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Durant aquestes setmanes d’alta tensió emocional, en les quals diàriament es produeixen canvis 
en la teranyina judicial amb què l’Estat espanyol ha pretès immobilitzar el moviment indepen-
dentista, se’ns fa difícil referir-nos a una situació concreta. A causa de la periodicitat mensual de 

la revista, farem una referència genèrica a la nova situació en què pot entrar el conflicte entre Catalunya i 
l’Estat espanyol després de la formació d’un Govern que ha estat possible gràcies a l’abstenció d’un partit 
independentista català.

La dreta espanyola, embogida davant del risc de perdre els seus privilegis, que des de sempre han estat 
protegits per uns ens estatals que no van ser renovats ni durant la transició ni durant els diversos governs 
que la van succeir, ha iniciat una ofensiva molt agressiva que es basa en un principi molt clar: per salva-
guardar la unitat d’Espanya tot està permès.

El nou Govern haurà de propiciar la democratització del poder judicial, cosa que haurà de comportar a 
mitjà termini el relleu dels seus actuals capdavanters, que van ser escollits per vies no estrictament demo-
cràtiques. És de desitjar que dintre d’uns mesos tot comenci a revertir i que els conservadors espanyols 
s’hagin de deixar d’amagar darrere d’una constitució –que no van votar i que interpreten restrictivament–, 
la defensa de la qual han encarregat a uns juristes, afins a la seva ideologia reaccionària i que han estat 
col·locats a la cúpula judicial amb la finalitat de defensar una ideologia i criminalitzar-ne una altra. Una 
actuació judicial que dona l’esquena a la voluntat dels electors i que ha estat degudament recolzada per uns 
altaveus mediàtics dedicats a difamar els independentistes –falses acusacions de terrorisme...– i a intoxicar 
la població espanyola amb exaltacions nacionalistes destinades a anorrear la voluntat d’una ciutadania 
sotmesa a l’abús permanent que la dreta espanyola fa de les institucions de l’Estat.

L’actuació de la Junta Electoral Central (JEC), que s’atribueix funcions sancionadores que no li perto-
quen, i l’espectacle vergonyós que vam veure al Parlament espanyol durant el Ple d’investidura, amb els 
diputats de la dreta desbocats per intentar impedir per tots els mitjans la investidura de Pedro Sánchez, ens 
han mostrat que els descendents de l’ordre franquista no solament no tenen cap dubte que l’Estat és seu, 
sinó que també estan completament convençuts que no pot caure en mans dels grups que ara han accedit al 
poder com a socis d’investidura.

El canvi de govern hauria de comportar un canvi en molts dels actuals alts càrrecs administratius i judi-
cials, que, d’ara en endavant, haurien d’estar menys vinculats als partits i caldria que treballessin a partir 
d’una interpretació més neutral de la Constitució, la qual cosa hauria de permetre enderrocar el mur que el 
sistema judicial ha interposat entre les diferents opcions polítiques des del moment en què va condemnar a 
penes de presó uns dirigents polítics escollits democràticament. Al retallar el dret dels ciutadans a escollir 
els representants que vulguin, s’ha violat el principi essencial de la democràcia: la voluntat del poble està 
per davant d’uns manaments legals circumstancials. La legalitat ha de sorgir de la democràcia i no al revés.

El pacte dels independentistes amb l’Estat espanyol només té sentit si ens serveix per avançar cap a 
l’exercici de l’autodeterminació. Donar suport a aquest pacte no ha de ser incompatible amb desconfiar dels 
seus resultats. Sabem que molts dels càrrecs del PSOE i del PSC han confraternitzat amb les forces repres-
sores de l’Estat i els seus fiscals, i que alguns, amb l’objectiu de frenar les aspiracions d’autodeterminació 
d’una gran part dels catalans, no han dubtat a  atiar el foc de l’enfrontament entre les diferents comunitats 
culturals del país amb vergonyoses i falses acusacions de supremacisme... Sabem que alguns d’ells s’han 
fet un tip d’insultar-nos amb grolleres mentides, imprecisions i disbarats perfectament homologables a la 
ultradreta. I que han tractat amb menyspreu les institucions catalanes i els independentistes. 

Si el partit del govern dona senyals positius de canvi d’actitud, podria ser que els partits de la dreta 
fracassessin en les seves aspiracions involucionistes. Franco, amb una guerra i una dictadura sanguinàries, 
va acabar amb un Govern semblant al que s’ha format amb la investidura de Sánchez. A molts dels seus 
descendents ideològics els encantaria repetir la jugada, però no poden perquè Espanya forma part de la 
Comunitat Europea.

En els països democràtics europeus, cap diputat –Teruel Existe– ha d’anar amb escorta per por a les ame-
naces dels que volen que canviï de vot. Europa ha de ser la solució. Europa ara ja coneix les resolucions i 
decisions dels tribunals espanyols que utilitzen el dret penal per obtenir victòries polítiques. Esperem que, 
amb el canvi de govern, les decisions dels tribunals i el Parlament europeu trobin ara una altra actitud per 
part del Govern d’Espanya.

Possiblement, les negatives del poder judicial a les sentències europees facilitaran el nostre gran objectiu: 
destituir dels seus càrrecs l’actual cúpula del poder judicial. Junqueras, com Puigdemont i Comín, si no ara 
més endavant, ha d’ocupar el seu escó al Parlament europeu.  
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a dret de rèplica- de publicar cap carta, de resumir-la, 
o d’establir comunicació amb els remitents. Es des-
estimaran d’entrada les que continguin, a parer de la 
Redacció, un llenguatge groller o injuriant.
-Les cartes seran publicades totes en català. En cas 
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Carrer Major, 101, baixos, 08750 Molins de Rei;  o 
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net

El passat mes d’octubre, els molinencs 
vam rebre a les nostres llars el rebut del 
tribut metropolità (TM) del qual no teníem 
informació ni per part de l’Ajuntament ni de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

No entenem com aquest Tribut ha estat 
aprovat per unanimitat per totes les forces 
polítiques de l’Ajuntament de Molins de 
Rei sense haver fet un estudi d’impacte 
econòmic ni consultar-ho a tota la ciuta-
dania. 

Tot plegat està causant un gran neguit 
i preocupació a la població, que no entén  
aquesta desmesura tributària.

Aquest tribut està calculat a partir del 
valor cadastral dels habitatges, la qual cosa 
és del tot injusta i discriminatòria, ja que ni 
tots els molinencs paguen (1.700) ni tots els 
molinencs paguem igual. Aquesta desigual-
tat és molt alta.

Depèn d’on visquin, el valor cadastral 
varia sense tenir en consideració que tribu-
tar per aquest valor no pressuposa que les 
persones tinguin un nivell adquisitiu ele-
vat. Pensem amb els jubilats, pensionistes, 
aturats, gent jove que ha adquirit amb molt 
d’esforç un nou  habitatge per tirar endavant 
el seu projecte de vida,  o que el veí del 4t 
pagui més que el del 1r, etc.

No hem trobat escalf, ni comprensió, ni 
actitud, ni predisposició favorable per resol-
dre aquest tracte discriminatori per part 
dels nostres governants. Ans el contrari, 
se’ns diu que els impostos no es negocien, 
s’apliquen o bé us veneu les cases per pagar 
els impostos.

Això sí,  ens ofereixen engrunes en 
forma d’ajuts que, per altra banda, a ben 
pocs beneficiaran.

No volem engrunes, volem justícia i 
equitat.

Per tot plegat, un grup de molinencs 
hem decidit constituir-nos en la Plataforma 
STOP TRIBUT AMB de Molins de Rei 
amb els següents objectius:

1- Que el càlcul del tribut metropolità 
no es basi en el valor cadastral dels habi-
tatges.

2- Que el repartiment del tribut metro-
polità sigui just, equitatiu i sostenible. És a 

dir, igual per a tots els molinencs. No cal dir 
que estem d’acord a ajudar aquelles perso-
nes que tinguin dificultats per fer-hi front.

3- Que es defensin els nostres modestos 
estalvis i propietats, perquè aquest impost 
posa en seriós perill els recursos familiars 
per fer front a tots els altres impostos a curt 
i llarg termini.

4- Mentre se soluciona el seu càlcul, 
demanem que NO s’incrementi l’augment 
previst per al 2020 i SÍ que se li apliquin 
les mesures correctores perquè aquest tribut 
sigui el mateix per a tothom.

Som conscients que no ens ho posaran 
fàcil, però val la pena treballar per un 
Molins de Rei més just, equitatiu i soste-
nible.

A part del que ja s’ha esmentat, les 
accions que portem a terme són:

a- Sol·licitud d’entrevista amb tots els 
partits polítics representats a l’Ajuntament 
de la vila perquè ens diguin quina és la 
seva posició sobre el tema que ens ocupa, 
així com el calendari d’actuacions abans de 
final d’any.

b- Tal com han fet els ajuntaments de 
Pallejà i Sant Vicenç dels Horts, hem dema-
nat que l’Ajuntament de Molins de Rei 
informi i faciliti a la ciutadania molinenca 
els recursos necessaris per tal de recuperar 
l’import del tribut, a banda que aquest tribut 
sigui anul·lat i es busqui una altra fórmula 
més justa i equitativa i no basada en el valor 
cadastral.

c- Sol·licitud d’entrevista amb l’alcalde 
amb caràcter d’urgència per tal de gestionar 
el punt b i quines actuacions  pensa tirar 
endavant respecte del TM tan discrimi-
natori i injust davant l’AMB, Ajuntament 
de Barcelona, Generalitat, Parlament de 
Catalunya, etc.

d- Formem part de la Plataforma No 
Tribut AMB, composta pels 18 pobles que 
s’han incorporat enguany a la Zona 1. 

Estem motivats i amb tota la força per 
tirar endavant!!!!

Plataforma 
STOP TRIBUT AMB 

de Molins de Rei

Voldria explicar com va anar 
el contingut de la que podríem 
dir que va ser un simulacre de 
reunió feta a l’Ajuntament el 
30 de novembre de 2019.

De primer, l’horari de la 
convocatòria va provocar 
alguns entrebancs, però ja se 
sap, el poble és sempre l’últim 
quant a les atencions.

Finalment, l’alcalde va 
tenir la delicadesa d’atendre 
el personal, que tenia molts 
dubtes per aclarir, i tampoc és 
que en acabar la reunió s’ha-
guessin aclarit gaires coses.

Es va procurar tenir un 
mínim de respecte quant als 
parlaments. Tot i això, es 
va haver de fer callar més 
d’una vegada quan algú tenia 
la paraula, excepte al senyor 
alcalde. Ell va tenir la delica-
desa d’exigir que no se l’in-
terrompés en cap moment. A 
la resta de persones que van 

El mes d’octubre del 2019, 
la coral del Casal de la Dona 
(Cor Dona) de Molins de Rei 
vam fer unes cantades a la Llar 
d’Avis Doctor Josep Mestre, a 
la Clínica de Molins de Rei i a 
una residència de Pallejà.

Estem contentes de por-
tar una mica d’alegria a les 
persones que encara poden 
gaudir una mica de la música, 
ja que els suposa implicar-s’hi 
i viure una tarda diferent.

Donem les gràcies a la nos-
tra directora, Laura Capellan, 
i a totes les cantaires.

Una cantaire 
de Cor Dona

Per un Tribut Metropolità just, equitatiu i sostenible

L’Ajuntament farà 
alguna cosa per 
reduir el Tribut 
Metropolità?

intervenir es va fer de més i de 
menys. Quan va aconseguir 
parlar una noia amb molta 
coherència, respecte, sentit 
comú, preparada i amb sentit 
de causa, se la va aplaudir i 
ho vam fer amb molt de gust, 
cosa que no aconsegueixen la 
majoria de vegades les matei-
xes autoritats.

Ja sabem que el famós 
tribut metropolità l’impo-
sa l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, ens ho han dit 
moltes vegades, però creiem 
que l’Ajuntament pot actuar 
en alguna qüestió. Ens consta 
que a poblacions veïnes se’ls 
ha solucionat, sinó del tot, 
almenys en part. Aquesta és 
la pregunta que no s’ha resolt 
i ja dubtem que es faci. Tot 
depèn de la bona voluntat de 
les autoritats que, ben pensat, 
es deuen a la població.

Una mica més d’humilitat 
per part de les autoritats locals 
no estaria gens malament.

Fina Permanyer, en nom 
d’un nombre important d’as-

sistents a la reunió

Cor Dona alegra 
les tardes dels avis 
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L’alcalde
Vagi per endavant, per evitar eventuals suspicàcies, que (tret de les normals discre-
pàncies polítiques, que considero perfectament assumibles per ambdues parts), no 
tinc cap mena d’animadversió, mania (o altre sinònim) envers Xavi Paz, actual batlle 
de la nostra vila.

Dit això, em plau molt reconèixer que, com a expregoner de la Festa Major, fa 
ja un cert temps que rebo notificacions oficials relatives als pregons (de la Fira i de 
la Festa Major) que el nostre poble va mantenint. I, concretament, pel que fa al de 
la Fira, fins i tot se m’ofereix la possibilitat de reservar seient, cosa que sempre és 
d’agrair, especialment ateses les meves circumstàncies personals.

Doncs bé, a mitjan del mes de desembre passat vaig rebre una comunicació de 
l’esmentat Xavi Paz en la qual, en nom de l’Ajuntament, del Comitè Executiu de la 
Fira i en el seu propi, em feia avinent la propera celebració de la Fira de la Candelera 
i m’informava al mateix temps del fet que el 24 de gener, a les 9 del vespre, tindria 
lloc, a la sala del Foment, la lectura del Pregó inaugural de la 169a edició de la tants 
cops esmentada Fira, tot convidant-me a assistir-hi.

Val a dir que, per compromisos assumits prèviament i que ara no venen al cas, 
lamentablement, i contravenint una certa obligació moral assumida (que, malgrat ser 
“obligació” és pel general força plaent), que consisteix a gaudir dels pregons vila-
tans, enguany, aquest me’l perdré, tot i que espero poder escoltar-lo posteriorment, 
mercès a “la carta” de Ràdio Molins de Rei.

En tot cas, el que em va sorprendre (independentment del fet que en la comuni-
cació rebuda no s’indiqués el nom del pregoner –o pregonera–, tal vegada perquè 
encara no se sabia), és que a la coberta (o sobre) que contenia la comunicació que ens 
ocupa hi havia (com a indicació del remetent) l’escut del poble i al seu costat, i ben 
visible, la menció: “L’alcalde de Molins de Rei” (i amb lletra bastant més menuda, 
l’adreça de l’Ajuntament, que no pas la del Sr. Alcalde).

Pel que es veu, la utilització de l’article definit o determinat el (en aquest cas, 
mitjançant la forma l’), donaria a entendre que qui envia la comunicació no és pas 
un alcalde qualsevol, sinó l’alcalde. En fi, tot i reiterar el meu abans esmentat i 
sincer agraïment, lamento aquesta espècie de “personalisme” (que no ve pas d’ara, 
val a dir-ho), quan potser el més lògic fora que la menció que aparegués a la coberta 
(o sobre) es limités a dir “Ajuntament de Molins de Rei”. Bé, sempre que això no 
suposi un increment de les despeses en noves cobertes!

Josep Lluís Revenga Santos

Enguany, les regidories de Sanitat i Joventut de l’Ajuntament de Molins de Rei, amb 
la col·laboració de la Diputació de Barcelona, organitzen aquesta exposició que el 
públic en general podrà visitar del dimecres 29 de gener al dilluns 10 de febrer, de 
dilluns a divendres, de 16 a 22 h, a la Federació Obrera.

L’exposició consta d’informacions i estímuls agrupats en deu plafons i d’un 
joc interactiu de pregun- tes i respostes veritat/
mentida.

L’objectiu principal és generar actituds con-
tràries al tabac i al seu consum, i refermar, en 
les persones que no hagin fumat mai, la seva 
posició per tal d’evitar (o si més no retardar) 
l’experimentació amb el tabac. Alhora, també 
pretén propiciar una anàlisi crítica de la 
indústria del tabac i del fenomen del tabaquis-
me.

“El tabac al desco- bert” vol ser sobretot  
una eina per prevenir el tabaquisme entre els 
nois i les noies de dotze a catorze anys. Està 
dissenyada per ser tre- ballada principalment 
en l’àmbit educatiu. Per tant, es faran tallers als 
matins adreçats exclusivament a l’alumnat de 1r de l’ESO dels centres d’educació 
secundària de la vila. 

L’exposició disposa del web www.eltabacaldescobert.diba.cat, amb enllaços 
d’interès per aprofundir més en el tema.

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

Punt Jove

L’edifici “torre crematòria” també 
podria haver estat  traslladat a Madrid
Ciments Molins, denunciat pel trasllat
Els demandants volen tombar 
el decret del canvi de seu
Ciments Molins va traslladar l’octubre del 2017 la seu 
social a Madrid, afavorida per les disposicions del Govern 
espanyol per obrir les portes a la marxa d’empreses de 
Catalunya en el mes de la celebració del referèndum 
d’independència. Dos anys més tard, i segons avança el 
diari Ara, un grup d’accionistes ha emprès accions legals 
amb intenció de portar el cas als tribunals amb l’objectiu 
de forçar el retorn de la seu. Segons aquest mitjà, en 
aquests dos anys ha crescut la divisió al si de l’empresa, 
una de les companyies familiars més importants de 
Catalunya, perquè la direcció ha ignorat les repetides 
peticions de reconsiderar el canvi de domicili de la seu. 
Ara, una part dels accionistes, tots membres de la família 
Molins, han iniciat un procés legal amb la intenció que la 
justícia declari il·legal el trasllat, ja que consideren que la 
seu social de Madrid és un frau de llei.”
“Economia” – La premsa del Baix.es, número 117 – 
desembre del 2019   

I ara més que mai!!!
“Espanya: estat de dret o estat girat?"
La implacable condemna del Tribunal Suprem als polítics 
sobiranistes i als “Jordis” ha posat en qüestió la presump-
ta qualitat democràtica de l’Estat espanyol. Força gent 
sospitàvem, durant els mesos del judici, que sota una apa-
rença de legalitat, hi havia unes cartes marcades i que la 
sentència ja estava escrita abans de començar les sessions.
Els gairebé 100 anys de penes de presó per un delicte de 
sedició, quelcom qüestionat per Amnistia Internacional 
en el seu darrer informe sobre el judici, palesa que la des-
proporció i l’arbitrarietat s’han imposat. L’ONG reclama 
l’alliberament immediat dels “Jordis”; tal volta aquesta 
reclamació al jutge Marchena i a tota la banda del Suprem 
se la passaran per llurs honorables togues. (...)
Ja poden sortir els corifeus dels partits unionistes lloant 
les bondats del sistema judicial espanyol, però la politit-
zació de la justícia hispana ha rebut un advertiment del 
Consell d’Europa. El grup GRECO d’aquesta institució 
adverteix que Espanya no ha fet cap pas per canviar 
l’elecció dels magistrats del Consell General del Poder 
Judicial. Des d’Europa, ja fa anys que avisen que l’elecció 
dels càrrecs hauria de venir de part dels jutges, no de part 
dels partits polítics, segons les majories parlamentàries. 
(...) 
En realitat, és un estat girat. Girat d’esquena a la justícia, 
girat d’esquena als drets bàsics i girat d’esquena al verita-
ble sentit democràtic.” 
“Opinió, El Dit a l’Ull” – Jaume Borràs, historiador – 
Revista Cambrils, número 580 – desembre del 2019

Europa, tenim un problema!!!
“Un afer europeu"
La decisió del Tribunal Suprem (TS) de no aplicar la 
sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea 
(TJUE), que estableix la condició d’eurodiputat d’Oriol 
Junqueras i la seva immunitat des del juliol de l’any pas-
sat, desconnecta la justícia espanyola de l’ordenament 
jurídic europeu i compromet la posició d’Espanya a la 
UE.. (...)
Caldrà un temps per delimitar l’abast d’aquest conflicte, 
possiblement el temps que trigui a arribar el pronuncia-
ment de la justícia europea sobre el judici i la sentència 
del Suprem als presos polítics catalans. No obstant, resul-
ta evident que el discurs de la Comissió Europea (poder 
executiu) referint-se al cas català com un afer intern 
espanyol ja ha caducat, perquè el conflicte jurisdiccional 
que va materialitzar ahir (9 de gener del 2020) el conver-
teix oficialment en un afer europeu.” 
“Editorial” – El Punt Avui – Divendres 10 de gener del 
2020

Punt Jove
Exposició “El tabac al descobert”, 
al bulevard de la Federació Obrera, 

del 29 de gener al 10 de febrer de 2020
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Un any més, l’Associació de 
Suport als Infants de Molins 
de Rei, organitzadors de 
la festa infantil Posa’t la 
Gorra de Molins de Rei, fa 
possible que Molins de Rei 
demostri la seva solidaritat, 
en aquest cas, en la tretzena 
edició de la festa. 

