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Ens volem fer ressò dels dubtes plantejats pels veïns al respecte del crite-
ri aplicat per a la repercussió del tribut metropolità, un nou impost que 
no es carrega a tots els ciutadans, sinó només als que són propietaris. 

L’import del tribut es calcula en proporció al valor cadastral dels immobles. 
Si bé hi poden haver raons tècniques i econòmiques per recaptar l’impost 

seguint aquest criteri, hi ha dubtes més que raonables sobre si aquest és el 
sistema més equitatiu per repercutir un impost que bàsicament es destina a 
mantenir els serveis de transport públic.

Aquest sistema pot representar una discriminació per a alguns ciutadans, 
propietaris i no usuaris del transport públic, que estaran obligats a contribuir 
solidàriament al manteniment d’un servei que no utilitzen. Aquest és el motiu 
de queixa principal de molts propietaris que opinen que, en no ser usuaris 
del transport públic, no els hauria de correspondre només a ells pagar aquest 
impost, per la qual cosa reclamen que el tribut el paguin tots els veïns.

Molins de Rei va ser un dels municipis capdavanters a reclamar la seva 
inclusió a la zona 1 del transport públic metropolità. Abaratir el preu per via-
tjar en transport públic comportava haver de pagar un nou impost. Se sabia i 
els polítics, tant locals com de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), ho 
van explicar a la ciutadania. Però potser no va quedar clar, o no es va saber 
explicar de forma nítida, qui l’havia de pagar, ni les quantitats que s’havien 
d’abonar. 

Davant les queixes rebudes i els raonaments expressats pels ciutadans, és 
just que els propietaris hagin de pagar per tothom? No hauria estat millor 
repercutir l’impost de manera lineal a tots els ciutadans, propietaris o no?

Els representants de l’Administració justifiquen aquesta manera de reper-
cutir el nou impost amb l’argument que el tribut metropolità és un impost 
solidari, com altres impostos, amb els quals els ciutadans no paguen direc-
tament pel que utilitzen. El sistema tributari es basa en la solidaritat global 
de tots els ciutadans: entre tots paguem tots els serveis públics, que segons la 
nostra activitat econòmica, edat, salut, etc. utilitzem o no.

Alguns municipis propers, també afectats pel nou tribut, han fet gestions 
amb vista a reduir la quantitat que hauran de reportar els ciutadans per 
aquest concepte. Per exemple, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, després 
d’una fase de negociació perquè es considerava que el càlcul sobre el cadastre 
proposat per l’AMB no era correcte i perjudicava els interessos dels contri-
buents, ha arribat a un acord que rebaixa en prop d’un 40% l’import que 
segons l’AMB li pertocava pagar als propietaris.

Per altra banda, l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha detectat una 
errada en el càlcul del tribut que podria anar a favor del contribuent un cop 
s’hagin fet les revisions pertinents. El nou càlcul preveu una rebaixa del vol-
tant del 33% a favor del contribuent.

Seria convenient que els serveis econòmics de l’Ajuntament revisessin si 
l’import del tribut metropolità que paguem els molinencs és el correcte o està 
calculat a l’alça, a més de prendre les mesures, ja anunciades i que s’haurien 
d’aplicar amb caràcter retroactiu, per ajudar els ciutadans que tinguin difi-
cultats a abonar el tribut. 

També caldria que els dirigents de l’AMB es replantegessin si la manera 
escollida per repercutir aquest tribut a la ciutadania és la més solidària i 
equitativa.
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Tribut metropolità

Acabem de rebre una notifi-
cació de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) en la 
qual se’ns comunica la crea-
ció d’un nou tribut que grava 
directament els béns immo-
bles i serveix bàsicament per 
fer front a les despeses neces-
sàries per finançar les actua-
cions per aconseguir un terri-
tori metropolità més ordenat 
i vertebrat en matèria d’espai 
públic i d’infraestructures 
necessàries per a l’articulació, 
connectivitat, mobilitat i 
funcionalitat del territori a 
l’entorn de l’AMB.

Segons informa aquest 
organisme públic, l’impost en 
concret és un tribut directe, 
de caràcter real, que grava 
el valor dels béns immobles 
de naturalesa urbana o de 
característiques especials, i 
s’exigeix en els municipis de 
la primera corona metropoli-
tana o zona tarifària 1.

Així mateix, AMB aclareix 
que en el Tribut Metropolità 
(TM) es pren com a base de 
referència el tribut sobre el 
qual s’estableix l’IBI. Per 
tant, s’exigeix en els mateixos 
casos que l’impost de béns 
immobles i als mateixos sub-
jectes passius.

A banda de les actuacions 
abans esmentades en l’àmbit 
mediambiental, el TM con-
tribueix a la preservació 
d’espais naturals com la serra 
de Collserola, així com en les 
actuacions de recuperació i 
regeneració dels rius Besòs 
i Llobregat, i en la gestió 
i manteniment dels 30 km 
de platges metropolitanes, de 
Castelldefels a Montgat, i en 
el manteniment integral de la 
xarxa de 51 parcs metropoli-
tans, juntament amb les ron-
des de Barcelona com a ele-
ment bàsic de la xarxa viària 
metropolitana.

En matèria de mobilitat, ha 
fet possible un transport públic 

de qualitat i una mobilitat més 
sostenible, de manera que ha 
fet de l’Àrea Metropolitana un 
àmbit més habitable i adaptat 
a les persones, dotada d’una 
xarxa de metro i d’autobusos 
d’àmplia cobertura territorial 
i horària, fiable i d’elevada 
freqüència, que dona respos-
ta als desplaçaments locals 
i intermunicipals, i dota de 
connexió els grans equipa-
ments metropolitans. Disposa 
d’un sistema tarifari integrat 
que facilita els desplaçaments 
a millor preu i afavoreix la 
mobilitat de col·lectius espe-
cialment sensibles, com ara la 
gent gran, les persones amb 
discapacitat, els nens de 4 a 
13 anys i les famílies nom-
broses.

Sóc de l’opinió que "pa ese 
viaje no hacían falta alfor-
jas". M’explico: els municipis 
adherits a l’AMB a partir del 
dia 1 de gener de 2019 només 
hem guanyat poder viatjar 
amb una targeta de transport 
T-10 a meitat de preu; en 
contrapartida, ens posen un 
nou impost que en el cas de 
casa nostra (dues persones 
grans) ens representa gairebé 
dos-cents euros. Conclusió: la 
“rebaixa” ens costa el mateix 
que l’estalvi de 20 targetes 
T-10, quantitat que no hem fet 
servir mai en tot un any.

Per altra banda, considero 
totalment injust que en un 
cas com el nostre, matrimo-
ni en edat de jubilació, amb 
actualització de la pensió de 
0,25% anual, que hem llo-
gat un habitatge de la nostra 
propietat –fruit de l’estalvi de 
tota la vida– per poder anar 
tirant, haguem de pagar per 
uns serveis que no gaudim a 
Molins de Rei ni molts dels 
municipis de nova adhesió i, 
en canvi, persones que viuen 
de lloguer a municipis amb 
tots els serveis, no facin cap 
aportació al conjunt.

Sincerament, penso que 

les despeses que s’ha pre-
vist sufragar amb aquest nou 
impost donen cobertura a mol-
tíssima mes ciutadania que 
als que vivim en una viven-
da de propietat. Veuria molt 
més equitatiu repartir aquesta 
despesa segons l’ús que la 
població en faci. Màxim quan 
els que vivim als municipis 
d’última integració no gaudim 
de metro, tramvia ni una xarxa 
de bus com la de la primera 
corona.

M’agradaria que algú em 
sabés raonar aquesta decisió 
impositiva que, sota el meu 
punt de vista, representa una 
discriminació entre la ciu-
tadania que, tal com he dit 
més amunt, a base de sacri-
fici hem aconseguit un petit 
patrimoni, i els qui o no han 
pogut fer-ho o han decidit 
fer-ho d’una altra manera. En 
cas de mantenir els actuals 
criteris de recaptació caldria 
establir un topall d'ingressos 
per sota del qual s'eximís o es 
reduís aquesta participació a 
l'impost, de la mateixa manera 
que es contempla ja actual-
ment per a famílies nombro-
ses; o bé, com a mínim, poder 
repercutir als arrendataris 
d'habitatges en règim de llo-
guer la part d'impost de l'IBI 
corresponent.

Ramon Paüls Casanovas

Des de l’1 de gener de 2019, 
Molins de Rei pertany a la 
zona 1 de l’àrea metropoli-
tana de transports públics, 
cosa que suposa un estalvi 

Ja som zona 1,  
ja paguem tots

en el preu dels bitllets, però 
també un indiscriminat nou 
impost metropolità (percen-
tatge sobre l’impost de béns 
immobles) a tota persona pro-
pietària d’un immoble dins 
el terme de Molins de Rei, 
sense importar si es tracta de 
l’única i exclusiva residència 
familiar, segona residència, 
local, plaça d’aparcament, 
solar o qualsevol altre tipus.

A Molins de Rei ja estem 
pagant prou taxes i impos-
tos d’entre els quals destaco 
l’impost de béns immobles 
(IBI), la taxa metropolitana 
de residus, cànon de l’aigua, 
l’impost sobre els vehicles de 
tracció mecànica (impost de 
circulació) i la taxa d’entrada 
de vehicles (gual), sense obli-
dar les cada vegada més fre-
qüents zones blaves i el ja 
més que anunciat impost eco-
lògic dels vehicles a motor. 
Moltes persones i famílies de 
Molins de Rei es veuen obli-
gades ara a pagar aquest nou 
tribut metropolità per subven-
cionar el transport púbic quan 
mai o molt puntualment l’han 
fet o el faran servir. Això 
trenca el principi de justícia, 
que diu que els serveis els 
ha de pagar qui els fa servir, 
exceptuant, evidentment, els 
serveis bàsics com ara edu-
cació, sanitat, seguretat i els 
d’àmbit social. És com si, per 
exemple, hi hagués un  impost 
metropolità d’autopistes i 
autovies que hagués de pagar 
tothom a través d’un percen-
tatge sobre l’IBI, tingués o no 
cotxe. Injust, oi?

Quan l’Ajuntament del 
nostre municipi va decidir 
de sol·licitar la inclusió de 
Molins de Rei a la zona 1, 

no va informar adequadament 
del cost que això ens com-
portaria i només anunciava 
l’estalvi que suposaria en el 
preu dels bitllets. Penso que 
era un tema força important 
i de gran  transcendència que 
hagués merescut, a l’estil suís, 
un referèndum municipal.

A més a més, l'estalvi en 
el preu dels transports públics 
al passar a zona 1 és molt 
arbitrari, ja que pagant el 
mateix impost (percentatge 
sobre l’IBI) per una resi-
dència familiar, se’n poden 
beneficiar 1, 2, 3 o més per-
sones segons les que visquin 
en aquesta residència. És a 
dir, que penalitza les perso-
nes que viuen soles. Hi ha 
també persones a Molins de 
Rei doblement penalitzades 
per aquest tribut metropolità. 
Es tracta de persones que aga-
faven el tren RENFE per anar 
a Castellbisbal o Martorell 
i que havien de pagar una 
zona; ara han de pagar dues 
zones i l’impost metropolità. 
Una greu injustícia.

Per acabar, voldria dir que 
les opcions de transport 
públic que té Molins de Rei 
són molt limitades: una línia 
de RENFE i algunes línies 
d’autobusos. Res comparable 
a altres municipis de la zona 
1, que disposen d’una o més 
línies de RENFE, Ferrocarrils 
de la Generalitat, tramvia, 
metro i una àmplia xarxa 
d’autobusos.

És per tot això que vull 
fer manifest el meu desacord 
amb l’aplicació d’aquest nou 
tribut metropolità i amb la 
manera com s’ha decidit la 
inclusió a la zona 1 de la nos-
tra vila.        Miquel Abancó   

Fe d’errades
En el darrer número del 
Llaç, el 559 es van come-
tre un seguit d’errades que 
esmenem a continuació.

1. En l'article sobre el 
Sebi Sàbat, es fa referència 
a la seva localització en una 
foto de grup que tornem a 
publicar esmenada, que va 
sortir girada i no es corres-

pon amb el text. El Sebi és 
el segon, dret, per la dreta. 
No el segon per l'esquerra.

2. En la quarta colum-
na del text, sisena línia, 
es cita "els escolapis de 
la Diputació". Cal deixar 
clar que la Diputació no 
ha estat mai la titular de 
l'Escola Pia. El redactat ori-
ginal deia "els escolapis de 

Diputació", en referència al 
carrer de Barcelona dedicat 
a la tal institució.

3. En la secció de Les 
fonts del terme, el redac-
tor es refereix a una masia 
de La Rierada com a "can 
Preciós". És erroni. El mas 
és Can Campreciós, que és 
el cognom de la família que 
el va aixecar. Miquel Rius
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Colles Castelleres
A Molins de Rei, com a un bon nombre de pobles, tenim la nostra colla castellera, els 
Matossers. Segons que hom pot llegir al seu web, amb la camisa marró argila (que 
evoca el desaparegut pont de les quinze arcades, que travessava el riu Llobregat a 
l’alçada de la nostra vila), es va fundar l’any 2002 i assaja els dimecres i els diven-
dres. 

Val a dir que, generalment, aquest tipus d’associacions acostumen a anomenar-se 
simplement Colla castellera de... (i aquí el nom de la localitat corresponent) o amb 
denominacions força similars, com ara Castellers de...

Però es veu que la imaginació dels catalans, especialment la dels eixerits que fan 
castells humans, supera de llarg el que hom podria considerar normal, de manera que 
una simple passejada per Internet m’ha permès tenir coneixement de colles que, com 
la nostra, han decidit que calia definir-se amb un nom no pas simple. I així he trobat, 
entre moltes altres, les següents: Al·lots de Llevant –de Manacor–, Bordegassos de 
Vilanova, Capgrossos de Mataró, Encantats de Begues, Moixiganguers d’Igualada, 
Nois de la Torre –de Torredembarra–, Pallagos del Conflent –de Prada de Conflent–, 
Sagals d’Osona –de Vic–, Xerrics d’Olot, Xiqüelos i Xiqüeles del Delta –d’Amposta–, 
etc. I fins i tot he constatat que existeixen colles universitàries com ara els Arreplegats 
de la Zona Universitària, els Bergants del Campus de Terrassa, els Emboirats de la 
Universitat de Vic, els Grillats del Campus del Baix Llobregat, els Pataquers de la 
URV –de Tarragona–, els Trempats de la UPF o els Xoriguers de la UdG (també entre 
d’altres).

Serveixin, doncs, aquestes meves ratlles d’avui per mostrar el meu sincer reco-
neixement a totes aquelles persones que, com els nostres Matossers, s’esforcen (i mai 
més ben dit) a mantenir viva aquesta nostrada tradició, tot deixant constància del fet 
íntim que soc incapaç de veure com s’enlaira un castell sense que se m’ennuegui la 
gola o se m’humitegin els ulls... com (ho confesso) m’està passant, sense anar més 
lluny, mentre ho escric.

Josep Lluís Revenga Santos

L’any 1969, quan el meu marit 
i jo ja havíem format una famí-
lia, a prop de casa, al carrer 
Jacint Verdaguer, 71, es va 
desllogar un local on es venia 
roba de llenceria de senyora. Jo 
volia ajudar la família econò-
micament.

Com que de petita, de la 
mà de la meva mare, que era 
mestra, havia recorregut llibre-
ries i papereries per comprar el 
material per a les seves classes, 
d’aquesta experiència em va 
sorgir la il·lusió de dedicar-me 
en aquest negoci.

Vàrem començar amb el 
material escolar, llibres, revis-
tes i diaris, i ho vàrem anar 
ampliant amb objectes de regal 
i jocs educatius.

La botiga la vàrem obrir 
l’11 de novembre del 1969, el 
dia de sant Martí.

Els diaris, primer els portaven a l’estació del tren; després, a l’oficina de Correus de la 
plaça del Mercat i a les portes del Cinema Garbí, de la plaça de la vila, fins que al final els 
varen portar a domicili, igual que les revistes, que al principi, cada dia, les havíem d’anar a 
recollir a un distribuïdor a Barcelona.

També havíem d’anar als majoristes de papereria a buscar les coses que ens demanaven i 
per aquest motiu hi vaig haver de posar ajuda uns anys.

Al principi, els diumenges teníem tancat fins que els diaris varen començar amb les 
promocions. Sempre amb l’ajuda del meu marit vam anar endavant, fins que va arribar el 
moment de la jubilació. Va ser llavors quan va arribar el relleu amb la meva filla M. Neus i 
així hem arribat als 50 anys.

La llibreria papereria continua també gràcies a tots els clients, dels quals he pogut gaudir 
d’ençà que eren petits i venien amb els pares a comprar fins ara, que ja han format una famí-
lia i venen amb els seus fills i filles.

Gràcies, a tots i totes per ser fidels a la Llibreria Papereria Amèlia.
Amèlia Puig

50 aniversari de la Llibreria Papereria Amèlia

La riera de Sant Bartomeu, entubada 
al seu pas per la vila, la tenim en observació 
per si de cas! Segons els experts ara 
faltarien uns 450 anys perquè es tornés a desbordar...
25 anys de la darrera gran rierada 
(Cambrils)
“Ja han passat 25 anys de la darrera gran rierada que va 
patir la nostra població (Cambrils). Una rierada que va 
deixar unes imatges impactants i que van quedar recollides 
en els dispositius que s’utilitzaven en aquella època. (...) 
Les rierades històriques s’han anat succeint al llarg dels 
segles. L’aigua s’ha obert camí i ha marcat el terra per 
on ha baixat formant barrancs, torrents i rieres. Entre la 
contínua transformació urbanística i el canvi climàtic que 
cada cop s’evidencia amb més claredat ens ve al cap una 
pregunta: la propera gran rierada que ens toqui veure i 
viure, com serà?  

“Editorial” – Revista Cambrils – 
Número 578 – Octubre del 2019

Una rierada que passa 
un cop cada 500 anys
“Una vegada cada 500 anys: aquesta és la probabilitat que 
torni a passar una inundació tan extraordinària com la del 
10 d’octubre de 1994, segons els estudis d’inundabilitat 
més recents. Però només parlem de recurrència o període 
de retorn de 500 anys.
El període de retorn és un concepte tècnic que indica la 
probabilitat que succeeixi una inundació d’aquest tipus en 
un període de temps determinat i en cada punt concret d’un 
curs fluvial, com el cas de la riera d’Alforja. (...) Així es 
poden establir unes aproximacions estadístiques per tal de 
saber amb quina freqüència i amb quines característiques 
pot succeir una inundació: cada 10 anys, cada 100 anys o 
cada 500 anys.”

“Anàlisi tècnica” – Francesc Primé Vidialla – 
Revista Cambrils – Número 578 – Octubre del 2019 

Entre els periodistes sense escrúpols, els 
comentaristes afalagats, els xafarders innats i 
els espavilats de via estreta, aquí tenim un problema!  
N’estàs segur?
“La por, com els badalls, s’encomana fàcilment per  imi-
tació. Els mitjans de comunicació i, sobretot, les xarxes 
socials són uns agents transmissors formidables d’aquest 
contagi pel que fa a la percepció d’inseguretat ciutadana 
que s’ha instal·lat a Barcelona i la seva àrea metropolitana 
durant el darrer estiu.
El Prat no ha quedat al marge d’aquesta preocupació 
veïnal. En els últims mesos, les fotografies, comentaris i 
advertències sobre robatoris, atracaments i actes vandàlics 
s’han succeït en els diversos grups de les xarxes socials de 
la ciutat. Són grups de centenars de seguidors, motiu pel 
qual l’efecte multiplicador d’una simple imatge és fàcil 
d’imaginar. (...) Caldrà esperar a finals d’any per veure si 
l’estadística de robatoris estivals respon a un fet estacional 
(el més probable) o si és un fet que tendirà a mantenir-se. 
En tot cas, tant Mossos d’Esquadra com Policia Local coin-
cideixen a assenyalar que la millor manera de contribuir 
a la seguretat no és que cadascú ens pengem una insíg-
nia de xèrif i ens animem a fer patrulles nocturnes, sinó 
col·laborar amb els cossos policials trucant-los si sentim 
sorolls sospitosos al replà o si ens creuem a l’escala amb 
un desconegut amb actitud estranya.
Internet és una bèstia que s’emborratxa fàcilment amb còc-
tel on la gent barreja immigració, menors no acompanyats, 
pobresa i drogues. La por col·lectiva és imprevisible i cal 
posar-hi seny, perquè pot despertar fàcilment una bèstia 
més perillosa: la de l’odi i el discurs radical, per als quals 
mai no falten compradors. 
“Editorial” – Delta Llobregat, el Periòdic Independent 
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L’oficina de la Caixa del 
carrer Verdaguer de Molins 
de Rei ha fet una donació de 
2.000 euros a l’ONG Ajut a 
Persones amb Dificultats. 
Amb aquests diners, durant 
el mes d’octubre es va poder 
ajudar famílies nombroses, 
persones que viuen soles, 
d’altres que estan en situa-
ció d’atur i d’altres amb 
dificultats puntuals. 

