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Des de principis del mes de novembre de l’any passat, quan arriba la nit del diven-
dres, els retrovisors dels cotxes aparcats als voltants del Parc Mariona ja tremolen. 
Una colla de brètols, després de sortir de la discoteca, es dediquen a arrencar retro-

visors i a provocar aldarulls. Sempre el mateix dia i al mateix lloc: la nit del divendres 
al dissabte, al carrer del Primer de Maig, al costat de la Be Disco i del Parc Mariona, on 
habitualment, per continuar la festa ja fora de la discoteca, se celebra un botellón que acaba 
amb els desperfectes esmentats a desenes de vehicles. Els vàndals arrenquen els retrovisors 
dels cotxes aparcats a la zona i fins i tot han arribat a entrar en un camió i saquejar-lo. El 
matí del dissabte, desenes de vehicles mostren els efectes de les bretolades comeses per 
aquesta gent durant el seu trajecte cap a l’estació de tren. 

Qualsevol detectiu ho tindria molt senzill per enxampar uns delinqüents que sempre 
cometen els mateixos actes vandàlics al mateix lloc, el mateix dia i a la mateixa hora. La 
constància i repetició d’aquestes destrosses ens fan preguntar per què la Guàrdia Urbana 
del municipi no va prendre immediatament les mesures de vigilància necessàries per evitar 
que es repetissin aquests atemptats als propietaris dels vehicles estacionats a les rodalies 
del barri del Canal. 

Només la manca de prou mitjans per cobrir aquesta vigilància en pot ser la causa. 
Per pal·liar aquesta deficiència, l’alcalde de la vila es va reunir amb el cap dels Mossos 
d’Esquadra de Sant Feliu de Llobregat per reclamar la col·laboració d’aquest cos en la 
seguretat d’aquesta zona. Com a resultat, una patrulla de la policia catalana s’ha afegit al 
dispositiu de seguretat que la Guàrdia Urbana desplega durant els caps de setmana a l’espai 
del Parc Mariona, fet que ha evitat la repetició de les bretolades que han patit els veïns 
durant els darrers dos mesos. 

Confiem que aquesta preocupació per l’increment de la seguretat a la vila es confirmi 
amb la incorporació de nous efectius a la plantilla de la Guàrdia Urbana. Una ampliació 
i reestructuració que no es pot continuar ajornant, perquè ja fa temps que els molinencs 
pateixen problemes de desatenció en seguretat i servei públic.

La plantilla de la Guàrdia Urbana, però, no és l’única insuficient. Altres departaments 
del nostre Ajuntament pateixen una escassedat de personal crònica que els impedeix ofe-
rir un servei més diligent als molinencs en les seves gestions amb l’Administració local. 
Fins ara, s’han dut a terme petits pedaços, com ara la incorporació de set auxiliars admi-
nistratives amb contractes temporals, gràcies als Plans d’Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, i dues persones contractades amb la col·laboració de la Conselleria d’Afers 
Socials i Famílies per desenvolupar tasques d’educador social i de sociòleg. Aquestes altes, 
que s’anuncien com a ampliacions de la plantilla, en realitat només són les substitucions 
d’antigues baixes. Solament tapen un forat provisionalment i no augmenten el capital 
humà de l’estructura dels serveis municipals.

El relleu dels càrrecs de confiança –persones que sense haver passat cap prova o oposició 
han estat escollides a dit per algun dels dirigents dels partits que formen part de l’equip de 
Govern municipal– ha anat més ràpida que l’ampliació de la plantilla. En el Ple municipal 
del mes de desembre es van  rellevar tres càrrecs de confiança heretats d’anteriors governs 
per substituir-los per nous càrrecs de confiança del Govern actual. La tria d’aquests profes-
sionals, escollits seguint criteris polítics i no tècnics, és del tot arbitrària i no democràtica. 
Els partits de l’oposició, els quals, quan formaven part d’anteriors governs, havien actuat 
seguint els mateixos criteris, han expressat el seu desacord amb els càrrecs i la seva retri-
bució, i han defensat la capacitat professional dels acomiadats. És un cercle viciós.