Gràcies a les aportacions 
dels participants, els comer-
ços de la vila i altres enti-
tats, Posa’t la Gorra Molins 
de Rei ha recaptat 37.737 
euros, que l’Associació 
de Suport als Infants de 
Molins de Rei donarà 
íntegrament a AFANOC 
per finançar el Programa 
d’Atenció Psicològic i 
Suport Emocional al Servei 
d’Oncohematologia de 
l’Hospital Sant Joan de 
Déu, un programa que, a 
partir de la valoració de 
l’equip de suport psico-
social de l’hospital té en 
compte l’impacte generat 
pel diagnòstic i els canvis 
que tindrà l’infant i tot el 
seu entorn. 

La festa va comen-
çar  amb una cercavila pels 
carrers del poble i va ani-
mar, així, tots els molinencs 
a posar-se la gorra. Els més 
matiners van ser obsequiats 

amb una xocolata calenta, 
amb les bèsties de foc i els 
tabalers de Molins. Després 
de la gran tabalada final, 
que donava per inaugurada 
la tretzena edició de la festa, 
els assistents van poder par-
ticipar i gaudir de tallers i 
activitats esportives de tota 
mena, acompanyats per la 
Princesa Jasmín, Batman i 
l’Unicorn, i membres de 
Star Wars. 

L’acte, dinamitzat per 
Joan Garcia Parera, va 

ser  molt festiu i familiar.
Les activitats estrella 

van ser la rifa i la subhasta 
solidària, que van mante-
nir la tensió dels assistents 
fins al final. Gràcies a la 
col·laboració dels comerços 
i establiments de Molins de 
Rei, els participants es van 
endur paneres de Nadal, 
lots de vins, pernils i molts 
més obsequis.

La subhasta soli-
dària tenia articles com 
una samarreta i una pilota 
del Chelsea signada pels 
jugadors, samarretes del 
Barça signades per l’equip 
i una especialment signada 
per Leo Messi, una sama-
rreta del Manchester City 

signada per l’equip i una 
segona signada pel Pep 
Guardiola, un quadre del 
pintor local Alfred Bofill, 
una ampolla de vi signada 
pel Lluís Llach o una sama-
rreta signada per  Marc 
Márquez, entre d’altres.

El Tast Solidari 
aporta 5.202 euros

En el marc de la cam-
panya Posa’t la Gorra, 
l’Associació Molinenca 
de Tast va organitzar el 6è 
Tast Solidari, que incloïa 
un tast de vins i caves cata-
lans de primer nivell i una 
subhasta solidària de màg-
nums i ampolles de gran 
valor, que va recaptar 5.202 
euros. Altres entitats de la 
vila com el Club de Futbol 
Sala Molins99 o el Partit 
Socialista de Molins de Rei 
van organitzar activitats 
solidàries que han incre-
mentat la recaptació del 
2019.

L’Associació de Suport 
als Infants de Molins de 
Rei vol agrair a tots els 
assistents, col·laboradors i 
voluntaris la seva implica-
ció.
Associació de Suport als 

Infants de Molins de Rei

Agraïments
Ajuntament de Molins de Rei, Celler Vall Llach. DOQ 
Priorat, Coca i Fito. DO Montsant, Cava Maria Rigol 
Ordi. DO Cava, Can Sais. DO Empordà, Albet i Noya. 
DO Penedès, Acústic Celler. DO Montsant. Perelada. 
DO Empordà. Celler Avgvstvs. DO Penedès, Celler 
Ferrer Bobet. DOQ Priorat, Celler Aixalà Alcaït. DOQ 
Priorat, Juan Muñoz, Astrid Goldstein, Victòria Ibáñez, 
Elena Sellés, Mercè Martínez, El Pati, Pastisseria Roca, 
Forn el Pont, Pastisseria Arenas, Fleca Rosell, Forn 
Sant Miquel, Pastisseria Cardona, Forn Panet, Forn 
Garnier, Cal Manyet, Cansaladeria Elisa, Carnisseria 
J&J, Formatgeria Molins, Xocopunt, Vinalium, El 
Panet, El Miquel del Vi, Floristeria Reig, Artgraffic, 
Forn Verdaguer, Pastisseria J. Ambrós, El Raconet 
del Molí, Forn Emilia, Forn la Cirera, Can Pizza, El 
Palau, El Racó de l’Ibèric, Forn Molins, Fruites del 
Centre, Carnisseria Cal David, Alta Alella, Vinyes 
d’Olivardots, Vinalium, Mas dels Clavers, Celler de 
Can Mata, Celler Barbarà Forés, Ficaria Vins, Acústic 
Celler, La Vinyeta, El Jardí dels Sentits, Celler Balaguer 
i Cabrè, Celler Edetària, Vinyes Domènech, Lluís 
Pablo, Celler Carol Vallès, Gramona, Raventós i Blanc, 
Alex Barzen, Torelló, Bodega Puiggròs, Coma Roma, 
Ferrer Bobet, Can Suriol, DO Catalunya, Oller del 
Mas, Mas de l’Abundància, Can Morral del Molí, 
Celler Comunica, Celler Burgos Porta, Batlliu de Sort, 
Vins de Foresta, Carles Andreu, Vins al Quadrat, 
Heretat Mont-Robi, Venus La Universal, Solpost, Celler 
Pascona, Finca Parera, Can Sais, Vins Parató, Celler 
Avgvstvs, Herència Altes, Celler de Capçanes, Celler 
Vermuver, Clos Figueras, Castell d’Or, Celler Xavier 
Clua, Celler Ronadelles, Celler Credo, Celler de Scala 
Dei, Ruben Parera, L’Olivera, Joan Hosta, Vins de 
la Conreria, La Gravera, Esteve i Gibert, Mas d’en 
Perí, Vinateria Aguiló, Vins i Olis del Priorat, Castell 
del Remei, Roig Parals, Vall Llach. Bimbo, Applus 
Instalaciones, Miguelon, Alfred Bofill, 501th Legion, 
Mossos d’Esquadra, Amat, AmBikes, Ampa Escola el 
Palau, Associació d’Amics dels Trens Petits de Molins 
de Rei, Associació Molinenca de Tast, Atletisme Molins, 
Baccus, Kairos Linde, Suk Pa, Cerigres, Big Mat Roca, 
Bouevar Events, Berberetxu, Bar la Peni, Cal Barza, El 
Cuc, Camell Petit, Campmajó, Can Campany, Diables 
de Cua de Cornellà, El Llaç, Milar Augé, Caniplus, 
Cardús Pernils, Casa Urbana, Bugguies, Caprabo, Els 
Pastorets, Entxuscat, Escola Alzina, Escola Castell 
Ciuró, Escola Josep M. Madorell, Escola la Sínia, 
Diables de l’Agrupa, Escola Pont de la Cadena, Estanc 
Miret, Estanc Núm. 4, Estètica Boters, Esteve 47, 
Euroselecció (Riedel). Farmàcia Judit Roca i Mauri, 
IES Bernat el Ferrer, Cercle Artístic, Col·legi Manyanet 
Molins, Floristeria M. Teresa, Forn Molins, Fotoprix, 
Fruiteria Carrer Pi i Margall, Llar d’Infants el Molí, Llar 
d’Infants la Traca, Automotrac, Guàrdia Urbana Molins 
de Rei, Guinot Prunera, Perruqueria Actual, CE Handbol 
Molins de Rei, Lavaaza, Sport Diagonal, Cèltic, Centre 
de Càlcul Sabaté i Mata, Centre d’Esplai Spai, Centre 
Casals, Centre Estètic Leo, Coquete, Col·legi Virolai, 
Terra d’Artemisa, La Volta, Creu Roja, CRM Botiguers, 
Calçats Casanovas, Digital 1425, Dimonis de Molins 
de Rei, Tendències, Carambola, Rafael Pagès Granja, 
Cercle Artístic, Viu Molins, Restaurant Samaranch, 
Tràfecs, Transports Sana Pujol, Omnibus Gestió, Ry C 
Escudero, Salinas, Velvet, Viajes Isabel, Secrets, Vila, 
Copy  Trade, Todo A 10, Nimbin, Les Coses Bones, 
Isabel Ballesteros, L’Illa del Tresor, Llar d’Infants el 
Rodó, Llibreria Amèlia, Llibreria Barba, Òptica Sant 
Jordi, Poma Verda, Òptica Feliu, Òptica Molins, Low 
Pull Tattoo, Òptica Sant Jordi, Natalia Dance, Mercat 
Municipal Molins de Rei, Nejoma, Motos Costa, Ràdio 
Molins de Rei, Rellotgeria Montfort, Intersport, Jesús 
Rojano de Amo, Sweet Home Molins, Pegama i Fills, 
Recreativos Mm, Personal Wellnes, Promocat Indus, La 
Caixa, Joan Garcia Parera, Charcuteria Arroyo, Eureka 
Kids, Viajes Halcón, Xenia Guirado

La festa infantil Posa’t 
la Gorra recapta 37.737 euros

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa
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Agraïments
Abre&Pisa Serralleria, Actual Perruquers, Agència de Viatge, Agrollavors Supervert SL, Ajuntament, Alfa Molins centre de rehabilitació, Alma, 
Amare, Amèlia Puig, Antònia Perals,  Antonio Gil,  Antonio Soto,  Ara’s Style, Artgràffic, Bar Diana, Be Real Barber Shop, Belén Balda, Bell Be 
espai bellesa i benestar, Big Mat Roca, Blan&co, Bo i Sa, Boca Orella, Bolsos Vila, Boss-net, Bouvardia plantes i flors, Bugui’s Kids, Cafeteria 
del Passeig, Cafeteria la Tasseta, Cal Limpia, Cal Manyet, Cal Marc, Cal Mingo, Cal Miquel del Vi, Calçats Casanova, Calçats Escala, Calçats 
Munné, Calzedonia, Camina-Tràfecs, Cansaladeria Cal Barza, Caravan Made, Carnisseria Montse, Carles Bover-Molins de Q SL, Carme Fiter, 
Carnisseria Cal David, Carnisseria Cal Ginés, Carnisseria Montse, Carnisseria Sadurní, Carns J&J, Casal de la Dona, Catec, Caves Carolina de 
Masachs, Caves Recaredo, Cèlia Roca i família, Centre Casals Balcells, Centre Mèdic Dra. Carmen Juez, Charo González, Choco Repunt, Churreria 
el Rincón, Clínica Veterinària la Granja, Club de Futbol Incresa, Cocoliam, Colla dels Miquels, Condis Supermercats 060, Congelats el Glaçó, 
Conxita Moya, Coquette, Cori, Corredoria Lorente, Cortiner, D Mode, Danna, Dasler, Decoració Molins, Donna Merceria, Drogueria Campmajó, 
Dispunt, EICA càtering, El gourmet de l’Au, El Llaç, El Molí de Vent Granja, Encarnació Torres, Estanc de la Plaça, Estanc Margarit, Estanc Miret, 
Esteban Fernández, Estètica Boters, Estètica Isabel Ballesteros, Estètica Juy, Eureka Kids, Facial Perfumeries, Família Fisas Ollé, Família García, 
Família Goñi, Farmàcia Codina, Farmàcia Lozano, Farmàcia M. Àngels Mas Valls, Farmàcia Marc Espinet, Farmàcia Milà, Farmàcia Núria Brun, 
Farmàcia Roca, Farmàcia Valls, Farmàcia Xuclà, Ferrero Ibérica SA, Ferreteria Artés, Ferreteria Rovtor, Figueres Perruquers, Fina Cabestany, 
Fina Permanyer, Flor Moya, Floristeria Reig, Foment CiA, Font, Font de la Vida, Forn de Pa Amèlia, Forn de Sant Miquel, Forn del Pont, Forn i 
Degustació Emilia,  Forn i Pastisseria Arenas, Forn la Cirera, Forn Verdaguer, Foto Genia, Fotoprix, Fruita i Verdura Carme, Fruiteria Carme Casas, 
Fruites i Verdures la Pagesa, Fruites i Verdures Aresté, Fruites i Verdures de la Terra, Fruites i Verdures els d’Ordal, Fruites i Verdures Zaragoza, 
Fruites Neus, Fundació Agrària Molins de Rei, Futbol Club Barcelona, Garatge Nacional Vallès, Gasoses Mallorca, Gema García, Gèneres de Punt 
Isabel, Gomà, Granja Armengol, Grapats de la Terra, Guilera SA, Guinot Prunera, Halcón Viajes, Herbes i Coses, Hot Club Molins, Idesco Selvert, 
In Corpore Sano, Intersport, Ital’or, Jardineria la Noguera, Joana Tortolà, Joieria Bassons, Joieria i Rellotgeria Monfort (pg. Pi i Margall), Joieria i 
rellotgeria Monfort (pg. Terraplè), Joan Ribé, Josa Òptics, Josep M. García, Juganers, Juvenil, Klins, L’Esperança del Peix, La Comercial, La Fleca 
de Dalt, La Força del Cafè, La Fruiteria de Molins, La Palmarenca, La Yaya Costurera, Les Coses Bones, Les Palmerines, Les Pastes-José, Llibreria 
Amèlia, Llibreria Barba, Llibreria i Papereria Arola, Llibreria Rompeolas, Lliri d’Or, Lluís Martínez retolació, Lluís Posada, Loli Sánchez, Lourdes 
Carrasco, Love Paradise, M. Dolors-ganxet, M. Rosa Padilla, Maite Haro, Manyeria Pere Soler, Map Molins Electrodomèstics, Mari Yherla, Martí 
Bofarull, Maset del Lleó, Matossers, MC Home, Mercè Coca, Merceria Maica, Monarc Estilistes, Montse Vidal i alumnes del Taller, Motos Costa, 
Nails&Beauty, Narosa Promocions, Natur House, Naturana Ibérica, N-joy, Nova Estètica Leo, Nova Imatge, Òptica Bofill Bassons, Òptica el Canal, 
Òptica Feliu, Òptica Molins, Òptica Sant Jordi, Pans Artesans Granier, Paquita García, Pascual Padilla, Pastisseria Cardona, Pastisseria Ambròs, 
Pastisseria Roca, Pebre Negre, Penya Barcelonista Josep Raich, Perfum, Perruqueria Amparo Gavara, Perruqueria Boltà, Perruqueria Dolores de 
Amo, Perruqueria i Imatge, Perruqueria Imatgen’s, Perruqueria Joan García, Perruqueria Llagostera, Perruqueria Marisol Brosa, Perruqueria Novely, 
Perruqueria Raffel Pagès (la Granja), Perruqueria Unisex Hernández, Personal, Pinturas Molins, Polleria Amparo, Polleria Joan, Polleria Loli, Qué 
fue?, Quirolife, Ràdio Molins de Rei, Ramsol, Restaurant 4 Canyes, Restaurant Barberetxu, Restaurant el Tast, Restaurant Entreplats, Restaurant 
l’Àpat, Restaurant la Volta, Restaurant Nimbin, Restaurant Samaranch Park, Restaurant Sukpa, Rosa-ae, Rosita Pérez, Rostisseria Ca l’Elvira, 
Salvador i Pepi balls de saló, Secopa, Setembre, Sole Martinez, Spot-10, Sra. Fàbrega, Torner, Stètic centre d’estètica, Sushi Kimura, Sweet Home 
Decohogar, Tallers Mercedes Benz, Teràpies Naturals Julià, Terra d’Artemisa, Terra Viva, Terrasses del Montsant, Tintoreria Major 39, Trama Moda, 
Traska Truska, Un toc d’Art, Val Més Estil, Valls Flors, Verd Poma, Vinoté & Calité, Vist’s.

I a tothom que hi ha col·laborat durant aquests 20 anys, MOLTES GRÀCIES!!

La Junta de l’AECC celebra el darrer sopar solidari
El Bot-Mol en podria agafar el relleu amb l’objectiu 

de recaptar diners per a diferents entitats benèfiques

El passat 30 de novembre 
es va celebrar, al Foment 
CiA, el sopar contra el càn-
cer, cloenda dels 20 anys 
d’aquesta festa solidària 
que sempre ha organitzat  la 
Junta de l’aecc-Catalunya 
contra el Càncer de Molins 
de Rei. Hi van assistir 275 
invitats i l’entrada tenia un 
cost de 32 euros. Es van 
vendre 1.740 números a 3 
euros per al sorteig de 128 
lots de regals i una panera 
final que van cedir més de 
270 comerços i particulars. 
La llista d’agraïments es 
troba en aquesta mateixa 
publicació. També es va 
adjudicar una litografia 
del reconegut pintor Martí 
Bofarull i 2 plats, repro-
duccions d’obres de Dalí, 
per una aportació total de 
375 euros. 

El presentador d’aquesta 
edició final va ser Lluís 
Posada, conegut actor de 
doblatge que va mostrar la 
seva experiència i bon ofici. 
El grup Hot Club Molins 
va tocar tres peces de jazz 
força aplaudides. 

Van parlar primerament 
la presidenta de la Junta, 

Joana Solans, i l’alcalde de 
la vila, Xavi Paz. Més tard 
ho van fer el doctor Albert 
Biete, president del Comitè 
Tècnic de l’aecc, i el doctor 
Manel Esteller, director del 
Programa d’Epigenètica 
i Biologia del Càncer de 
l’Institut de Recerca Josep 
Carreras, que va oferir un 
resum de la malaltia de 
manera entenedora, concisa 
i completa. 

El Bot-Mol es plante-
ja organitzar el Sopar 

Solidari
La presidenta de la 

Junta va bufar les espelmes 
d’un pastís elaborat pels 4 
obradors de pastisseria de 
Molins de Rei. Seguidament 
va prendre la paraula Jesús 
Cardona, actual president 
del Bot-Mol, per fer públic 
que la Unió de Botiguers, 
per donar continuïtat a 
aquest esdeveniment, té 
el projecte d’organitzar a 
partir d’ara un sopar soli-
dari també al novembre. 
La recaptació de la primera 
edició es preveu que vagi 
a favor de l’aecc, però es 
té la intenció que cada any 

l’entitat beneficiària sigui 
diferent. La iniciativa va 
ser molt ben acollida pels 
assistents a l’acte. La Junta 
de l’aecc, coneixedora de 
la proposta, van manifes-
tar que poden comptar amb 
el seu suport i experièn-
cia acumulada al llarg dels 
anys.