Segons informa l’ONG, 
els productes bàsics 
d’alimentació comprats 
amb els diners rebuts han 

estat adquirits en establi-
ments de la vila.

A la imatge que acom-
panya aquesta informació 

es pot veure el coordinador 
de l’ONG, Pere Bergoñon, 
amb la directora de l’oficina 
de la Caixa.        Redacció

El Ple de l’Ajuntament del 
mes d’octubre va mostrar 
el seu suport al territori de 
Rojava, al Kurdistan, arran 
d’una moció presentada per 
la CUP. La moció va ser 
aprovada amb l’abstenció 
del PSC i Ciutadans, i el vot 
a favor de la resta de grups 
municipals.

A principis d’octubre, 
l’Estat turc va començar a 
perpetrar atacs militars con-
tra el Kurdistan occidental 
mitjançant una campanya 
de bombardejos indiscri-
minats contra la població. 
Actualment, més de cinc 
milions de civils estan 
amenaçats per l’Estat turc. 
La seva operació militar, 
autoanomenada “Font de 
Pau”, podria provocar prop 
de més de 300.000 persones 

refugiades. Mentrestant, 
l’Estat espanyol continua 
subministrant armament 
i també ha mostrat suport 
públic a l’ofensiva militar 
a través de la seva diplomà-
cia.  

Amb aquesta moció, 
l’Ajuntament ha volgut 
mostrar el seu suport al 
model social i polític demo-
cràtic, multicultural, multi-
lingüístic i multireligiós de 
la regió kurda de Rojava, 
així com el seu rebuig a la 
ingerència de l’Estat turc a 
Síria i la intervenció arma-
da fora de les seves fron-
teres contra el poble kurd. 
Per últim, el text exigeix al 
Govern de l’Estat espanyol 
la retirada del seu suport a 
aquesta ofensiva bèl·lica.

Redacció 

La vila ha participat, un any 
més, a Ciutats Defensores 
dels Drets Humans, un pro-
jecte que té com a principals 
objectius donar a conèixer 
la tasca que porten a terme 
activistes de drets humans i 
conscienciar sobre la impor-
tància del suport internacio-
nal en les seves causes.

Enguany, són tres les 
persones activistes que 
van visitar Molins de Rei: 
Leonard Renteria, poeta, 
raper i activista que llui-
ta per enfortir les comu-
nitats afrodescendents de 
Buenaventura (Colòmbia); 
Amaru Ruiz, defensor nica-
ragüenc, i Hayat Rguibi, 

jove periodista i activista 
sahrauí. Els dos primers van 
oferir tres xerrades a més 
de 300 joves dels centres 
educatius de secundària, 
mentre que la darrera va a 
fer una trobada oberta al 
públic.

Ciutats Defensores dels 
Drets Humans és un projecte 
organitzat conjuntament pel 
Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament, la 
Comissió Catalana d’Ajuda 
al Refugiat i l’Institut 
de Drets Humans de 
Catalunya.

Redacció

El passat 4 de novembre, 
les sales parroquials de la 
parròquia de Sant Miquel 
van acollir una xerrada-tes-
timoni de les Germanes de 
la Congregació Missioneres 
de la Caritat de Santa Teresa 
de Calcuta. Aquesta con-
gregació d’àmbit interna-
cional està present a molts 
països de pràcticament els 
cinc continents. 

De tots és conegut el 
carisma de la mare santa 
Teresa de Calcuta, una per-
sona que va dedicar tota la 
seva vida als pobres, als 
més dèbils i als més rebut-
jats de la societat, una dona 
que va saber veure el rostre 
de Jesús en els malats, en 
els qui patien, i que va des-
cobrir, en el servei al pobre, 
l’amor de Déu.

Aquesta estima i dedi-
cació als més desvalguts 
és el que ella va transmetre 
a les germanes que actu-
alment estan fent diversos 
apostolats en les 780 cases 
d’acollida que hi ha disper-
sades per tot el món. Cada 
casa d’acollida té diferents 
objectius, ja que atenen 
persones amb lepra, tuber-
culosi o sida; també visiten 

residències d’avis o perso-
nes que no tenen família. 
En una casa d’acollida de 
Casablanca (Marroc), per 
exemple, cuiden malats 
de càncer, acullen dones 
embarassades que estan 
soles i les ajuden a cuidar 
dels seus fills i a trobar 
feina i un lloc per viure. 
Si la mare treballa, oferei-
xen un servei de guarderia. 
Visiten també l’hospital de 
Casablanca, on fan cures 
de tumors, una feina que 
ningú vol fer. Uns altres 
apostolats que fan són  visi-
tes a la presó i als centres 
psiquiàtrics.

En una altra casa 
d’acollida, la de Marsella 
(França), atesa per sis ger-
manes, més una aspirant, 

atenen un menjador social 
que dona menjar a més de 
250 persones en cinc torns 
(majoritàriament, persones 
de l’Àfrica i d’Europa de 
l’est).

A la casa d’acollida de 
Sabadell, Centre de Retir, 
els dissabtes fan catequesi 
a 40 o 50 nenes i també 
tenen un menjador social 
que dona menjar a unes 70 
persones cada dia.

Les tres germanes van 
aportar un gran testimoni, 
basat en la seva senzille-
sa i bondat, i van reflectir 
que l’amor de Déu està en 
cada un dels pobres, de les 
persones malaltes, de les 
abandonades i dels nens i 
nenes que atenen.

Judith Herrera 

La Caixa dona 2.000 euros a l’ONG 
Ajut a les Persones amb Dificultats

El Ple se solidaritza amb la regió 
kurda de Rojava, al Kurdistan

Germanes Missioneres de la Caritat 
apropen el seu testimoni de vida

El Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies ha 
presentat un pla de suport 
per als municipis que allot-
gen centres de joves que 
emigren sols. Els objectius 
són, d’una banda, oferir 
suport als ajuntaments i con-
sells comarcals per millorar 
l’acollida i la inclusió dels 

joves al territori i, de l’altra, 
impulsar l’acompanyament 
en l’emancipació dels que 
són majors d’edat en situa-
ció de vulnerabilitat, amb 
el focus posat en la inserció 
laboral.

En el cas de Can Santoi, 
es comptarà amb un dina-
mitzador cívic, una nova 

figura que farà d’enllaç entre 
el centre de joves migrats 
sols i la vila (Ajuntament, 
escoles, entitats, etc.). El 
dinamitzador s’encarregarà 
de fomentar la convivència 
i el treball en xarxa amb la 
comunitat, a més de preve-
nir i gestionar els conflictes 
que puguin sorgir.         R.

El Centre de Joves de Can Santoi 
reforçarà el treball en xarxa amb la vila

Molins de Rei clou la 9a edició 
del projecte Ciutats Defensores

Cedida per l'ajuntament 
Dan Costa



7
núm. 560 novembre 2019

Prop de 300 persones es van 
acostar al barri del Canal 
per degustar les migas lor-
quinas, un plat tradicio-
nal de la cuina espanyola. 
Durant el dinar, organitzat 
des de fa cinc anys pel 
Partit Socialista Molins de 
Rei i membres de l’antiga 
Agrupación Lorquina, 
es van servir més de 500 

plats.
En aquesta edició s’han 

recaptat 1.400 euros a tra-
vés de la rifa i la venda de 
les gorres de la campanya 
“Posa’t la gorra”, import 
que es destinarà íntegrament 
a l’Associació de Suport als 
Infants de Molins de Rei. 

Redacció

El passat dissabte 19 
d’octubre, els Dimonis de 
Molins de Rei organitzaven 
la 4a Tabalada Demoníaca 
Solidària pels carrers de 
la vila, després que l’any 
passat no es pogués fer 
per causes meteorològi-
ques. Aquesta vegada es 
col·laborava amb l’entitat 
AFA Baix, una associa-
ció vinculada a familiars 
i malalts d’Alzheimer del 
Baix Llobregat, que també 
té presència a Molins de 
Rei.  

En aquesta edició es va 
comptar amb la presència 
de 6 colles de percussió 
relacionades amb el món 
del foc, ja fossin vinculades 
a bèsties de foc o a colles de 
dimonis i diables. Així, van 
venir les colles següents: 
Pixafocs i Cagaspurnes de 
Masquefa, Garsa de Sant 
Feliu de Llobregat, Diables 
de Sant Andreu de la Barca, 
Ball de Diables de Ribes i 
Ball de Diables de Cervera 
Carranquers, a més dels 
organitzadors, els Dimonis 
de Molins de Rei, que van 
sortir tant amb la percus-
sió infantil com amb la 
d’adults.

Totes les colles van tenir 
una bona acollida ja que la 
gent que hi havia pel carrer 

seguia els ritmes variats i 
engrescadors que oferien 
les diferents colles de per-
cussió.

En acabar el recorregut 
pels carrers cèntrics de la 
vila, totes les colles van fer 
una cançó conjunta al Pati 
del Palau. La Tabalada va 
acabar amb el tradicional 
sopar també al mateix Pati, 
on les colles van poder gau-
dir d’un ambient festiu i 
d’un bon sopar ofert pels 
Dimonis de Molins de Rei.

La Tabalada va estar 
acompanyada al llarg de la 
tarda per la presència de la 
Barra Solidària, situada a la 
plaça del Pati del Palau, on 
tothom qui va voler va fer 
la seva aportació o la seva 
consumició solidària. 

Enguany, la Tabalada 

Solidària i la Barra 
Solidària, que estava situa-
da al mateix Pati del Palau, 
van recollir 886,73€ de 
beneficis, que es destinaran 
íntegrament a l’associació 
AFA Baix per poder seguir 
desenvolupant la seva 
tasca d’acompanyament 
als familiars de malalts 
d’Alzheimer.

Aquest acte soli-
dari organitzat pels 
Dimonis de Molins de 
Rei va comptar amb la 
col·laboració d’El Local 
Musical, el Forn del Pont, 
PsicoGràfics, Polynorma, 
Spandex, Embotits Bundó 
i l’Ajuntament de Molins 
de Rei. Sense ells, l’èxit 
d’aquesta Tabalada no hau-
ria estat tan gran.
Dimonis de Molins de Rei

MANYANET MOLINS MANYANET MOLINS 
PORTES OBERTES

INFANTIL PRIMÀRIA I ESO

EDUCANT EN VALORSEDUCANT EN VALORS

La 4a Tabalada Solidària dels 
Dimonis de Molins de Rei aporta 
prop de 900 euros a AFA Baix

Les Migas Lorquinas Solidàries 
recapten 1.400 euros per 
a l’Associació de Suport 
als Infants de Molins de Rei

Cedida pel PSC
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La nit del 31 de setembre a l’1 d’octubre es va fer 
realitat un projecte anomenat “Llum i Llibertat”, 
impulsat per Artistes de la República, ANC de 
Manresa i Federació d’Entitats Excursionistes 
de Catalunya (FEEC), amb el suport d’Òmnium 
Cultural. Es tractava d’il·luminar 131 agulles del 
massís de Montserrat, que recorden tots els presi-
dents de la Generalitat de Catalunya, per reclamar 
la llibertat del nostre país. Calia pujar a una agulla 
escalant i, a l’hora acordada, encendre el farell, 
tenir-lo encès tota la nit fins al matí següent i dor-
mir a dalt el cim fent bivac.

El Centre Excursionista Molins de Rei (CEM), 
com a centre adherit a la FEEC, va rebre l’oferta de 
la Federació de participar en aquest projecte. Com a 
vocal de la Secció d’Escalada no vaig dubtar en cap 
moment de participar-hi. Després de parlar amb la 
Junta del CEM es va aprovar l’apadrinament d’una 
agulla. Vaig donar veus als membres de la secció i 
de seguida vàrem formar l’equip, integrat 
per la Isabelle, la Núria,la Mònica i un 
servidor. Vaig escollir l’agulla La Panxa 
del Bisbe i la via Burins Vermells per a la 
seva ascensió, una via catalogada de difí-
cil amb un grau màxim de 5 superior.

L’organització de l’esdeveniment va 
demanar a tots els assistents omplir una 
fitxa amb les dades dels participants i tenir 
l’assegurança d’accidents de la Federació. 
També calia fer una primera pujada a 
l’agulla dies abans per tal de comprovar 
l’estat de la via que s’havia escollit i, 
sobretot, l’estat del cim on fer el bivac.

Així ho vàrem fer i uns dies abans 
vàrem anar amb la Isabelle a fer la via; 
ens hi va acompanyar la Maria a peu de 
via. Amb el material just per fer la via, 
l’ascensió va ser molt plàcida i vàrem 
poder observar els punts d’ancoratge on 
fer el bivac amb la resta de components 
de la cordada.

Es feu una sessió informativa al Bruc 
sobre com es desenvoluparia l’acció, ens 
van proporcionar el farell i ens van expli-
car el seu funcionament.

Vam decidir també pujar a l’agulla, a 
part del farell i el banderí del CEM, una 
estelada de grans dimensions. Gràcies a 
la màquina de cosir i a la paciència de la 
Paula, la vam reforçar perquè el vent no la 
pogués arrencar.

Els preparatius van ser molt emocio-
nants i més perquè es van allargar 20 dies, ja que 
el dia 10 de setembre, la data inicialment triada, les 
tempestes van obligar posposar l’acció. 

El dilluns 30 de setembre, però, el temps acom-
panyà. A les 14 hores ens vam trobar per pujar a 
Montserrat. Un cop arribats al pàrquing del mones-
tir, vam recollir les credencials i vam organitzar les 
motxilles amb tot el material propi de l’escalada, 
a més del sac de dormir, menjar i un element 
inhabitual: el farell, amb les tres piles d’un quilo 
cadascuna. Poc després, amb l’arnès posat i sota 
un sol de justícia, ens vam enfilar per les escales 
fins a arribar al peu de la Panxa del Bisbe. Vam 
trigar més estona que l’altre cop perquè anàvem 
carregats com a mules. La Maria ens acompanyà 
de xerpa per pujar material. Vam organitzar les 
cordades i vam repartir el material. Les motxilles 
eren molt més pesades que de costum. Gràcies a 
l’experiència i a una corda auxiliar, vam aconseguir 
fer els dos primers llargs, els més difícils, sense les 
motxilles a l’esquena, arrossegant-les per la paret, 

cosa que ens feia patir pels cops, perquè al farell 
no li passés res.

El temps era perfecte: cel blau, sol i calor mode-
rada. Tot anava perfecte i vam pujar molt animats. 
Quan vam arribar a mitja paret, però, uns núvols 
van començar a tapar el sol i el vent es tornà fred, 
cosa que ens va fer patir una mica a les reunions. 
Els dos últims llargs ja els vam fer amb les motxi-
lles a l’esquena. Caram com pesen! L’últim llarg, 
el més fàcil, va resultar poc agraït, perquè érem 
al mig d’una boira molt densa que ho deixava tot 
moll i relliscós.

Vam fer el cim tots quatre just a temps per mun-
tar el farell i encendre’l a les 19.45 hores. Missió 
acomplerta! La Isabelle, la Núria, la Mònica i en 
Carles, ens unírem en una emocionada abraçada 
mentre enceníem el farell. Malauradament, la boira 
era tan espessa que, tot i que sabíem que hi havia 
farells molt a prop, no vèiem cap altra llum. Va ser 

un moment frustrant. Vam muntar una línia de vida 
(corda de seguretat) per, lligats a ella, poder-nos 
desplaçar per l’agulla sense perill de caure. Fins i 
tot vam habilitar la zona de les necessitats. La humi-
tat de la boira se’ns va ficar al cos. Començàvem a 
passar fred i ens preguntàvem si es veien els llums. 
Per sort, al cap d’una hora, es van anar obrint cla-
rianes i van aparèixer les agulles més altes, com la 
Gorra Frígia i la Magdalena Superior, amb els seus 
respectius farells encesos i ben brillants! Va ser a 
partir de llavors quan, en un emocionat sentiment 
comú, les proclames i salutacions d’un cim a un 
altre van crear una atmosfera irrepetible pel que 
n’emanava de joia i goig. Aquesta vista va ser molt 
emocionant i ens animà molt. Ho hem fet i formem 
part de la història! 

La boira va jugar amb nosaltres una estona més, 
fins que, a poc a poc, van aparèixer els llums del 
sector de Sant Jeroni, el Cavall Bernat i Sant Benet, 
darrere nostre. El vent va afluixar i, amb ell, la sen-
sació de fred. Llavors, vam començar a gaudir de 

la nit. Vam treure el menjar de les motxilles i vam 
sopar des d’un mirador privilegiat: vèiem els farells 
a dalt les agulles i també els llums dels frontals de 
la gent que es passejava per la muntanya, entre 
els quals, els nostres companys del CEM que, de 
baixada a peu de Sant Jeroni cap a Sant Joan, van 
parar a saludar-nos i a desitjar-nos bona nit. Un 
moment dolç.

Poc després ens vam posar dins els sacs de 
dormir i ens vam explicar històries personals i 
anècdotes fins que ens vam adormir, vençuts per 
les emocions i l’esforç. El nostre farell, com els 
altres, il·luminà la nostra terra en una nit màgica. 
El cel estava clar, vam veure, entre somni i somni, 
molts estels. Segur que des del més enllà algú esta-
va veient el que el poble català pot fer si ens orga-
nitzem i tots anem units.

A les 5.50 h, les campanades del monestir ens 
van despertar, però no vam abandonar l’escalfor 

del sac fins a les 7 h per admirar 
l’espectacle de la sortida del sol sobre 
un mar de núvols i dels farells enca-
ra encesos. Preciós! A poc a poc, les 
altres agulles es van anar despertant. 
No coneixíem cap dels nostres veïns, 
però ens vam llençar uns “bon dia” molt 
simpàtics. A les 7.45 h vam tancar els 
farells. Van estar 12 hores en funciona-
ment. Va ser un moment amb un punt 
de tristor, perquè s’apropava el final de 
l’aventura. Vam recollir tota la paradeta 
i vam baixar de la Panxa del Bisbe amb 
ràpel. La baixada de l’agulla fins al peu 
de via, per la canal mig desfeta, també 
va ser molt “entretinguda” i molt carre-
gats. Un cop a baix, el descens fins al 
monestir es va fer més agraït tot veient 
encara el mar de núvols per sota seu. 
Vam parar a comprar coca i cap a casa.

Paraules dels components de la cor-
dada: Agrair al CEM l’apadrinament de 
l’agulla. Ser allà i veure com tanta gent, 
malgrat la data en dia laborable, s’havia 
organitzat, com nosaltres, per ser-hi va 
ser molt emotiu. Veure com algunes 
cordades escalaven de nit, al llum dels 
frontals, possiblement perquè no havien 
pogut demanar hores lliures a la feina 
però hi volien ser. Rebre nombroses 
mostres de suport i afecte dels amics, 
dels companys de feina i de desconeguts 
al nostre pas pel monestir. Sentir-se part 

d’un projecte, recolzat i protegit per molta gent, 
com per exemple aquell bomber que de camí al 
Cavall Bernat va parar a parlar amb nosaltres i 
s’assegurà que ho teníem tot controlat i pujàvem 
amb tota la seguretat. Els escaladors hem sigut la 
part visible d’aquest repte, però hi havia moltís-
sima més gent implicada, donant suport logístic, 
econòmic i moral. Tots junts hem sigut actors i 
testimonis d’una gran manifestació de la voluntat 
del poble català, que ha portat ben alt els seus 
valors i ha demostrat la seva fortalesa de caràcter 
en un ambient total de pau i tranquil·litat. Formar 
part del canelobre que il·lumina la injustícia i la 
intolerància ha estat per a nosaltres un preuat asso-
liment. Des del cim vàrem projectar al món un crit 
de llibertat que va fer ressonar en l’esperit de molts 
el toc d’atenció des de la foscor i cap a la llum i 
l’esperança.