La pèrdua de recursos humans per assistir amb suficiència els serveis públics dels moli-
nencs no és responsabilitat única de l’actual Govern, sinó també de tots els grups polítics 
que han format part del Govern municipal els darrers anys. Aquest és un problema que fa 
molt que s’arrossega i que, equip de govern rere equip de govern, no s’acaba de solucionar 
del tot... fins al punt que els molinencs ja ens hem adaptat a una certa precarietat que caldrà 
corregir en un futur immediat.

Manca de recursos humans per 
donar resposta a les necessitats 
ciutadanes
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Assessoria de Mobilitat Internacional 
al Punt Jove de Molins de Rei

Des de l’any passat, el Punt Jove disposa de l’Assessoria de Mobilitat Internacional 
amb l’objectiu de promoure i acompanyar la mobilitat internacional dels nois i noies 
joves de Molins de Rei. Aquest servei es fa de forma mancomunada entre onze 
municipis de la comarca mitjançant la coordinació del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat. 

L’Assessoria de Mobilitat Internacional s’ofereix de manera totalment gratuïta 
amb la voluntat de generar oportunitats de mobilitat social i processos d’aprenentatge 
i desenvolupament personals dels nois i noies que vulguin viatjar a l’estranger per 
fer pràctiques, formació, voluntariat, treball, idiomes i adquirir competències que els 
facilitin el procés d’emancipació.

Una professional especialitzada en mobilitat internacional fa l’atenció al Punt Jove 
els dijous de 16 h a 20 h, dos cops al mes. Per ser atès, cal demanar cita prèvia al correu 
puntjove@molinsderei.cat per tal de fer una assessoria personalitzada i una atenció i 
orientació individualitzades perquè els nois i les noies puguin concretar i donar forma 
al seu projecte de mobilitat internacional. 

Mitjançant l’Assessoria també s’imparteixen tallers sobre mobilitat internacional a 
l’alumnat de 4t ESO i batxillerat dels centres de secundària de Molins de Rei.

Més informació, al Punt Jove, carrer de Jacint Verdaguer, 48. Tel. 93 668 54 52. 
Dilluns i dimecres, de 16 a 20 h, i dimecres, de 10 a 14 h. http://pijmolinsderei.blogs-
pot.com.                                                                                               Punt Jove
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a dret de rèplica- de publicar cap carta, de resumir-la, 
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net

Punt Jove

El Polígon de Can Baruta 
s’amplia i ho fa menjant-se 
espai de natura, destrossant 
zona verda i fent desaparèixer 
els camps que ens alimen-
taven. 

Perdem valor natural 
en nom dels negocis, com 
a la Rierada, sacrificant els 
camins frescos i ombrívols 
per un mar de ciment gris 
i trist, al qual s’afegeixen 
fanals de luxe i canonades 
caríssimes. 

I ens diran que ens queda 
Collserola. 

A Molins de Rei ja no li 
quedarà zona verda pròpia.

Molins de Rei ja no tindrà 
Valor Natural. 

L’Ajuntament ho permet. 
L’Ajuntament no valora les 
zones verdes. Tot el verd que 
ens envolta és susceptible de 
ser urbanitzat. És clar, així es 
cobraran mes impostos!

Isabel

Des de SOS Racisme i el 
Col·lectiu Catàrsia, associa-
ció de joves asiàtics descen-
dents de Catalunya, volem 
donar resposta a un article 
publicat el passat novembre 
en aquesta mateixa revista 
i que es titula “El come-
rç local de pakistanesos i 
xinesos”. Sentim la neces-
sitat de donar-li resposta: 
primer, gràcies a una lec-
tora que ha volgut denun-
ciar el fet i, segon, perquè 
no volem deixar passar cap 
oportunitat per combatre 
els discursos que fomen-
ten i legitimen el racisme a 
casa nostra. Discursos que 
disfressats d’objectivitat 
amaguen un rerefons ple 
de prejudicis i estereotips 
ancorats en la societat. 

Nosaltres pensem que 
aquest article estigmatitza els 
comerços regentats per per-
sones d’origen xinès i pakis-
tanès, ja que els titlla com 
a llocs homogenis, de baixa 
qualitat, amb personal amb 
escasses competències lin-
güístiques i tractant-los com 
un “fenomen d’invasió”. Al 
final de l’escrit també afirma, 
referint-se als treballadors i 
treballadores, que “costa de 
trobar-los fora del seu àmbit 
laboral”, frase que reprodu-
eix clixés de la comunitat 
asiàtica com a persones “her-
mètiques”.  