Emotiu comiat
La nota emotiva de la nit 

es va produir quan la Joana 
Solans va cridar a l’escenari 
una per una les 14 compo-
nents de la Junta i a l’únic 
representant masculí, per 
fer un breu repàs del que 

han estat aquests 20 anys de 
treball, recordant les com-
panyes que malauradament 
ens han deixat pel camí. 
Aquest pa amb tomàquet 
inicial ha assolit importants 
fites en el decurs del temps 
i no només per les quanti-
tats recaptades. S’ha anat 
consolidant com un punt de 
trobada dins l’agenda vila-
tana. Tothom que hi assis-
teix col·labora i gaudeix 
de la festa. La Junta, amb 
la seva presidenta al cap-
davant, han esmerçat molts 
esforços en l’organització 
d’aquests sopars dels que 
tots plegats ens en podem 

sentir orgullosos per la soli-
daritat que una vegada més 
el poble de Molins de Rei 
demostra envers el càncer. 

A banda d’això, la Junta 
local de l’aecc seguirà duent 
a terme totes les campanyes 
d’informació i prevenció, 
així com també la recapta-
ció que es fa per a la Festa 
Major, perquè estan com-
promeses en aquesta lluita. 

Moltes gràcies a tothom 
per aquests 20 anys d’èxit i 
sort i encert als organitza-
dors del nou esdeveniment.

La Junta de l’aecc-
Catalunya contra el 

Càncer de Molins de Rei

Cedida per l'ajuntament · 
Dan Costa
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A manca de fer el recomp-
te definitiu, les diver-
ses activitats que entitats 
i col·lectius de Molins de 
Rei van organitzar per a La 
Marató de TV3 han permès 
aportar més de 2.400 euros, 
diners que es destinaran a la 
investigació de les malalties 
minoritàries.

En concret, el Club de 
Futbol Molins de Rei va 
recaptar 400 euros amb el 
seu Torneig Futbol 7 - Aleví 
Solidari. 

L’AFA Escola el Palau 
va aportar 700 euros amb un 
berenar i una tómbola soli-
dària, i el concert de Nadal 
dels nens de l’escola. 

El CE Molins de Rei 
2015 va recaptar 322 
euros amb la seva activitat 
d’hoquei patins anomena-
da “Stick per les minori-

tàries”. 
L’Institut Lluís de 

Requesens, pendent d’a-
cabar el recompte a l’hora 
d’escriure aquesta informa-
ció, havia aconseguit uns 
530 euros amb un ventall 
d’activitats ludicoesporti-
ves, com ara una cursa soli-
dària, bàsquet, tenis taula, 
jocs de taula i activitats 
artístiques. 

Dance Studios Molins de 
Rei va recaptar 300 euros 
amb dues activitats que 
consistien en tallers i clas-
ses de ball obertes per a tots 
els públics, i amb “Lectura 
oberta”, acompanyada de 
balls, del llibre Col·lagen 
per a l’Ànima, del qual és 
coautor el molinenc Pere 
Jordi Munar. 

Redacció

El projecte de teatre inclu-
siu “Alba Teatre”, de 
l’Associació Comarcal 
Prodiscapacitats del Baix 
Llobregat (ACOSU), ha 
estat triat com a millor 
iniciativa i projecte social 
i humanitari en la quarta 
edició d’aquest premi que 
recorda la figura de Josep 
Maria Salas, molinenc 
estretament vinculat a la 
Creu Roja i al voluntariat 
de la vila.

Es tracta d’un projecte 
impulsat per un grup de 
monitors d’ACOSU que, 
després de la seva experi-
ència preparant obres de 
teatre amb usuaris del cen-
tre, van decidir crear “Alba 
Teatre” per tal de consoli-
dar un exercici pedagògic 
i lúdic alhora, amb el qual 
es treballa i reforça l’ex-
pressió corporal i oral, la 

confiança, l’autoestima, les 
capacitats comunicatives i 
el treball en equip. El guar-
dó arriba en el desè aniver-
sari del projecte i després 
de tres intents per obtenir 
aquest Memorial per part 
d’ACOSU.

Al premi, dotat amb 1.000 
€ i una escultura de l’artis-
ta molinenca Montse Artés, 

s’hi han presentat enguany 
set entitats més: Gueopic, 
PICAM (Prevenció i Càncer 
Molins), Salut Mental Baix 
Llobregat, Escola Virolai, 
Enreda’t, Càritas Diocesana 
de Sant Feliu de Llobregat 
i Teràpies Assistides 
amb Cavalls Delta del 
Llobregat.

Redacció

Les entitats de la vila aporten 
més de 2.400 euros a l'edició 
d'enguany de La Marató de TV3

ACOSU s’enduu el Premi Memorial 
Josep Maria Salas en la seva quarta edició

Durant els mesos de nov-
embre i desembre es van 
dur a terme a la vila prop 
d’una vintena d’activitats 
de denúncia i sensibilitza-
ció envers la violència mas-
clista. És el cas de la Marxa 
el Baix Llobregat contra la 
Violència Masclista, orga-
nitzada des de diferents 
municipis de la comarca i 
el Consell Comarcal, les 
xerrades i tallers adreçats 
als centres d’educació 
secundària, entitats de lleu-
re i ciutadania en general, 
una Hora del Conte per a 
infants de més de 4 anys, 
dues exposicions a la 
Federació Obrera i la 5a 
edició del concurs de foto-
grafia “Talla ja!”.

Com cada any, a més, 
l’Ajuntament va celebrar, 
davant l’edifici de Ca 
n’Ametller un acte institu-
cional de rebuig a la vio-
lència masclista coincidint 

amb el 25 de novembre, 
Dia Internacional per a 
l’Eradicació de la Violència 
Masclista contra Dones i 
Nenes. Diversos càrrecs 
electes van llegir un mani-
fest institucional de con-
demna a aquesta xacra social 
i van encendre espelmes 
en record de les nombro-
ses víctimes que han estat 
assassinades aquest any. 

L’acte va comptar amb la 
participació també d’alguns 
alumnes de l’Escola 
Municipal de Música Julià 
Canals, que van interpretar 
en directe diverses peces 
musicals. El mateix 25N, 
els col·lectius Les Heures i 
Molins Feminista van orga-
nitzar una acció reivindica-
tiva que fins i tot va aplegar 
persones d’altres municipis 
de la comarca.  La plaça de 
la Creu, coneguda també 
des de fa uns anys com 
la plaça de les Dones, va 
ser l’escenari d’un akela-
rre feminista que va acabar 
amb una encesa de torxes 
que poc després es van fer 
servir per a una marxa que 
va recórrer carrers i places, 
mentre s’aturava en diver-
sos espais de la vila per tal 
de denunciar els diferents 
tipus de violències que 
pateixen les dones. 

Sílvia Guillén 

El Gueopic Boccia Molins 
Club Esportiu ja és una rea-
litat. El passat mes de nov-
embre, la Federació Obrera 
va acollir l’acte de presenta-
ció del primer club de boc-
cia de la vila,  un dels pocs 
que existeixen en tota la 
comarca. Hi van participar 
l’alcalde de Molins de Rei, 
Xavi Paz; Ainoa Garcia, 
regidora de (dis)capacitat; 
Dani Andreu, president de 
Gueopic; Àngels Solà, direc-
tora tècnica de la Federació 
Esportiva Catalana de 
Paralítics Cerebrals, i 
Nandou Diedhiou, un jove 
molinenc amb paràlisi 
cerebral que de moment és 
l’únic jugador del nou club. 
Entre els assistents, algu-
nes cares conegudes, com 
la de l’actor Karra Elejalde 
o les de Mònica Usart i 
Jordi Hurtado, que d’alguna 
manera també van ser pre-

sents, en aquest darrer cas, 
mostrant el seu suport a 
través d’un vídeo.

Gueopic Boccia Molins 
Club Esportiu comp-
ta ja amb una desena de 
patrocinadors i amb el 
Poliesportiu de l’Escola 
Pont de la Cadena com a 
espai d’entrenament adaptat 
per a la pràctica d’aquest 
esport.

La boccia és un esport 
similar a la petanca que per-
met la seva pràctica a perso-
nes amb diversitat funcio-
nal de tot tipus, fins i tot les 
més greus. Des de fa anys, 
el Poliesportiu de l’Escola 
la Sínia acull competicions 
d’aquest esport paralímpic. 
Ara, l’Escola Pont de la 
Cadena s’hi sumarà; en el 
seu cas, acollint els diven-
dres a la tarda els entrena-
ments del club local. 

Redacció

La boccia per a persones 
amb diversitat funcional 
s’obre camí a la vila

El rebuig a les violències masclistes 
agafa embranzida amb motiu del  25N

Cedida per l'ajuntament · 
Dan Costa

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa
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El passat 30 de novem-
bre, més de 2.000 ciutats 
d’arreu del món com Berlín, 
Amsterdam, Roma, Ginebra 
o Nairobi van il·luminar els 
seus edificis més rellevants 
per mostrar a la societat 
el seu rebuig a la pena de 
mort, un càstig cruel, degra-
dant i inhumà, i contra el 
qual Amnistia està lluitant 
des de fa dècades.

“Ciutats per la Vida”, 
que impulsa la Comunitat 
de Sant Egidi i compta amb 
el suport de la Coalició 
Mundial contra la Pena 
de Mort, a la qual pertany 
Amnistia Internacional, 
juntament amb el suport 
de 60 organitzacions més, 
col·legis d’advocats, sindi-
cats i autoritats regionals 
i locals de tot el món, fa 
memòria que un 30 de nov-
embre de 1786 es va abolir 
per primera vegada la pena 
de mort en el Gran Ducat de  
Toscana.

La jornada es convoca 
des del 2002. A la primera 
edició hi van participar 80 
ciutats, després de la qual 
el nombre de participants 
ha anat creixent al cap dels 
anys fins a arribar a les més 
de 2.000 que  hi partici-
pen actualment per mitjà 
d’activitats culturals, espec-
tacles, projeccions i altres 
activitats de sensibilització.

Quan el 1977 es va pre-
sentar a Suècia la mora-
tòria sobre la pena de mort, 
només 16 països l’havien 
abolit totalment en la seva 
legislació i en la pràctica. 
Actualment, el món camina 
cap a l’abolició. A finals del 
2018, 106 països l’havien 
abolit per a tots els delictes 
i més de 142 l’havien abolit 
en la llei o en la pràctica.

Tot i així, queda molta 
feina per fer. Bielorússia, 

Japó, Singapur, Sudan 
del Sud i Estats Units han 
incrementat les execucions. 
La major part de les execu-
cions es van portar a terme 
a la Xina, de les quals no en 
sabem exactament el nom-
bre, ja que és un secret 
d’Estat. També participen 
d’aquest apartat, i per aquest 
ordre, Iran, Aràbia Saudita, 
Vietnam, Irak i Egipte.

El nombre de condem-
nes a mort a tot el món ha 
baixat lleugerament: 2.531 
actualment davant de les 
2.591 del 2017. A finals 
del 2018 es tenia constància 
que a tot el món hi havia 
19.336 persones condemna-
des a mort.

Davant els qui la volen 
mantenir i fins i tot intro-
duir-la de nou, és necessari 
que tots, societat, institu-
cions i governs, mantin-
guem viu el compromís 
que ha permès en els últims 
anys avançar en el camí de 
l’abolició universal.

Des de fa sis anys, la 
nostra vila se suma a la 
commemoració de “Ciutats 
per la Vida”, que ens convo-
ca a la plaça de Catalunya al 
vespre per fer lectura públi-
ca del manifest, a la vegada 
que gaduim de la música 
i de la il·luminació de la 
façana de Ca n’Ametller. 
Enguany ens van acom-
panyar Jordi Albero i Laia 
Vidal, que ens van emocio-
nar amb el seu art.

Abans de cloure l’acte, 
els assistents van ser con-
vidats a degustar una tassa 
de xocolata i a compartir 
uns moments més de con-
vivència.

Us esperem a tots l’any 
que ve!

Grup el Pla del Llobregat 
Amnistia Internacional

Molins de Rei està situat 
entre els 12 ajuntaments de 
l’Estat espanyol que són 
“excel·lents” en inversió 
social, segons l’Associació 
de Directors i Gerents de 
Serveis Socials. L’entitat ha 
fet, per quart any conse-
cutiu, una anàlisi detalla-
da dels pressupostos que 
els ajuntaments de més de 
20.000 habitants dediquen a 
“Serveis socials i promoció 
social”, amb dades que faci-
lita el Ministeri d’Hisenda. 

Atenent a aquestes dades, 
Molins de Rei va destinar 
un pressupost superior als 
100 euros per habitant el 
2015, no el va reduir el 
2016 i això representa més 
del 10% del pressupost 
total del municipi. Segons 
el mateix estudi, la mitja-
na de despesa municipal a 
Espanya en serveis socials 
és de 78,91 euros anuals per 
habitant.

Redacció

Amb motiu del Dia 
Internacional de la 
Discapacitat, l’Ajuntament 
i les entitats d’aquest àmbit 
van organitzar durant una 
setmana tot un seguit 
d’activitats per sensibilit-
zar la ciutadania sobre la 
necessitat d’integrar les 
persones amb discapaci-
tat en tots els espais. El 
mateix 3 de desembre, 
Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat, 
les entitats Gueopic, EVI, 
Enreda’t, Taller i Habitatges 
Alba, Salut Mental Baix 
Llobregat i ACOSU van 
llegir a la plaça de la Vila 
un manifest elaborat de 
forma conjunta que reivin-
dicava una societat diversa 
i inclusiva i una educació 
amb aquests valors. 

Del 28 de novembre 
al 4 de desembre, a més, 
els molinencs van poder 
gaudir de la 2a edició de 
la Festa per a la Inclusió, 
d’una obra de teatre i de la 
projecció de la pel·lícula 

"Campeones", entre altres 
activitats. També es van fer 
jornades obertes als cen-
tres més inclusius de la vila 
amb l’objectiu de conèixer 
el seu funcionament. 

Redacció

Molins de Rei celebra el Dia 
de les Persones amb Discapacitat 

Molins de Rei condemna 
l’aplicació de la pena de mort

Molins de Rei, municipi 
“excel·lent” en inversió social

El Rufo és un noi veneçolà 
de només 16 anys que va 
perdre els dos ulls l’estiu 
passat, després que la poli-
cia li disparés una cinquan-
tena de perdigons a la cara 
en un intent de reprimir una 
protesta contra l’escassetat 
de gas butà. El jove pertany 
a una família molt humil, 
de manera que ha estat una 
fundació veneçolana la que 
ha finançat totes les despe-
ses perquè puguin implantar 
al noi dues pròtesis oculars. 
Després de molts obstacles 
mèdics i burocràtics, en 
Rufo ha aconseguit arribar 
a Molins de Rei i posar-se 
en mans del protètic ocular 
Miquel Salinas.

El 1995, el molinenc va 
perdre un ull al correfoc 
de Festa Major. A partir 
d’aquí, va iniciar, al costat 
del seu pare, un autèntic 
periple per diferents països 
del món a la recerca d’una 
pròtesi que s’adaptés a les 
seves necessitats. No la van 
trobar, però això va ani-
mar pare i fill a formar-se 
i a fabricar ells mateixos 
la pròtesi que necessitaven. 
Amb aquesta finalitat van 
muntar un petit laboratori 
al carrer Doctor Barraquer, 
on investigaven amb nous 
materials i noves tècniques. 
Aviat, el centre de proves es 
va convertir en OcularLab, 
un laboratori homologat per 
CatSalut que treballa a tra-
vés de la Seguretat Social a 
tot l’Estat espanyol. De fet, 

en poc temps ha esdevingut 
un centre de referència a 
Europa com a fabricant de 
pròtesis oculars a mida. A 
diferència dels seus compe-
tidors, OcularLab treballa 
amb resines acríliques, un 
material molt més segur i 
confortable que el vidre. 
A nivell tecnològic també 
van un pas endavant, però 
OcularLab té un altre valor 
afegit: Miquel Salinas és 
portador i banc de proves 
de tot el que van desenvo-
lupant i és aquesta prova 
de ferro la que li fa guan-
yar la confiança de pacients 
d’arreu del món. Entre els 
darrers, un mexicà i un altre 
de català, víctima en aquest 
cas de l’impacte d’una bala 
de foam en una manifesta-
ció postsentència del pro-
cés.

OcularLab fabrica les 
pròtesis oculars un cop el 

pacient ha superat la cirur-
gia, després d’un trauma-
tisme o una malaltia. Cada 
pròtesi és única, ja que 
s’adapta a l’ull del pacient 
per aconseguir un aspecte 
natural i el màxim de movi-
ment i expressió. El pacient 
no recupera la visió, però sí 
la confiança i l’autoestima. 

El cas del Rufo demostra 
que encara queda molt de 
camí per recórrer. A banda 
de les pròtesis oculars, el 
jove veneçolà porta unes 
ulleres amb intel·ligència 
artificial que li permeten 
llegir, identificar colors, dis-
tingir monedes a l’hora de 
pagar i moltes més accions 
quotidianes. A més, disposa 
d’un bastó que va connectat 
al seu telèfon intel·ligent, 
cosa que li dona més auto-
nomia. 

Sílvia Guillén

Les millors pròtesis oculars porten segell molinenc

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa



10
núm. 561 desembre 2019

ÀNGEL BEUMALA 
(A.B.): De professió ets 
dissenyador gràfic; com 
a artista, el teu camp és 
la fotografia i, al mateix 
temps, publiques llibres 
d’art i reps encàrrecs per 
comissariar exposicions 
i produir documentals. 
Ets una persona poli-
facètica. Quins projectes 
teus es poden veure ara a 
Catalunya, en el moment 
en què estem fent aquesta 
entrevista?

TONI MORENO 
(T.M.): En el meu vessant 
de fotògraf ara podeu veure 
al Betúlia Centre Cultural 
de la Paraula i les Lletres, 
de Badalona, l’exposició 
“L’atzar és breu: Toni 
Moreno retrata 64 poetes 
d’ara”, que, com diu el 
títol, consisteix en 64 foto-
grafies de poetes catalans 
d’avui. Els poetes van triar 
l’espai quotidià on volien 
ser retratats i jo vaig apro-
fitar la conjunció de llums 
i ombres, la pintura de la 
paret on es recolzaven, la 
seva mirada o els colors de 
la roba, etc. per fer la foto-
grafia final. Per tant, l’atzar 
és qui va acabar decidint 
l’escenografia final de cada 
retrat. 

A.B.: I en el teu vessant 
d’editor de llibres d’art?

T.M.: Ara acabo de 
publicar un llibre amb 
l’obra del pintor Jordi 
Sarrate, de Centelles. 
Aprofitant l’avinentesa, 
s’ha organitzat a Centelles 

una exposició amb un cen-
tenar de quadres de Sarrate, 
des dels inicis dels anys 
60 del segle passat fins a 
l’actualitat. Es pot veure 
a la Sala d’Exposicions 
del carrer Jesús d’aquesta 
població. Però l’exposició 
no és una antologia, és la 
meva visió de la seva obra, 
ja que ell em va permetre 
triar lliurement quines pin-
tures seves volia retratar 
per aparèixer al llibre.

A.B.: I en el teu vessant 
de productor i realitzador 
de documentals?

T.M.: El meu últim docu-
mental es titula El record 
de les absències i és sobre 
l’escriptora, poeta i traduc-
tora Marta Pessarrodona. 
Ha estat un encàrrec de 
la Institució de les Lletres 
Catalanes per al 19è 
Festival Nacional de Poesia 
i es va estrenar el dissabte 
19 d’octubre d’aquest any 
a l’Aula Magna de l’Escola 
de Música Victòria dels 
Àngels, de Sant Cugat del 
Vallès. I dos dies abans, el 
17 d’octubre, es projectà a 
Mallorca, al Teatre Principal 
de Santanyí, el documen-
tal La tarda s’enamora 
d’aquell lloc, inspirat en 
l’obra poètica de l’illenc 
Antoni Vidal Ferrando. En 
acabar es va fer una taula 
rodona en la qual van par-
ticipar  Pau Vadell, Joan 
Pons Bover, Antoni Vidal 
Ferrando i jo mateix.