Carles Moyés, 
vocal de la Secció Escalada del CEM

El CEM participa en el projecte “Llum i Llibertat” i 
il·lumina una de les 131 agulles del massís de Montserrat
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En aquest article relatarem unes vivències de 
trist record per a molts vilatans que amb el pas 
dels anys no poden quedar en l’oblit. Són fets 
que varen succeir els últims dies de l’any 1938, 
poc abans de finalitzar la Guerra Civil. La gent 
més gran els recordarà molt bé per haver-los 
viscut, encara que per l’edat, malauradament, 
cada vegada en queden menys. Els no tan grans 
de ben segur que algunes vegades ho hem sen-
tit explicar i per als més joves, els servirà per 
conèixer una mica més uns fets que varen passar 
a la nostra vila en aquella època.

Són part de la història que durant molts 
mesos va alterar la vida quotidiana del poble i 
va generar angoixa i enemistats entre veïns per 
les diferents maneres de pensar. Aquests records 
són explicats per diverses persones 
de la nostra vila. Res és inventat i 
varen ser publicats al seu moment a 
Guerra Civil i franquisme a Molins 
de Rei.

Els primers dies de desembre de 
l’any 1938, per a les tropes repu-
blicanes estacionades a Molins de 
Llobregat (tal com s’anomenava la 
vila en aquella època) els símpto-
mes del final de la guerra cada dia 
eren mes evidents. El capità i els 
soldats del cos d’aviació que teni-
en el magatzem als soterranis de 
la plaça del Mercat es preparaven 
per a la propera evacuació davant 
la greu situació. Aquest cos d’avi-
ació ocupava una nau de la fàbrica 
de can Torra Balari, situada prop 
del cementiri, on feien ales d’avió. 
Llavors, aquests soldats i alguns 
treballadors de la fàbrica anaven a dinar a la 
Joventut Catòlica.

Quasi un centenar de soldats (probablement 
una companyia de Valentín González, anomenat 
el Campesino) van establir-se a la nostra vila. 
S’allotjaren a la torre groga d’en Pere Madorell i 
a la torre de Joan Tort Mensa. S’hi van estar fins 
al final de desembre del 1938 i formaven part 
del conjunt de tropes que varen arribar al Baix 
Llobregat per descansar i refer-se de la desfeta 
de la batalla de l’Ebre. A casa dels pares de Pere 
Madorell n’hi havia gairebé trenta, de soldats. 
Un dels oficials, una nit va desertar i l’endemà 
estaven tots alterats i inquiets perquè el busca-
ven i no el trobaven, i és que havia fugit. Aquest 

grup estava comandat per un capità.
A Molins de Llobregat, aquests dies es feien 

treballs de fortificació, que consistien, més que 
res, a anar fent barricades a prop del riu, però 
poques se’n van fer. Una companyia de dina-
miters establerta a la masia de can Maginàs, a 
Roses de Llobregat (Sant Feliu de Llobregat), 
ja preparava llavors la voladura del pont de 
Carles III.

Al nostre poble hi havia establerta una clínica 
militar, situada al carrer Rubió i Ors, i  hi van 
portar alguns soldats i oficials ferits en els bom-
bardeigs de Barcelona. A mesura que el front 
avançava cap aquí, hi portaven ferits evacuats 
d’hospitals de primera línia. En aquesta clínica 
hi van morir Josep Raset Saronellas, natural de 

la Selva (Tarragona), i Porvenir Meca Baldó, 
natural de Vilabertran (Girona). Tots dos tenien 
22 anys.

En el bombardeig a la fàbrica de can 
Samaranch, sembla ser que l’objectiu era essen-
cialment destruir un comboi militar que portava 
dos vagons carregats de trilita i que circulava 
per la línia del ferrocarril, al costat de la fàbrica, 
però el tren es va poder camuflar dins del túnel, 
segons va explicar el comandant de l’exèrcit 
republicà que hi havia aquí.

Joan Pi, Vicenç Crous i Lluís Pons expliquen 
que es varen llençar diverses bombes d’aviació 
prop de la via del tren. Una de les bombes va 
caure en el marge de terra al costat de la via, a 

tocar de la paret de la fàbrica Samaranch, i l’ex-
plosió va causar danys greus. La nau principal 
va quedar bastant malmesa i amb un bon tros de 
teulada ensorrada, però no es va destruir tota la 
fàbrica. Això sí, la indústria es va veure obligada 
a paralitzar la producció durant un temps. L’ona 
expansiva també va provocar la trencadissa de 
vidres a moltes cases de l’entorn. 

Dues bombes més d’aviació van caure al 
terreny existent entre la torre del Joan Tort i la 
de la vídua de Safont, situades a sobre de la via 
del tren, a l’actual carrer de Carme Galceran. 
Una altra va esclatar prop de la fàbrica d’Indús-
tries Marca, a l’actual carrer Mancomunitat, a 
prop també de la via del tren, i va causar alguns 
desperfectes, segons explica Antònia Raventós. 

L’avió que va llençar aquestes tres 
bombes tan a prop de l’estació era 
d’aquells anomenats Pava.

Anton Borràs explica que va 
caure una altra bomba a la carretera 
d’entrada a Pallejà que va causar 
un clot grandiós. Eduardo García 
Francés, de 36 anys i natural de 
Talavera de la Reina, va patir ferides 
molt greus arran d’aquesta acció; 
traslladat a la clínica militar del car-
rer Rubió i Ors, no van poder fer res 
per salvar-li la vida. 

Després de dos anys de guerra, el 
menjar era escàs i es pagaven preus 
exorbitants (qui podia pagar-los, és 
clar). S’havien arribat a pagar 80 
duros per una gallina, 60 duros per 
un pollastre i 50 duros per un coni-
llet. D’un llibret de paper de fumar 
de la marca Pay-Pal, se n’havien 

pagat 4 pessetes.
El dimarts 24 de desembre, des del lloc de 

comandament del General Franco es varen 
donar les instruccions finals per a la presa de 
Barcelona. Allà es feia constar que el Cuerpo del 
Ejército de Navarra seria l’encarregat d’ocupar 
Molins de Llobregat, amb el suport de l’artille-
ria i l’aviació alemanyes de la Legión Cóndor, 
així com la 13a Divisió de l’exèrcit marroquí, 
els quals serien els encarregats de creuar el 
riu Llobregat i ocupar la línia de Molins de 
Llobregat i Roses de Llobregat, fins a Sant Joan 
Despí.

(Continuarà en el proper número)
Vicenç Joan Camps

Últims dies de la Guerra Civil a Molins de Llobregat (I)

Barricada al pont de Carles III
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JOSEP FERRER 
(J.F.): Qui et va inculcar 
la passió per la vida de 
pagès?

MARIA JIMÉNEZ 
CANALS (M.J.C.): En 
el meu cas no parlaria de 
passió. Per a mi es tracta 
d’un seguit de factors que 
“equilibren la meva perso-
na” i que s’expressen, per 
exemple, en el fet de guar-
dar ovelles. Ningú m’ha 
inculcat pas res. Tret del 
meu avi, que és pagès, i un 
tiet que treballa de jardiner, 
ningú més de la família i 
amics s’hi dedica. Bé, un 
tiet del meu pare, aragonès, 
s’hi va dedicar, a guardar 
ovelles, però jo ja no ho 
vaig veure.

J.F.: Estaràs d’acord 
que el teu ofici no és gaire 
normal entre els joves. Et 
sents una mica estranya?

M.J.C.: Cert que no és 
normal. Des de fa dèca-
des que el món rural queda 
desvinculat del dia a dia 
de tothom, joves inclosos. 
Percebo que la desvincula-
ció amb el mateix "sustento 
de la vida", la producció 
d’aliments, és tan gran que 
per això no hi ha cabuda 
a plantejar-se treballar de 
pagès, ramader, pescador... 
No em sento pas estranya; 
més aviat, afortunada.

J.F.: Com et va sorgir 
la possibilitat d’anar a 
viure al Pirineu per cui-
dar un ramat d’ovelles?

M.J.C.: Tiro una mica 
enrere: vaig acabar els 
estudis i em vaig tornar a 
instal·lar a Molins de Rei 
d’“okupa” a casa dels meus 
pares. Llavors treballava al 
camp amb l’avi. Venia frui-
ta a les fruiteries de Molins 
de Rei, però no sabia fer 
valorar als clients l’esforç i 
la dedicació que és treballar 

al camp, que es tradueix a 
no permetre que et regate-
gin 20 cèntims del quilo de 
figues fresques o qualsevol 
altre producte de la terra. 
Em vaig angoixar i, tot i ser 
conscient de la importància 
del relleu generacional a la 
pagesia, més i tot al Baix 
Llobregat, vaig decidir que 
provaria una cosa que feia 
anys que em rondava pel 
cap: guardar ovelles als 
Pirineus. Sabia que ho volia 
provar i vaig inscriure’m 
a l’Escola de Pastors, tot i 
que a l’entrevista que fan 
els vaig deixar clar que 
estiguessin tranquil·les si 
no m’agafaven, que jo ho 
provaria igualment. Vaig 
entrar i, en acabar, una 
de les explotacions que 
havíem visitat, a Llessui, 
necessitava algú i m’hi 
vaig oferir, mentre recalca-
va que no tenia cap mena 
d’experiència. La ramade-
ra, també antiga alumna de 
l’Escola, em va donar una 
oportunitat. Li estic molt 
agraïda.

J.F.: T’ho vas haver de 
rumiar molt o de seguida 
vas tenir clar que aquest 
era el teu lloc i que era el 
que volies fer?

M.J.C.: No vaig pensar, 
ni ho penso encara ara, que 
aquest sigui “el meu lloc”. 
Simplement volia provar-
ho i ser conscient que un 
canvi com aquest potser no 
seria fàcil i que, com en 
totes les feines, sempre es 
necessita un temps (dife-
rent per a cada persona) 
per adaptar-s’hi, fins i tot 
si és un canvi desitjat. De 
moment, em sento molt a 
gust, però mai em tancaré 
les portes a res.

J.F.: Què et van dir la 
família i els amics quan 
els van comunicar que te 

n’anaves a viure i a treba-
llar al Pallars?

M.J.C.: No ho recordo 
gaire. Crec que els pares 
em van dir una cosa així 
com: “Si ets feliç així, 
endavant”.

J.F.: Quins beneficis 
t’aporta aquesta feina i 
manera de viure, i quins 
aspectes negatius té?

M.J.C.: M’adono que fer 
el que faig i ser on soc em 
genera calma, “equilibri en 
la meva persona”. Ho inten-
to explicar. Es podria dir 
que el dia a dia va compas-
sat amb les estacions, com 
guiat pel ritme de la Terra; 
a més, aire pur, “oficina” 
espectacular (muntanyes), 
estar dins una producció 
d’aliment (en aquest cas, 
carn de corder) que està 
en consonància amb el que 
jo entenc com a ecologia/
paisatge/vida rural, que 
l’animal del qual ens apro-
fitem es pugui respectar i 
valorar al màxim. Alhora, 
tinc la sort d’aprendre molt 
en el camp de la ramade-
ria i, en aquest cas, de les 
mateixes ovelles, que són 
les que m’ensenyen a mi, 
i també de la saviesa de 
tots aquests pastors (també 
hi ha dones, però encara 
no he tingut el privilegi 
de conèixer-les) que viuen 
per aquí.

La part ben negativa és 
que estic lluny de la meva 
família, amigues, amics, 
cosins i cosines... i ara, els 
meus germans i germana 
han tingut canalla i no els 
veig créixer. Tinc la gran 
sort que em venen a veure 
sovint. Estic súper agraïda. 
I a més, amb el Whatsapp 
(fins que no vaig arribar 
aquí no en tenia) em van 
informant, vaig sabent... 

Un altre aspecte negatiu 
és el fet de passar moltes 
hores sola; hi ha moments 
que és agraït; d’altres en 
què el cap dona moltes vol-
tes.

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

M.J.C.: Mai és igual i 
varia segons l’època. A mit-
jans setembre, que és quan 
responc el qüestionari men-
tre avio (pasturo) les ove-
lles, el ramat encara dorm 
a fora, a la pleta i lluny 

de casa. Als corrals encara 
queden corders per vendre i 
comencen a haver-hi mares 
que crien. Alhora, es nota 
que cada dia s’escurcen les 
hores de llum.  

Això es tradueix en el 
fet que ens hi posem sobre 
les 8, donem de menjar als 
corders i a les ovelles que 
són al corral. Fem algu-
na feina abans d’esmorzar 
(buidar un remolc de fem, 
una motxilla per “sulfatar” 
les puces...). Esmorzem. 
Seguim amb alguna altra 
feina del tipus treure fem o 
“apariar” alguna “grípia”... 
i així fins que es fan les 
11, que tiro amunt cap a 
la pleta. Miro si n’ha parit 
alguna (la tanco amb el cor-
deret a una pleta que reser-
vem ja exprés per a això) i 
les engego. Pasturem fins 
vora les 18.30 h-19 h. Les 
tanco i tiro cap a casa. I 

fins demà, si no hi ha res 
de nou.

J.F.: La feina de page-
sa, o ganadera, tal com 
l’anomenen en el Pallars, 
té horaris i dies festius?

M.J.C.: El bes-
tiar no entén de mals de 
cap, de dolors de regla, 
d’operacions de catarac-
tes, de pares malalts, de 
vagues, manifestacions... 
Cada dia han de menjar, 
s’hi ha d’estar. Tinc la posi-
ció d’assalariada i per això 
gaudeixo d’un dia de festa 
a la setmana i algunes set-
manes d’agost no treballo 
i aprofito per veure família 
i amics.

Sobre els horaris, hi ha 
èpoques en què s’hi han de 
dedicar més hores: paride-
res, quan els dies són més 
llargs i hi ha més hores 
de sol per pasturar; també 
d’altres en què es passa poc 

Maria Jiménez Canals viu a Saurí (Pallars Sobirà)

“En el meu dia a dia faig el que faria en el meu 
temps lliure si treballés tancada en una oficina”

La Maria Jiménez Canals és una jove molinen-
ca de 33 anys que, des d’en fa quatre, viu a la 
comarca del Pallars Sobirà; en concret, al lloga-

rret de Saurí (Seurí), que depèn del municipi de Sort.
Llicenciada en Ciències Ambientals per la 

Universitat de Girona i amb el Cicle Superior de Gestió 
i Organització de Recursos Naturals i Paisatgístics, la 
Maria treballa de pastora: en concret, cuida ovelles, 
una activitat que s’ha convertit en el seu mode de vida.

A la Maria li encanta l’espai lliure i, sobetot, cami-
nar per la muntanya. També li agrada l’escalada i el 
rugbi, esport que va practicar durant la seva època 
d’estudiant a Girona.

Municipi de residència: Saurí (Pallars Sobirà)
Nombre d’habitants: 16 (cens del 2016)
Altitud: 1.216,2 metres sobre el nivell del mar
Distància amb Molins de Rei: 223 km, poc més de 
tres hores en cotxe 
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temps amb el bestiar o quan 
es pasturen ben poques 
hores perquè els dies són 
curts i freds, amb gebrades 
als matins i poques hores 
de sol. 

Per altra banda, al juliol, 
agost i setembre, el bes-
tiar està a muntanya, a la 
ramada; a casa només hi 
queden les parides amb 
corders xics. És la tempo-
rada en què s’aprofita per 
treure fem, fer l’herba per a 
l’hivern...

Es podria dir que sem-
pre hi ha feina a fer, sigui 
amb el bestiar en si, amb 
l’herba, adequant corrals... 
però no és pas estressant, 
es va fent. Hi ha feines que 
si no es poden acabar avui, 
es continuaran demà o més 
endavant.

Com em va dir el meu 
avi, “fer de pagès (inclou 
ramader) no és un ofici, 
sinó una manera de viure”.

J.F.: Quan la feina t’ho 
permet, és a dir, quan tens 
el que anomenem “temps 
lliure”, què acostumes a 
fer?

M.J.C.: Fa uns dies 
ho comentàvem amb una 
amiga. Durant el meu dia 
a dia faig el que faria en el 
meu temps lliure si treba-
llés tancada en una oficina: 
camino per la muntanya. És 
cert que en els dies en què 
es pastura més per trossos 
i no per tota la muntanya, 
vaig a córrer i en plegar 
vaig a visitar gent maca de 
Llessui o d’Olp, anem a 
prendre alguna cosa a Sort, 
o a veure el Documental 
del Mes o alguna obra de 
teatre que es fa puntual-
ment, però jo no soc gaire 
de sortir: m’encanta anar 
d’hora al llit i llegir fins a 
adormir-me.

J.F.: Com és el lloc on 
vius?

M.J.C.: Visc a la casa 
vella de Casa Francesca, 
on vivien fins fa pocs anys 
el Javier, l’Encarnación i 
en Yeny (mare i parella del 
Javier). Ells ara fan vida a 
la casa nova. L’una i l’altra 
(semblants a qualsevol altre 
habitatge) estan comunica-
des per la sobirada (estança 
“antiga” a sota de la qual hi 
ha una part dels corrals). 
Tinc totes les comoditats 
que podria tenir a Molins 
de Rei, però això no treu 
que continuï no mirant la 
televisió (a excepció de 
quan sopem/esmorzem 
junts a la casa nova: 3-24, 
Discovery Max o documen-
tal, sempre de fons menys 
quan anuncien el temps) i 
fent servir ben poc Internet. 
Ara mateix tinc una moto-

reta que em va regalar la 
família (mil gràcies, Canals 
Alarcón!!) i que realment 
em va de meravella perquè 
els desplaçaments que puc 
fer en el meu dia a dia 
no sobrepassen els 13 qui-
lòmetres (Llessui, Altron, 
Olp, Rialp, Sort...). No 
obstant això, hi ha tràmits 
burocràtics i de salut que 
no es poden gestionar a 
Sort; per tant, les persones 
que vivim aquí d’alt ens 
veiem obligades a dirigir-
nos a Tremp i Lleida, amb 
tot el que això comporta. 

J.F.: La vida a Saurí 
és més econòmica que a 
Molins de Rei?

M.J.C.: Suposo que 
depèn de com una visqui, 
però sí que és cert que el 
lloguer és més barat, hi 
ha poca oferta cultural en 
comparació amb Barcelona 
i l’àrea metropolitana, i per 
això no gasto gaire. Sort, 
on hi ha comerços, serveis, 
restauració, oci... està rela-
tivament a prop; per tant, 
el desplaçament no suposa 
tampoc gaire despesa. En 
conclusió, diria que, si més 
no per a mi, la vida és més 
econòmica. Deixeu-me afe-
gir que, si bé comparat amb 
Barcelona, l’oferta cultural 
és menor, òbviament, aquí 
d’alt es fan esdeveniments 
ben entranyables com Mal 
d’Altura a Llessui, o Petit 
Burg Festival, a Burg, entre 
d’altres, que us convido a 
venir a veure’ls. No torna-
reu decebuts.

J.F.: Com és Saurí?
M.J.C.: Les persones 

que venen de visita diuen 
que és un dels pobles que té 
més encant de per aquí. He 
“après” a veure’l d’una altra 
manera: és força assolellat, 
arrecerat del vent, té l’aigua 
accessible, els trossos són 
relativament “treballables” 
(força plans i amb accés 
a tractors), gran part dels 
comunals encara són bons 
per al bestiar i, de moment, 
hi ha força companyonia/
avinentesa entre els seus 
habitants.