Volem remarcar que, tot 
i que per a alguns i algunes 
semblen comentaris inofen-
sius, precisament perquè són 
expressions i opinions que 
s’han naturalitzat en la nostra 
quotidianitat, són precisament 
aquestes actituds, l’anomenat 

racisme de “baixa intensitat”, 
les que legitimen un racisme 
més explícit. D’altra banda, 
la reducció de tota una vari-
etat de gent, d’emprenedors 
i emprenedores, de veïns i 
veïnes de la vila, a un munt 
d’estereotips negatius és 
simplificar massa la realitat. 
La realitat no és ni objectiva 
ni simple, sinó complexa i 
construïda des de múltiples 
subjectivitats. Si la nostra 
mirada està esbiaixada amb 
un imaginari on sempre rela-
cionem el que prové de certs 
països com perillós, inferior 
o incivilitzat, és clar que ens 
costarà veure la realitat social 
des d’un altre angle, un de 
més ampli. Per exemple, la 
Xina, com ja sabem, és una 
de les potències amb més 
capacitat de producció del 
món; per tant, fabrica des 
de productes econòmics fins 
a productes d’alta gamma. 
Però aquest potser ja és un 
altre tema. 

No ens oblidem que 
aquests petits empresaris han 
anat agafant comerços que 
els mateixos autòctons han 
abandonat per culpa de la 
crisi, o la manca de relleu 
generacional, perquè els fills 
i filles tenen altres aspiraci-
ons, o bé per jubilació. Sense 
aquests inversors que revifen 
el teixit comercial dels barris, 
probablement molts negocis 
romandrien avui dia tancats. 
Històricament, per exemple, 
molts dels propietaris dels 
bars “de tota la vida” eren 
regentats per emigrants pro-
vinents del sud de l’Estat 
espanyol. Llavors la pregun-
ta és: què ens molesta de 

tot això? Ens molesta que 
aquest cop siguin d’orígens 
internacionals? Ens molesta 
que vinguin de països com la 
Xina o el Pakistan? Hi hau-
ria el mateix rebuig si fossin 
europeus o nord-americans? 
Per què no es veu com a 
“invasió” la proliferació 
d’empreses multinacionals 
que sí que ofereixen experi-
ències impersonals, estandar-
ditzades, homogènies, amb 
productes de dubtosa ètica i 
qualitat com ara Zara, H&M, 
McDonald’s, Starbucks, etc.? 
Quan aquestes empreses han 
sigut les més nocives per al 
petit comerç i de proximitat. 
Potser hauríem de plante-
jar-nos si no és bàsicament 
aquest racisme interioritzat 
el que porta a alguna gent 
a estigmatitzar els comerços 
regentats per veïns i veïnes 
d’origen xinès o pakistanès, 
els quals treballen durament i 
moltes hores per portar enda-
vant els seus negocis. Això 
sí, que bé que ens va que 
“estiguin oberts per arreglar-
nos les petites emergències 
domèstiques”, tal com diu 
contradictòriament l’article. 
La conclusió és, doncs, que 
caldria revisar-nos a fons les 
nostres idees prefixades per 
no caure en el parany d’un 
discurs racista que reprodu-
eix la discriminació envers 
certs col·lectius i que té com 
a conseqüència que siguin 
sempre categoritzats com 
a ciutadans i ciutadanes de 
segona en el lloc on han triat 
viure la seva vida. 

SOS Racisme / 
Col·lectiu Catàrsia

Molins de Rei perd valor

Resposta a l’article “El comerç local de pakistanesos i xinesos”
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Comiats
Parlant d’una manera general, una esquela és una nota emmarcada en negre que, 
publicada en un mitjà de comunicació o enganxada en un lloc públic, dona notícia de 
la mort d’una persona. He llegit que primitivament es deia “esquela” a una carta breu 
que s’utilitzava per citar o convidar algunes persones a una reunió o a un homenatge, 
si bé posteriorment aquest terme va derivar cap a l’avís de la mort d’una persona i 
així s’aconseguí finalment el sentit actual.