A.B.: I en el teu vessant 
de curador o comissari 

d’exposicions?
T.M.: Exceptuant les 

meves pròpies exposicions, 
al llarg de la meva vida 
he rebut diversos encàrrecs 
per organitzar-ne. És una 
cosa que m’encanta. La pri-
mera exposició que em van 
encarregar de comissariar 
va ser per a la Generalitat 
de Catalunya; concreta-
ment, me la va encomanar 
Lluís Serrahima, un dels 
pioners de la Nova Cançó 
dels anys 60, i va consis-
tir en la recopilació de la 
discografia del país per fer 
la primera exposició del 
disc català. Em va portar 
una feina de dos anys pre-
parar aquella exposició! 
Es va fer al Palau March, 
situat a la rambla de Santa 
Mònica de Barcelona. A 
Molins de Rei, l’any 2016, 
l’Ajuntament em va enca-
rregar l’exposició “Els 
Dracs, una història de Pop/
Rock”, que es va poder 
veure a la Capella del Palau 
de Requesens. 

A.B. I també fas 
col·leccions de fotografia 
artística per encàrrec, que 
no són iniciativa teva, oi?

T.M.: Sí, una de les 
darreres ha estat un encàrrec 
del Museu de la Vida Rural 
de l’Espluga de Francolí. 
Em van demanar un treball 
fotogràfic que reflectís la 
vida rural de la Conca de 
Barberà i el resultat en va 
ser l’exposició fotogràfica 
“Orografies”. Quan portes 
molts anys de carrera, la 
gent et coneix i és més 
fàcil que t’encarreguin 
projectes. He tingut la sort 
d’exposar a llocs per on 
passa molta gent: el Palau 
de la Virreina, la Casa 
Museu Llorenç Villalonga, 
de Binissalem –Mallorca–, 
el Betúlia Centre Cultural 
de la Paraula i les Lletres, 
de Badalona… D’altra 
banda, el fet que et vinguin 
a buscar és una cosa que no 
passa si abans no has estat 
molts anys picant pedra!

A.B.: Hi ha antece-
dents d’artistes a la teva 
família? 

T.M.: Jo provinc d’una 
família molt humil. La 
meva mare treballava al 

tèxtil, a can Samaranch, 
i el meu pare era paleta. 
El pare era de Sant Feliu 
de Llobregat, però la seva 
família venia de Múrcia, 
i la mare va néixer en un 
poblet d’Almeria que es diu 
Albox, i va venir a Molins 
de Rei amb mesos. La meva 
germana, Montse Moreno, 
sí que era actriu de doblat-
ge i presentadora de ràdio. 
I un tiet meu, en Diego 
Bujaldón, va fer la maqueta 
de la Federació Obrera que 
actualment es pot veure a 
l’exposició permanent que 
hi ha dins l’edifici.

A.B.: La teva família 
com va encaixar les teves 
inquietuds artístiques?

T.M.: Això sempre són 
coses complicades i més 
en aquella època, però bé, 
perquè jo treballava des 
dels tretze anys en diferents 
fàbriques i empreses, fins 
que em vaig poder establir 
com a dissenyador gràfic. 
He dissenyat moltes por-
tades de llibres per a edi-
torials, portades de discos 
per a discogràfiques i altres 
feines semblants que entren 
dins d’aquesta professió. 

A.B.: Però he llegit que 
els teus inicis provenen 
del camp de la pintura.

T.M.: Sí, vaig començar 
a pintar, com molts moli-
nencs més, amb la Carme 
Sala, a l’acadèmica de 
dibuix i pintura que tenia 
al carrer Major, però de 
seguida vaig veure que jo 
tenia la tècnica, però que 
pintant no expressava tot 
el que pensava. Aleshores 
em vaig decantar per la 
fotografia, per poder-me 
expressar millor. 

A.B.: I on vas anar per 
aprendre fotografia? 

T.M.: Vaig assistir a 
molts cursos com a alum-
ne. Per exemple, el meu 
primer mestre de fotografia 
va ser el Joan Prats, el pri-
mer fotògraf que va tenir 
l’Ajuntament per fer repor-
tatges municipals. En aque-
lla època, a principis dels 
80, ell era qui ens ensenya-
va a tots els que en volíem 
aprendre. Anàvem a la UEC 
–actualment, Centre 
Excursionista–, que era on 
hi havia també la seu del 
Club Fotogràfic, i allà ens 
explicava com funcionava 
l’ampliadora per passar el 
negatiu al paper, etc. I quan 
tenia quinze anys, el fotò-
graf i publicista Leopoldo 
Pomés (1931-2019) se’m 
va endur al seu estudi, com 

Toni Moreno Bujardón, fotògraf

Un poema de Francesc Garriga Barata 
és l’equivalent a una fotografia perfecta

Entre finals d’octubre i principis de novembre de 
2019 es va celebrar a Molins de Rei la Quarta 
Setmana de Poesia a les Cases en Homenatge a 

Francesc Garriga Barata, un cicle de recitals poètics 
que tenia lloc en domicilis privats i oberts per un dia a 
l’entrada de tothom. El dilluns 28 d’octubre, el poeta 
Ferran Garcia va presentar el seu últim treball titulat 
Most de mots; el 22 d’octubre, el poeta David Madueño 
va recitar poemes del seu llibre Osques; el dimecres 30 
d’octubre, Marta Pessarrodona, recentment guardona-
da amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, va 
recitar una selecció de la seva obra poètica, i el dijous 
7 de novembre va venir a la vila el poeta Pol Guasch, 
Premi Francesc Garriga de Poesia 2018. Al darrere de 
tota aquesta programació hi ha el fotògraf molinenc 
Toni Moreno. Nascut a Molins de Rei l’any 1957 i pro-
motor de múltiples iniciatives relacionades amb l’art, 
en aquesta entrevista repassem la seva trajectòria per 
conèixer-lo millor.   
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a meritori, amb la idea de 
quedar-se’m. Després, més 
endavant, vaig assistir a 
cursos de molts fotògra-
fs, entre d’altres, de Joan 
Fontcuberta.

A.B.: Com definiries 
el tipus de fotografia que 
fas? 

T.M.: Més que paisat-
ges, el que m’interessa és 
la fotografia de detalls. Un 
detall, en perdre la referèn-
cia del context, es pot con-
vertir en una obra d’art. 
Per tant, com a fotògraf 
no m’interessa reflectir la 
realitat –ja hi ha moltíssims 
fotògrafs que ho fan–, sinó 
alterar-la. D’altra banda, 
les imatges que fotografio 
no les retallo en postpro-
ducció a l’ordinador, sinó 
que, quan tiro la fotogra-
fia, ja faig l’enquadrament 
definitiu. 

A.B.: Va ser un xoc 
fer el pas de la fotografia 
analògica a la digital?

T.M.: En absolut, ho vaig 
trobar una meravella. En un 
sentit romàntic, sí que la 
fotografia analògica tenia la 
seva cosa de revelar en una 
cambra fosca, on després 
les imatges apareixien com 
per art de màgia… Però 
és molt millor la fotografia 
digital, sense cap mena de 
dubte. 

A.B.: Quins són els teus 
referents i quins artistes 
t’han influït?

T.M.: Es podria dir que 
tinc tres grans influències 
artístiques. Una és l’Iván 
Zulueta (1943-2009), dis-
senyador i cineasta basc, 
un artista heterodox que va 
conrear diferents àrees, des 
de la decoració fins a la 
música, passant per la tele-
visió, i que és considerat 
el precursor dels videoclips 
a l’Estat espanyol. Un 
dia vaig anar a veure una 
pel·lícula seva titulada 
"Arrebato" (1980) i crec 
que vaig sortir del cinema 
essent una altra persona. 
Una altra influència total 
per a mi és un pintor que 
es diu Alfons Borrell, que 
és d’aquí Sabadell, i que 
l’he seguit tota la vida amb 
entusiasme. I finalment, el 
pintor nord-americà Jean-
Michel Basquiat (1960-
1988), que també és una 
passió per a mi.

A.B.: Quins premis o 
reconeixements has rebut 
al llarg de la teva carre-
ra?

T.M.: Premis en tinc uns 
quants, però els tinc molt 
oblidats. Vaig començar a 
dedicar-me als concursos de 
fotografia i en vaig guanyar 
molts, però ara això no ho 

tinc al cap. Sempre m’he 
dedicat més a exposar i a 
publicar que a buscar pre-
mis. Tanmateix, sí que em 
va fer molta il·lusió guan-
yar el premi del cartell de la 
Festa Major de l’any 1980, 
la segona de la democràcia, 
que el vam fer a mitges 
amb el Pep Bergadà. El 
recordo amb il·lusió aquell 
cartell.

A.B.: També tens 
una editorial que es 
diu Grogues Cauen les 
Fulles.

T.M.: Sí, és una petita 
editorial especialitzada en 
poesia, que és una de les 
coses que més m’agraden, 
però també publico lli-
bres d’art per a cercles 
reduïts: fotografia, pintu-
ra, il·lustració, cinema, 
música... L’art és una cosa 
complicada de trobar a les 
llibreries, perquè els llibres 
d’art valen molts diners, i 
les editorials que s’hi dedi-
quen tampoc entenen que 
es faci segons quin tipus 
de llibre de petit format. 
El mateix passa amb els 
catàlegs de les exposicions. 
Abans podies visitar una 
exposició i comprar-ne el 
catàleg, però ara s’han dis-
parat moltíssim de preu. 
Per tant, la meva col·lecció 
de llibres, que es diu 
“Aiguasal”, pretén obrir 
una escletxa per què un 
creador pugui veure publi-
cat el seu llibre i, el més 
important, el pugui repartir 
i difondre entre la gent.

A.B.: L’any 2016, amb 
el poeta Josep Ramon 
Bach, guanyador dels 
premis literaris Octubre 
i Serra d’Or d’aquell any, 
i el pintor Francana vau 
fer la publicació Les fulles 
vençudes. En què consis-
tia?

T.M.: Això era un llibre 
artístic. Amb el Francana 
hi tenim amistat i li vam 
fer una proposta al Josep 
Ramon Bach, i d’aquí va 
sorgir. No era un llibre 
d’art, un llibre tradicional 
en el qual vas passant les 
pàgines, sinó un llibre artís-
tic. És a dir, un contenidor a 
dins del qual vas dipositant 
petits tresors i el que tu 
vulguis.  

A.B.: Parla’m de la 
teva amistat amb el poeta 
Francesc Garriga Barata 
(1932-2015). Com el vas 
conèixer? 

T.M.: Sempre que 
m’agrada l’obra d’un artista, 
si més o menys està al meu 
abast, procuro conèixer-
lo. Per exemple, abans he 
esmentat l’Iván Zulueta; 
doncs, vaig aconseguir 

anar-lo a visitar a casa 
seva, al País Basc. 
Per tant, en conèixer 
l’obra del Francesc 
Garriga Barata, també 
vaig voler conèixer-
lo a ell personalment. 
M’hi vaig posar en 
contacte, vam que-
dar per trobar-nos i 
aquí va començar tot. 
Amb el pintor Alfons 
Borrell, que també he 
esmentat abans, vaig 
fer igual.

A.B.: I no és peri-
llós això, en el sen-
tit d’admirar l’obra 
d’algú i després, en 
conèixer-lo, tenir 
una decepció?

T.M.: Si a tu 
t’agrada l’obra d’un 
artista, acceptaràs la 
persona que hi ha al 
seu darrere tal com 
és. Sempre s’ha de 
saber separar que una 
cosa és la persona i 
l’altra el que fa com 
a artista.

A.B.:Quins són 
els temes de la poesia 
de Francesc Garriga 
Barata i per què 
t’atrauen?

T.M.: El Garriga escriu 
de la vida. No fa res més 
que escriure de la vida. I 
com que escriu de la vida, 
també escriu de la mort. 
Jo crec que un poema de 
Francesc Garriga Barata és 
l’equivalent a una fotogra-
fia perfecta.

A.B.: I quan Francesc 
Garriga Barata mor l’any 
2015, decideixes impulsar 
la Setmana de Poesia a les 
Cases per homenatjar-lo, 
oi?

T.M.: Sí, aquest cicle de 
recitals poètics en domicilis 
particulars ja va per la seva 
quarta edició. Pel que jo sé, 
i pel que m’han dit, això 
no es fa enlloc més. Tot va 
venir arran de la mort del 
poeta. Penso que una per-
sona no mor del tot men-
tre se la recordi. En canvi, 
quan tothom l’ha oblidada, 
llavors sí que es pot dir 
que és ben morta. Per tant, 
mentre hi hagi algú que 
pensi en ell –que, per sort, 
jo no en sóc l’únic, hi ha 
centenars de persones que 
pensen en ell–, crec que el 
Francesc estarà viu. D’altra 
banda, que vilatans estiguin 
disposats a obrir casa seva 
perquè hi entrin els veïns a 
escoltar poesia, penso que 
és una cosa molt maca. I 
com que la poesia, en gene-
ral, interessa a molt poca 
gent, doncs aquest petit for-
mat funciona molt bé.

A.B.: Una de les darre-

res exposicions teves que 
hem pogut veure a la vila 
va ser del 23 d’abril al 5 
de maig d’aquest, a Ca 
n’Ametller. Es titulava 
“Enquadrant paraules” i 
la crítica va elogiar que, 
tot i la seva senzillesa, 
amagava una profunda 
reflexió existencial. 

T.M.: Sí, no era una 
exposició típica, perquè 
t’obligava a entrar-hi a tra-
vés de la imatge i, al mateix 
temps, a través del text que 
la complementava. 

A.B.: El març del 
2018 vas participar 
a la VII Setmana de la 
Poesia de Sant Feliu de 
Llobregat amb la mos-
tra “Tipografies”, amb 
11 poemes de diferents 
autors, al rebedor de 
l’Ateneu Santfeliuenc. 
Com va sorgir?

T.M.: Vaig fer un cartell 
que posa “tipografies” i lla-
vors vaig proposar a onze 
poetes diferents que crees-
sin un poema que comen-
cés amb una de les onze lle-
tres que configuren aquest 
mot: tipografies. A cada 
poeta li vaig proposar el 
repte de fer un poema amb 
la lletra que jo li enviava. 
L’exposició es va estrenar 
a la llibreria Laie, que està 
ubicada dins del Centre de 
Cultura Contemporània de 
Barcelona (CCCB). I des-
prés ha estat a diferents 
llocs de manera itinerant, 

un dels quals va ser Sant 
Feliu de Llobregat. 

A.B.: No és el primer 
cop que treballes l’obra 
de poetes. L’any 2011 vas 
promoure un homenatge 
per donar a conèixer la 
figura i l’obra de Guillem 
Viladot (1922-1999). Què 
en destacaries d’aquest 
poeta?

T.M.: Era un poeta visu-
al que em tornava absoluta-
ment boig. A part de ser un 
bon novel·lista, feia molt 
bona poesia. No vaig tenir 
l’oportunitat de conèixer-
lo, però sí que vaig fer 
amistat amb la seva vídua, 
i a través del col·lectiu 
d’artistes molinencs ano-
menat Encaix, li vam fer 
un homenatge que es deia 
D’Agramunt a Barcelona, 
que va començar a caminar 
a Agramunt. 

A.B.: Encara existeix 
el col·lectiu d’artistes 
Encaix?

T.M.: El col·lectiu 
Encaix no ha deixat d’exis-
tir. Sempre que pensem 
que algú pot “encaixar” es 
torna a activar el grup. No 
deixa de ser un divertimen-
to. Quan hi ha una cosa 
que pot funcionar, Encaix 
emergeix.

A.B.: Qui són els poe-
tes molinencs vius què 
hem de seguir? 

T.M.: A Molins de Rei 
tenim tres poetes consoli-
dats: la Míriam Cano, l’Es-

Toni Moreno realitzant la 
fotografia que poden veure a 

la part inferior esquerra
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tel Solé i l’Adrià Sàbat. Són 
els tres poetes joves que 
més transcendència tenen 
i que més estan marcant 
el pas.

A.B.: L’any 2015 reu-
neixes 23 artistes i els 
proposes que s’expres-
sin en relació amb l’obra 
del cantautor Raimon. 
El resultat en va ser una 
exposició multidiscipli-
nar, amb videoart inclòs, 
que es va titular “El pas-
sat és demà. Pensant en 
Raimon” i es va poder 
veure a Ca n’Ametller. 

T.M.: Aquesta exposició 
va ser una iniciativa meva, 
no va ser cap encàrrec. El 
cantant Raimon és una de 
les meves grans passions. 
A casa tinc la seva primera 
antologia, publicada per la 
casa Belter, l’any 1981, que 
es titula Totes les cançons: 
en total, 12 discos de vinil. 
L’anècdota és que aques-
ta recopilació va arribar a 
casa meva procedent d’un 
amic, que tenia un amic que 
es va morir, i la vídua li va 
donar perquè volia que el 
tingués algú a qui li agradés 
el Raimon igual que al seu 
marit. Un altre cop, la idea 
de transcendir la mort a tra-
vés del record. Llavors vaig 
pensar que seria bo fer-li 
un homenatge al Raimon 
sense que ell ho sabés i 
absolutament al marge seu. 
I que cada artista fes el seu 
Raimon. D’aquí va néixer 
la idea.

A.B.: L’any 2017 vas 
promoure que Lluís 
Posada i Sento Masià 
fossin nomenats Fills 
Adoptius de Molins de 
Rei. Per què?

T.M.: En Lluís Posada 
és molt més jove que el 
Sento, però fa molts anys 
que viu a Molins de Rei i 
se sent absolutament moli-
nenc. Ho explica a totes les 
actuacions que fa! I en el 
cas del Sento Masià, que 

ja té 79 anys, penso que 
ha estat un referent per al 
munt d’alumnes que ha 
tingut a l’Institut Lluís de 
Requesens. Crec que reco-
nèixer la feina que fa la 
gent, i no oblidar-la, és el 
més maco que es pot fer.

A.B.: Hi ha la imatge 
que l’artista ha de fer les 
seves creacions indepen-
dentment de si agraden 
o no, i que, per tant, està 
per sobre dels reconeixe-
ments. Què en penses?

T.M.: Això va per patis. 
Cada artista té la seva his-
tòria. En el meu cas, quan 
faig una obra, o una col-
lecció de fotografies, el 
que no vull és que deixi 
indiferent. Vull que provo-
qui alguna cosa a qui la 
vegi, independentment que 
agradi o no agradi. A més, 
jo treballo amb imatge i 
la imatge l’has d’ensenyar; 
així és més fàcil que corri i 
es conegui. És diferent de 
la música.

A.B.: Ara que treus 
aquest tema, quina és la 
teva relació amb el món 
de la música?

T.M.: La música m’agra-
da sobre totes les coses del 
món. Tinc una animala-
da de discos a casa i de 
tots els estils! A través de 
revistes com Mondosonoro, 
Rockdelux o Enderrock, 
que avui dia es poden llegir 
per Internet, m’assabento 
de tot el que es fa.

A.B.: Sergi Carós afir-
ma que vas ser tu qui el va 
animar a fer un disc com 
a cantautor l’any 2016 
i també diu que li vas 
“imposar” que en el disc 
cantés dues cançons de 
grups de l’escena musical 
molinenca dels anys 80 
i 90: els Detectors i els 
Edison. Què van repre-
sentar per a tu aquestes 
bandes locals?