Al poble hi viuen 4 
famílies (Bolunya, Font, 
Francesca, Llacai) de les 
més de 40 cases que hi 
havien conviscut, diria, fins 
a principi del segle XX. 
Només una de les famílies 
té canalla xica...

Deixeu-me fer aquesta 
observació: sota la meva 
perspectiva i posició (per-
sona nouvinguda que tre-
balla guardant ovelles per a 
una casa del poble) i curta 
experiència (4 anys), la 
convivència en un poble de 
“muntanya” és complexa: 

“tot el bé i tot el mal” con-
centrat en poques persones 
i poc espai. 

J.F.: Si vinguéssim de 
visita a la Vall d’Àssua, 
què és el que no es hau-
ríem de perdre?

M.J.C.: Per les zones 
que jo m’he mogut, la 
visita seria: pujant direc-
ció Llessui, em desviaria 
per veure l’ermita de Sant 
Josep d’Olp (vistes interes-
sants de les valls). Passaria 
per Altron, ja que té encant 
(tot i que és molt obac...). 
Pararia a Seurí per veure 
l’església decorada amb les 
pintures de Santi Moix i 
passejaria fins a Meneurí 
(si teniu sort que algú us 
acompanyi fins als gra-
vats medievals i ibers del 
solà de Seurí, però, comp-
te, que el terreny és molt 
molt perillós!!!). Dinaria 
a Ca la Joana. M’enfilaria 
fins a Llessui per visitar 
les antigues pistes d’esquí 
i gaudir de les espectacu-
lars vistes del solà amb 
Montsent, Monterroio i 
Mainera, o xino-xano per 
l’obaga fins a les bordes 
o Torena. Prendria alguna 
cosa a Andreva i soparia 
al Kiko.

J.F.: I quins plats hau-
ríem de degustar?

M.J.C.: Tant si sou car-
nívors –personalment, per-
cebo que el tarannà és  con-
sumir carn en excés; tant 
de bo es redirigís cap a 
un consum més sostenible– 
com si mengeu poca carn, 
que la que mengeu sigui el 
més “sostenible” possible. 
Us recomano qualsevol plat 
de carn cuinat per aques-
tes muntanyes. Penseu que 
aquí és terra de carn, com 
a la costa ho és de peix. 
Per tant, crec que sorti-
ríeu contents si tastéssiu la 
girella, el palpís, la vian-
da, l’estofat de senglar, el 
confitat... Deixeu-vos guiar 
per les recomanacions de la 
gent del país.

Voldria afegir, però, que 
m’agradaria que es reduís 
el consum de carn, alhora 
que existís una xarxa que 

pogués abastir les ciutats 
amb la carn produïda a les 
muntanyes, per així mante-
nir i fomentar la producció 
extensiva de carn a les nos-
tres muntanyes i, de retruc, 
que continués la vida rural 
a les muntanyes.

Tant de bo poguéssim ser 
conscients, i conseqüents 
al màxim de les  nostres 
possibilitats, que som un 
territori on segur (no he fet 
cap estudi exhaustiu ni soc 
ningú per dir-ho, però una 
mica d’informació contras-
tada tinc...) que podríem 
tenir sobirania alimentària. 
La nostra terra ens podria 
aportar quasi tot l’aliment 
necessari. Caldria reduir el 
consum de carn; llavors, els 
petits productors que donen 
forma al paisatge mosaic 
i “protector del foc” que 
encara coneixem (prats, 
pastures entre masses bos-
coses), però que es va per-
dent a mesura que pleguen 
els ramats, no haurien de 
plegar, perquè ells serien 
qui ens abastirien de carn, 
no pas aquestes macroin-
dústries càrnies que, amb 
tot el respecte, no aporten 
gaire o cap benefici “real” 
a la societat, segons el meu 
punt de vista. I tot aquest 
discurs es pot traslladar a la 
pagesia...

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

M.J.C.: Penso que cada 
lloc té i és com és per 
la funció que desenvolupa 
en aquesta societat, però 
respondré que aquí no hi 
ha cap soroll “gris” i con-
tinu de fons. Aquí, quatre 
esquelles, algun tractor, 
algun cotxe d’entre el silen-
ci. Més que gaudir d’aquest 
silenci, el necessito.

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

M.J.C.: L’accés ràpid 
al teixit “associatiu/social” 
(Molins Acull, Massa 
Crítica, “Mallolis”...). On 
visc n’hi ha i de potent, 
però a petita escala o a 
certa distància. Suposo que 

també ho percebo així per 
la complexitat de compa-
ginar aquesta part social 
amb treballar bestiar i amb 
la meva pròpia manera de 
ser, una mica “ermitana”, 
perquè, realment, sí que hi 
ha activitats i de variades, 
i sovint proposades i orga-
nitzades de manera espon-
tània per un grup interessat. 
Ara mateix, els dilluns, fem 
volei a Sort, però han estat 
uns “espontanis” qui s’han 
encarregat que els qui ens 
hi reunim tinguem la pista 
del Poliesportiu de 19 h a 
20 h.

A banda, quan s’apropa 
la Festa Major o la Fira 
de la Candelera, em ve 
melancolia. Tinc tants bons 
records...

J.F.: Cada quan vens a 
la vila? I quan estàs aquí 
què acostumes a fer?

M.J.C.: Baixo ben poc 
i encara menys ara que no 
tinc cotxe (motoreta, sí). 
Baixo a l’agost i potser, no 
ho sé, dos cops més durant 
l’any, per dates assenya-
lades... Acostumo a veure 
l’avi i tanta família com 
puc, tot i que soc cons-
cient que jo arribo i ells 
segueixen el seu dia a dia. 
Hi ha  vegades que no puc 
veure tots els qui voldria. 
També aprofito per visitar 
amigues i amics.

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

M.J.C.: No gaire. En 
tot cas, m’assabento de 
fets puntuals pel grup de 
Whatsapp de les amigues, 
del de cosines i cosins...

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

M.J.C.: No puc parlar en 
futur. Ni em plantejo tornar 
ni em plantejo quedar-m’hi. 
Sí que m’han passat pel 
cap diverses opcions (ben 
verdes en el present, si arri-
bessin mai a port), però, ara 
per ara, només puc dir que 
aquí m’hi trobo a gust i que 
em “quedo així aquí”. Fins 
quan? No ho sé.
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El càrrec d’aquest nou 
tribut ja s’havia anunciat 
a finals de l’any passat, 
però ara, en el moment 
d’aplicar-lo, ha provocat 
la indignació dels propie-
taris d’immobles afectats 
per aquesta nova càrrega 
tributària. Quan l’any 2018 
el Consell Metropolità va 
aprovar l’ampliació de la 
tarifa plana del transport 
públic a 18 municipis de la 
segona corona metropolita-
na, entre els quals Molins 
de Rei –la qual cosa ha 
significat una reducció 
substancial dels preus del 
transport metropolità–, ja 
es va anunciar que aquesta 
millora del servei compor-
taria el pagament del nou 
tribut metropolità, un tri-
but que la Llei d’hisendes 
locals vincula amb la pro-
pietat immobiliària. 

En una trobada en el local 
d’aquesta revista (vegeu El 
Llaç número 550, desem-
bre 2018), el vicepresident 
de Transport i Mobilitat 
de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB), 
Antoni Poveda, en presèn-
cia dels representants de 
la Plataforma d’Usuaris del 
Transport Públic de Molins 
de Rei (PUTP), ja va adver-
tir que per finançar la nova 
integració tarifària cal-
dria que els habitants dels 
municipis de la zona 2 que 
s’integressin al sistema tari-
fari de la zona 1  paguessin 
també el tribut metropolità, 

tal com, des de fa anys, el 
paguen tots els municipis 
de la primera corona metro-
politana. Aquest tribut es 
recapta per mitjà d’un nou 
càrrec als propietaris que 
ja paguen l’IBI i es calcula 
com un 0,16% del valor 
cadastral dels habitatges.

El febrer del 2014, quan 
la PUTP va lliurar al Ple de 
l’Ajuntament de Molins de 
Rei i al Síndic de Greuges 
3.833 signatures amb la 
petició d’incloure Molins 
de Rei a la zona 1, comença-
va una reivindicació que 
es va assolir el gener de 
2019 amb la condició que 
els municipis beneficiats 
paguessin el cost que els 
corresponia per mitjà del 
tribut metropolità.

Davant del rebuig dels 
veïns afectats per aquest nou 
càrrec tributari, l’alcalde de 
la vila, Xavi Paz, acompan-
yat pel tresorer de l’AMB, 
Lluís Malavia, compareixia, 
el 20 de novembre pas-
sat, en una roda de premsa 
amb l’objectiu d’ampliar la 
informació sobre el tribut. 
Paz reconeixia que l’AMB 
podia haver establert una 
comunicació millor amb els 
ciutadans afectats.  

Aquest nou tribut, que 
cobra i gestiona íntegra-
ment l’AMB, finança les 
actuacions necessàries 
per aconseguir un territo-
ri metropolità més ordenat 
en matèria de mobilitat 
(foment del transport soste-

nible) i espai públic (man-
teniment de parcs i d’espais 
naturals). A la nostra vila, 
l’AMB gestiona el Parc 
Pont de la Cadena, ha fet 
possible la millora del ser-
vei de bus urbà i participa 
en altres actuacions: edifici 
El Molí, Zona Esportiva 
Ricard Ginebreda, reforma 
de la carretera...

Cal aclarir que aquest 
tribut no té relació amb 
l’Ajuntament ni tampoc 
amb l’impost municipal 
de l’IBI. Són dos impos-
tos diferents. El primer el 
cobra l’Ajuntament d’acord 
amb el valor cadastral de 
l’immoble i el segon, tot 
i que es basa també en 
aquest valor, no el cobra 
el consistori sinó l’AMB. 
L’AMB és l’administració 
que gira un rebut als moli-
nencs titulars d’un bé 
immoble. El pagament és 
anual i es pot fer a través 
de les entitats bancàries o 
per Internet amb una tar-
geta de crèdit. En el portal 
de l’AMB, a més de poder 
fer-ne el pagament, es pot 
consultar tota la informació 
sobre el tribut, sol·licitar la 
domiciliació del càrrec o 
obtenir documents.

Lluís Malavia assegu-
ra que aquest impost, que 
s’ha estès a 18 municipis 
de la segona corona amb 
l’objectiu d’igualar drets i 
obligacions entre tots els 
municipis de l’àrea metro-
politana, “garanteix la 

cohesió social, 
la reducció de 
les desigualtats, 
una qualitat 
millor del trans-
port públic i una 
mobilitat més 
sostenible”.  

Xavi Paz ex-
plicava que els 
tributs s’han d’a-
plicar sota les 
condicions fixa-
des per la llei. 
L’ A j u n t a m e n t 
està obligat al 
c o m p l i m e n t 
d’aquesta llei i no 
té poder legisla-
tiu per condonar 
o bonificar aquest 
impost; només 
pot establir des-
comptes sobre 

els imports pagats, per 
la qual cosa s’aprovaran 
línies d’ajut als propieta-
ris amb un nivell de renda 
insuficient. L’ajut el podrà 
rebre qualsevol família al 
marge del valor cadastral 
del seu immoble. Paz asse-
gura que “tenir patrimoni 
no va lligat a tenir una 
renda alta i la sensibilitat 
d’aquest Govern munici-
pal farà tot el possible 
per resoldre la situació de 
les famílies amb menys 
recursos”. 

En el cas del tribut 
metropolità, l’Ajuntament 
aplicarà els mateixos cri-
teris i condicions que ja 
s’apliquen per a les bonifi-
cacions de l’IBI i escombra-
ries, un cop fet el pagament 
previ de l’impost i després 
de presentar una sol·licitud: 
“Els que es podran benefi-
ciar d’aquest ajut hauran 
de complir una sèrie de 
requisits, entre els quals 
estar empadronat a Molins 

de Rei, pertànyer a una 
unitat familiar amb pocs 
recursos econòmics i no 
tenir cap més immoble que 
l’habitatge habitual. A les 
unitats familiars que tinguin 
una renda per càpita men-
sual inferior als 487 euros, 
l’Ajuntament els subven-
cionarà el 60% de l’import 
del rebut. Si la seva renda 
mensual està entre els 487 i 
els 580 euros, l’Ajuntament 
subvencionarà el 30% del 
tribut metropolità i si la 
renda mensual de la família 
oscil·la entre els 580 i els 
707 euros, obtindrà un 20% 
de l’import del rebut. En 
cap cas el total de l’ajuda 
superarà els 50€. L’ajut es 
podrà sol·licitar a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà de 
l’Ajuntament de Molins 
de Rei i la data límit per 
demanar-la serà el 31 de 
gener de 2020”, segons es 
diu en un comunicat de 
premsa de l'Ajuntement

Romà Català

L’aplicació del Tribut Metropolità motiva 
les queixes dels veïns propietaris afectats  

L’Ajuntament comunica la creació de línies d’ajut per fer front al pagament 
a qui ho necessiti i reconeix el dèficit informatiu sobre aquest impost

El Ple  de l’Ajuntament ha aprovat l’ampliació del 
pressupost del 2019 en 292.324,10 euros per poder 
fer diverses actuacions en el municipi. Per aconseguir 
aquesta ampliació s’ha demanat un crèdit extraordi-
nari de 50.177,00 euros i un suplement de crèdit de 
242.147,10 euros. 

Aquests diners es destinaran, entre d’altres, a la 
renovació dels vestidors del Poliesportiu Municipal, 
a l’increment de consignació per a ADIF (obres a 
l’estació de Renfe), a la plantació de nou arbrat, 
a la subvenció a l’Agrupació de Defensa Forestal 
Puigmadrona-Olorda per adquirir un vehicle, a 
l’adquisició de nous ordinadors, a un nou vehicle poli-
valent i al wifi “Ajuntament”.

Redacció

El pressupost municipal s’ha 
ampliat amb prop de 300.000€  

Romà Català
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L’Ajuntament ha convocat 
un concurs obert per triar 
el disseny de l’edifici que 
ha d’acollir la nova resi-
dència per a gent gran. El 
certamen constarà de dues 
fases: a la primera, se selec-
cionaran els cinc professio-
nals que obtinguin millor 
qualificació i tinguin més 
experiència; a la segona, 
els candidats triats hau-
ran de presentar les seves 
propostes. Un jurat format 
per nou persones, majori-
tàriament tècnics experts, 
serà l’encarregat d’escollir 
el projecte que haurà de 
dirigir la construcció de la 
nova residència.

L’edifici s’aixecarà al 
barri de la Granja, concre-
tament en un solar de 4.083 
metres quadrats, al costat 
del CAP (ambulatori). La 
nova residència comptarà 
amb 102 places, a les quals 

caldrà sumar les 20 places 
del centre de dia que hi 
haurà a la planta baixa de la 
nova construcció. El pres-
supost estimat de l’obra és 
de 10.538.227€: 8.402.015€ 
per a la residència i el cen-
tre de dia i 2.136.212€ per a 
l’aparcament.

El model d’atenció de 
la nova llar per a la gent 
gran s’inspira en els paï-
sos nòrdics, que el centren 
en la persona, per fomen-
tar la seva autonomia i la 

presa de decisions. Aquest 
model influirà en el disseny 
del nou edifici. Així, per 
exemple, seran les persones 
residents les que escolliran 
la decoració dels espais i, a 
més, podran portar els seus 
mobles per personalitzar la 
seva habitació. També hi 
haurà espais de cuina per a 
ús de la gent gran i espais 
d’intimitat amb els famili-
ars o visitants. 

Redacció

Concurs d’idees per triar el 
disseny de la nova llar d’avis

El 17 de setembre, a la 
Federació Obrera de 
Molins de Rei, la PARM 
(Plataforma Afectats 
Residència Molins) va 
escollir un nou portaveu i 
adjunts per tenir uns inter-
locutors vàlids davant 
l’Ajuntament.

Aquest canvi ha estat 
motivat per la mort de l’an-
terior portaveu, en Joan 
Clos, i per reactivar la peti-
ció de construcció de la 
nova residencia, que havia 
quedat aturada a l’espera 
de notícies per part del nou 
equip de govern municipal. 

Una de les primeres 
accions dels nous responsa-
bles de l’entitat va ser posar 

en coneixement del Síndic 
de Greuges, que va visitar 
la vila el passat 8 d’octubre, 
l’exclusió de la PARM de la 
comissió de seguiment de 
la nova residència, ja que 
consideren que la seva veu 
és important en tant que en 
són els impulsors.

Arran d’aquest requeri-
ment al Síndic, el 25 d’octu-
bre, i a petició de l’alcalde, 
Xavi Paz, els representants 
de la PARM es van reunir 
amb ell i amb la directo-
ra de serveis de l’Àrea de 
Serveis a les Persones. A la 
trobada se’ls va informar de 
la convocatòria d’un con-
curs d’idees per construir la 
nova llar d’avis. L’alcalde 

també els va informar que 
en paral·lel s’està treballant 
en la gestió i la construcció 
d’aquest nou equipament 
tant necessari per a la vila.

Tot i que els va confir-
mar que la PARM no podia 
estar en aquesta comissió 
de seguiment de la residèn-
cia, es va comprometre a 
tenir-los informats de qual-
sevol novetat.

Els responsables de 
la PARM afirmen que 
“donem un vot de confi-
ança a l’equip de govern 
i esperem que no siguin  
promeses buides com les 
que ens han fet fins ara”.

Redacció

El Ple de l’Ajuntament del 
mes de setembre va aprovar 
per unanimitat la creació de 
diverses comissions infor-
matives especials per tractar 
a fons diferents qüestions 
que requereixin un estudi 

o debat més profund. És 
el cas, per exemple, de la 
gestió de l’aigua, el segui-
ment de la nova llar d’avis, 
l’organització del consistori 
o la gestió de les escoles 
bressol, entre d’altres.

La Comissió Especial 
de la Gestió de l’Aigua 
estarà presidida per Josep 
Raventós, regidor de la 
CUP, ara a l’oposició, i 
regidor de Medi Ambient 
en el mandat anterior. 

Formacions com la CUP, 
Molins Camina i Molins 
en Comú van lamentar la 
desaparició de la comissió 
sobre municipalitzacions, 
que va ser creada pel tripar-
tit independentista.

Redacció

L'Ajuntament crea comissions especials 
per debatre i seguir temes de la vila

La PARM seguirà amb detall el procés per 
construir la nova Residència per a Gent Gran

Cedida per l'ajuntament · Dani Costa
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El passat 25 de juliol, la 
Policia Nacional va detenir 
a la vila un home com a 
presumpte autor d’un delic-
te de pornografia infantil. 
La investigació es va ini-
ciar el passat mes d’abril 
a partir d’una denúncia del 
National Center for Missing 
and Exploited Children 
(Centre Nacional de Nens 
Desapareguts i  Explotats) 
d’Estats Units, un orga-
nisme que s’encarrega de 
canalitzar denúncies ciuta-
danes i dels proveïdors de 
serveis d’Internet allotjats 
al país nord-americà. Va ser 
aquesta entitat precisament 
la que va alertar que un 
usuari tenia 33 fotografies 
d’alt contingut pornogràfic 
protagonitzades per menors 
d’edat. 

L’home, de 37 anys, era 
una persona força cone-
guda a la vila, ja que els 
caps de setmana treballava 
en un establiment de cara 
al públic. Durant la set-
mana feia de muntador de 
mobles i aprofitava descuits 

dels clients per fotografiar 
menors que vivien a les 
cases que visitava. També 
prenia imatges a les dutxes 
i als vestuaris del gimnàs 
del Club Natació Molins 
de Rei, del qual n’era abo-
nat des de poques setma-
nes abans de la detenció. 
De fet, en tenir coneixe-
ment dels fets, el Club el 
va donar immediatament de 
baixa com a soci. 

Al seu domicili s’hi 
ha trobat un telèfon amb 
gran quantitat d’imatges 
de menors en roba interior 
o despullats. També s’ha 
pogut comprovar que inter-
canviava els seus arxius 
amb terceres persones.  

