tra essència amb la força i la tendresa 

que caracteritza la seva escriptura.

El noi que nedava amb les piranyes, de 
David Almond, ed. Bambú, 2016
Aquesta és la historia d’un nen ano-
menat Stan que, cansat de l’estrès de 
la seva vida, decideix fugir amb una 
companyia de fira ambulant que s’ha 
instal·lat al poble. El viatge li canviarà 
la vida… i coneixerà el gran Panxo 

Pirelli, l’home que nedava amb les piranyes! Si tens 
entre 10 i 12 anys i t’agrada llegir, el mes novembre lle-
girem aquest llibre en el Club de Lectura Punts i Comes, 
de la Biblioteca El Molí.

Ser o no ser… una poma, 
ShinsukeYoshitake, Libros del Zorro 
Rojo, 2019
Els infants es fan preguntes sobre el 
món que els envolta i el petit protago-
nista d’aquest àlbum il·lustrat es qües-

tiona si la poma que troba damunt la taula és realment el 
que sembla… Amb humor, enginy i delicadesa, l’autor 
d’aquest conte ens convida a reflexionar sobre la realitat 
i a despertar la nostra imaginació. 

Història d’un matrimoni, de Geir 
Gulliksen, ed. Les Hores, 2017
Un home intenta entendre per què el 
seu matrimoni ha pogut trencar-se, quan 
ell i la seva dona s’estimaven d’una 
manera tan sòlida. Ell reflexiona sobre 
si mateix i sobre ella, i sobre la vida que 

van compartir, alhora que intenta comprendre què és 
l’amor i el gran impacte que té en les seves vides. 

La Biblioteca El Molí inaugura 
l’exposició sobre Margarida Xirgu
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El dia 6 d’octubre, al Centre 
Excursionista Molins de 
Rei, CEM,  vàrem cele-
brar la 56a Marxa Local 
d’Orientació i Regularitat, 
sistema Dufour, “la 
Marxeta”. Aquesta marxa 
és puntuable per a la 
Copa Catalana de Marxes 
Tècniques Regulades, 
enguany en la seva 21a edi-
ció, i va comptar amb una 
variada participació. 

S’hi van inscriure 78 
equips, 77 dels quals van 
arribar i 2 van ser desqua-
lificats. El total de partici-
pants va ser de 169, 45 dels 
quals eren federats partici-
pants de la Copa Catalana, 
mentre que 124 no estaven 
federats i se’ls va fer una 
llicència temporal. Pel que 
fa a altres dades, 17 partici-
pants eren socis del CEM, 
13 equips anaven acompan-
yats d’un menor i 20 dels 
participants eren menors 
de 12 anys. L’Organització 
està formada per 8 persones 
i l’equip de controls va ser 
de 50 integrants. 

La prova és matinal i 
enguany tenia una longitud 
d’uns 9 km. Va tenir el 
seu inici i també el final 
a l’esplanada davant de 
l’entrada de l’antic IES 
Lluís de Requesens.

Iniciem el recorregut 
seguint una mica la part 
baixa esquerra de la vall de 
Sorgues. A continuació ens 

enfilem cap a l’esplanada 
situada a sobre de l’IES, per 
continuar seguint el llom de 
muntanya que ens porta als 
“4 camins de can Bofill”. 
Ens enfilem al bosquet que 
hi ha a sobre i ens dirigim a 
l’esplanada prèvia a la font 
de la Tartana.

En aquesta esplanada 
tenim el control de neutra-
lització 1, on està previst un 
descans de 30 minuts per 
esmorzar. Els cuiners del 
CEM estan preparant boti-
farres a la planxa que, aca-
bades de fer, ens són servi-
des en un entrepà. Begudes, 
cafè i apa!, a continuar.

Seguim en direcció a la 
font de la Tartana per aga-
far el camí de sobre de can 
Bofill. Després, passem pel 
costat de can Farrés i, a 
través del bosc d’alzines 
del turó de can Ribes, anem 
a parar a la pista que ens 
portaria a can Portell, on 
trobem el control de neutra-
lització 2.