T.M.: Són dues de les 
bandes que ho han petat 

més a Molins de Rei. La 
nostra vila té pocs grups que 
hagin tingut transcendència 
fora d’aquí, a excepció dels 
Dracs, encara que la gent 
només coneixia d’ells les 
seves versions. És a dir, 
els esplais i els caus can-
taven “La casa del sol nai-
xent”, però sense saber que 
era una versió dels Dracs. 
Pel que fa als Detectors, 
eren genials! I els Edison 
–que són anteriors– també 
eren molt bons. Van anar 
canviant de nom al llarg 
dels anys: Edison, Edison 
Avenue, Cuidado Cuidado, 
Cristal Oscuro, etc.

A.B.: El micromece-
natge a través d’Internet 
és el futur de l’art, més 
que dependre de subven-
cions i ajuts públics?

T.M.: Els ajuts públics no 
arriben mai –és molt difícil 
accedir-hi– i si mai arriben, 
ho fan a col·lectius i no a 
persones individuals. Penso 
que el suport ideal que hau-
rien de rebre els artistes 
per part dels poders públics 
–ajuntaments i altres admi-
nistracions– són ajuts per 
difondre la seva obra. Que 
hi hagi plataformes de difu-
sió pels mitjans que sigui. 
Que tothom pugui actuar, 
representar, mostrar el que 
fa i que les creacions artís-
tiques voltin, surtin de gira. 
Crec que aquesta és l’ajuda 
que s’hauria de donar. I pel 
que fa al micromecenatge, 
em sembla fantàstic; és una 
manera com una altra de 
poder funcionar i engegar 
projectes. 

A.B.: Així doncs, no es 
pot viure a Catalunya de 
la fotografia artística?

T.M.: No sé si de la 
“fotografia artística” pura i 
dura es pot viure; potser hi 
ha algú que ho pot fer, però 
no ho crec. Hi havia hagut 
alguns moments feliços en 
què exposaves en galeries 
d’art de Barcelona, o en 

altres indrets, i com que hi 
havia diners, la fotografia 
es venia prou bé i semblava 
que en podies viure. Ara, en 
canvi, és bastant complicat 
vendre fotografia a través 
de galeries d’art. Una altra 
cosa és que la gent et cone-
gui i te’n compri de manera 
particular. Però avui, viure 
de la fotografia artística és 
complicat. 

A.B.: Actualment, la 
cultura visual sembla que 
s’està imposant a l’escri-
ta. El públic d’avui prefe-
reix més el plaer sensual 

(imatge, música) que el 
plaer intel·lectual (lectu-
ra)? 

T.M.: Jo crec que tot 
funciona i que pot estar en 
línia. No veig que una cosa 
vagi en detriment de l’altra. 
I que la música entri pels 
sentits –i no s’hagi de fer 
l’esforç intel·lectual de lle-
gir– no vol dir que es pugui 
escoltar de manera banal. 
Hi ha estils de música que 
demanen molta atenció.

A.B.: Moltes gràcies, Toni 
Moreno, per haver-nos con-
cedit aquesta entrevista!
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Vicenç Crous explica que un Stuka alemany va 
ser el que va fer l’atac en picat sobre el pont de 
Carles III. Ell tenia llavors 9 anys i recorda que 
“vàrem veure les bombes com queien i, per cert, 
lluïen que semblaven com si fossin de metall. I, 
de cop i volta, pum… una explosió”.

Eloi Bergadà explica que ell era una mica 
més gran, tenia 14 anys, i ens diu: “vaig poder 
presenciar quan van llençar unes bombes d’avi-
ació al nostre pont. Des de casa es veia l’avió 
que s’anava acostant, fins que en ser a aquella 
alçada, va deixar caure les bombes i l’avió es 
va tornar a enlairar cap al cel. Tot seguit vaig 
sentir el xiulet habitual que fan les bombes quan 
cauen i l’explosió”. El nostre poble va ser atacat 
aquell dia des de l’aire per la Legión Cóndor i 
l’endemà també ho seria per terra.

Lluís Pons explica que una d’aquelles bom-
bes va caure al mig del pont i va fer un gran 
forat a les llambordes, un gran clot, però que 
va ser just al mig de la carretera sobre del pont. 
Es va ensorrar un bon tros de la barana, la part 
mes feble, però l’estructura en si no va rebre 
cap mal. 

Pere Madorell recorda que, aquells dies, a 
prop del dipòsit d’aigua, al camí vell de Santa 
Creu d’Olorda, a l’alçada de l’actual número 11, 
uns soldats van emplaçar una peça d’artilleria, 
un “canonet”. Estava situat on hi ha ara la Llar 
Municipal el Rodó, prop de l’antic ambulatori. 
Era una sola peça de 7,5 mm, “bastant tronada”. 
Els soldats servidors de la peça varen allotjar-se 
molt a prop, a la Torre Groga, propietat d’Enric 
Madorell. 

Mentrestant, els soldats dinamiters allotjats 
a Roses del Llobregat enllestien els preparatius 
per poder situar la trilita i fer volar el pont de 
Carles III. Unes tropes republicanes que varen 
sortir d’aquest poble per la carretera en direcció 
cap a Molins, a mig camí, a l’alçada de la finca 
de can Capellans, just al revolt de la carretera, 
van veure que alguns tancs dels seus ja recula-
ven, juntament amb petites unitats de soldats. 
Llavors va sorgir la contraordre i tots plegats 
feren mitja volta i van tornar enrere. 

El dimecres dia 25 de desembre (Nadal), al 
migdia, les tropes franquistes havien ocupat 
ja Castellbisbal i el Papiol i estaven a tocar de 
Molins de Llobregat. Aquella tarda, els dinami-
ters executaren les explosions de les càrregues 
per fer volar el pont. Era el darrer intent per 

aturar l’avançada cap a Barcelona. La detona-
ció de les càrregues de trilita instal·lades no 
van aconseguir fer caure cap de les arcades, 
sigui perquè la col·locació de les càrregues per 
l’equip de demolició no va ser la correcta, ja que 
es comenta que un dels dinamiters, anomenat 
el Salvadoret, era veí del poble i vivia al carrer 
Torras i Bages, i va fer tot el possible perquè la 
voladura no fos efectiva, o bé per efecte de les 
dues coses, el cas és que la voladura total no es 
va produir. 

Les tropes nacionals, en arribar a dalt del pont 
per la banda dels Quatre Camins, hi varen instal-
lar una bateria de 8,8 mm per disparar i atemorir 
el nostre poble, mentre les tropes passaven el 
pont i entraven a Molins de Llobregat. El poble 
no escapà a l’impacte d’algun d’aquests pro-
jectils disparats des del pont i a cal Santaoliva, 
al carrer Sant Miquel, hi varen causar alguns 
desperfectes. Un segon projectil va impactar a 
la paret mitgera de cal Jan, al carrer Verdaguer 
número 54, encara que no va explotar (avui dia 
encara és visible el forat produït). Un tercer pro-
jectil va ensorrar el balcó d’una casa. Un quart 
va ocasionar una trencadissa de vidres i va fer 
un forat a la teulada d’una altra casa. Un cinquè 

projectil va caure a la plaça de la Bàscula, sobre 
la caseta del pesatge i la va enderrocar, però 
per sort no hi havia ningú als voltants. Un sisè 
projectil va caure a casa de la família Romo, al 
carrer Montserrat, número 25, i va fer un forat 
que va destrossar una habitació sencera. Un altre 
projectil va caure als camps on ara hi ha l’actual 
barri de la Granja sense explotar i va quedar 
sepultat al terra durant 61 anys, fins que va ser 
localitzat el dia 24 de gener del 1999. Els artifi-
ciers de l’exèrcit varen fer explotar el projectil.

Finalment, les tropes nacionals del General 
Franco, integrades per espanyols, moros i també 
alemanys i italians, juntament amb forces moto-
ritzades, varen entrar a  Molins de Llobregat. 
D’aquestes forces, el Primer Tabor de Melilla 
es va dirigir cap a Santa Creu d’Olorda i varen 
descansar davant l’esplanada de la masia de can 
Serra. Des d’allà, pel Tibidabo i Vallvidrera, 
varen caure sobre Barcelona.

Pere Madorell explica que les tropes varen 
entrar pel pont del riu i la carretera general cap 
al poble, però no va ser una entrada triomfal, 
ni molt menys: la gent no els aclamava ni els 
aplaudia; res de res, en absolut. La gent del 
poble estava amb temor.

Vicenç Crous explica que, passada la incer-
tesa del primer moment, els veïns van sortir als 
carrers. Al carrer Major, els infants varen quedar 
impactats de veure desfilar tropes tan ben uni-
formades, amb aquell corratjam, aquelles ban-
deres i la música. Les tropes pujaven amunt cap 
a la plaça de l’Ajuntament i, mentre passaven, 
obligaven els veïns a alçar el braç dret amb la 
mà estirada. Una colla de nens situats davant de 
l’estanc de cal Pagès van començar a imitar els 
grans i a saludar ells també amb el braç enlaire. 
Anaven passant les motos i els camions i crida-
ven l’atenció aquells soldats alemanys amb els 
seus cascos i, sobretot, aquella fatxenderia dels 
oficials i l’extravagància dels moros i les seves 
gel·labes, així com també els components de la 
Legión Cóndor.

Josep Font explica que va quedar sorprès en 
veure que al balcó de l’Ajuntament ja onejava 
la bandera espanyola i la de la Falange, i que 
sortiren als carrers els primers molinencs dis-
fressats amb camises blaves i boines vermelles. 
No comprenia com alguns tenien la barra de 
portar-les.

Vicenç Joan Camps

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

Interior de l'antiga església, enderrocada

El mes de desembre es va complir el 48è aniversari 
de la desaparició del nostre pont del riu, després 
d’haver estat 204 anys donant servei.

Aquesta és la cronologia dels principals fets que 
varen començar la nit del 5 al 6 de desembre de 

l’any 1971, quan es va produir el primer 
esfondrament: un pilar i dues arcades.

El dissabte 18 de desembre es va 
inaugurar un pontó provisional construït 
uns metres més avall, fet amb uns grans 
tubs a la base perquè hi poguessin circu-
lar vehicles i vianants, que consistia en 
quatre carrils i dos vorals.

El divendres 31 de desembre, després 
d’uns altres forts aiguats que varen pro-
vocar una forta crescuda del cabal del 
riu, es va produir el segon esfondrament 

amb dos pilars i dues arcades més, així com la 
destrucció del pontó provisional construït 13 dies 
abans.

El dilluns 10 de gener de l’any 1972, va 
començar la construcció d’una passarel·la militar 

feta sobre unes barcasses per enginyers i soldats 
de l’exèrcit perquè només poguessin creuar el riu 
Llobregat els vianants.

El dissabte 19 de febrer es va inaugurar el pontó 
provisional, fet de manera més consistent que 
l’anterior i més elevat sobre el nivell de l’aigua, 
el qual constava de quatre carrils (dos per banda). 
Es va construir en només 45 dies. Aquest va ser el 
definitiu pas provisional mentre van durar les obres 
de construcció de l’actual pont.

El nou pont, anomenat del "Generalísimo", es va 
inaugurar el dilluns 18 de desembre de l’any 1972. 

Les obres de la seva construcció varen començar 
el dia 15 d’abril i les varen finalitzar en un temps 
bastant curt: només vuit mesos.

Vicenç Joan Camps

Esfondrament i enderroc del pont de Carles III
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Incentivar l’ús del trans-
port públic a través d’una 
gamma de títols més sim-
plificada, de manera que 
les persones usuàries més 
habituals siguin les més 
afavorides, és l’objectiu 
del nou Sistema Tarifari 
Integrat del transport públic 
de l’àrea de Barcelona per 
al 2020.

Amb el nou model tarifa-
ri s’incrementa el preu dels 
títols d’ús més esporàdic 
(bitllet senzill, T-Casual, 
T-Dia) i es redueix al vol-
tant d’un 25% el dels títols 
d’ús més habitual o con-
tinuat (T-Usual, T-Grup, 
T-Jove...).

Destaca la creació 
de quatre nous títols: la 
T-Usual, que substitueix 
la T-Mes; la T-Casual, 
que substitueix la T-10; la 
T-Grup i la T-Familiar. 

La T-Usual, pensada 
per als usuaris que utilitzen 
el transport públic habi-
tualment, permet viatges 
il·limitats durant 30 dies 
consecutius a partir de la 
primera validació i és de 
caràcter unipersonal. El seu 
preu és un 25% més barat 
que la T-Mes; la targeta 
d’una zona tindrà un cost 
de 40 €. 

La T-Casual està des-
tinada a les persones que 
utilitzen el transport públic 
amb menys freqüència. 
Aquest nou títol uniperso-
nal permet fer 10 viatges 
durant un any per 11,35 
€, un preu que s’encareix 
respecte a la T-10, que era 

multipersonal i costava 
10,20 €.  

La tercera targeta de 
nova creació aquest 2020 
és la T-Grup, un títol mul-
tipersonal pensat per a l’ús 
ocasional per part de grups 
escolars o esportius que 
es desplacen en transport 
públic per la regió metro-
politana de Barcelona. 
Permet fer 70 viatges en 30 
dies i té un cost de 79,45 
euros per a una zona. 

Una setmana després de 
l’anunci de les tres noves 
targetes esmentades i com 
a resposta a les reiterades 
queixes dels usuaris per la 
impossibilitat que diver-
ses persones utilitzessin 
la T-Casual, l’Autoritat 
del Transport Metropolità 
(ATM) anunciava la crea-
ció d’una nova targeta, la 
T-Familiar, una targeta 
multipersonal pensada per 
a famílies o petits grups 
que permet fer 8 viatges. 
Tindrà una validesa de 30 
dies i un preu de 10 € per a 
una zona. La T-Familiar no 
començarà a funcionar fins 
a l’1 de març del 2020, per-
què les famílies que ara 
tenen T-10 la podran 
seguir utilitzant fins ales-
hores de forma multiper-
sonal. D’aquest títol se’n 
podran beneficiar famí-
lies d’un màxim de quatre 
membres, perquè a partir 
de les unitats familiars de 
cinc membres, ja es passa 
a títols de família nom-
brosa.

Es manté la T-Jove, 

un títol personalitzat que 
permet viatges il·limitats 
durant 90 dies consecutius 
per a persones menors de 
25 anys i redueix el seu 
preu en un 25%: 80 € per 
a una zona. També conti-
nua vigent la targeta gra-
tuïta T-16 per als menors de 
16 anys. Fins ara, la T-16 
tenia un cost d’emissió ini-
cial de 35 euros, però des 
de l’1 de gener de 2020 és 
totalment gratuïta, ja que 
passa a un cost zero des de 
la primera expedició.

Pel que fa a la gamma 
de títols de tarifació social, 
es mantenen els títols FM/
FN per a famílies monopa-
rentals i nombroses, amb 
una reducció del preu d’un 
25% de mitjana, excepte 
l’abonament trimestral, 

que s’elimina. També es 
manté la bonificació de 
la T-Usual per a persones 
en situació d’atur, títol 
que es congela amb un preu 
de 9,95 €.

La T-Dia, amb viatges 
il·limitats durant 24 hores, 
que costava 8,60 € per a 
una zona tarifària, passarà 
a valer 10,50 €. La T-Aire, 
pensada per a dos viatges 
integrats en dies d’episodis 
declarats de contaminació 
ambiental amb restricció de 
trànsit, tindrà un preu de 
2,05 € per a una zona. 

Continuarà en vigor 
la T-Verda, gratuïta i amb 
viatges il·limitats durant 
tres anys per a persones 
que hagin desballestat el 
seu vehicle privat conta-
minant i hagin renunciat 

a comprar-ne cap més en 
tres anys.  

El preu del bitllet senzill 
per a una zona s’incrementa 
20 cèntims i passa de 2,20 a 
2,40 €. El bitllet senzill 
Aeroport L9 Sud valdrà 
5,15 €.

A la presentació dels 
nous títols de transport per 
al 2020, el vicepresident 
de Mobilitat, Transport i 
Sostenibilitat de l’AMB, 
Antoni Poveda, emmarcava 
aquesta transformació del 
sistema tarifari com un pas 
més per seguir facilitant a 
la ciutadania alternatives 
davant l’entrada en vigor, 
l’1 de gener de 2020, de 
la ZBE Rondes de BCN, 
que restringeix la circulació 
dels vehicles més contami-
nants de dilluns a divendres 
laborables, de 7 a 20 hores.

D’altra banda, Poveda 
comentava que “estem 
pendents de recursos de 
l’Estat per poder fer front 
a inversions necessàries 
i poder continuar millo-
rant i ampliant l’oferta de 
transport públic”.  

La transformació del sis-
tema tarifari es fa pensant 
en els canvis que incorpo-
rarà la futura T-Mobilitat, 
que representarà la digi-
talització dels títols de 
transport amb una tarifació 
que tindrà en compte els 
quilòmetres recorreguts i 
la recurrència. Està previst 
que entri en funcionament 
l’1 de gener del 2021.

Ara només falta que els 
trens arribin a l’hora...

Noves tarifes per al transport públic de l’àrea de Barcelona
Els títols del 2020 afavoreixen els viatgers habituals, amb la nova T-Usual, 

però penalitzen els usuaris més esporàdics
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L’IBI, l’impost de béns 
immobles, és la taxa prin-
cipal que gestiona un ajun-
tament i de la qual extreu 
la major part d’ingressos. 
Amb vista a l’any vinent, 
aquest tribut augmentarà a 
les llars un 0,8%, coincidint 
amb l’increment de l’IPC. 
En altres àmbits, però, 
l’augment serà superior. 
És el cas de la indústria i 
el comerç, on s’apuja un 
1,08%, o a l’hostaleria, on 
s’incrementa un 1,53%. El 
2020, l’impost també pre-
sentarà alguns canvis. El 
principal és que augmen-
tarà el topall en les bonifi-
cacions a les famílies nom-
broses que només tinguin 
un habitatge. També es 
bonificarà l’IBI a les llars 
que hagin instal·lat sistemes 
per a l’aprofitament tèrmic 
o elèctric i que generin un 
mínim del 30% de la despe-
sa energètica. Aquesta boni-
ficació s’aplicarà durant 5 
anys i variarà d’acord amb 
el tipus d’immoble (20% en 
habitatges unifamiliars, 5% 

en habitatges plurifamiliars 
i 30% en negocis). A més, 
s’aplicarà un recàrrec del 
50% en els pisos desocu-
pats des fa un mínim de 2 
anys.

L’impost per cons-
truccions, instal·lacions 
i obres augmenta un 4%. 
S’estableix, però, una boni-
ficació del 80% en l’impost 
de rehabilitació d’aquells 
habitatges que s’hagin llo-
gat per a un mínim de 5 
anys a través de la Borsa de 
Mediació Social de l’Ajun-
tament.

Altres serveis que s’en-
cariran són la zona blava, 
que pujarà un 0,4%, i l’ac-
cés a la piscina munici-
pal, que costarà un 0,8% 
més. Es crearan també dues 
noves taxes: una per a fuites 
al clavegueram i l’altra per 
als contraguals, les zones 
de la carretera on habitu-
alment es podria aparcar, 
però que es reserven davant 
d’un gual perquè els cotxes 
puguin fer les maniobres 
per fer-ne ús. 

No tot seran increments. 
A banda de les bonificaci-
ons a l’IBI i a l’impost de 
reformes, també n’hi haurà 
en l’ús de la deixalleria (que 
s’ampliarà fins al 35%), 
en els canvis de titularitat, 
traspàs i cessió dels nego-
cis del Mercat Municipal 
i en la taxa d’activitats en 
els casos també de canvi 
de titularitat o bé ús de la 
xarxa Reempresa.