Un cop ha sortit a la 
llum el cas, l’Ajuntament 
ha difós un comunicat de 
premsa manifestant el seu 
enèrgic rebuig a aques-
tes conductes delictives i 
demanant que es preservin 
les identitats dels menors 
i de les seves famílies. En 
l’escrit, l’Ajuntament asse-
gura que des del primer 

moment s’ha posat a dispo-
sició de les autoritats judi-
cials, així com també dels 
gestors de la instal·lació 
esportiva. Segons el con-
sistori, la discreció sobre 
aquest assumpte era llavors 
fonamental per no interferir 
en l’operació policial. I és 
que durant la investigació, 
algunes famílies han hagut 
d’anar a la comissaria de 
la Policia Nacional de la 
Verneda a ratificar que els 
seus fills i/o filles eren els 
que apareixien a les fotos.

La investigació continua 
oberta per tal d’identificar 
i localitzar noves víctimes, 
així com els destinataris 
dels arxius pedòfils. El 
detingut va ser posat a dis-
posició judicial i ha quedat 
en llibertat amb càrrecs, a 
l’espera del judici. Com a 
mesura cautelar, no podrà 
apropar-se a la instal·lació 
esportiva on presumpta-
ment registrava les fotos 
dels menors. 

Redacció

Detingut un veí de Molins de Rei 
que feia fotos i gravava menors 
despullats o en roba interior

El Jutjat d’Instrucció número 
2 de Sant Feliu de Llobregat 
ha arxivat la denúncia pre-
sentada contra el cap de 
la Guàrdia Urbana, Jordi 
Molina Bejarano, ja que, un 
cop conclosa la investigació 
feta per la Guàrdia Civil de 
Sant Andreu de la Barca, 
no veu cap indici d’haver 
venut vehicles a través de 
plataformes d’Internet.

La denúncia, recolli-
da per la Guàrdia Civil de 
Sant Andreu de la Barca, 
va ser presentada el 16 
de gener d’aquest any per 
dos agents de la Guàrdia 
Urbana de la vila, membres 
del sindicat CSFI (Central 
Sindical Independent i de 
Funcionaris). S’hi indica-
va que Molina aprofitava 
el seu càrrec per, a través 
del Sistema d’Informació 
Policial (SIP), connectar-se 
a la base de dades de la 
Direcció General de Trànsit 
(DGT) i aconseguir infor-
mació privilegiada dels 
vehicles que després reve-
nia a través de plataformes 
digitals com Wallapop o 

Milanuncios.
Segons l’acta judicial a 

què ha tingut accés El Llaç, 
la investigació de la Guàrdia 
Civil conclou que “no apa-
reix degudament justificada 
la perpetració del delicte”, 
amb la qual cosa dona el 
cas per arxivat.

Expedient als agents 
denunciants

Segons informació faci-
litada per fonts municipals, 
l’Ajuntament ha obert un 
expedient disciplinari als 
dos agents que van presen-
tar la denúncia, expedient 
que de moment ha compor-
tat la suspensió de treball 
i sou durant sis mesos. Els 
agents, que estan de baixa 
laboral, resten a l’espera 
que l’instructor del cas el 
resolgui definitivament. 

Les mateixes fonts han 
indicat que el sindicat CSFI 
els ha donat de baixa de mili-
tància “perquè no donaven 
suport a la denúncia pre-
sentada, denúncia que ha 
quedat demostrada que 
era falsa”.          Redacció

Arxivada la denúncia contra el 
cap de la Guàrdia Urbana per 
presumpta venda de cotxes a 
través de plataformes d’Internet

Una trentena de vehicles 
estacionats entre el carrer 
Primer de Maig i la cruï-
lla amb l’avinguda de 
Barcelona van aparèixer 
amb els retrovisors trencats 
i en alguns casos arrencats. 
Els fets van tenir lloc la 
matinada del 16 de nov-
embre.

Segons van explicar 
veïns de la zona, és un habi-
tual que els joves que sur-
ten de la discoteca que hi 
ha en aquest indret i els que 
fan el botellón al Parc de la 
Mariona facin força soroll i 
alguna que altra bretolada, 
però mai s’havia arribat a 
l’extrem del que ha succeït 
en aquesta ocasió.

Els autors devien ser un 
grup d’entre 7 o 8 joves 
reincidents, fitxats ja pels 
Mossos d’Esquadra i que 
van tornar a ser identifi-
cats, segons van explicar 
els agents a una de les per-
sones que va anar a presen-
tar la pertinent denúncia a 
la comissaria dels Mossos 
de Sant Feliu de Llobregat. 
Segons sembla, aquest grup 
hauria actuat cap a les 7 del 
matí a la sortida de la disco-
teca que hi ha en el Polígon 

el Pla. Totalment beguts, 
i mentre anaven camí de 
l’estació de Renfe per aga-
far el tren que els portés al 
seus municipis, s’haurien 
dedicat a provocar les des-
trosses abans esmentades. 

Aquella mateixa mati-
nada, i a la sortida de la 
mateixa discoteca, hi va 
haver una baralla entre dos 
joves, un dels quals va haver 
de ser atès d’una ferida al 
cap en haver rebut un cop 
amb una porra extensiva.

Segons informacions 
municipals, arran de la rei-
teració de sorolls i actes 
vandàlics les nits del cap 
de setmana en aquesta zona 
del municipi, s’ha reforçat 
el servei amb tres cotxes 
patrulla les nits de diven-
dres a dissabte i amb dos les 
nits de dissabte a diumen-
ge. Alhora, l’Ajuntament ha 
creat un protocol d’actuació 

transversal amb diferents 
departaments del consisto-
ri per fer front a aquesta 
problemàtica que amoïna 
molt els veïns. Es vol fer 
especial incidència en les 
nits del divendres al dis-
sabte, perquè la discoteca 
ofereix una sessió jove a la 
qual poden entrar menors 
d’edat. Com que a l’interior 
de l’establiment no se’ls ven 
alcohol, els menors el con-
sumeixen abans d’accedir 
al local, segons han indicat 
les mateixes fonts.
Text i Fotos: Vincenç Joan 

Camps

Trenquen els retrovisors d’una trentena de 
vehicles aparcats prop del Parc de la Mariona
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Convertir en zona de via-
nants el Centre Vila i estu-
diar l’ampliació de la zona 
sense cotxes a altres barris 
eren alguns dels acords que 
figuraven a la moció que 
declarava l’emergència cli-
màtica a Molins de Rei, 
aprovada en el passat Ple 
de setembre. Els cupaires 
consideren que encara no 
s’ha determinat com es pro-
mourà la reducció de l’ús 
del cotxe, de quina manera 
es complirà al pla d’acció 
supramunicipal per la qua-
litat de l’aire o com es par-
ticiparà activament de pro-
postes com la descarbonit-
zació i reducció del consum 

de CO². 
El text, a més, fixava una 

sèrie de mesures concre-
tes, com ara l’establiment 
en sis mesos de dos plans 
locals: un d’adaptació al 
canvi climàtic i l’altre de 
qualitat de l’aire. Segons 
la formació independentis-
ta, un cop aprovats, caldrà 
implementar-los de forma 
imminent.

La CUP s’ha ofert a 
treballar activament en la 
concreció dels acords de 
la moció i ha demanat al 
Govern socialista que 
s’impliqui en el moviment 
ecologista.

Redacció

Després de més de 6 
anys de pròrroga forço-
sa, l’Ajuntament va reno-
var el contracte de jardine-
ria a finals del 2016 amb 
l’empresa Moix, que va 
tornar a guanyar el con-
curs públic. El 2018, però, 
l’empresa va entrar en con-
curs de creditors, fet que va 
causar-li greus dificultats a 
l’hora de complir amb les 
millores que es van incor-

porar en el nou contracte.
És per això que la CUP 

alerta sobre el perill de tor-
nar a licitar el servei de 
jardineria i reclama la seva 
municipalització per, asse-
guren, “millorar-ne la qua-
litat, protegir els drets de les 
persones que hi treballen i 
invertir els diners públics 
amb el màxim de trans-
parència i efectivitat”.

Redacció

L’alcalde de Molins de Rei, 
el socialista Xavi Paz, ha 
estat nomenat vicepresident 
de l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM), entitat 
presidida per l’alcalde de 
Deltebre, Lluís Soler. 

Paz comparteix vice-
presidència amb quatre 
alcaldes més: Mercè Bosch 
(Maçanet de Cabrenys), 
Josep Caparrós (la Ràpita), 

Àstrid Desset (Anglès) i 
Sergi Pedret (Ruidoms).

La nova secretària 
general de l’ACM és 
l’exvicepresidenta del 
govern de la Generalitat, 
Joana Ortega, que substi-
tueix en el càrrec l’exdiputat 
i exalcalde de la Seu 
d’Urgell Albert Batalla.

Redacció

L’Ajuntament de Molins de 
Rei ha aprovat per unani-
mitat una moció presentada 
per ERC en el Ple del mes 
d’octubre amb la qual es 
reivindica el llegat de Neus 
Català i Conxita Grangé, 
les dues darreres supervi-
vents catalanes dels camps 
de concentració nazis que 
van morir, respectivament, 
en els mesos d’abril i agost 
d’aquest any. Ambdues es 
van caracteritzar per fer de 
la seva vida, un cop lliures, 
un testimoni de lluita per-
què les generacions futures 
coneguin aquesta part de la 

història del segle XX i evitin 
que un fet així es pugui tor-
nar a repetir.

Amb la moció, ERC pre-
tén que es pugui recupe-
rar el passat més recent de 
Català i Grangé, i alhora fer 
visible el paper de les dones 
lluitadores com les altres 
protagonistes de qualsevol 
moment històric. 

La moció contempla 
donar a conèixer la vida i 
les dificultats de les dones 
als camps nazis, o les 
d’altres dones deportades i 
perseguides pel feixisme, i 
instal·lar una placa amb els 

seus noms en alguna via o 
espai de Molins de Rei. 

ERC va insistir, a més, 
en la necessitat d’aprofitar 
la figura d’aquestes dues 
dones per treballar en la 
difusió de la memòria 
històrica en general i en 
la dignificació d’espais, 
com la Federació Obrera, 
a partir del testimoni de 
l’Associació Obrera, per 
recuperar i ensenyar a les 
generacions actuals els fets 
que han conformat el nostre 
passat més proper.

Redacció

La CUP reclama una data per 
a la pacificació del Centre Vila

La CUP vol municipalitzar 
el servei de jardineria

Xavi Paz és nomenat 
vicepresident de l’Associació 
Catalana de Municipis

Llum verda a la instal·lació del 
crematori als polígons industrials

Esquerra Republicana presenta una 
moció sobre dones i memòria històrica 

El Palau Macaya de 
Barcelona va acollir, el 
passat 30 d’octubre, una 
trobada institucional dels 
municipis catalans, entre 
els quals Molins de Rei, 
vinculats a la iniciativa 
de Ciutats Amigues de la 
Infància. 

En aquesta reunió, els 
18 municipis participants 
van signar l’anomenada 
Declaració de Colònia 
d’Alcaldes i Alcaldesses 
de Ciutats Amigues de la 
Infància, que té per objectiu 
treballar a favor dels drets 
dels nens, nenes i adoles-
cents.

Segons s’afirma en un 
comunicat de premsa de 
l’Ajuntament, “el com-
promís del món local per 
a la promoció i la defen-
sa dels drets dels infants 
és clau per fer realitat la 

Convenció sobre els Drets 
de l’Infant, que enguany 
celebra el seu 30è aniver-
sari”. Entre els nous rep-
tes que afronta la infància 
destaquen les tecnologies, 
el moviment migratori o 
el canvi climàtic. “No es 
pot ni s’ha de deixar ningú 
enrere i el paper de les ciu-
tats i els pobles és clau per 

aconseguir-ho”, es diu a la 
mateixa nota de premsa.

Redacció

Molins de Rei referma el seu 
compromís a favor dels drets dels infants

Cedida  per l'ajuntament  · Dan Costa

L’Ajuntament ha apro-
vat inicialment el Pla 
Especial Urbanístic per a 
la regulació de les activitats 
d’incineració de residus, 
d’abocadors i d’incineració 
de cadàvers, de restes huma-
nes i de restes cadavèri-
ques a Molins de Rei. Dins 
d’aquest pla, però, trobem 
la resposta a nombroses 
queixes veïnals, especial-
ment provinents dels barris 
de la Pau i Riera Nova: 
només es permetrà el cre-
matori als polígons El Molí 
i El Pla. Descartades que-
den, doncs, les intencions 
de Mémora d’instal·lar un 
crematori a l’actual tanatori, 
tal com preveia el contracte 
de concessió amb aquesta 
empresa.

El Pla especial s’ha 
redactat amb la voluntat 
de regular aquestes activi-
tats i especificar en qui-
nes claus urbanístiques 
s’admeten. En aquest sentit, 
s’ha establert una distàn-
cia mínima de 250 metres 
del teixit urbà, lluny dels 
nuclis habitats, de zones de 
residència i d’altres àrees 
amb equipaments sensi-
bles a la contaminació per 
a l’emplaçament d’aquestes 
activitats.

La distància de 250 
metres ja s’ha aplicat en 
altres territoris de l’Estat 
espanyol. A Catalunya, 
però, no existeix una regu-
lació i és cada Ajuntament 
el que l’elabora. En el cas 
de Molins de Rei, s’ha con-

siderat que aquesta era la 
distància més adient per 
evitar perjudicis en la salut 
dels vilatans. El cremato-
ri, a més, haurà de com-
plir amb un llindar màxim 
d’emissions. Cal recordar 
que l’equip de govern ha 
prolongat la suspensió de 
llicències un any més per 
tal d’elaborar una regulació 
del sector. Amb l’aprovació 
d’aquest Pla especial urba-
nístic es va obrir un període 
d’al·legacions de 30 dies 
que va finalitzar el passat 
2 de desembre. A més, el 
Govern municipal va expo-
sar-lo públicament davant 
la ciutadania en un acte 
que es va organitzar a la 
Federació Obrera a finals 
d’octubre.          Redacció
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DEL 20 DE DESEMBRE 2019 
AL 5 DE GENER 2020
(EXCEPTE ELS DIES 25 I 26 DE DESEMBRE I 1 DE GENER.

 ELS DIES 31 DE DESEMBRE I 5 DE GENER, FUNCIONARÀ NOMÉS FINS AL MIGDIA)

ACONSEGUIU ELS BITLLETS A LES BOTIGUES PARTICIPANTS

hi col·labora:amb el suport de:organitzen:

UN IÓ  D E
BOTIGUERS

MOLINS DE REI

2019

(ADAPTACIÓ DEL CARTELL DE LA CAMPANYA DE NADAL DE L’ANY 1996)
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Les obres de remodelació 
que s’estan fent a les avin-
gudes de Barcelona i de 
València, a la cruïlla amb el 
passeig de Pi i Margall, han 
posat al descobert un tros 
amb les antigues llambor-
des de la carretera general.

Aquestes llambordes, 
que substituïen l’antic camí 
de terra inaugurat l’any 

1767, es varen instal·lar 
entre els anys 1921 i 1925, 
ja que, segons consta en les 
actes de l’Ajuntament con-
sultades, en aquella època 
no es disposava de prou 
pressupost per executar 
l’obra  d’una sola vegada 
i el consistori va optar per 
fer-ho a poc a poc.

Vicenç Joan Camps

Recta final a les obres del 
carrer Samaranch, que aviat 
esdevindrà de plataforma 
única amb prioritat inverti-
da per a vianants, cosa que 
suposa la recuperació de l’ús 
social del carrer i el foment 
de les relacions veïnals.

Les obres, que es van 
iniciar a mitjan octubre 
entre Jacint Verdaguer i el 
sector Can Samaranch, han 
suposat la substitució del 
paviment, la modificació 
o substitució de les xarxes 
d’instal·lacions urbanes 
d’embornals i abastament 
d’aigua, i la renovació de 
l’enllumenat públic.

La dignificació d’aquest 
espai públic ha comptat amb 
un pressupost de 230.103,85 
euros i un termini d’execució 
de dos mesos.

Redacció

El programa SEFED 
(Simulació d’Empreses 
amb Finalitats Educatives) 
arriba a la trentena i ho fa 
amb bona nota, ja que la 
mitjana d’inserció laboral 
en els últims cinc anys ha 
estat del 79%, segons un 
comunicat de premsa de 
l’Ajuntament.

El SEFED utilitza la 
metodologia de simulació 
d’empresa, cosa que suposa 
la transformació de l’aula 
en una oficina. Les persones 
participants ocupen els dife-
rents llocs de treball i desen-
volupen les tasques pròpies 

de totes les posicions, amb 
l’objectiu d’aconseguir les 
competències professionals 
de cada àrea administrativa: 
comercial, comptabilitat i 
recursos humans.

El programa és un curs 
de formació ocupacio-
nal subvencionat pel SOC 
(Servei d’Ocupació de 
Catalunya) que es desen-
volupa en col·laboració 
amb la Fundació INFORM. 
Actualment, a la vila hi par-
ticipen una trentena de per-
sones, majoritàriament en 
situació d’atur.

Redacció

Les obres a la Carretera fan 
apareixer restes de l'antiga

El programa SEFED compleix 
30 anys amb un notable alt

El veïnat recupera el carrer Samaranch

L’Ajuntament ha incremen-
tat l’oferta d’activitat físi-
ca dirigida i gratuïta fins 
a un total de 10 hores set-
manals amb l’objectiu de 
fomentar l’ús lliure dels 
espais de la vila destinats 
a la pràctica esportiva, els 
Parcs de Salut i l’entorn 
natural, així com acostar 
l’oferta d’esports als barris 
més allunyats del centre.

Als Parcs de Salut 
s’ofereixen tres sessions 
setmanals gratuïtes, dirigi-
des per una tècnica esporti-
va. L’activitat s’inicia amb 

caminades de 30 minuts i 
segueix amb exercicis de 
mobilitat articular, tonifica-
ció muscular i estiraments 
amb els diferents aparells 
dels parcs. 

L’activitat física es des-
envolupa d’octubre a juny 
als tres Parcs de Salut de 
la vila, ubicats als barris 
de Riera Bonet, el Canal 
i Bonavista. L’oferta 
d’activitat física que ofereix 
l’Ajuntament es completa 
amb Rutes Saludables i ses-
sions de marxa nòrdica.

Redacció

Els Parcs de Salut es reactiven 
amb deu hores d’activitat física gratuïta

Vicenç Joan Camps

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa
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Els jocs de taula tenen cada 
vegada més presència en 
un mercat dirigit a tots els 
públics. Mentre que temps 
enrere era un hobby que 
s’havia d’anar a comprar 
a botigues especialitzades, 
ara es poden aconseguir 
jocs més senzills a botigues 
generalistes i fins i tot en 
grans superfícies. 

Aquest canvi de mira-
da envers els jocs de taula 
moderns també ha estat un 
dels detonants pel qual el 
nostre club, Molins de Rol, 
ha iniciat una secció oberta 
a tota la vila. 

D’altra banda, gran 
quantitat de canals de 
Youtube i podcasts estan 
especialitzats en aquesta 
temàtica i aporten informa-
ció molt variada per estar 
al dia de les novetats, les 
regles dels jocs i fins i tot 
esdeveniments lúdics que 
s’organitzen a prop de la 
teva població. Això incideix 
i repercuteix directament a 
l’afició en general. A més 
informació al nostre abast, 
més persones s’interessen 
per conèixer els jocs de 
taula. Com podeu suposar, 
no és una afició nova. A 
més, ara es poden veure a 

moltes sèries de televisió 
els jocs de taula, com, per 
exemple, Stranger Things 
o la comèdia The Big 
Bang Theory. El club té 
més de 30 anys d’història 
i mai hem deixat de jugar 
a rol i jocs de taula. Ara 
bé, nosaltres volem ofe-
rir l’oportunitat de noves 
maneres d’entretenir-se a 
tots aquells que s’interessen 
per conèixer una nova afi-
ció divertida, variada, per 
a tota la família, per als 
més exigents, per a aquells 
que són cercadors de noves 
experiències socials. 