Tornem a entrar en el 
bosc d’alzines i baixem 
directes cap a la pista de 
Santa Creu. La seguim per 
deixar-la una mica i tornar-
hi a l’alçada de can Ribes. 
Baixem per un bosc fins a 
quasi tocar la pista de can 
Barza i ens tornem a dirigir 
cap als “4 camins de can 
Bofill”. Ara sí que agafem 
la pista de can Barza, que 
ens porta al control de neu-

tralització 3.
Anem per sobre del llom 

de muntanya que forma la 
part superior dreta de la vall 
de Sorgues fins a arribar 
a la part baixa d’aquesta 
vall. La seguim pel costat 
dels horts fins a pujar una 
mica per sobre del punt 
d’arribada, on baixem per 
finalitzar el recorregut. 

Aquí podem degustar 
l’aperitiu que ens ha prepa-
rat l’Organització, així com 
també estimar els punts que 
hem fet, d’acord amb la 
informació dels temps que 
tenim a la nostra disposi-
ció.

Com a colofó, cal dir 
que gràcies a tots aquells 
que han prestat la seva 
col·laboració, tant en els 
prolegòmens com el mateix 
dia de la Marxeta, ha estat 
possible fer-la exitosament. 
Sobretot hem de fer esment 
especial tant dels voluntaris 
de l’ADF Puigmadrona-
Olorda, que ens varen aju-
dar com cada any, com dels 
membres de l’ambulància 
del Transport Sanitari de 
Catalunya, que també 
vàrem tenir amb nosaltres, 
ja que varen atendre una 
persona d’un equip que 
va tenir una indisposició 
important i la van traslladar 
posteriorment a l’Hospital 
Broggi.

L’equip de la Marxeta

Dos equips molinencs, 
entre els 10 primers 
classificats de La Marxeta

Els 10 primers equips classificats
1r. Guifré Miquel Fageda, Arnald Grabulosa Rodríguez i Ponç Miquel Cabré, 
de la UE Sant Joan de les Abadesses
2n. Josep Riera Not i Margarita Lobato Visal, del CE Avinyó
3r. Octavi Caralt Bosch i Joan Caralt Bosch, del CSV
4t. Domènec Casals Planas i David Jover Moreno, del CE Avinyó
5è. Francesc Strino i Dylan Cerbini Bergman
6è, amb la mateixa puntuació que el 5è. Atilà Costa Caixach i Josep Coll Prat, 
del CE Avinyó
7è. Jordi Segura Arús, Roser Padilla Mitjans i Isona Segura Padilla
8è. Miquel Llobet Massanés i Josep M. Chaves Castillo, del CE Avinyó
9è. Núria Pedrola Freixinet i David Redon Caro, del CEM
10è, amb la mateixa puntuació que el 9è. Josep C. Moreno Guerrero i Xavier 
Juncà Capdevila, del CE Avinyó

L’equip Kawasaki Català 
Aclam, dirigit per Eduard 
Català, va participar amb 
els pilots Kike Ferrer, David 
Sanchis i Arturo Tizón en 
la cursa de resistència Bol 
d’Or 2019, que es va dis-
putar al circuit francès de 
Paul Ricard els dies 21 i 22 
de setembre. La pluja va 
ser la gran protagonista de 
la jornada, ja que en deter-
minats moments va mullar 
completament la pista, cosa 
que va provocar diverses 
caigudes.

Ferrer va ser el pilot 
encarregat de prendre la 
sortida per a l’equip de 
Molins de Rei. Després va 
arribar el relleu de Sanchis, 
que va anar guanyant posi-
cions volta a volta fins a 
aconseguir marcar el quart 
millor temps absolut de la 
cursa. Una volta abans de 
finalitzar el seu relleu, però, 
el pilot va caure a terra i 

l’equip es va veure obli-
gat a entrar la moto al box 
per reparar-la, fet que va 
provocar que tornessin a la 
pista en la posició 35. Quan 
Tizón va pujar a la moto per 
començar la remuntada, la 
Direcció de Cursa va pren-
dre la decisió d’aturar la 
competició fins a les 6 del 
matí per raons de seguretat.