Una de les principals 
novetats és la nova taxa per 
a la celebració de matrimo-
nis civils. A partir d’ara, 
casar-se a la sala de plens 
de l’Ajuntament i a Ca 
n’Ametller costarà 100€. 
En el cas d’optar pel pati, 
la boda tindrà un cost de 
300€. El preu serà inferior 
si un dels dos contraents 
està empadronat a la vila. 
Concretament, pagarà 10€ 
per casar-se a la sala de 
plens o a Ca n’Ametller i 
150€ per fer-ho al pati.

Redacció

Les ordenances fiscals 
s’incrementen un 0,8% el 2020

L’augment es correspon amb l’IPC català 
del juliol de 2019, de manera que els tributs 

no s’apugen en general per sobre del que 
ho ha fet el nivell de vida a Catalunya

L’Ajuntament de Molins 
de Rei, la Diputació de 
Barcelona i el BBVA han 
signat un crèdit per valor 
de 2.175.000 euros per al 
període 2019-2020.

Segons han indicat 
fonts municipals, aquests 
diners serviran per finan-
çar el pressupost d’inver-
sions del 2019. Dels diners 

sol·licitats en el crèdit, 
1.406.749,87 euros seran 
per a les obres de l’avingu-
da de Barcelona, 250.000 
euros per a pressupostos 
participatius,  105.000 eu-
ros a millora en l’àmbit 
públic, 102.744,18 euros a 
millores dels edificis dels 
centres educatius i 90.000 
euros a les obres d’adequa-

ció de l’entorn del riu.
El crèdit concedit forma 

part del Programa de Crèdit 
Local, pel qual es permet 
als ajuntaments i entitats 
municipals descentralit-
zades reduir els costos 
financers dels préstecs dels 
municipis destinats a noves 
inversions. 

Redacció

L’Ajuntament rep un crèdit de la 
Diputació de Barcelona de 2.175.000 euros

La regidora del Partit 
Socialista Laia Castellana 
ha renunciat al càrrec 
només cinc mesos després 
d’haver-ne pres possessió. 
Ho ha fet per motius per-
sonals en haver trobat una 
feina en el sector privat 
que és incompatible amb 
les responsabilitats assoli-
des en el consistori, segons 
va explicar l’alcalde, Xavi 
Paz, en el Ple del passat 
mes de desembre, en el qual 
es va comunicar la renúncia 
de Castellana.

Laia Castellana era 

regidora d’Assumptes 
Europeus, Salut Pública, 
Joventut, barri Centre i 
Riera Bonet. La substituirà 
Esther Espinosa, que ja va 
ser regidora del consistori 
en una etapa anterior. 

La dimissió de Castellana 
és la segona que es produeix 
en aquesta legislatura, des-
prés de la d’Eva Folquer, 
de Junts per Molins, que va 
renunciar a finals de setem-
bre per desavinences amb 
el seu partit.

Redacció

La regidora socialista Laia Castellana renuncia al càrrec
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L’Ajuntament ha posat en 
marxa 33 horts urbans per-
què els vilatans en puguin 
fer ús i amb aquest objectiu 
va obrir una convocatòria 
que es va tancar el pas-
sat 31 de desembre. Per 
accedir-hi, calia ser major 
d’edat i estar empadronat 
a Molins de Rei des de fa, 
com a mínim, dos anys. I, 
per tal de garantir l’accés a 
tothom, es van establir fins 
a 5 perfils diferents: homes 
i dones, menors de 35 anys, 
majors de 35 anys, jubilats 
i jubilades, persones deri-
vades de Serveis Socials i 
associacions i entitats. 

Les persones benefi-
ciàries gaudiran d’una 
parcel·la individual de 50 
metres quadrats per a un 
període de 2 anys, que 
es podrà prorrogar fins a 
un màxim de 2 anys més. 
Durant aquest temps, els 
usuaris hauran de destinar la 
producció de l’hort exclusi-
vament a l’autoconsum i 
hauran de pagar 75 € anuals 
pel consum de l’aigua. 
La posada en marxa dels 
horts urbans ha suposat una 
inversió pública de prop de 
50.000 €.

Redacció

La multinacional dane-
sa DSV, especialitzada en 
transport i logística, serà la 
primera empresa  a instal-
lar-se en el nou Polígon 
Industrial de Les Llicorelles, 
situat a la zona de la Riera 
del Molí. Es calcula que 
la companyia podria donar 
feina a prop de 200 per-
sones. 

El Ple de setembre va 
donar llum verda a aquest 
nou polígon amb l’aprova-
ció del Pla parcial urbanístic 
d’aquest sector industrial, 
que es preveu desenvolupar 
al llarg del 2020. El docu-
ment inicial ha incorporat 
una sèrie de recomanaci-
ons per part de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de 
la Generalitat i de diverses 
organitzacions, sobretot de 
caràcter ambiental, atesa 
la seva proximitat al Parc 
Natural de Collserola, entre 
les quals destaca la preser-
vació de les zones agrícoles 
del voltant de la riera de 
Vallvidrera, de manera que 
se li amplia l’àrea de pro-
tecció. El Pla parcial urba-
nístic de Les Llicorelles va 
ser aprovat amb els vots a 
favor del PSC, Junts per 

Molins i ERC, i les abs-
tencions de la CUP, Molins 
en Comú, Molins Camina i 
Ciutadans.

En una roda de prem-
sa conjunta entre l’Ajunta-
ment i Goodman, l’empresa 
inversora va assegurar que 
la instal·lació de la indús-
tria logística farà possi-
ble millores de mobilitat i 
mediambientals a la vila, i 
va posar com a exemples 
la reforestació del Parc de 
Collserola, la recuperació 
de la riera, una nova roton-
da (que permetrà fer un 
canvi de sentit i que en un 
futur servirà per connec-
tar la vila amb el Papiol), 
un nou carrer que donarà 
accés directe a la parcel·la 
industrial i un nou camí 
que portarà a la masia de 
can Rabella. El projecte, a 
més, suposarà un augment 
del terreny públic, ja que es 
guanyarà una parcel·la per 
a equipaments. De fet, dels 
209.660,46 metres quadrats 
de superfície, l’Ajuntament 
disposarà del 65% del sòl 
públic. El pressupost d’exe-
cució de les obres ascendeix 
a 7.978.092,25 euros.

Redacció

Se cedeixen els primers horts 
urbans per a l’autoconsum

L’operador logístic danès DSV, 
primer veí de Les Llicorelles

L’Associació per a la 
Promoció del Transport 
Públic (PTP), la Federació 
d’Associacions de Veïns i 
Veïnes del Baix Llobregat 
(FavBaix) i el sindicat 
CC.OO. han iniciat la cam-
panya “Volem el Trambaix al 
Pla” amb l’objectiu d’exigir 
a l’Administració la con-
nexió en tramvia entre Sant 
Feliu de Llobregat i Molins 
de Rei a través del Polígon 
el Pla. Aquestes entitats 
reclamen que l’extensió 
del Trambaix estigui 
inclosa en el Pla Director 
d’Infraestructures (PDI) 
2021-2030 de l’Autoritat 
del Transport Metropolità 
(ATM). 

El soterrament de les 
vies del tren a Sant Feliu de 
Llobregat –obra que es va 
començar a reclamar durant 
els anys setanta del segle 
passat i que aviat s’ha de 
dur a terme– farà possi-
ble que el Trambaix arribi 
al centre de la capital del 
Baix Llobregat l’any 2024. 
Després d’aquesta primera 
fase d’ampliació del reco-
rregut del tramvia, la idea de 
l’Administració és allargar-
lo fins a Sant Vicenç dels 
Horts, passant per Molins 
de Rei. D’aquesta manera 
el Trambaix es connectarà 
amb la línia Llobregat-
Anoia dels Ferrocarrils de 
la Generalitat (FGC).

Les entitats que han 
impulsat la campanya 
“Volem el Trambaix al Pla” 
proposen que el traçat del 
tramvia entre Sant Feliu 
de Llobregat i Molins de 
Rei s’efectuï travessant el 
Polígon el Pla i no seguint 
el traçat de la N-340, tal 
com es contemplava en 
el projecte inicial. El nou 

recorregut disposaria de 
quatre parades: dues, situa-
des al mateix polígon; una, 
a l’entrada de Molins de 
Rei i una quarta, al barri del 
Canal –a prop de l’Escola 
d’Adults–, la qual hauria 
de permetre als usuaris 
connectar amb el servei de 
Rodalies de Renfe a través 
de l’illa per a vianants que 
s’habilitarà al carrer Folqué 
i a la plaça de la Bàscula, 
ara en construcció. Per a 
més endavant, també dema-
nen desenvolupar el pro-
jecte, previst al PDI, sobre 
la prolongació del tramvia 
fins a l’estació de Quatre 
Camins dels Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya 
(FCG), situada a Sant 
Vicenç dels Horts.

Ja l’any 2015, el grup 
municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds (ICV) de 
Molins de Rei, juntament 
amb les candidatures eco-
socialistes de Sant Feliu de 
Llobregat, Sant Vicenç dels 
Horts i Pallejà, demanava la 
modificació del traçat ini-
cial del Trambaix marcat al 
PDI 2011-2020 –que en el 
cas de Molins de Rei supo-
sava fer passar el tramvia 
per la carretera– i acordar 
un nou recorregut que pas-

sés pel barri del Canal.
Les tres organitzacions 

que encapçalen la campa-
nya “Volem el Trambaix 
al Pla” consideren que el 
traçat proposat, travessant 
el Polígon el Pla, signifi-
caria una millora per als 
milers de treballadors del 
polígon. Amb aquesta 
petició pretenen promoure 
molt més ús del transport 
públic al Baix Llobregat i 
així contribuir a la millora 
de la qualitat de l’aire i a 
reduir el soroll, prevenir els 
accidents de trànsit, garan-
tir un transport accessible 
per a tothom i millorar la 
imatge del polígon, fent-
lo més atractiu per captar 
noves empreses i retenir les 
que hi ha ara.

Les entitats responsables 
de la campanya han obert 
un web, www.volemeltram-
baixalpla.org, que ha de 
ser un espai d’informació 
i difusió de la proposta. 
Tant de manera virtual com 
de manera presencial, pre-
tenen dur a terme una reco-
llida de signatures entre la 
ciutadania i els treballadors 
del Polígon el Pla per donar 
suport a la iniciativa. 

Romà Català

Un grup d’associacions ciutadanes reivindica 
l’arribada del Trambaix a Molins de Rei 

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa
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El sorteig de la Grossa de 
Nadal, celebrat el 22 de 
desembre, ha deixat un total 
de 56.000 euros en premis 
gràcies als dècims venuts a 
les administracions de lote-
ria de la vila. 

En concret els núme-
ros guardonats han estat el 
2.066, el 22.033, el 22.510, 
el 22.662, el 25.850, 
el 86.005, el 94.965 i el 
96.922. 

Redacció

La Grossa de Nadal deixa un 
total de 56.000 euros a la vila

Per tal de millorar la circulació de vehicles, que diàriament 
és molt intensa en el Polígon Industrial el Pla, s’ha cons-
truït una nova rotonda a la cruïlla dels carrers de Miquel 
Torelló i Pagès i del Llobregat. Aquest indret s’ha convertit 
en una de les entrades de la població. 

Vicenç Joan Camps

Nova rotonda a Molins de Rei

Molins de Rei ja té un Pla 
d’Acció de les Persones 
Grans que pretén millorar 
i mantenir la qualitat de 
vida i/o autonomia de les 
persones de més edat de la 
vila. El Pla, que ha comptat 
amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona i 
l’Associació Siena, es va 
iniciar el 2017 i hi han 
participat nombroses per-
sones grans del municipi, 
les aportacions dels quals 
han ajudat a identificar 

les necessitats d’aquest 
col·lectiu. 

Una de les actuacions 
més immediates serà preci-
sament la creació del Fòrum 
de l’Envelliment Actiu, un 
espai de debat, reflexió i 
propostes per treballar en 
la millora de la qualitat de 
vida de les persones grans 
del municipi.

El Pla inclou tres eixos 
bàsics: l’accessibilitat a 
una vila amable, la par-
ticipació com a forma 

d’empoderament de la 
gent gran i l’atenció a les 
persones grans mitjançant 
l’ampliació de serveis com 
els d’atenció domiciliària. 

El Pla es va presentar 
públicament el passat 18 
de novembre a La Gòtica 
i va comptar amb la parti-
cipació, entre d’altres, de 
Jessica Revestido, regi-
dora de Gent Gran; Josep 
Muñoz, gerent de l’Àrea 
de Benestar Social de la 
Diputació de Barcelona, 
i Xavi Paz, alcalde de la 
vila.

Redacció 

El Pla d’Acció de les Persones 
Grans fa les primeres passes

El Grup de Teatre Filagarsa 
ha començat a recollir els 
primers premis amb el seu 
darrer muntatge, el musical 
El Gran  Somni.

En concret, en el Concurs 
de Teatre Amateur de Santa 
Coloma de Queralt, el grup 
molinenc va aconseguir 6 
guardons, tots primers pre-
mis, entre els quals el de 
Millor Obra. Amb aquest 
resultat es proclamaven 
guanyadors absoluts del 
certamen. També van rebre 
els primers premis a la 
Direcció, Votació Popular, 
Escenografia, Actor 
Principal (Romà Ferruz) i 
Actor de Repartiment (Elias 
Orri). 

A la 43a edició del 

Concurs de Teatre de 
Piera, El Gran Somni 
va rebre cinc premis: en 
concret, el primer lloc 
en Presentació Escènica, 
Actriu de Repartiment 

(Mercè Álvarez) i Actor 
de Repartiment (Elias 
Orri), a banda del tercer 
premi de Grup i el tercer de 
Direcció.

Redacció

El Gran Somni dona els primers premis a Filagarsa
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L’Àmbit de Cultura de 
Comissions Obreres 
(CCOO) del Baix Llobregat 
i la Fundació Cipriano 
Garcia està desplegant una 
sèrie d’activitats que pre-
tenen transmetre coneixe-
ment de la memòria històri-
ca, així com desenvolupar 
consciència solidària i fra-
ternitat entre els pobles.

Durant el mes de novem-
bre s’han desenvolupat una 
sèrie d’activitats educatives 
al voltant de l’exposició 
“La maternitat d’Elna”, 
elaborada per la Fundació 
Cipriano Garcia, en col-
laboració amb els instituts 
Bernat el Ferrer i Lluís de 
Requesens.  

L’exposició, força 
impactant per als alumnes, 
ha estat instal·lada en el 
vestíbul dels centres. En 
el cas de l’Institut Bernat 
el Ferrer, a més, s’ha tre-
ballat específicament amb 
els alumnes de 4t d’ESO 
en un projecte comú sobre 
“Els refugiats”. L’últim 
dia al centre, aquests grups 
d’alumnes i professors van 
poder gaudir d’un recital 
del poeta Esteve Bosch 
de Jaureguizar, que il-
lustrà amb els seus versos 
els peus de fotografia de 
l’exposició. En aquest acte 
final es va poder compartir 
entre els presents l’expe-
riència. Ràdio Molins de 
Rei se’n va fer ressò amb 
una entrevista a tres noies 
que hi van participar, una 
professora cap del departa-
ment i un professor jubilat 
de CCOO que ha elaborat 

materials i ha estat l’in-
troductor d’aquesta eina 
didàctica que completava el 
projecte educatiu preparat 
pel centre. 

A l’Institut Lluís de 
Requesens l’exposició 
també es va instal·lar al 
vestíbul  i diversos grups 
d’ESO i Batxillerat la van 
poder treballar en disposar 
de materials didàctics i acti-
vitats d’aprenentatge, entre 
les quals un audiovisual, 
vinculades al currículum i 
elaborades per la Fundació 
Cipriano Garcia i Pau i 
Solidaritat.

Tant en un institut com 
en l’altre, una de les activi-
tats que organitzen periòdi-
cament segons el curs esco-
lar és la visita a la població 
d’Elna, on hi ha un lloc 
de Memòria, just a la casa 
on va estar instal·lada La 
Maternitat d’Elna. 

CCOO i la Fundació 
Cipriano Garcia, amb la 
col·laboració de l’Ajun-
tament de Molins de Rei, 
oferirà una nova activitat 
de Memòria  molt interes-
sant per a la ciutadania: 
l’exposició “República. 
Valors republicans, valors 

de futur”. L’acte inaugural 
serà el dijous  13 de febrer 
a la Federació Obrera. 

La conferència inaugu-
ral anirà a càrrec de la Dra. 
Paola Lo Caccio, profes-
sora d’història contempo-
rània de la Universitat de 
Barcelona, i l’acompanya-
ran José Mª Romero, secre-
tari general de CCOO del 
Baix Llobregat, i l’alcalde, 
Xavi Paz.

També estan programa-
des visites escolars, especi-
alment per als alumnes de 
Batxillerat d’ambdós ins-
tituts de Molins de Rei, ja 
que, a efectes curriculars, 
coincideix el contingut de 
l’exposició amb les unitats 
de la matèria d’Història. 

La voluntat de l’Àmbit 
de Cultura de CCOO i la 
Fundació Cipriano Garcia 
és anar col·laborant amb els 
centres educatius i culturals 
de la vila, més enllà de la 
seva activitat sindical, per 
tal de difondre el valor de 
la Memòria i els valors de 
llibertat, igualtat, solidaritat  
i fraternitat.

Carles Martínez Riba

Comissions Obreres transmet la memòria 
històrica als alumnes dels instituts de la vila

L’Assemblea de Molins en 
Comú, celebrada el passat 
mes de desembre, va rati-
ficar l’actual Executiva de 
la formació i va aprovar les 
bases polítiques de treball 
per als propers mesos. 

L’Executiva que lidera 
Molins en Comú està enca-
pçalada pel regidor del par-
tit en el consistori, Gerard 
Corredera, i per Susana 
Canet i Jordi Pedrol com 
a coordinadors. La resta de 
l’Executiva la formen Paula 
B. Magriñà, Fran Conde, 
Laura Duran, Mireia Farré, 
Carlos G. Vera, Cinta Daudé 
i Santi Moreno.

En un comunicat de 
premsa de la formació s’in-

dica que l’equip directiu 
“s’ha compromès a realit-
zar les seves trobades de 
forma oberta i a dissenyar 
la nova estratègia política 
per ampliar la seva activi-
tat vilatana i institucional a 
l’Ajuntament”, alhora que 
“vol reforçar i consolidar 
l’organització en l’àmbit 
local i seguir fent oposi-
ció constructiva i activa a 
l’Ajuntament”. El comuni-
cat conclou afirmant que 
“volen ser referència de la 
política municipal, ara a 
l’oposició, però amb voca-
ció de govern a futur”.

Redacció

Molins en Comú ratifica 
la nova Executiva local

Ja ha començat la segona 
fase de millora del camí 
del riu de Molins de Rei. 
Amb l’adequació de 3 qui-
lòmetres i mig del camí es 
pretén apropar el riu als 
molinencs, millorar la con-
nexió natural entre la vila i 
el riu, i potenciar la recupe-
ració natural d’aquest espai 
fluvial per tal d’afavorir-ne 
la biodiversitat. Per aconse-
guir-ho es condicionaran els 
ferms que estan deteriorats, 

es gestionarà el desguàs de 
l’aigua provinent del reg 
i la pluja, i es millorarà 
l’entorn. 

El nou camí tindrà una 
banda rodada de 3 metres 
amb un pendent d’un 2% 
cap al Llobregat, que redu-
irà els moviments de terres. 
A més, es construirà una 
cuneta verda en ambdós 
marges que recollirà l’aigua 
de la pluja, cosa que facili-
tarà el desenvolupament de 

comunitats vegetals pròpies 
de vores fluvials. També es 
crearan espais singulars on 
el camí sigui més ample, 
que incrementaran la bio-
diversitat del riu i, a més, 
seran espais de descans que 
disposaran de zones d’om-
bra.