La nostra proposta 
es fonamenta en la idea 
d’oferir un ampli ventall 
d’activitats centrades en els 
jocs de taula. El primer 
i tercer dimecres de mes 

ens reunim en diferents 
restaurants de la vila per 
tal de gaudir de dues acti-
vitats diferents: GastroJocs 
i BoardDays. GastroJocs 
són visites a restaurants en 
les quals portem els nostres 
propis jocs o els del club 
per fer-hi una bona sessió 
lúdica. Això sí, maridem 
la nostra afició de jugar 
amb el bon menjar. Els 
BoardDays són sessions 
en què convidem edito-
rials, dissenyadors de jocs 
o persones especialitzades 
en jocs de taula per parlar 
sobre una temàtica concre-
ta. En definitiva, joc i plaer 
a taula parada! 

La secció de jocs de 
taula del Club Molins de 
Rol es diu Jugones MdR 
i està funcionant en doble 
modalitat: socis i no socis. 
Tanmateix, tots els assis-
tents a les nostres sessions 

poden participar de totes 
les activitats. El fet de ser 
soci té una sèrie de privile-
gis i compromisos: formar 
part d’una comunitat lúdica 
amb un gran bagatge en 
jocs de taula i poder dispo-
sar de la ludoteca de jocs 
de taula en préstec. A més, 
poden participar en sortejos 
dels jocs que les editorials 
ens ofereixen en moltes de 
les trobades lúdiques que 
organitzem. Enguany hem 
fet les primeres convivèn-
cies lúdiques en una casa 
de colònies i en vam ser 
una vintena. 

També estem molt 
implicats a les activitats de 
la vila. En el mes de maig 
vam fer unes jornades lúdi-
ques a la plaça del Palau 
dintre de les Festes de Maig 
i, a més, som el club que 
organitza les Molins Horror 
Games, les jornades de jocs 
de taula del Festival de 
Terror de Molins de Rei. 

En definitiva, som un 
grup de persones amb 
ganes de compartir una afi-
ció que ens reuneix entau-
lats amb un joc de taula 

al davant.  Competirem 
o col·laborarem per tal 
d’aconseguir uns objectius. 
Siguin quins siguin aquests 
objectius, la idea és jugar, 
aprendre i divertir-se amb 
els anomenats jocs de taula 
moderns. 

No som una entitat nova. 
Tenim  30 anys d’història, 
però ara estem convençuts 
que som en una nova etapa 
més oberta, amb moltes 
ganes de fer noves activi-
tats obertes a un poble que 
cada vegada té més oferta 
lúdica i de lleure alternatiu. 
Us hi esperem!

Ens trobarem a xarxes 
al Twitter, Instagram o 
Facebook amb @jugone-
sMdr. A més també tenim 
un canal de Youtube amb 
alguns dels socis del club 
on parlem de diferents 
aspectes dels jocs de taula: 
Dadosmaderayminiaturas. I 
si t’animes a venir al nostre 
club, som a l’avinguda de 
València, 21, a sobre del 
Jutjat. 

Que no t’expliquin els 
jocs de taula. Viu-los! 

Sergi Sanmartí

Els jocs de taula i de rol, a l’abast de tots els molinencs

La Fira d’Atraccions abaixa el volum 
per les persones amb hipersensibilitat auditiva
A les fires d’atraccions 
habitualment trobem la 
música a tot volum i un 
munt  d’estímuls audiovi-
suals, com ara sirenes o 
llums. Per primer cop, però, 
i coincidint amb la darrera 
edició de la Festa Major 
de Sant Miquel, la Fira 
d’Atraccions va funcionar 
el divendres 27 de setem-
bre, de 17 h a 19 h, sense 
música, sirenes ni llums 
per tal d’afavorir la inclusió 
d’aquells infants que tenen 
hipersensibilitat auditiva 
i sensorial o trastorns de 
l’espectre autista.

És una aposta per la 
inclusió acordada amb les 
entitats de firaires, que 
dona compliment al que va 
recomanar la Comissió de 

Cultura del Parlament de 
Catalunya el juliol passat, 
quan va aprovar una resolu-
ció que instava les entitats 
locals i comarcals a facilitar 
que les persones amb hiper-
sensibilitat puguin “partici-
par en condicions idònies 
en les festes populars o en 
les fires d’atraccions”, i 
treballar, per exemple, per-
què a les fires s’hi reservin 
“unes hores sense estímuls 
acústics”, accions que altres 
ciutats com Santa Coloma 
de Gramenet o el Prat de 
Llobregat ja han posat en 
marxa. 

La iniciativa mira de 
facilitar que aquelles perso-
nes, especialment infants, 
que no acudirien a la fira 
perquè els resulten moles-

tos els sorolls, hi puguin 
accedir en condicions de 
màxima igualtat possible. 
En aquest sentit, es va triar 
una franja horària en la 
qual els infants amb hiper-
sensibilitat compartissin 
l’espai amb altres persones 
per fomentar la convivència 
entre persones diverses i la 
sensibilització vers aquesta 
diversitat a la nostra vila. 

Dani Andreu, president 
de Gueopic, explica que la 
iniciativa va sortir a pro-
posta de totes les entitats 
de la vila que treballen per 
la inclusió. Andreu acla-
reix que la hipersensibilitat 
auditiva no solament afec-
ta les persones que tenen 
autisme, sinó a moltes més 
de les que ens pensem. 

Troba, a més, molt encertat 
que els firaires haguessin 
acceptat la mesura i fins 
i tot va un pèl més enllà: 
aposta per transformar la 
iniciativa en una normativa 
municipal o un conveni a 
aplicar cada vegada que es 
muntin aquestes atraccions. 
I és que, segons el president 
de Gueopic, “la iniciati-
va millora la qualitat de 
vida, serveix d’exemple i 
sensibilitza la societat”.

Per la seva banda, des 
de l’associació Enreda’t 
valoren molt positiva-
ment la voluntat de fer una 
Festa Major més inclusiva 
i accessible per a tothom. 
Consideren que molt sovint 
les actuacions que propo-
sen, com és aquest cas, no 

suposen un augment de 
costos de les activitats, sinó 
simplement tenir una mira-
da més oberta que faciliti 
l’accés a totes les perso-
nes, siguin quines siguin les 
seves capacitats. Els mem-
bres de l’associació con-
fien que les propostes que 
s’han fet enguany es vagin 
consolidant i que serveixin 
per fer totes les festes de 
la vila més inclusives. Per 
a Enredat, un entorn dis-
senyat per a tothom suposa 
un benefici comú, ja que 
tothom és susceptible de 
tenir limitacions en algun 
moment de la vida. Per 
tant, fer més accessibles les 
activitats de la nostra vila 
ens beneficia a tots i totes. 

Silvia Guillén
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El passat 13 de novembre, 
al saló Sant Jordi de la 
Generalitat, Alcoverro va 
rebre de mans del presi-
dent Quim Torra una men-
ció honorífica del Premi, 
compartit amb Cinto Niqui 
de Ràdio 4, el diari Crític, 
La sèrie Merlí de TV3, el 
periodista Ramon Besa, el 
Grup Segre, el Director de 
màrqueting de Damm i la 
productora Mediapro.

Aquest guardó de la 
Menció d’Honor li ha estat 
concedit com a testimoni 
excepcional de les crisis i 
dels canvis succeïts a la 
regió de l’Orient Mitjà. 
El jurat ha destacat que 
“ha estat l’únic català que 
durant més de 40 anys i 
de forma ininterrompuda, 
ha treballat per explicar-
nos l’Orient Mitjà. I ho ha 
fet sempre des del terreny, 
quan no hi havia tantes 
finestres al món i ressal-
tant especialment aspectes 
positius, com la riquesa his-
tòrica i cultural dels seus 
països. Fugint d’estereotips 
que sovint estigmatitzen la 
zona”.

Tomàs Alcoverro, 
que ara viu entre Beirut 
i Barcelona, és advocat 
i periodista i ha publicat 
milers de cròniques a La 

Vanguardia, des del 1970. 
Ha publicat, també, set lli-
bres –un d’ells, del 2009, 
compartit amb Pilar Rahola, 
Atrapados en la discordia-, 
l’útim dels quals, presen-
tat el setembre passat, Un 
barceloní a Beirut. Viatges 
d’anada i tornada d’un 
corresponsal, el primer en 
llengua catalana.

Alcoverro, com alguns 
molinencs ja saben, se sent 
vinculat a la vila per raons 
familiars  -família Madorell 
i Muntané- i de residència 
d’estiu, en els seus anys 
d’infància i d’adolescència, 
al carrer Puigcerdà, d’aquí 
la nostra amistat. El que 
no es coneix tant, per cert, 
és que la seva casa va ser-
vir de cau nocturn per a 

trobades clandestines dels 
socialistes catalans en els 
anys seixanta i setanta del 
franquisme –P. Maragall, 
Obiols, Reventós, Molas, 
Lluch, Serra, M. Mata, E. 
Martin Toval ...- molts dels 
quals havien estat profes-
sors o companys de carre-
ra en la facultat de Dret. 
Actualment està jubilat com 
a cronista de La Vanguardia, 
però no para.

El passat 22 de novem-
bre, va fer una curta estada 
a la vila, on va visitar Ràdio 
Molins de Rei, la casa on 
havia viscut i casa meva, on 
sempre hi té un peu quan li 
ve de gust i on sempre és 
benvingut. 

Miquel Rius

El passat 3 de novembre, els membres de la Colla del 54 ens vam reunir al restaurant Can Samaranch per celebrar conjuntament els 
nostres 65 anys.           Ferran Cardona

La Colla del 54 celebra els 65 anys

Tomàs Alcoverro Muntané, 
menció honorífica del
Premi Nacional de Comunicació-2019

La Cambra de Barcelona va 
retre homenatge, un any més, 
a les empreses que celebren 
un aniversari emblemàtic, 
com és el cas de la ges-
toria molinenca Fàbrega, 
S.A, que enguany compleix 
50 anys d’activitat. El des-
patx professional, ubicat a 

l’avinguda de València, va 
ser una de les tretze empre-
ses del Baix Llobregat que 
van rebre aquest reconeixe-
ment en un acte organit-
zat a finals d’octubre a 
la Casa Llotja de Mar de 
Barcelona.

Redacció

Gestoria Fàbrega rep un 
guardó de la Cambra pels 
seus 50 anys de trajectòria
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Telefons d’interés
OFICINES ADMINISTRATIVES

93 680 3340 Ajuntament

93 680 3341 Of. Informació

93 680 3362 Fax Ajuntament

93 680 3733 Medi Ambient i Territori

93 680 3731 Serveis Personals

93 668 0680 Piscina Municipal

93 680 1976 Gestió Tributària

93 668 5452 Punt d’Infor. Juvenil

93 668 1595 Correus

93 668 1730 Jutjat de Pau

93 668 2586 Notaria

93 666 7311 Agencia Tributària 

93 666 8345            Registre de la Propietat 

                         de Sant Feliu de Llobregat

93 685 1988 Oficina de Treball

  de la Generalitat 

URGÈNCIES

93 668 8866 Guàrdia Urbana

93 632 7440 Comissaria de Policia

93 668 7711 Ambulatori

93 680 2876 Ambulatori/Urgències

112 Bombers

93 680 1639 Cementiri

93 668 79 61   Serveis Funeraris 

902 231 132                          i Tanatori

061 Ambulàncies

93 640 8080 Taxis

93 668 5530 Centre Mèdic Molins

93 668 2594 RENFE

900 750 750 Gas Natural

AVARIES

900 394 041 Gas Natural

93 602 2701 ENDESA

93 680 0888 Enllumenat públic

902 186 018 Servei municipal d’aigües

EQUIPAMENTS PÚBLICS

93 680 52 63                    Federació Obrera

93 680 1572 Pavelló Poliesportiul

93 668 0680 Piscina Municipal

93 680 0254 Mercat Municipal

93 680 2663 Llar Municipal d’Avis

93 680 1681 Biblioteca Pau Vila

93 668 2226 Llar d'infants Mpal. El Rodó

93 668 4660 Llar d’infants Mpal. El Molí

93 668 8482  Llar d'infants Mpal. La Traca

93 668 6259    Llar d'infants privada El Cargol

93 680 1636 Escola d’Adults Rafael Farré

93 680 1645 Escola El Palau

93 668 3529 Escola Castell Ciuró

93 668 4054 Escola Estel

93 680 1633 Escola l’Alzina

93 680 1620 Escola Pont  de la Cadena

93 668 7466 Escola Josep Ma. Madorell

93 680 2709 Col·legi Virolai

93 668 3450 Col·legi Sant Miquel

93 668 68 55                      Escola La Sínia

93 668 3762 Institut Bernat el Ferrer

93 680 2438 Institut Lluís de Requesens

93 680 2488 Centre Cívic l’Àngel

93 668 2228 Centre Comunitari 

 Pont de la Cadena

93 680 1663 Can Santoi

93 668 4812 Centre d’Ocupació i  

 Desenvolupament Joan N. García-Nieto

93 680 1637 Escola Municipal de  

 Música Julià Canals

93 680 09 96        Centre Cívic Riera Bonet  

SERVEIS

93 668 1839        Parròquia de Sant Miquel

93 668 6161 Ràdio Molins de Rei

93 668 39 21 Deixalleria

93 680 3340 Arxiu Municipal

93 668 18 18                Creu Roja                       

93 668 77 51                                   Museu

En aquesta 38a edició del 
Festival de Cine de Terror 
de la nostra vila, m’havia 
proposat fer una mica com 
el mateix festival: diversi-
ficar i acostar-me a algunes 
de les diferents seus, tot i 
que això impliqués deixar 
de gaudir-ne d’altres. 

A la seu principal, durant 
la sessió inaugural es va 
projectar Le Chien Andalú, 
de Buñuel-Dalí (amb músi-
ca en directe), i el Blue 
Velvet, de Lynch (que bé ha 
envellit!), i a la de cloen-
da amb la tan pertorbadora 
com magnifica The golden 
glove. També hi va haver la 
competició de curts i bona 
part de la secció oficial. A 
la Sala Gòtica, Latidos de 
pánico, del homenatjat Paul 
Naschy, i a la Biblioteca, 
una xerrada a càrrec de Joan 
Marimón sobre Morts crea-
tives al cinema (de Buñuel i 
Lynch), de moltíssima vola-
da. Un plaer cinèfil que el 
podrem continuar fruint, ja 
que va regalar un exemplar 
del seu llibre a la Biblioteca 
perquè el puguem gaudir  

tots. Gràcies, Joan.
En aquest comentari 

voldria felicitar a tots els 
guanyadors d’enguany 
i comentar que en la sec-
ció de curts, podem des-
tacar el taüt com a Millor 
Curtmetratge per The third 
hand, de Yoni Weisberg, 
mentre que el curtmetratge 
d’animació Wild Love  gua-
nyava  per partida doble, 
ja que s’enduia el Premi 
del Públic Manel Gibert i 
el Mèliès d’Argent en una 
edició, com en les últimes 
que recordo, exquisidament 
terrorífica. El meu nivell de 
degustar el terror ha millo-
rat considerablement grà-
cies a aquesta secció. Cal 
felicitar un cop més l’acu-
rada selecció d’entre prop 
de 400 propostes rebudes. 
Tot un luxe. 

A la secció oficial de 
llargmetratges i, curio-
sament, projectades en la 
mateixa sessió, voldria des-
tacar naturalment la gua-
nyadora per partida doble, 
Dogs don’t wear pants, 
de J-P Valkeapáá, Millor 

Pel·lícula i Millor Actriu 
–projectada massa tard per 
a un servidor un dijous–, 
i l’agradabilíssima sorpresa 
d’Amigo, també merescuda-
ment doble guanyadora: a la 
Millor Direcció per a Oscar 
Martin i a Millor Actor per 
a Javier Botet. Per al meu 
gust li sobren uns minuts, 
però és una opera prima 
tan poc opera prima que 
fa feredat. Cal esmentar 
així mateix Come to daddy, 
d’Ant Timpson, que, com 
una formiga, va recollir els 
taüts a Millor Guió i el gens 
menyspreable Premi del 

Públic. Personalment també 
vaig gaudir d’Una dona 
com cal és difícil de tro-
bar (A good woman is hard 
to find, d’Abner Pastoli), 
que la va presentar Sara 
Bolguer, la seva  protago-
nista, i de la sessió matinal 
de Terror Kids.

Com sempre, la resta de 
premiats els podreu trobar 
al web del Festival:  www.
terrormolins.com. Gràcies a 
tots els que l’heu fet possi-
ble. Salut, terror i fins a la 
propera!

Pere Jordi Munar

Dogs don’t wear pants i Amigo han estat 
les guanyadores de la 38a edició 
del Festival de Cine de Terror
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Estadística parroquial 
del mes d’octubre

Durant el mes d’octubre, a la parròquia de Sant Miguel 
Arcàngel de la nostra vila es van celebrar 2 batejos, 1 
matrimoni i la cerimònia religiosa de 10 exèquies.

Batejos
Dia 19: Martina Montserrat Ramos Maldonado; Álex 
Vera Romero

Matrimonis
Dia 13: Antonio Alfonso Fernández-Abril Icochea amb 
Eva Maria Suárez Montilla

Exèquies
Església de Sant Miguel

Dia 8: Yolanda Navarro Amos, de 45 anys
Dia 9: Jaume Pons Mañé, de 96 anys
Dia 20: Dolores Ávila Ramos, de 76 anys
Dia 28: Felisa Bel Barberán, de 98 anys
Dia 31: Remedios Muñoz Torres, de 88 anys

Capella del Tanatori
Dia 4: Alfonsa Gavilán Zabala, de 84 anys
Dia 15: Juan Gervilla López, de 90 anys
Dia 18: Amadeu Gil Verge, de 88 anys
Dia 19: Emilio-Miguel Martín Martín, de 52 anys
Dia 25: Alejandro del Pie Hernández, de 84 anys

Secció elaborada per Josep Artés i Martí

La Fundació Agrària de Molins de Rei 
participa en la 77a visita anual a Montserrat    

El dissabte 9 de novem-
bre, els pagesos del Baix 
Llobregat es reunien, un 
any més, al santuari de 
Montserrat per oferir els 
fruits de la terra. La trobada 
es va iniciar amb la rebuda 
de les delegacions de les 
poblacions participants a 
l’atri de la basílica, on es 
beneïren les paneres ple-
nes de verdures i fruites 
del Baix Llobregat, que es 
van exposar a l’altar major 
durant la celebració de la 
missa conventual.

Després de la missa, el 
pare prior va rebre el grup 
de pagesos, acompanyats 
pels seus familiars i amics, 
als quals va dedicar unes 
paraules d’agraïment i d’en-
coratjament a unes famílies 
pageses que pateixen els 
inconvenients d’haver de 
desenvolupar la seva tasca 
en una comarca sotmesa a 
la pressió d’unes poblaci-
ons densament habitades i 
industrialitzades. 

Va intervenir en l’acte 
Josep Canals, President 
d’Honor de la Fundació 
Agrària de Molins de Rei, 

per recordar-nos la llarga 
història d’aquesta tradicio-
nal ofrena de fruits que se 
celebra des de l’any 1943 
per iniciativa dels sindicats 
de Sant Boi de Llobregat, el 
Prat de Llobregat i Gavà, i a 
la qual aviat s’hi va afegir el 
sindicat de Molins de Rei. 
Tradicionalment, la família 
Pujades de Sant Boi són 
els encarregats de dissenyar 
el programa de l’ofrena i 
de redactar la pregària a 
la Moreneta, que enguany 
deia així: “... En aquesta 
lluita per la subsistència 
i la reafirmació del nostre 
món pagès volem desta-

car el pas que han donat 
alguns joves en fer una 
aposta pel relleu gene-
racional, que és un dels 
grans reptes que tenim... 
Aquests fruits, que avui 
us ofrenem, representen 
la il·lusió i l’esforç en la 
tasca diària del treball de 
la terra”.

Després de la recepció 
es va celebrar una ballada 
de sardanes i caramelles a 
la plaça del monestir. La 
trobada es va cloure amb 
un dinar de germanor en el 
qual van  prendre part unes 
sis-centes persones.

Romà Català
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L’obra El libro de los sen-
timientos para niños, de 
l’escriptor molinenc Jesús 
Ballaz, publicada en caste-
llà el 2014, ha estat traduïda 
al xinès i ja es pot trobar a 
les llibreries de la Xina.