La llarga recta del cir-
cuit Paul Ricard, sumada a 
la primera experiència de 
l’equip en aquest circuit i 
unes condicions meteoro-
lògiques realment extremes 
van fer que el Kawasaki 
Català Aclam hagués 
d’abandonar la cursa a les 9 
del matí, tres hores després 
de la represa. Malgrat això, 
l’equip molinenc va arribar 
a rodar en posició 12 i amb 
els mateixos temps que les 
motos que lideren la cursa i 
el Mundial. 
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Kawasaki Català Aclam 
es retira del Bol d’Or 2019

Cedida Kawasaki Català Aclam
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Els dies 30 i 31 d’agost, 
i 1, 7 i 8 de setembre, les 
instal·lacions de la Secció 
de Billar del Foment de 
Molins de Rei van acollir 
la segona edició de l’Open 
Vila de Molins de Rei de 
Billar a la modalitat de 
Tres Bandes. A causa de 
la nombrosa inscripció de 
jugadors, 72 en total, es va 
haver d’afegir un dia més a 
la competició, el divendres 
30 d’agost, per disputar una 
fase abans de la prèvia.    

Els dies 31 d’agost i 1 de 
setembre, 48 jugadors par-
ticipaven a la Fase Prèvia i 
s’hi van classificar 16 juga-
dors, que, juntament amb 
els 16 primers del rànquing, 
passaren a competir en els 
setzens de final amb par-
tides d’eliminació directa 
fins a la Final.  

El guanyador va ser el 

jugador del CB Vic Ricardo 
García en derrotar Sergio 
Jiménez, de la SB Foment 
Molins, durant la partida 
final pel resultat de 40 a 23 
caramboles en 24 entrades.

Ricardo García es va 
classificar per a la final 
després de guanyar el seu 
company de club Antonio 
Montes pel resultat de 40 
a 34 caramboles en 28 
entrades. Per la seva part, 
Sergio Jiménez s’imposà 
amb contundència al llei-
datà Armand Moreno per 
40 a 20 caramboles en 17 
entrades.

El torneig va tenir un 
gran nivell competitiu i va 
destacar la partida guan-
yada per Sergio Jiménez a 
Ignacio Gómez pel resultat 
de 40 a 13 caramboles en 
15 entrades, i la sèrie major 
aconseguida per Sergio 

Jiménez amb 12 carambo-
les i Jordi Limones amb 
10 caramboles respectiva-
ment.

Els vuit primers 
classificats van ser: 
1r.  Ricardo Garcia (CB 
Vic); 2n. Sergio Jiménez  
(SB Foment Molins); 3r. 
Antonio Montes (CB Vic); 
4t. Armand Moreno (CB 
Lleida); 5è. Alejandro Pérez 
(CB Matadepera); 6è. Joan 
Bouterin (CB Mollet); 7è.  
Esteve Mata (CB Vic) i 8è. 
Joan J. Pineda  (CB Vic).

Cal destacar la gran 
assistència de públic que hi 
va haver al llarg de totes les 
sessions del torneig.

Els partits del campio-
nat es van poder seguir via 
Internet mitjançant el siste-
ma de càmeres instal·lades 
a la sala de billars. 
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El passat 14 de setembre va 
tenir lloc la VIII Marnatón 
de Cadaqués, amb la par-
ticipació de més de 1.500 
nedadors dividits en tres 
curses de 6,5, 4,5 i 2,5 qui-
lòmetres, respectivament.

En aquesta edició, el 
nivell dels participants va 
ser molt elevat, ja que va 
comptar amb una bona part 
de la Selecció Espanyola de 
natació i d’aigües obertes, 
com Pol Gil,  i medallistes 
europeus i mundials, com la 
catalana Jessica Vall, entre 
altres campions d’Espanya. 
Aquesta prova s’ha consoli-
dat com el referent absolut 
del món de les aigües ober-
tes d’àmbit estatal.                                                    

En la cursa de 6,5 quilò-
metres, amb 674 nedadors 
participants, Marc Franquet 
va quedar en 32a posi-
ció de la general, amb un 
temps d’1 hora 28 minuts, 
i en Lluís Basagaña i Pere 
Vendrell van arribar en 78a 
i 101a posició, amb uns 
temps d’1 hora 36 minuts 
i 1 hora 38 minuts, respec-
tivament.

En la prova de 4,5 qui-
lòmetres, amb un total de 
422 nedadors, Joan Xambó, 
amb un temps d’1 hora 4 
minuts, va acabar en 13a 
posició de la general i pri-
mer de la categoria de més 
grans de 50 anys.