Aquestes actuacions se 
sumen a les que es van 
portar a terme a la primera 
fase. Entre l’abril i l’agost 
del 2015 es va unificar 

l’amplada del camí amb un 
banda rodada de 3,5 metres 
i es va construir una cuneta 
verda permeable i amb més 
capacitat des de la vora fins 
a prop del riu. D’aquesta 
manera, es va millorar el 
drenatge de l’aigua i es va 
potenciar la integració pai-
satgística.  

Ara, amb aquesta sego-
na actuació, es completa 
l’adequació de tot el front 
fluvial de Molins de Rei i 
del camí que va des de la 
riera de Vallvidrera fins al 

límit de terme municipal, 
on hi ha el gual inundable 
que connecta ambdós mar-
ges del riu Llobregat. 

En total, el camí pacifi-
cat sumarà més de 30 quilò-
metres a cada banda del riu 
Llobregat. Les obres, que 
suposaran una inversió de 
360.000 €, han estat cofi-
nançades entre l’Ajunta-
ment i l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, i es preveu 
que finalitzin l’abril del 
2020.

Redacció

El riu Llobregat, més a prop
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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

Potser no és la idea més 
feliç que he tingut atesa la 
gran quantitat d’articles en 
tots el mitjans, però és tan 
temptador! Per altra banda, 
no es tracta de voler ser 
original, però, tot i coin-
cidir força amb bona part 
d’ells, he trobat a faltar 
sèries importants per a mi 
en aquests períodes que 
no vull deixar d’esmentar. 
La idea és només referir-
me a sèries que he pogut 
veure, tot i que signifiqui 
excloure’n algunes que 
segurament la majoria de 
persones sí que ha vist, com 
podria ser l’estrany feno-
men de La Casa de Papel, 
que no he vist, tot i la insis-
tència del meu fill.

Les cinc sèries o tempo-
rades d’una sèrie, segons 
els casos, que aquest any  
m’han ajudat a fugir més 
de la pornografia togada i 
política que ens ha envoltat 
(i que malauradament sem-
bla lluny de parar), ordena-
des alfabèticament,  són les 
següents:

After Life, la nova sèrie 
de Ricky Gervais per a 
Netflix que ja vàrem comen-
tar fa uns mesos, segueix 
entre les meves preferides 
de tot l’any. Una dissecció 
precisa (i preciosa) del dol 
i de com tractar d’abraçar 
novament la vida- “(...) no 
pots canviar el món, però 
sí canviar-te a tu mateix; de 
fet, jo vull intentar-ho, ja 
que estic viu (...)”. Què més 
es pot dir?

Chernobyl, una minisèrie 
de factura impecable i sor-

prenentment rigorosa sobre 
els fets del 26 de abril de 
1986, una de les pitjors 
catàstrofes nuclears de la 
història. Plantejada com 
un thriller i amb uns Jared 
Harris (el recordat finan-
cer de Mad Men), Stellan 
Skarsgård (El indomable 
Will Hunting) o Emily 
Watson (Kingsman: el cír-
culo de oro), espectaculars, 
és l’enèsima  demostració 
que la majoria dels polítics 

“convencionals” que pro-
dueix el sistema, no tenen 
prou preparació per decidir 
segons què. El mal és que 
ho paguem tots. 

Fleabag, aquesta noia 
és sorprenent. La sèrie 
de Phoebe Waller-Brigde 
i Vicky Jones es mereix 
tots els premis (un total de 
tres enguany). Només cal 
veure l’instant en què la 
nostra protagonista trenca 
l’anomenada quarta paret 
per interpel·lar-nos amb un 
“Hola, tu. Soc tota aques-
ta merda que penses i no 
dius”. Un recurs que en una 
sèrie com aquesta, dispo-
sada a girar el mitjó de la 
gatamoixeria i el tòpic gas-
tat –tan habitual en el gène-
re de la comèdia romànti-
ca–, encaixa com anell al 
dit. Fleabag aconsegueix 
confrontar-nos amb el nos-
tre costat més visceral i 
reactiu, aquell que qui més 
qui menys reprimeix darre-
re la pàtina de civilització, 
l’amor ben portat i la con-
vivència entre congèneres 
a fi d’evitar l’extermini de 
l’espècie, o, dit d’una altra 
manera: cada vegada que 
aquesta noia ens mira –i 
quina mirada!– i despulla 
els seus pensaments o inte-
rioritats, quedem irremeia-
blement retratats. Encara 
que ens foti, tots som una 
mica Fleabag i no cal rascar 
gaire per comprovar-ho.  

Years & Years, de Russell 
T. Davies per a HBO, són 
figues d’un altre paner, tot 
i que no és tan rodona com 
les anteriors i que potser 
la podria haver substituït 
per la segona temporada de 
Killing Eve dins d’aquestes 
cinc, que també ho mereix. 
Com sabeu, és una sèrie 
de sis episodis inquietant i 
tan real avui com en aquest 
possible futur ombrívol que 
presenta. Podria dir que 
Years & years és el que 
Black Mirror ha deixat de 
ser.

Per acabar el repàs de 
l’any he escollit  Watchmen 
(HBO), sobre la mítica 
novel·la gràfica d’Alan 
Moore, una obra d’art indis-
cutible de la novel·la gràfi-
ca, de la qual deriva i suma 
la capacitat del showrun-
ner Damon Lindelof (Lost, 
The leftovers) per construir 
arquitectures narratives 
al·lucinants i visualment 
impactants, tan creatives 
com estimulants, però, 
això sí, un  xic complica-
des de seguir segons com. 
Segurament no és per a tots 
els públics.

Fins aquí, 2019. Ara 
obrim la mirada als deu 
anys que ens contemplen 
i tractaré de continuar fent 
una  selecció  purament 
personal, però on només 
s’incloguin sèries  comença-
des i acabades entre el 2010 
i 2019, així que em perdo-
nin els adorats frikys de The 
Big Bang Theory, que van 
tancar la paradeta el passat 
2019 després de dotze tem-
porades!

D’entrada, esmentar 
totes les escollides: “The 
leftovers”, “The nigth of”,  
The Americans, Bron/
Broen i, és clar, Game of 
Thrones, per bé que també 
m’agradaria citar les tres 
temporades de Fargo, 
independents cadascuna 
d’elles, molt presents fins 
a la selecció final i que 
les podia haver intercanviat 

perfectament per les tres de 
Bron/Broen, tal com més 
endavant explicaré. 

Comencem. The 
Leftovers és potser una de 
les experiències més emo-
cionals que mai he vist en 
un mitjà com el televisiu, 
una història sobre el dolor 
de la pèrdua incompren-
sible i sobre com podem 
seguir endavant sense saber 
què ha passat. Fet i fet, 
“és la recerca d’una his-
tòria en què creure”.  Hi ha 
sèries que sense fer soroll 
et roben el cor i més enda-
vant no tens més remei que 
col·locar-les entre les teves 
top (The Sopranos, Mad 
Men, Breaking Bad...) i 
aquesta és una d’elles.  En 
un altre ordre, atès que és 

una minisèrie de només 6 
capítols, The Nigth Of  la 
considero, en el seu conjunt, 
entre les meves preferides, i 
és que no hi ha res com 
un bon fals culpable (oi, 
Mr. Hitchcock?), un advo-
cat looser (sobretot amb 
l’aspecte de John Turturro), 
un sistema polític, policial i 
judicial podrits... i les seves 
conseqüències posteriors. 
Un joia, molt dura, però 
joia al cap i a la fi. 

La tercera en discòrdia 
podria ser The Americans, 
una mirada a la guerra freda, 
o era al matrimoni? Una 
d’espies (russos) empeltats 
en les entranyes del imperi 
nord-americà. Sis tempo-
rades d’un realisme sobri 
encomiable, que passen 
com de puntetes, però que 
deixen petjada. De Bron/
Broen, l’única  no ameri-
cana de les escollides, es 
tracta d’un noir nòrdic. La 
sèrie suecodanesa, que tam-
poc em perdria, té el millor 
personatge femení  des que 
el Pedro Almodóvar dels 
anys 80 del segle passat 
els paria a dojo. Recordeu 
el seu nom: Saga Norén. 
Impossible no estimar-la. 
I per acabar, seria ridícul 
no incloure Joc de Trons 
(2010-2019), un dels fenò-
mens televisius més impor-
tants dels últims temps i 
l’espectacle més proper 
al cinema que hem pogut 
veure des de casa, en espe-
cial a la darrera temporada, 
fenomen invers a la manca 
del seu suport literari, que 
en aquest cas era una de les 
seves grans virtuts, des del 
meu modest punt de vista. 
Un cop la ficció televisi-
va va avançar la producció 
literària, la narració es va 
tornar tan espectacular com 
generalista i, per tant, més 
banal, i amb un final, un 
cop transcorregut el temps, 
decebedor. El pobre George 
R. R. Martin, si té temps 
de completar la seva ficció 
literària, no ho tindrà gens 
fàcil  tampoc.  

Pere Jordi Munar  

Va de sèries
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El passat 21 de desembre va 
morir a l’Hospital Broggi, 
víctima d’un ictus, Josep 
M. Bonells, que havia estat 
aparellador municipal de 
la vila durant 34 anys, del 
1960  al 1994 . Es va jubilar 
l’octubre del  1994. Tenia 
90 anys. Va donar el cos a 
la ciència.

En Bonells va néixer 
l’any 1929 a la plaça de 
la Vila, 3, al costat de cal 
Jan de la Plaça, a la casa 
coneguda per Cal Boter, de 
fa anys subdividida, i va 
iniciar els estudis de gran, 
a la universitat. L’any 1955 
va acabar la carrera  amb un 
coneixement de l’ofici de la 
construcció extraordinari, 
perquè abans havia exer-
cit de manobre i de paleta 
-jo l’havia vist treballar- a 
l’empresa Construcciones 
Bonells, del seu pare Josep 
Bonells i Torras, popular, 
socialment, com a actor 
de la companyia de teatre 
Estudi d’Art Dramàtica, del 
Foment Cultural i Artístic, 
consolidat com el millor 
grup amateur de Catalunya 
d’abans de la guerra civil, 
que dirigia Josep Cariteu i 
Millet.

Va ser el segon apare-
llador molinenc, després 
d’en Ferran Roca i Molins. 
El tercer va ser l’amic i 
cronista que signa aquest 
article, amb qui havia 
compartit tasques profes-
sionals; em portava nou 
anys d’avantatge i en algu-
nes ocasions em va donar 
suport. Va fer oposicions 
a la plaça de tècnic muni-
cipal amb l’alcalde Josep 
Vilagut i Llobet, després va 
exercir amb l’alcaldia de 
Lluís Puiggarí i Monné, els 
dos del règim franquista, i, 

en democràcia, d’Antònia 
Castellana Aregall, de 
Casimir Boy i Núñez i de 
Josep Janés i Tutusaus. Va 
compartir l’oficina tèc-
nica amb els arquitectes 
Agustí Domingo, Joan A. 
Mateo, Lluís Trapero, el 
seu germà Joan Bonells, 
Joan Magrané, Mariano 
Martin, i Jordi Manen, i en 
el servei d’enginyeria amb 
Josep Bernis (pare) Josep 
M. Tort, Josep Bernis (fill) 
i Joan Arús.

En l’àmbit tècnic muni-
cipal -obres i serveis- era 
reconegut com a tècnic de 
referència. S’ho coneixia 
tot. I tenia una memòria de 
cavall. Era de pocs papers. 
Tant és així que en la festa 
de jubilació, els companys 
de feina el van homenatjar 
amb una placa en la qual 
s’hi llegeix: “Amb agraï-
ment al millor coneixedor 
de tots els indrets de la vila 
i que gairebé ha vist fer 
realitat tots els seus pro-
jectes”.

El gener del 2018 va 
perdre la seva esposa Olga 
Espinach, personatge popu-
lar de la vila, cofundadora, 
l’any 1999, de l’AE con-
tra el càncer a Molins de 
Rei, de la qual en fou una 
col·laboradora entusiasta 
fins a esdevenir terminal 
d’aquesta malaltia. Tot i 
això, a la seva avançada 
edat, en Bonells va afrontar 
el dol amb molta entere-
sa. Tots els dijous, després 
de l’Olga, dinàvem junts 
i debatíem, sense pressa, 
sobre temes professionals 
i de l’urbanisme local. 
Coincidíem en haver treba-
llat i gaudit d’allò que més 
ens interessava. Ell, com jo 
mateix, va estimar molt la 

professió. 
De més jove, des-

prés de la feina, allò que 
l’apassionava més era el 
muntanyisme d’alçada. Tant 
és així que el 14 de juny 
de 1949, fou cofundador 
del Grup Montserrat, el pri-
mer club de muntanyisme 
després de la guerra, sota 
l’empara de la Federación 
Española de Montañismo, 
impulsat pel seu amic 
Francesc Insensé Marco, 
juntament amb Josep M. 
Madorell, Manel Roca, 
Llorenç Bassons, Jaume 
Rius, German Puiggarí, 
“Miguelin” Garcia, Joan 
Campmany, Baldiri Vilà, 
Francesc Tarragó, Joaquim 
Canalias, Àngel Homet i 
un reguitzell més que faria 
llarga la llista. De la vintena 
de  noms que he obtingut, 
ara mateix només Manel 
Roca, Llorenç Bassons i 
Joan Campmany són vius. 
El Grup Montserrat, tenia 
la seu a cal Negre del carrer 
Enric Granados,  en el clos 
de cal San German, anti-
ga casa pairal enderroca-
da. S’hi s’accedia a tra-
vés d’un pas porxat amb 
volta fins a un pati inte-
rior. El Grup Montserrat, 
que tingué una vida d’uns 
12 anys, fou l’embrió de 
la Unió Excursionista de 
Catalunya (UEC) esta-
blerta el 1961 -més enda-
vant l’actual CEM- a la 
qual s’integraren, com en 
Bonells, la majoria de socis 
del Grup Montserrat.

Josep M.Bonells va ser, 
en el seu temps, un bon tèc-
nic i bon servidor de la cosa 
pública des de l’Ajuntament, 
des del seu àmbit d’obres i 
serveis. Treballador, refrac-
tari als ordinadors, de taran-
nà primmirat, ho sabia tot 
de memòria. El passat 12 
d’octubre vam celebrar, de 
sorpresa, els seus 90 anys, 
en molt bon estat físic i aní-
mic. Crec que va ser feliç 
per unes hores.

Miquel Rius

Va morir Josep M. Bonells i Port, 
exaparellador municipal, a cavall de dos règims

En Bonells, el dia de la 
festa dels 90 anys

Amb l'Àngel Homet del Grup Montserrat, 
a la muntanya

Estadística parroquial del mes 
de novembre 2019

Durant el mes de novembre, a la parròquia de Sant 
Miquel Arcàngel de la nostra vila es van celebrar 4 
batejos i la cerimònia religiosa de 9 exèquies.

Batejos
Dia 9: Oliver Fernández Martínez i June Fernández 
Martínez 
Dia 10: Ana Daniela Palomo Sánchez
Dia 16: José Gastón Rodríguez Carballo

Exèquies
Parròquia de Sant Miquel

Dia 10: Rosalia Planas Roig, de 84 anys
Dia 19: Manuel Martínez López, de 97 anys

Capella del Tanatori
Dia 8: José Manuel Morente Solís, de 53 anys
Dia 9: Jesús Serrano Montes, de 75 anys
Dia 11: Francisca García Mondéjar, de 95 anys
Dia 16: Cristobalina Jiménez Ramajo, de 90 anys; 
            Eva Mas Mateu, de 90 anys
Dia 22: Antonio Villanueva Soneira, de 93 anys
Dia 27: Maria Hernández Coloma, de 95 anys

Secció elaborada per Josep Artés i Martí

El dia 16 d'octubre es va celebrar al tanatori la 

cerimònia religiosa d'èxequies  de 

Joan Pañella Ruedas de 60 anys
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Berta Miret i Padilla i 
Ariadna Ramis i Hernández 
acaben de publicar el conte 
Descobreix el món del 
Biel, un petit homenatge 
als infants amb diversitat 
funcional. El conte es pot 
adquirir a les llibreries de la 
vila al preu de 8 euros. 

La idea d’escriure 
el conte sorgeix de l’ex-
periència de la Berta, qui 
durant el cap de setmana 
treballa amb infants amb 
pluridiscapacitat; també va 
treballar d’educadora de 
suport en un centre d’aten-
ció especialitzat (CAE) de 
0-5 anys (Nexe Fundació) 
i va fer pràctiques a l’es-
cola bressol Trencadís, una 
escola inclusiva vinculada a 
Nexe Fundació, “on hi ha 
infants amb pluridiscapa-
citat inclosos, de veritat, 
a l’aula, on són un més. 
Dic “de veritat” perquè 
es parla molt d’inclusió, 
però a pocs llocs l’he vist 
tan real com en aquesta 
escola”, explica la mateixa 
Berta.

El conte, escrit per la 
Berta i il·lustrat per l’Ari-
adna, “és un petit home-
natge a tots ells i elles, 
perquè un dia em van des-
cobrir la màgia del seu 
món, la màgia de connec-
tar amb el cor i amb la 
mirada, una connexió real 

que no he trobat en cap 
altre col·lectiu de perso-
nes”, indica l’autora, que 
s’ha marcat com a objec-
tiu “intentar posar el meu 
granet de sorra per canvi-
ar una mica la mirada cap 
a aquestes persones, una 
mirada moltes vegades 
amb poca comprensió i 
empatia”. “Sempre m’han 
apassionat els nens, qual-
sevol nen. Per davant de 
tot són nens, amb diver-
sitat funcional o sense”, 
afegeix. 

La finalitat de Des-
cobreix el món del Biel és 
“fer adonar als més petits 
que les diferències les 
posem més nosaltres que 
cap altra cosa, i encara 
més els adults. Volem fer 
adonar que realment no 

som tan diferents, que ens 
pot agradar el mateix i 
tenir els mateixos gustos. 
Simplement, en aquest 
cas, el Biel, el protagonis-
ta, algunes coses neces-
sitarà fer-les d’una altra 
manera”, afirma la Berta. 

Aquest és el primer 
conte de les dues autores. 
L’objectiu immediat és anar 
fent contacontes i presenta-
cions de la seva publicació, 
com la que es va fer el pas-
sat 27 de desembre a la seu 
de Fòrum XXI. A la llarga, 
a totes dues els il·lusiona 
poder fer més contes de 
temàtiques semblants.

Redacció

Descobreix el món del Biel, un conte inclusiu

La historiadora molinenca 
Conxita Solans Roda, amb 
l’obra Res no es pot ama-
gar, ha guanyat la dese-
na edició del Premi Delta 
de narrativa escrita per 
dones. L’escriptora Nuria 
Rodríguez Carabia, amb 
Pasajera en tránsito, ha 
estat finalista d’una edició 
en la qual s’hi han presentat 
48 obres.

La  novel·la, escrita en 
primera persona, narra la 
història sentimental d’una 
dona mentre fa un retrat 
històric del rol de les dones 
abans, durant i després de 
la Guerra Civil, i després de 
la Segona Guerra Mundial. 

Històries d’exili, matrimo-
nis de conveniència i con-
vencions socials.