La publicació, que ja 
porta quatre edicions en cas-
tellà, és un llibre de contes 
en què cada relat fa esment 
a un sentiment. Segons 
explica Ballaz, “seguint 
reconeguts psicòlegs, vaig 
fer un esquema del món 
emocional sobre la base de 
sis sentiments que molts 
d’ells consideren nuclears: 
alegria, tristesa, ira, por, 
repugnància i amor”. Al vol-
tant de cadascun d’aquests 
sentiments “hi ha tota una 
constel·lació d’altres sen-
timents que tenen relació 
amb ells, com, per exem-
ple, l’eufòria, la valentia, 
l’orgull, l’admiració...”. 
Es tracta, doncs, d’un lli-
bre que “posa el focus en 
el camp emocional de les 
persones”, afirma el mateix 

Ballaz.
La publicació va arri-

bar a mans d’un editor de 
Pequín que ha decidit tra-
duir-lo al xinès i publicar-lo 
i distribuir-lo a les llibreries 
de la Xina. A Ballaz li ha 
semblat “estrany” que un 
llibre seu pugui “interes-
sar a nens lectors xinesos”, 
però alhora afirma que “em 
produeix una gran alegria, 
perquè en un moment en 
que tants tendeixen a divi-
dir, els llibres segueixen 
estenent ponts”.

Redacció

L’exdiputat al Congrés Joan 
Tardà va visitar el passat 14 
de novembre Molins de Rei 
per presentar el llibre que 
ha publicat conjuntament 
amb l’expolític i escrip-
tor Xavier Domènech i la 
periodista Àngels Barceló, 
el qual porta per títol Entre 
Ítaca i Icària, reflexions 
sobre Catalunya, Espanya 
i les esquerres.

L’acte, organitzat per 
ERC Molins de Rei, es va 
fer a la sala d’actes de Ca 
n’Ametller que va quedar 
petita per acollir totes les 
persones que hi van voler 
assistir. A banda de Tardà, 
que va donar la seva par-
ticular visió de la situació 
actual del país, també van 
prendre la paraula el pre-
sident de la secció local 
d’ERC, Ramon Canal, 
i la regidora a l’Ajunta-
ment d’aquesta formació, 
Marta Espona, qui va fer 

una petita introducció del 
llibre remarcant el caràc-
ter dialogant del llibre, que 
reprodueix una conversació 
entre Tardà i Domènech.

Protesta dels CDR
L’acte, que va durar 

prop d’una hora i mitja, 
va ser interromput durant 
uns minuts per un grup de 
manifestants pertanyents al 
CDR de Molins de Rei que 
protestaven, amb pancar-
tes i crits, per la presència 
de Tardà a la vila.  “Hem 
anat a dir a Joan Tardà i 
a ERC Molins que no és 
benvingut a Molins mentre 
segueixi tractant els CDR 
de terroristes”, van afirmar 
a través de les xarxes soci-
als. La protesta va finalitzar 
sense incidents i l’acte es va 
poder desenvolupar sense 
cap altre entrebanc.

Redacció

El molinenc Josep Maria 
Huguet ha estat distingit 
amb el guardó Amics de les 
Roses 2019, que concedeix 
anualment l’Associació 
Amics de les Roses de Sant 
Feliu de Llobregat. El reco-
neixement li ha estat atorgat 
per la biografia del roseris-
ta Pere Dot, del municipi 
veí, inclosa en el seu llibre 
recentment publicat Vides 
viscudes. 

El lliurament es va fer 
el passat 8 de novembre al 
Palau Falguera, durant l’acte 
inaugural de la desena edi-
ció de les jornades Roses de 
Tardor. Enguany, el guardó 
també ha estat concedit al 
diari Ara pel seu suplement 
especial dedicat a les roses.

Pere Dot va ser un des-
tacat viverista reconegut 
internacionalment, pioner en 
la creació de noves varietats 
híbrides de roses. El 1930 
va impulsar l’Associació 
d’Amics de les Roses de 
Catalunya, entitat dissolta 
l’any 1939. Aquest és un 
dels personatges inclosos a 
Vides viscudes, el segon lli-
bre de l’escriptor de Molins 
de Rei, amb vint-i-dos tex-
tos biogràfics escrits amb 
passió i esperit didàctic.

Per mitjà d’un recull 
de biografies breus, però 
exhaustivament documen-
tades, Huguet ens desco-
breix alguns retalls de la 
història col·lectiva del nos-
tre poble que emergeixen 
de la singladura vital de 
destacats personatges. 
L’actriu Margarida Xirgu 
–nascuda a Molins de Rei–, 
el poeta Màrius Torres, 
l’arquitecte Sert, la sopra-
no Victòria dels Àngels, 
l’industrial Simeó Rabassa, 
l’escultor Juli González... 
són algunes de les perso-

nalitats que trobarem en el 
llibre entre altres artistes, 
polítics, industrials, cientí-
fics, aventurers, activistes... 
Aquestes biografies ens 
mostren aspectes llumino-
sos, però també ombrívols, 
d’uns homes i unes dones 
que, tal com ha pretès 
l’autor, potser no són molt 
gaire coneguts per tothom, 
però que amb el seu treball 
han contribuït amb escreix 
a la construcció de la nostra 
identitat.

Explorant aquestes exis-
tències particulars, el lector 
s’endinsarà en un viatge 
per la història de Catalunya 
de la mà d’uns personatges 
d’un temps i d’un món que 
potser ja no és ben bé el 
nostre, però ens ajuda a 
explicar el present. L’autor 
considera que “cadascuna 
de les vint-i-dues narra-
cions, i totes elles juntes, 
ens ajuden a comprendre 
una mica més qui som, 
com som i com hem arri-
bat fins aquí, perquè quan 
venim al món portem un 
passiu de saviesa: la vida 
viscuda dels qui ens han 
precedit”.

L’origen d’aquest recull 
són les biografies breus que 
Huguet va anar publicant 
a El Matí Digital entre el 
2010 i el 2012. L’escriptor 
ens endinsa en el caràc-
ter de cada personatge 
novel·lant una escena de 
la seva vida, abans de des-
criure el seu periple vital, i 
tanca la narració amb una 
valoració apassionada de la 
seva obra.

En la presentació del lli-
bre, que es va dur a terme 
el passat mes de juliol a la 
Biblioteca el Molí, l’autor 
explicà que la majoria de 
dades per confeccionar 

aquestes narracions s’han 
recol·lectat parlant amb gent 
relacionada amb els pro-
tagonistes. Les biografies 
estan farcides d’anècdotes 
quotidianes, “perquè la 
grandesa d’una existència 
no ve donada només per 
accions úniques i excep-
cionals, sinó per la forma 
d’entomar les circums-
tàncies menudes, per com 
domestiquem la realitat 
diària”.

Josep Maria Huguet 
i Julià (Barcelona, 1961) 
fa dos anys que viu a 
Molins de Rei. Geòleg 
de formació i professor 
de ciències, actualment 
treballa en l’àmbit indus-
trial. Va col·laborar al El 
Matí Digital amb articles 
de temàtica diversa: dieta-
ris, opinió, reflexions... El 
2016 va publicar A l’ombra 
del temps, la seva prime-
ra novel·la, un relat sobre 
l’amor i l’amistat a través 
de la joventut i la maduresa 
d’un fill del baby boom dels 
anys seixanta.

Romà Català

Josep Maria Huguet rep el 
guardó Amics de les Roses 2019 

Joan Tardà presenta a 
la vila Entre Ítaca i Icària

Un llibre de l’escriptor Jesús 
Ballaz és traduït al xinès
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És molt possible que en algun moment 
hagueu sentit a parlar de projectes o 
tallers STEAM. És l’acrònim en anglès 
de Science, Technology, Engineering, 
Art i Mathematics  que fa referèn-
cia a una metodologia pedagògica 
innovadora que treballa combinant 
aquestes matèries: ciència, tecnolo-
gia, enginyeria, art i matemàtiques. 
L’objectiu és potenciar, de forma 
transversal, les competències cien-
tífiques dels nois i les noies des del 
foment de la seva creativitat, la curio-
sitat, l’experimentació, l’intercanvi 
d’idees i el treball en equip per tal de 
trobar solucions adients a  situacions i 
problemes reals.

La Xarxa de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona i la Biblioteca 
el Molí, en particular, volen contribuir 
a promoure la cultura cientificotècni-
ca, especialment entre els més petits 
i joves, amb una oferta de tallers 
STEAM. És per això que, des del 
mes de setembre, a la tradicional pro-
gramació d’activitats científiques s’hi 
estan sumant diversos tallers, com, per 

exemple, un de Scratch (un entorn de 
programació visual per crear històries, 
jocs, etc.), un safari fotogràfic i un 
taller d’impressió en 3D en diverses 
sessions.

Les activitats programades per a 
aquest mes de desembre són: 

- creació d’una aplicació amb App 
Inventor, per a joves a partir de 12 
anys

- taller de decoració tecnològica 
nadalenca per a nens i nenes a partir 
de 6 anys. 

Aquests tallers, com tota la pro-
gramació de la Biblioteca, són gra-
tuïts, estan impartits per professionals 
experts i requereixen d’inscripció prè-
via.

Recordeu que podreu trobar  tota 
la informació sobre aquestes activitats 
de la Biblioteca i d’altres consultant 
el web www.bibliotecaelmoli.cat, el 
twitter @bibliomolins, les agendes en 
paper que hi ha a la Biblioteca o dema-
nant informació trucant al telèfon 936 
801 681. 

La biblioteca recomana:
Algo en la sangre: la biografía secreta 
de Bram Stoker, el hombre que escribió 
Drácula, de  David J. Skal, Ed. Es Pop, 2017
Cap altra obra de Stoker va rebre la mateixa 
atenció que Dràcula. Com els vampirs, l’art 
amb majúscula viu eternament. Aquesta bio-
grafia fa una atenció especial a les passions 
reprimides de Stoker. Potser el seu sentit més 

provocatiu sigui que la novel·la va transcendir el seu temps 
per, decididament, formar-ne part.

La balada del cafè trist, de Carson 
McCullers; 
traducció de Yannick Garcia Geir, Ed. 
L’Altra, 2016
La balada del cafè trist i altres relats conté 
la novel·la breu que dona títol al volum i 
sis contes: un compendi de la narrativa de 
Carson McCullers. La  novel·la explica la 
història fascinant i terrible d’un triangle 

amorós. La protagonista, la senyoreta Amèlia, que regenta el 
cafè que fa de punt de trobada d’un poble del sud dels Estats 
Units, és un dels personatges més inoblidables que ha donat la 
narrativa nord-americana dels últims anys. 

Rituales,  d’Álvaro Ortiz, Ed. Astiberri, 
2015
Novel·la gràfica que presenta diferents his-
tòries aparentment independents, però rela-
cionades entre si per la sinistra presència 
d’una estàtua fàl·lica d’origen desconegut. 
Narracions divertides, àgils i misterioses 
que deixaran amb la intriga fins al final.

L’arbre de Nadal del senyor Eudald, de 
Robert Barry, Ed. Corimbo, 2017
El senyor Eudald rep un arbre de Nadal 
tan gran que topa amb el sostre de la casa. 
Demana que n’escapcin una part i llencen 
el tros a la brossa... Però on anirà a parar? 
Algú l’agafarà? Un conte que celebra el 
Nadal amb humor i alegria, publicat origi-
nalment l’any 1963.

L’amic fantasma, de la col·lecció 
“Mortina”, de Barbara Cantini, Ed. La 
Galera, 2019
Qui deu ser aquest misteriós nen fantasma 
que des de fa dies intenta entrar a la Vil·la 
Decadent? La Mortina es mor de ganes de 
saber-ho... i què fa? Doncs l’hi pregunta. 
Però l’espectre no recorda res, es va apa-
gant i, si continua així, acabarà desapa-

reixent del tot. Al costat del Musti, el seu gos inseparable, la 
Mortina segueix qualsevol pista que pugui ajudar a descobrir 
d’on ha sortit el seu pàl·lid amic, en una divertida investigació 
que li farà bategar el cor a tota castanya.

Eternamente, de Blon (Pablo Pérez 
Rueda), Ed. Aguilar, 2018
Eternamente és el primer llibre publicat 
per Pablo Pérez Rueda, el raper i gallo 
conegut a les xarxes socials i en el món 
del freestyle com a Blon. Aquest poemari 
parla de les llums, de les ombres i dels 
centelleigs dels instants, dels anhels, de 
les emocions. El domini de la paraula i 
de la rima, alhora que l’ús d’un llenguat-
ge proper i sincer, converteixen aquest 

llibre en una petita joia.

Tallers STEAM a la Biblioteca el Molí

A la Biblioteca el Molí continuem 
amb les activitats en commemoració 
de l’Any Margarida Xirgu, amb motiu 
del 50è aniversari de la seva mort. 

El 16 de desembre, a les 18.30 h, a 
la sala d’actes tindrà lloc la conferèn-
cia “Margarida Xirgu: l’actriu catalana 
més internacional del seu temps”, a 
càrrec d’Araceli Bruch, dona de teatre 
i activista cultural formada en Història 
de l’Art, Filologia i Arts Escèniques 

que durant una hora i escaig ens par-
larà de la trajectòria vital i artística de 
l’actriu catalana més internacional del 
seu temps, i del seu compromís tant 
amb el teatre com amb la Catalunya 
republicana i progressista, alhora que 
ens delitarà amb un recital de frag-
ments d’alguna de les seves represen-
tacions més emblemàtiques, com Mar 
i Cel, d’Àngel Guimerà, o Bodas de 
sangre, de Federico García Lorca.

Actes de l’Any Margarida Xirgu

Dades 
esta-
dístiques 
de la 
Biblioteca 
el Molí

Durant els primers 
sis mesos de fun-
cionament de la 
Biblioteca el Molí, 
les xifres de parti-
cipació i accés a la 
Biblioteca han aug-
mentat notablement 
respecte al mateix 
període de l’any 
2018, de manera 
que s’ha convertit 
en un equipament 
cultural de referèn-
cia a la població.
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El passat 12 i 13 d’octubre 
es va celebrar una nova edi-
ció de la travessa Radikal 
Oceans 52 en les modali-
tats de 7.000, 3.500 i 1.500 
metres. 

En la prova individual, 
disputada el dissabte 12 
d’octubre, els nedadors del 
Club Natació Molins de 
Rei Marc Franquet, Joan 
Xambó, Lluís Basagaña i 
Pere Vendrell van aconse-
guir uns molt bons resul-
tats en la distància reina 
de 7.000 metres, ja que es 
van classificar en els llocs 
54, 70, 136 i 221 respecti-
vament d’un total de 500 

participants. La prova va 
tenir la dificultat d’haver de 
lluitar contra la tramuntana, 
que bufava de cara. 

En la modalitat de relleus 
4x800, disputada l’endemà, 
el diumenge 13 d’octubre, 
els nedadors molinencs van 
aconseguir el tercer lloc 
amb un temps de 35 minuts 
49 segons. Van lluitar fins 
al final per aconseguir la 
victòria.            

D’ençà la seva creació, 
la secció d’Aigües Obertes 
del CN Molins de Rei ha 
completat el millor any pel 
que fa a resultats, ja que 
ha aconseguit nombrosos 

podis i actuacions desta-
cades a les travesses del 
calendari estatal.

Redacció

El Poliesportiu Municipal 
va acollir, el passat 5 
d’octubre, la celebració 
del Campionat d’Espanya 
Sub-17 d’Halterofília. Els 
10 aixecadors molinencs 
que hi van participar van 
aconseguir 20 medalles, fet 
que va demostrar que és un 
dels clubs punters d’aquest 

esport a l’Estat espanyol.
Del total de medalles 

obtingudes, 9 van ser d’or, 
9 de plata i 2 de bronze. 
A més, Kilian Gallart va 
aconseguir la segona millor 
marca masculina de tota la 
competició i Iker Moral, 
Carlos Baena i Beatriz 
Mendoza van aconseguir 

tres rècords de Catalunya.
En el Campionat de 

Catalunya Sub-15 i Sub-
17, disputat dues setmanes 
abans, els 26 aixecadors 
molinencs que hi van par-
ticipar –13 nois i 13 noies– 
van aconseguir un total de 
29 medalles.

Redacció

L’aixecador molinenc 
Marcos Ruiz ha sumat tres 
noves medalles a la seva 
exitosa carrera esportiva. En 
els Campionats d’Europa 
Júnior i Sub-23 disputats 
del 19 al 27 d’octubre a 
Bucarest (Romania), Ruiz 
va obtenir una medalla 
d’or en arrencada i dues 
de plata, en dos temps i 
en total olímpic. Només 
l’armeni Samvel Gasparyan 
va ser millor que l’esportista 
molinenc.

Marcos Ruiz, que com-
petia a la categoria de fins a 
109 quilos, va començar la 
seva participació aixecant 
177 quilos en arrencada, 
marca que li va valer la 
medalla d’or. En dos temps 
va aixecar 212 quilos, dos 
quilos menys que el seu 
màxim rival, Gasparyan, 
que va aixecar 214 qui-

los, cosa que li va 
valer la medalla 
de plata, el mateix 
metall que va obte-
nir en total olímpic, 
amb 389 quilos, a 
només un quilo de 
l’armeni, que es va 
endur l’or. La marca 
d’en Marcos supo-
sa un nou  rècord 
d’Espanya Sub-23.

Noelia Caballero 
torna de buit
L’altra aixeca-

dora molinenca 
que participava en 
aquests campionats 
no va tenir bona sort. 
Noèlia Caballero, 
que competia en categoria 
Júnior fins a 71 quilos, va 
quedar eliminada en fallar 
els tres intents en dos temps 
quan intentava aixecar 95 

quilos. En arrencada, va 
quedar tretzena, amb una 
marca de 76 quilos.                     

                      Redacció

Marcos Ruiz obté un or i dues plates en els 
Campionats d’Europa Sub-23 d’Halterofília

Els aixecadors molinencs aconsegueixen 20 
medalles en el Campionat d’Espanya Sub-17

El diumenge 10 de nov-
embre, la població de Sant 
Celoni va acollir el I Torneig 
de Judo JudoSeny, organit-
zat pel Club de Judo Baix 
Montseny. En el campionat 
hi van participar diversos 
clubs de tot Catalunya. 

En representació del 
Club de Judo Molins de Rei 
(CJMR) hi van competir 
43 alumnes. Les categories 
Infantil i Aleví es van dis-
putar en forma de lliguetes, 
mentre que les categories 
Prebenjamí i Promeses van 
fer un entrenament. Els 
alumnes locals van aconse-
guir 3 tercers llocs, 3 segons 
llocs i 5 primers llocs.

Curs de defensa 
personal especialitzat en 

violència de gènere
El cap de setmana 9 i 10 

de novembre, la FCJiDA 
va organitzar el III Curs de 
Defensa Personal, especia-
litat en violència de gènere, 
amb l’assistència del mestre 
i director tècnic del CJMR, 
Daniel Pavón. Segons expli-
ca el mateix Pavón, “va ser 
un final de curs molt dur 
i una titulació molt treba-

llada per tothom, amb una 
gran exigència per part dels 
mestres que impartien els 
diferents blocs del curs”. 

Entrenament comarcal 
al Papiol

El Club de Judo Molins 
de Rei va participar, el pas-
sat 16 de novembre, en un 
entrenament comarcal orga-
nitzat pel Club de Judo el 
Papiol. Hi van assistir 46 
judokes del CJMR, que es 
van dividir en tres tandes 
d’entrenaments, des dels 
més petits als més grans. 

Quatre medalles a la IV 
Copa de Judo Moià
El mateix 16 de novem-

bre, 5 alumnes del CJMR 
van participar a la IV Copa 
de Judo Moià de categoria 
Aleví. Els participants es 
van agrupar en lliguetes per 
pes i només els dos primers 
es classificaven per a les 
eliminatòries fins a arribar 
a la final. Els cinc judokes 
molinencs van aconseguir 
2 tercers llocs, 1 segon i 1 
primer lloc.

Redacció

El Club Judo Molins de Rei 
participa en el JudoSeny

El relleu 4x800 del Club Natació 
acaba tercer a la Radikal Oceans 52
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El passat dissabte 12 
d’octubre, més de 350 per-
sones van assistir a l’acte 
de presentació dels equips 
de competició del Club 
Natació Molins de Rei per 
a la temporada esportiva 
2019-2020. 