Redacció

El veterà nedador del Club 
Natació Molins de Rei Joan 
Xambó continua obtenint 
bons resultats a les pro-
ves en què participa. El cap 
de setmana del 28 i 29 de 
setembre va competir a la 
travessa de 10 quilòmetres 
que es va fer a l’illa de 
Menorca i unia Macarella 
amb Son Xoriguer. Amb un 
temps de 2 hores 18 minuts, 
Xambó va acabar cinquè 
de la general i primer de la 
seva categoria, la de més 
grans de 50 anys.

La prova va ser com-
plicada, ja que l’estat de la 

mar arrossegava els parti-
cipants cap a la costa i allà 
es van trobar amb meduses 
que van picar tots els parti-
cipants.

El també molinenc Lluís 
Basagaña, amb un temps de 
2 hores 38 minuts, va acon-
seguir la 17a posició de la 
general.               Redacció

Ricardo Garcia guanya el II Open Vila 
de Molins de Rei de Billar a Tres Bandes

Els nedadors molinencs 
aconsegueixen dos 
tercers llocs a la XIV 
Travessa a la Volta del Serrà

El passat 25 d’agost es va 
disputar la XIV Travessa a 
la Volta del Serrà en caiac 
i nedant. La prova es va 
fer a la localitat de Sant 
Feliu de Guíxols amb un 
recorregut de 7 quilòmetres 
per parelles: un nedant i 
l’altre acompanyant amb el 
caiac. Cada equip pot fer 
els relleus que considerin 
oportuns.

Els nedadors molinencs 
de la secció Aigües Obertes 

del Club Natació Molins de 
Rei han tornat a destacar, 
ja que van aconseguir dues 
terceres posicions. En cate-
goria masculina, la parella 
formada per Joan Xambó i 
Lluís Basagaña van acabar 
tercers, amb un temps d’1 
hora 54 minuts. En catego-
ria mixta, la parella formada 
per Pere Vendrell i Montse 
Jorro també van finalitzar 
tercers, amb un temps d’1 
hora 56 minuts.              R.

Èxit dels nedadors molinencs 
a la Marnatón de Cadaqués

Joan Xambó queda cinquè a la 
travessa Macarella-Son Xoriguer

El primer equip del Club 
Natació Sintagmia ha afe-
git un nou títol a les seves 
vitrines: la Copa Catalunya 
de Primera Divisió. Els 
molinencs s’han imposat a 
la UE Horta, al CN Sant 
Feliu i al CN Rubí, equips 
que han de ser els prin-
cipals rivals a la lliga de 
Primera Nacional, que és 
on competirà enguany el 
conjunt molinenc després 

d’haver renunciar a jugar a 
la Divisió d’Honor.

L’equip, dirigit un any 
més per Sergi Pedrerol, 
ha incorporat cinc juga-
dors cedits: Abel Ramon, 
Aleix Aznar i David 
Rodríguez, que provenen 
del CN Barcelona, i Pau 
Campis i el porter Óscar 
Mataredona, que venen 
del CN Atlètic-Barcelona. 
L’ucraïnès Denys Gusakov 

és l’únic jugador estranger 
de la plantilla.

Una altra de les novetats 
és el retorn a l’alta com-
petició de Nil Marsal, que 
les dues darreres tempo-
rades jugava amb l’equip 
Màster del Club. El capità 
de l’equip segueix sent el 
molinenc Marc Prat.
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L’equip Absolut masculí de waterpolo guanya 
la Copa Catalunya de Primera Divisió

Cedida Club Natació

Cedida SB Foment



30
núm. 559 octubre 2019

Solució al número 557 De totes les respostes 

rebudes a la redacció ha 

estat escollida a l’atzar 

la de Àlex Guareño 
García. El guanyador 

del concurs pot passar a 

recollir el premi directa-

ment per BEEP, presen-

tant el DNI o qualsevol 

document acreditatiu.

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

Patrocinador 8 diferéncies:
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J.P. CARRIÓN S.L.
CONCESIONARIO OFICIAL CITROËN

TRAVESÍA INDUSTRIAL, 81
(08907) L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

TEL.: 93 335 54 00

FOMENT, 9
(08750) MOLINS DE REI

TEL.: 93 668 05 08www.jpcarrion.com

¿TU COCHE NO TIENE ETIQUETA AMBIENTAL?

VEN A JP CARRIÓN Y TE DAMOS HASTA

PARA COMPRAR UNO NUEVO3000

TRAE TU COCHE VIEJO

Y LLEVATE UNO NUEVO

€