El Premi Delta està orga-
nitzat pel Consell de les 
Dones del Baix Llobregat 
i per 16 ajuntaments de la 
comarca: Abrera, Begues, 
Castelldefels, Corbera de 
Llobregat, Esplugues de 
Llobregat, Gavà, el Prat 
de Llobregat, Pallejà, Sant 
Andreu de la Barca, Sant 
Boi de Llobregat, Sant Joan 
Despí, Sant Just Desvern, 
Sant Vicenç dels Horts, 
Santa Coloma de Cervelló, 
Torrelles i Viladecans. 

Redacció

Conxita Solans guanya 
el Premi Delta de narrativa

PORTES OBERTES
10.15 hores

Visita l'escola 
en funcionament

Visites concertades
(prèvia cita)

125 Anys educant en valors
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La Biblioteca recomana:
Guía para la elaboración del com-
post: recetas para disfrutar de un 
jardín sano y del cuidado del medio 
ambiente, d’Allan Shepherd, Tutor, 
DL. 2008
Vuit receptes per crear compost 
amb ingredients bàsics i a l’abast 
de tothom. Compostar sense efectes 
adversos en el medi ambient per 
crear un impacte positiu a la Terra.

Pagesos de ciutat: manual il·lustrat 
per fer hort en testos, jardineres i 
taules, d’Ester Casanovas, Viena 
Edicions, 2014
Manual il·lustrat on trobareu resolts 
tots els dubtes per crear el vostre hort 
urbà ecològic, a més, d’informacions 
sobre el sol, el vent, el material, els 
substrats i molts consells per aprofi-
tar al màxim del vostre hort.

El huerto medicinal ecológico a la 
carta, d’Annie-Jeanne Bertrand, 
La Fertilidad de la Tierra, cop. 
2008
Recuperem els remeis antics que 
els nostres avantpassats utilitza-
ven. Descobrireu les propietats 

de les diferents plantes medicinals, com cultivar-les, 
recol·lectar-les i moltes receptes tradicionals.
 

Fira de la Candelera: una fira amb 
arrels, de Francesc Santolària 
Torres, Molins de Rei. Ajuntament 
de Molins de Rei, 2002
La Fira de la Candelera és un sím-
bol d’identificació de la nostra vila. 
És per això que en la 150a edició 
se’n va deixar constància en un 

llibre que recull no tan sols l’efemèride, sinó també la 
seva història, que, en part, és la història de Molins de 
Rei.

L’hort de l’Arlet, de Luc 
Foccroulle i Annick Masson, 
Símbol Editors, 2012
A l’Arlet no li agrada anar de 
vacances a casa del seu avi. Ella 
preferiria anar a la platja! Passar 
hores a l’hort de l’avi, regant i 

cuidant les plantes, li sembla molt avorrit... Fins que un 
dia s’adona que potser les coses a l’hort no són tal com 
ella pensava!

El cirerer, d’Alba Garcia i Puig, 
Sd Edicions, 2006
Un estiu, la petita Mariona planta 
un arbret de cirerer. El seu avi 
li explica que, per poder menjar 
la fruita de l’arbre, ha de tenir 
paciència i esperar. La Mariona 
vol que creixi ràpid i ho intenta de 

moltes maneres, però no se’n surt...

El canvi d’etapa de 
l’educació primària a la 
secundària és un moment 
de transició per als joves i 
de dubtes i neguits per a les 
famílies. 

El 17 de febrer, a les 
18.30 h, a la sala d’ac-
tes de la Biblioteca tindrà 

lloc la xerrada educativa 
“El viatge de primària a 
secundària”, a càrrec d’An-
toni Argent, professor i for-
mador de la Diputació de 
Barcelona. 

Es tracta d’una activi-
tat coorganitzada amb la 
Regidoria d’Educació i la 

FAPAC, adreçada a famílies 
amb fills i filles a 5è i 6è de 
primària, en què es donaran 
a conèixer eines i recursos 
per acompanyar els vostres 
fills i filles en aquest nou 
període educatiu.

Biblioteca el Molí

La Biblioteca se suma a la Fira de la Candelera

Com cada any, el primer 
cap de setmana de febrer, 
Molins de Rei acull una de 
les fires més tradicionals 
i emblemàtiques del país, 
la Fira de la Candelera, 
un certamen dedicat a 
l’agricultura, la ramaderia, 
el vi, l’ecologia, la jardi-
neria i l’artesania, entre 
d’altres. Al 2002, aques-
ta fira va ser declarada 
Festa Tradicional d’Interès 
Nacional i enguany se’n 
celebra la 169a edició.

Els ciutadans i ciutada-
nes de la vila  de Molins 
de Rei es bolquen aquests 
dies per acollir els expo-
sitors, visitants, empreses 
i organització de la Fira, 
alhora que participen de les 
múltiples i variades acti-
vitats tant culturals com 
gastronòmiques, de natu-
ra o empresarials que es 
duen a terme amb motiu 
de l’esdeveniment. Entitats 
i associacions, comerços 
i establiments, empreses, 

planters, etc. exposaran els 
seus productes i les seves 
propostes durant els dies 
31 de gener i 1 i 2 de febrer 
pels carrers de Molins de 
Rei.

La Biblioteca s’ha sumat 
a aquest esdeveniment 
organitzant diferents activi-
tats per a tots els públics, en 
especial per als més petits:

-El dilluns 13 de gener, 
a les 17.30 h, la sessió de 
“Contes Menuts”,  amb 
el conte A la voretat dels 
núvols, dedicat a la natura, 
els seus elements i els seus 
cicles. Adreçat a famílies 
amb nadons d’entre 0 i 36 
mesos

-El dilluns 27 de gener, 
a les 17.30 h, al “Laboratori 
de lectura” s’explorarà el 
cicle d’Una gota d’aigua. 
En aquest cas, és una acti-
vitat per a nens i nenes de 
4 a 9 anys.

-El dimecres 29 de 
gener, a les 17.30 h, al 
taller “Vet aquí una vegada” 

s’explicaran històries De 
l’hort... al conte. Es tracta 
de contes per a infants de 
més de 3 anys.

Igualment, a la secció 
“La Biblioteca recomana” 
us fem 6 propostes al res-
pecte d’aquesta temàtica: 
quatre per a adults i dos 
per als lectors infantils. Us 
convidem a consultar altres 
llibres sobre agricultura, 
cultius, hort, etc. i agafar-
los en préstec. Els trobareu 
a la segona planta de la 
Biblioteca, al centre d’in-
terès “De l’hort a la bibli-
oteca”.

Recordeu que podreu 
trobar tota la informació 
referent a la Biblioteca el 
Molí presencialment, con-
sultant el web www.bibli-
otecaelmoli.cat, al twitter 
@bibliomolins, a les agen-
des en paper que hi ha a 
la Biblioteca o demanant 
informació trucant al telè-
fon 93 680 16 81. 

Biblioteca el Molí

Xerrada educativa a la Biblioteca el Molí

La Biblioteca el Molí va 
acollir el passat 17 de 
desembre la presentació 
de la novel·la La noia 
del violoncel (Columna), 
escrita pel músic i com-
positor sabadellenc Jordi 

Campoy. En aquesta pri-
mera novel·la, Campoy 
no ha pogut oblidar la 
seva gran passió, la músi-
ca. Per aquest motiu, 
la protagonista és una 
violoncel·lista molt 

impuntual al voltant de 
qui gira tota la trama.

La novel·la es va pre-
sentar a la vila gràcies a 
l’amistat amb el molinenc 
Toni Ramoneda, qui va 
ser l’encarregat de con-
duir un acte en el qual no 
va faltar la música i és 
que la novel·la té la seva 
pròpia banda sonora i les 
seves pròpies cançons, tal 
com van comprovar els 
assistents amb l’actuació 
de la cantant Mònica 
Vives i el violoncel·lista 
Manuel del Fresno. La 
vetllada literària i musical 
també va comptar amb 
la lectura d’alguns frag-
ments del llibre per part 
d’Elisenda Gutés.

Redacció

El músic sabadellenc Jordi Campoy 
presenta la novel·la La noia del violoncel

Marta Sanuy
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El Club Gimnàs Molins de 
Rei va participar, els pas-
sats 30 de novembre i 1 de 
desembre, en el Campionat 
de Catalunya de Clubs de 
Gimnàstica Artística, dispu-
tat a la ciutat gironina de 
Salt. Es tracta d’una com-
petició difícil de participar-
hi, ja que s’ha de tenir una 
gimnasta de cada nivell. 
Per aquest motiu, només 
12 clubs catalans van poder 
presentar equips.

En el cas del CG Molins, 
va poder competir amb dos 
equips: un de Via Olímpica, 
defensat per Júlia Abril, 
Elena Domínguez, Ona Ollé 
i Carlota Tomàs,  que va 
acabar en cinquena posició; 
i un segon equip de Base, 
amb Laura Mesa, Sara 
Martínez, Xènia Coronas 
i Sílvia Chacón, que van 
finalitzar sisenes.

Redacció

La Secció Billar 
Foment Molins ha 
obtingut una de les 
fites més importants 
de la seva història 
en proclamar-se sub-
campiona d’Espanya 
de Jocs de Sèrie per 
Equips. Aquesta posi-
ció assegura la seva 
participació en el 
Campionat d’Europa 
d’aquesta disciplina 
la propera tempora-
da 2020-2021. En les 
tres últimes tempora-
des l’equip molinenc 
havia obtingut la ter-
cera plaça i sempre 
s’havia quedat a les por-
tes de la seva participació 
europea.

En aquesta especialitat, 
els equips estan formats per 
tres jugadors que intervenen 
en les modalitats de Banda, 
Quadre 47/2 i Quadre 71/2. 
Els components de l’equip 
que han assolit aquesta fita 
han estat: Antoni Gutiérrez 
(Banda), Álvaro Gómez 
(Quadre 47/2) i Carles 
Tuset (Quadre 71/2).

Per obtenir aquest sub-
campionat, el conjunt moli-
nenc ha tingut un camí 

difícil que ha superat amb 
actuacions brillants. Així, 
a la Fase Classificatòria 
disputada a Elda (Alacant), 
es van imposar consecuti-
vament a l’equip amfitrió 
el C.B. Eldense, al repre-
sentant de la Federació 
Andalusa, el C.B. Baeza, 
i, finalment, al representant 
de la Federació Madrilenya, 
el C.B. Alcántara.

A la Fase Final, que es 
va disputar a la ciutat de Vic 
els dies 30 de novembre i 1 
de desembre, es va tornar 
imposar al C.B. Eldense i 

al C.B. Cerdanyola, però 
va perdre la final contra 
el C.B. Vic, l’equip guan-
yador.

La classificació final 
va ser: 1r., Medalla d’Or, 
C.B. Vic, amb 6 punts; 
2n.,  Medalla d’Argent, 
S.B. Foment Molins, amb 
4 punts; 3r., Medalla de 
Bronze, C.B. Eldense, 
2 punts; 4t., Medalla de 
Bronze, C.B. Cerdanyola, 
0 punts.

Redacció

L’equip Aleví femení del 
Club Natació Molins de 
Rei ha guanyat el prestigiós 
torneig de base de waterpo-
lo Poloamigos, disputat a 
Saragossa el passat pont de 
la Constitució.

En el campionat també 
hi va participar l’equip 
Benjamí, que va acabar en 
tercera posició, i l’Aleví 
mixt, que va assolir la sise-
na posició final.

Redacció

L’Ajuntament finalment ha 
donat resposta a la reivindi-
cació del gimnàs i el rocò-
drom de la Zona Esportiva 
Ricard Ginebreda, cinc 
anys després de l’inici 
de la seva remodelació. 
Les sales de gimnàstica i 
d’escalada se sumen així a 
les d’halterofília i judo, i 
als vestuaris i grades de la 
primera i segona fase. 

Amb aquesta darrera 
actuació finalitza la tercera 
i última fase de les obres 
d’aquest nou equipament, 
que ha estat finançada con-
juntament per l’Ajuntament 
i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB).  En 
aquest cas, el consistori ha 
invertit gairebé un milió i 
mig d’euros, un 76,49 % 

del cost total. El pressupost 
ha permès equipar una sala 
de gimnàs de 588,96 metres 
quadrats i un rocòdrom de 
66,85 metres quadrats, a 
banda de millorar els des-
patxos i els magatzems, la 
graderia exterior i les pla-
ces d’aparcament.

La inauguració de les 
noves instal·lacions, a la 
qual van assistir prop de 
500 persones, es va fer 
coincidir amb la presenta-
ció de les gimnastes de la 
temporada 2019-20.

Redacció

El gimnàs i el rocòdrom del Ricard Ginebreda 
arriben després d’una llarga espera

La Secció de Billar del Foment 
disputarà la competició europea 
en obtenir el Subcampionat 
d’Espanya de Jocs de Sèrie

El Club Gimnàs aconsegueix un 
cinquè i un sisè lloc al Campionat 
de Catalunya de Clubs

L’equip Aleví femení guanya el 
torneig Poloamigos de waterpolo

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa
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El passat diumenge 24 de 
novembre es va fer la pre-
sentació dels equips del 
Club Vòlei Molins, un dia 
en què també es va celebrar 
que aquesta temporada, el 
Club arriba al seu 20è ani-
versari. 

És ben cert que en dates 
assenyalades s’aprofita per 
fer alguns canvis, amb equi-
libris entre les coses bones 
del passat i la possibili-
tat de millorar-ne algunes 
d’acord amb l’avinentesa 
que ofereix el futur. Així, 
en aquest sentit, el Club ha 
renovat la imatge a través 
dels equipaments esportius 
i del logotip, però també 
en la forma d’efectuar la 
presentació dels equips.

Aquest any, el predomi-
ni de la força i l’agressivitat 
del vermell combina per-
fectament amb l’elegància 
del negre per vestir les nos-
tres jugadores, un aire que 
també s’ha transmès en un 
logotip més dinàmic que 
tampoc ha perdut el tret 
identificador de la vila de 
Molins de Rei.

En la presentació es 
va comptar amb la col-
laboració magnífica i excep-
cional d’en Roger Sàbat, el 
qual va anar moderant les 
intervencions que havien 
de protagonitzar l’esdeve-
niment. Només començar, 
el Club va tenir el luxe que 
l’Albert Vinyes acceptés la 
invitació per venir a expli-
car als assistents els inicis 
del Club, de com tres dis-
ciplines minoritàries i ben 
diferents com són l’atletis-
me, l’halterofília i el vòlei 
es van ajuntar per fundar 
l’AEM 2000 (Associació 
Esportiva Molins).

Avui, la realitat parla 
d’un club independent i 
sòlid que va arrencar de 
la mà de l’anterior presi-
dent, en Jordi Pallarès, que 
va portar l’equip Sènior a 
categoria Nacional. Ara, el 
Club compta amb 9 equips 
femenins, dos per catego-
ria, des de l’Infantil fins al 
Sènior, i un Aleví, amb la 
voluntat de seguir creixent 
si les necessitats esportives, 
en forma d’instal·lacions, 

són escoltades per l’Ajun-
tament.

En Roger, fidel al guió 
de la presentació, justament 
donava pas a la Rosa Mari 
i a la Marta perquè crides-
sin totes les jugadores que 
conformen cadascun dels 
equips, una per una, amb 
l’acompanyament musical 
únic i irrepetible de cada 
equip. A la grada, els alta-
veus es repartien perquè 
cap dels assistents perdés 
detall del que passava a la 
pista.

A mesura que les noies 
sortien i tenien els seus 
segons de glòria, anaven 
formant l’equip davant 
l’etern fotògraf Dámaso, 
qui retratava l’instant de 
cada equip que ha de per-
durar en la història del club. 
El darrer en fer-ho va ser 
el Sènior de 1a Nacional, 
moment en el qual les 
més de 120 jugadores es 
van fusionar en una única 
imatge, juntament amb els 
entrenadors del Club.

Quan semblava que la 
sessió de fotografies ja es 

donava per finalitzada, va 
arribar una altra sorpresa en 
forma de pastís de llamina-
dures i dos globus ben grans 
que anunciaven els 20 anys 
del vòlei. Així, jugadores, 
entrenadors, llaminadures, 
bengales (sense fum), glo-
bus i música es conjura-
ven de nou per refermar la 
comunió en un instant tan 
dolç com entranyable.

Novament, fetes les 
fotografies, el moderador 
agraïa la col·laboració dels 
patrocinadors i donava pas 
a la Meri Putxol, capita-
na del Sènior, per llegir 
el “Manifest del món de 
l’esport per l’eliminació 
de la violència envers les 
dones”, amb un públic i 
jugadores entregades als 
aplaudiments en la finalit-
zació de la lectura.

Qui rebia el micrò-
fon acte seguit, i prenia 
la paraula, era la presi-
denta del club, la Gemma 
Caminal, que en el seu dis-
curs feia al·lusió a un any 
difícil pels canvis a nivell 
de Junta i entrenadors, a 

la voluntat de potenciar la 
base per poder nodrir els 
equips sèniors amb jugado-
res de casa i amb el desig 
que els resultats d’aques-
ta temporada comencin a 
millorar. Una feina que ha 
de donar fruits a mitjà ter-
mini, els quals, tard o d’ho-
ra, arribaran de la mà de la 
conjunció entre jugadores, 
entrenadors i famílies.

El torn del regidor d’Es-
ports, Josep Maria Puiggarí, 
i el de l’alcalde de Molins, 
Xavi Paz, van obrir un bri 
d’esperança en compro-
metre’s a ampliar l’ofer-
ta d’espais per entrenar i 
poder créixer, tan buscats 
i necessaris. També van 
deixar una frase per a la 
memòria de totes i que, 
en resum, és l’esperit de 
l’esport: “Apreneu de les 
derrotes i gaudiu de les vic-
tòries”.

Dona tres tocs a la vida. 
Voleibolitza’t!

Club Vòlei Molins

Es presenten els equips del Club Vòlei 
Molins de la temporada 2019-2020

El passat divendres 13 de desembre, 
el Club Patinatge Molins de Rei va 
presentar les patinadores de la tem-
porada 2020. L’acte, al qual  hi van 
assistir familiars i amics, va comp-
tar amb l’exhibició d’una patinadora 
convidada, Sira Bella, del Club Parets 
del Vallès, una patinadora que el mes 
de setembre del 2019 es va penjar la 
medalla de bronze en el Campionat 
d’Europa.

L’acte es va cloure amb exhibi-
cions de les patinadores del club que 
participen en les diferents competi-
cions organitzades per la Federació 
de Patinatge.

Aquesta temporada formen part 
del club un total de 86 nenes i 2 nens 
d’entre 4 i 18 anys. 

Redacció 

El Club Patinatge Molins de Rei afronta una temporada plena de reptes
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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 560 De totes les respostes 
rebudes a la redacció ha 
estat escollida a l’atzar 
la de Nieves Gàlvez 
Lupiañez. El guanyador 
del concurs pot passar a 
recollir el premi directa-
ment per BEEP, presen-
tant el DNI o qualsevol 
document acreditatiu.
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Ciutadania, empreses, institucions.
Reciclem bé. Separem bé. 

LES AMPOLLES,
POTS I FLASCONS
DE VIDRE 
QUE LLENCES AL GRIS,
NO VAN AL GRIS.

Ampolles de vidre

Pots de vidre

Flascons de vidre
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J.P. CARRIÓN S.L.
CONCESSIONARI OFICIAL CITROËN

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

TEL.: 93 335 54 00 www.jpcarrion.com

FOMENT, 9
(08750) MOLINS DE REI

TEL.: 93 668 05 08

JPCARRIÓN

289 €/mes*

Nou SUV
C5 Aircross Hybrid

*Consulta condicions a jpcarrion.com

Vehicle urbà silenciós
50 Km de autonomia en mode 100% elèctric
Recàrrega accelerada en menys de 2 hores
Recàrrega diferida
Bateria garantitzada 8 anys / 160.000 Km