L’acte va començar amb 
l’exhibició dels cinc grups 
de natació artística del 
Club. Els equips, entrenats 
per la Mar Pardo, la Marina 
Alcón i la Núria Martín, 
van oferir un gran especta-
cle a la Piscina Municipal 
de Molins de Rei.

Seguidament, tots els 
equips de competició de 
les seccions de natació, 
waterpolo i natació artís-
tica van desfilar al vol-
tant de la piscina i es van 

entregar els guardons pels 
èxits esportius aconseguits 
la temporada anterior: els 
medallistes en campio-
nats de Catalunya de nata-
ció (Marta Álvarez, Estel 

Ramon, Alba Salas, Gerard 
Gil i Alba Pradell), els sub-
campions de Catalunya 
alevins de waterpolo, així 
com els tres jugadors con-
vocats amb les seleccions 
espanyoles de waterpolo 
(Gerard Gil, Sergi Ramon 
i Víctor Andrade). També 
es va fer un reconeixement 
especial a Sergio Lloret, 
entrenador dels equips 
Infantil, Júnior i Absolut de 
natació per la seva implica-
ció amb el Club i pels bons 
resultats obtinguts en els 
darrers anys.

En els parlaments, tant el 
president del Club, Jaume 
Mas, com l’alcalde de la 
vila, Xavi Paz, van destacar 
la importància de l’esport 
de base dins l’entitat, així 
com el creixement de l’es-
port femení, especialment 
en la secció de waterpolo. 
Paz, a més, va anunciar 
que “el consistori i el Club 
mantenen converses per 
consolidar la reforma de 
la instal·lació amb vista al 
2021, l’any del 50è aniver-
sari de l’entitat”.

Redacció

El 12 d’octubre es va cele-
brar a Cerdanyola del Vallès 
la final de la Copa Barcelona 
d’Interclubs, de la modalitat 
Figures Obligatòries (FO). 
Les patinadores del Club 
Patinatge Artístic Molins 
de Rei Maria Naranjo i 
Martina Cristòfol van acon-
seguir, respectivament, la 
primera i la segona posició 
de la modalitat FO nivell 
Iniciació A. Lia Macias 
també va quedar primera, 
en aquest cas de la modali-
tat de FO nivell C.

En la modalitat de Lliure 
i nivell Certificat, Ivette 
Garcia i Martina Cristòfol 
van quedar segona i ter-
cera respectivament. Júlia 
Naranjo va assolir la sego-
na posició en la modalitat 
de Lliure nivell A, mentre 
que Lia Macias va quedar 
primera en la modalitat de 
Lliure nivell C.

Ivet Garcia, 
segona en la Final 

de la Copa Catalunya
Amb aquests resultats, 

les patinadores molinen-
ques es van classificar auto-
màticament per a la final 
de la Copa Catalunya, que 
es va disputar el dia 9 de 
novembre a Quart (Girona). 
Les quatre van quedar clas-
sificades entre les cinc pri-
meres de tot Catalunya. La 
millor d’elles va ser Ivette 

Garcia, que va quedar sego-
na en la seva categoria de 
Certificat.

El Club vol felicitar totes 
les patinadores per haver 
arribat a disputar la final 
de la Copa Catalunya, el 
màxim nivell en el qual es 
pot competir.
Club Patinatge Artístic 

Molins de Rei

Les patinadores molinenques obtenen set 
podis a la final de la Copa Barcelona d’Interclubs

La capital d’Osona, Vic, 
va acollir els dies 16 i 17 
de novembre la final del  
Campionat de Catalunya 
de Gimnàstica Artística en 
què van participar les 10 
millors gimnastes classifi-
cades de cada nivell de tot 
Catalunya. El Club Gimnàs 
Molins de Rei va aconseguir 
classificar-ne 8 de les seves 
gimnastes i 5 d’elles van 
aconseguir pujar al podi.

En el nivell VO5, Eva 
Villanova es va procla-
mar campiona absoluta de 

Catalunya, el mateix que 
la seva companya de club 
Elena I. Domínguez, però 
en la categoria nivell VO2. 

Les altres gimnastes 
molinenques que van pujar 
al podi van ser: Carlota 
Tomàs, tercera de Catalunya 
en el nivell VO3; Xènia 
Coronas, també tercera 
de Catalunya, però en el 
nivell B7P, la mateixa posi-
ció obtinguda per Ariadna 
Soriano, però en aquest cas 
en el nivell VO2.

Redacció

Eva Villanova i Elena I. Domínguez 
es proclamen campiones de 
Catalunya de gimnàstica artística

El Club Natació Molins de Rei presenta els seus equips de competició
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L’any 1980, la monito-
ra de gimnàstica d’escoles 
Montserrat Parés, juntament 
amb pares i mares de dife-
rents alumnes, van formar 
el Gimnàs Municipal com 
a entitat. En aquell moment 
se’n va constituir la primera 
Junta i era regidor d’Esports 
Joan Janés. La seu era a 
l’Escola Castell Ciuró, en 
aquells moments anomenada 
Escola Ramón y Cajal.

L’any 1984, amb la 
Junta de pares i mares i la 
Montserrat Parés al cos tècnic 
es va dur a terme l’afiliació 
del club a la Federació 
Catalana de Gimnàstica. En 
aquella època, les gimnas-
tes ja havien canviat de lloc 
d’entrenament i ara eren a 
l’antic edifici de la Federació 
Obrera. Al cos tècnic s’hi va 
incorporar Antoni Llorens i 
Núria Castillo.

Darrere d’aquesta prime-
ra Junta de pares i mares 
d’alumnes n’han passat algu-
nes més. Durant els darrers 
anys, els presidents han estat: 
Joan Janés, Glòria Abad, Joan 

Gimeno Fornàs, Juan Antoni 
Yus, Jordi Caraltó, Isabel 
Gabaldà, Javier Cobleri i, 
actualment, Annia Yus, filla 
de Juan Antonio Yus i exgim-
nasta del club.

L’entitat va anar patint, a 
mesura que anava creixent 
i consolidant-se, un llarg 
recorregut per diferents sales 
d’entrenament amb mol-
tes mancances per practicar 
aquest esport tan exigent, 
fins a arribar a l’acabada 
d’estrenar sala de gimnàstica, 
ubicada a la Zona Esportiva 
Ricard Ginebreda. Van ser 
al Castell Ciuró fins a l’any 
1984; a l’antic edifici de 
la Federació Obrera, fins a 
la temporada 2006-2007; a 
l’antic edifici de la fàbrica 
del Molí, fins a la temporada 
2010-2011, lloc d’on han de 
marxar a causa d’un esfondra-
ment del sostre i es traslladen 
provisionalment al poliespor-
tiu de l’Escola Josep Maria 
Madorell. Uns mesos més 
tard, l’Ajuntament trasllada 
el Club a una nau industrial 
del Polígon Riera del Molí, 

on s’hi han estat des del 2012 
fins a finals d’aquest any. 

Durant tots aquests anys 
han passat moltes gimnastes 
pel club de la vila. En un inici 
hi havia entre 50 i 80 alum-
nes, i va ser a partir del canvi 
a l’edifici del Molí, un lloc 
cèntric al poble, quan pràcti-
cament vam duplicar les gim-
nastes i vam arribar a tenir 
160 inscrites. El moment més 
àlgid del club va ser la tem-
porada 2015-2016, quan vam 
arribar a les 180 gimnastes .

El plantejament d’una 
sala de gimnàstica artística 
a Molins de Rei es va iniciar 
en el període en què n’era 
president Juan Antonio Yus. 
En aquell primer moment, 
la sala es volia ubicar on hi 
ha actualment el Pavelló de 
la Sínia, però, per diferents 
motius, l’Ajuntament mai va 
tirar endavant aquest projec-
te. Uns anys més tard, amb la 
presidència d’Isabel Gabaldà 
es reprèn la idea de cons-
truir una sala i es presenta de 
nou com a projecte a l’equip 
de govern de l’Ajuntament 

que hi havia aleshores. Des 
d’aquell moment, el projec-
te s’ha anat formant gràcies 
al suport de moltes persones 
implicades en el Club que 
mai van deixar de creure que 
podria ser una realitat.

El Club Gimnàs Molins 
de Rei no ha parat mai de 
créixer com a entitat a la vila. 
Tot i la manca d’instal·lacions 
adients per a la pràctica 
d’aquest esport, és un dels 
clubs referents a la comarca 
gràcies al seu nivell tècnic i 
al seu compromís formatiu 
tant en l’àmbit esportiu com 
el social. Mentrestant, el club 
es fa imprescindible en com-
peticions organitzades pel 
Consell Escolar Comarcal, 
per la Federació Catalana de 
Gimnàstica i la Federación 
Española de Gimnasia i fa el 
salt fins i tot a competicions 
internacionals i a diverses lli-
gues estatals i internacionals.

Aquest renom fa que rebi 
moltes nenes dels pobles de 
les rodalies, com el Papiol, 
Castellbisbal, Cervelló, 
Vallirana, Pallejà o la Palma 
de Cervelló.

Bons resultats esportius
En la història recent del 

Club, les gimnastes Aida Ruiz 
i Sara Blanco van encetar el 
palmarès a escala nacional 
i ja en els últims anys s’han 
aconseguit molts èxits, espe-
cialment al Campionat de 
Catalunya, on moltes gimnas-
tes han aconseguit fer podi. 
Impossible d’anomenar-les 
tant individualment com per 
equips-, però cal destacar els 
podis nacionals aconseguits la 
temporada 2010-2011, quan 
l’Íngrid Caballero, a Nivell 1, 
va obtenir la tercera posició 
en el Campionat d’Espanya 
a l’aparell de barra; en la 
temporada 2011-2012, Júlia 
Ballester va quedar subcam-
piona d’Espanya Nivell 2G 
i es proclamà subcampiona 
d’Espanya. Íngrid Caballero, 
en el Nivell 3, va ser subcam-
piona d’Espanya i tercera en 
l’aparell de terra, i Marta Gil 
es va proclamar campiona 
d’Espanya de barres asimètri-
ques en el Nivell 4. La tempo-
rada 2013-2014, Marta Gil, a 
Nivell 5, va ser subcampiona 
d’Espanya en la modalitat 
de salt. La temporada 2014-
2015, Mireia Rodríguez es 
va proclamar campiona abso-
luta d’Espanya, Nivell 3G. 
La temporada 2016-2017, 

Olga Romero va assolir el 
Campionat d’Espanya en 
l’aparell de barra d’equilibris. 
Durant la temporada 2017-
2018, Xènia Coronas, en el 
Nivell B6 P, va obtenir el 
subcampionat d’Espanya a 
l’aparell de terra i va ser ter-
cera d’Espanya de la general. 
Ja en aquesta última tem-
porada, 2018-2019, Ariadna 
Soriano ha quedat tercera 
d’Espanya a l’aparell de terra 
nivell VO2 i Eva Villanova és 
l’actual campiona d’Espanya 
absoluta tant en la classi-
ficació general com en la 
barra d’equilibris, i tercera 
d’Espanya en terra.

Un somni fet realitat
Poder tenir una sala de 

gimnàstica a Molins de Rei 
és el somni fet realitat de 
tots els que formen part del 
Club Gimnàs Molins de Rei. 
Aquesta sala redefineix el 
Club com una entitat dins del 
poble i el posiciona com una 
de les millors opcions per fer 
esport a la vila.

Aquestes instal·lacions 
també permeten oferir a les 
gimnastes de més nivell un 
espai adequat per a la pràc-
tica d’elements de màxima 
dificultat i així millorar-ne la 
tècnica i l’execució per poder 
arribar fins on elles vulguin, 
sense que sigui l’espai qui les 
limiti, tal com passava fins 
ara. Per això mateix, podem 
seguir oferint una gimnàstica 
de base de qualitat a totes les 
nenes que volen iniciar-se en 
aquest esport, i algunes, de 
mica en mica,s’endinsen en 
el món de la competició.

En definitiva, l’actual 
condició del Club Gimnàs 
Molins de Rei col·loca 
aquest club com una enti-
tat formadora de referència 
en esport i en valors, en la 
qual es potencia el paper de 
les nenes a la nostra socie-
tat. No s’ha d’oblidar que 
practiquen un dels anomenats 
esports femenins minoritaris 
i que el duen a terme moltes 
nenes de la nostra vila. A 
elles se’ls ofereix la possibi-
litat de formar-se per a l’èxit 
en l’àmbit esportiu i l’èxit 
en la vida, com a part de la 
nostra societat, educades en 
valors. Un club referent a la 
comarca com a formador de 
base de grans gimnastes, no 
és casualitat.

Club Gimnàs 
Molins de Rei

Les noves instal·lacions a la Zona 
Esportiva Ricard Ginebreda permetran fer 
un salt de qualitat al Club Gimnàs 

Sebas Gómez és l’actual 
directora tècnica del Club. 
Forma part del cos tèc-
nic des de 1992. Va fer 
gimnàstica des dels 8 
anys al club Les Moreres, 
d’Esplugues de Llobregat. 
Acostumada a fer podi des 
de ben petita, quan la seva 
primera entrenadora, María 
José Rodríguez, va mar-
xar a viure a Galícia, la 
Federació Catalana va deci-
dir fer-la entrar al Centre 
d’Alt Rendiment (CAR) 
de la Foixarda, a Montjuïc. 
Al llarg de la seva vida 
com a gimnasta canvia 
d’entrenadors i passa per 
alguns estrangers de gran 
renom en aquest món de la 
gimnàstica –de Polònia, la 
Xina, Romania– i d’altres 
de catalans, com Antoni 
Llorens, Carmen Pascual 
o María José Alonso. 
Els últims entrenadors que 
ha tingut són el francès 
Eric Boucharin, que és el 
seleccionador nacional de 
França, i la Montse Ubia, 
que actualment és la jut-
gessa espanyola de més 
rellevància a escala inter-
nacional. La Sebas ha com-

petit en el nivell més alt 
de la Federació Catalana i 
de la Federació Espanyola, 
així com en competicions 
d’àmbit internacional. 
Es retira de la gimnàstica 
l’any 1989 i es queda com a 
ajudant al CAR la Foixarda 
amb un grup de gimnastes 
petites, d’on van sortir la 
Joana Juárez i la Susana 
Garcia, dues gimnastes que 
van esdevenir olímpiques.

Després de l’etapa 
a la Foixarda va fer 
d’entrenadora al Club 
Gimnàs Barcelonès i 
l’octubre del 1992 va 
començar com a entrenado-
ra al Club Gimnàs Molins 
de Rei, fins a l’actualitat, 
on exerceix d’entrenadora 
de les gimnastes de més 
nivell del Club i com a 
directora tècnica.

L’any 2017, la Federació 
Catalana de Gimnàstica 
l’anomena membre del 
seu comitè tècnic, lloc que 
ocupa des d’aleshores.

Tota una vida dedica-
da en aquest esport, a tots 
els nivells, tant nacionals 
com internacionals, amb 
una trajectòria multidisci-

plinària, molt metòdica i 
amb aplicació de diferents 
tècniques per dur a terme 
l’ensenyament-aprenentat-

ge dels diferents elements, 
fan de la directora tècnica 
d’aquest club una garantia 
de bona base en la gim-
nàstica catalana i expliquen 
els resultats aconseguits al 
llarg d’aquests anys, tot i les 
mancances. Estem segurs 
que la Sebas i el seu equip, 
amb les instal·lacions de 
què disposen ara, donaran 
moltes alegries en l’àmbit 
esportiu a la nostra vila.

CGMdR

Sebas Gómez, directora tècnica del Club
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Promoció i venda oferta per PromoCaixa, Gran Via de Carles III, 105. 08028 Barcelona. NIF A-58481730. Vàlida fins al 7-1-2020. PromoCaixa, SA, Barcelona, 2009. Preu amb assegurança, 1.569,00 €; preu sense assegurança, 
1.309,00 €. Per a informació detallada sobre el Samsung Galaxy Note10+ 5G i les condicions de venda, consulta www.CompraEstrella.com. CONDICIONS DE FINANÇAMENT. Finançament sense interessos (TAE: 0 %). Sense 
comissions d’obertura ni d’estudi. Finançament amb préstec, ofert per CaixaBank, SA, i finançament amb targeta, ofert per CaixaBank Payments & Consumer, EFC, EP, SAU, en exclusiva per a targetes comercialitzades 
per CaixaBank que acceptin fraccionament. Finançaments subjectes a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l’entitat que correspongui. El finançament es 
concedeix per la totalitat del preu indicat. CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE FINANÇAMENT. Samsung Galaxy Note10+ G5 de 256 GB amb assegurança de 12 mesos: import finançat amb assegurança, 1.569,00 € (30 quotes 
de 52,30 €); import finançat sense assegurança, 1.309,00 € (29 quotes de 43,63 € i una última quota de 43,73 €). Disponible també en altres opcions i terminis de finançament diferents dels indicats. Els pots consultar a 
www.CompraEstrella.com o a les oficines de CaixaBank. CONDICIONS DE L’ASSEGURANÇA. Preu de l’assegurança a 12 mesos: 260,00 €. Informació subjecta a les condicions generals, particulars i especials de cada pòlissa, 
com també a les condicions de subscripció. L’assegurança anual SegurCaixa Mòbil Protect només es pot finançar amb la compra d’un Samsung Galaxy Note10+ 5G. L’smartphone es pot adquirir sense la formalització de 
l’assegurança. Per a més informació, consulta qualsevol oficina de CaixaBank. En cas de reparació o sinistre, has de trucar al telèfon d’atenció per a sinistres de SegurCaixa Mòbil Protect: 932 758 556. La cobertura de dany 
accidental no inclou avaries, fallades ni defectes relacionats amb causes internes, cobertes o no pel fabricant, com ús i desgast normal, danys externs o estètics, etcètera. Com a màxim, un sinistre de danys a l’any, amb aplicació 
d’una franquícia de 50 €. Com a màxim, un robatori a l’any, amb aplicació d’una franquícia de 50 €. Lliurament d’un terminal de substitució de característiques similars. No està cobert en cas de furt. SegurCaixa Mòbil Protect 
és una assegurança de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances comercialitzada per CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances i autoritzat 
de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A08663619 i domicili al carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, i inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. 
Durada de l’assegurança: 12 mesos. NRI: 3133-2019/09681

per només 

en 30 mesos. Import finançat
amb un any d’assegurança: 1.569 €

Il·lusionat amb el més nou
en tecnologia

52,30
€/mes

A CaixaBank, t’ajudem a fer realitat les il·lusions. Ara i fins al 7 de gener, finança un 
Samsung Galaxy Note10+ 5G per només 52,30 € en 30 mesos sense interessos, al 
0 % TAE i amb un any d’assegurança inclòs.

Informa-te’n a les oficines de CaixaBank o a www.CaixaBank.cat
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Qui resolgui les diferències pot enviar el resultat al local de EL LLAÇ, situat al 
carrer Major 101. Entre els encertants es realitzarà un sorteig. S’admeten també 

fotocòpies de l’original. No cal que retalleu la revista. El guanyador rebrà un 
obsequi que regala BEEP que s’ha de recollir a Verge del Pilar, 6 Molins de 

Rei

Solució al número 559 De totes les respostes 
rebudes a la redacció ha 
estat escollida a l’atzar la 
de Beatriz Sànchez Rey. 
El guanyador del con-
curs pot passar a recollir 
el premi directament per 
BEEP, presentant el DNI 
o qualsevol document 
acreditatiu.
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No pots viure sense connexió al teu mòbil.
Però si fas servir el mòbil al cotxe,

aquesta pot ser la teva propera connexió.
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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

AL 2020 ESTRENA ANY I COTXE AMB JP CARRIÓN

Propòsits d’Any Nou: 
1. Contaminar menys

2. Anar al gimnàs
3. Viatjar

¡Nosaltres t’ajudem a aconseguir el primer
amb 500 € extra de descompte!

*500 € adicionals, sobre els preus marcats a la web. Vàlid per comandes realitzades abans del 25/12/2019