Feta aquesta breu introducció, val a dir que, per regla general, les esqueles que 
hom pot llegir als diaris són prou breus i acostumen a limitar-se a lloar les virtuts del 
finat i a fer una llista amb els noms dels qui el trobaran a faltar d’una manera més 
directa, per acabar indicant la data i el lloc on s’escaurà el comiat.

Fa unes setmanes em va cridar l’atenció una apareguda al diari Ara, en la qual, 
arran del traspàs d’una senyora (vídua des de l’any 1981, en què tingué lloc la mort 
del seu marit), el seu fill, de nom Pere, li dedicava uns primers mots d’agraïment 
pels valors que, pel que es veu, ella li havia infós i, tot seguit, deia (textualment) 
“Mare, els llogaters dels pisos primer i segon de la casa bonica del carrer Mallorca 
de Barcelona, finalment ja han marxat. El primer, el gener de l’any passat i el segon, 
aquest octubre passat”.

El cap se me’n va anar directament a l’aspecte legal (digueu-ne deformació pro-
fessional) i a pensar que, probablement, la pobra senyora devia haver passat l’última 
etapa de la seva vida pendent del fet que els llogaters en qüestió deixessin lliures els 
pisos de la casa bonica del carrer Mallorca de Barcelona. I tot i que no consta en el 
text abans transcrit si aquell “ja han marxat” fou per voluntat pròpia, per haver estat 
estipulat així en el corresponent contracte de lloguer o per una ordre de desnonament que 
tal vegada va costar déu i ajut que fos dictada pel jutge corresponent, no m’he d’estar 
pas de deixar constància del fet que el fill de la senyora (en Pere) no va voler estalviar-se 
aquestes darreres paraules per tal que la seva mare descansés realment en pau. 

P.S. A l’esquela no deia pas ni el dia, ni l’hora ni el lloc del comiat. Potser l’home 
no volia que els llogaters hi assistissin.

Josep Lluís Revenga Santos

Això de les esquerres espanyoles sembla ja una 
caricatura dislèctica i, per acabar-ho d’adobar, en 
format de còmic. 
"I Iglesias aplaudint"
I després diuen que no hi ha unitat en el món indepen-
dentista? No van sentir ahir (3/2/2020) el manifest dels 
diputats i senadors d’ERC, JxCat, la CUP, EH Bildu i el 
BNG? Potser estem tots plegats una mica (o molt) desen-
cisats i desenganyats per les picabaralles entre ERC i 
JxCat (o entre JxCat i ERC), però d’aquí a fer cas un altre 
cop a la teoria del suflé (què més voldrien alguns!) n’hi 
va un bon tros. O és que vostès coneixen algun indepen-
dentista que ara, arran de les desavinences estratègiques 
entre partits, es plantegi votar el PP, el PSOE, Ciutadans 
o Vox? (...) Però ahir (3/2/2020), el dia que el rei inaugu-
rava solemnement la legislatura espanyola, les quatre for-
macions es van posar d’acord en un manifest dur, contun-
dent, sense fissures, sobre el paper de Felip VI. Llegeixin-
lo. «La monarquia espanyola i el seu màxim exponent, el 
rei d’Espanya, no ens representa. (...)»
(...) Que el plantin prop d’un seixantena de diputats i 
senadors alguna cosa deu voler dir. I alguna cosa hi deu 
tenir a veure aquell discurs del 3-O, quan en comptes de 
posar-se al costat de la gent, es va posar al costat de les 
tesis de Vox. Generant, ai las!, no només unitat en el món 
independentista sinó, també, convertint-lo definitivament 
en republicà.
I Pablo Iglesias aplaudint-lo!”
“A les tres”  – Xevi Xirgo – EL PUNT AVUI – DIMARTS 
4 DE FEBRER DEL 2020

Sembla que els partits polítics juguin a “l’oposició 
contra l’equip de govern o l’equip de govern contra 
l’oposició”.
"Ajuntament de Cambrils"
L’oposició carrega contra un equip de govern «caòtic, 
descohesionat i sense rumb» 
PSC, PP, Cs i el regidor no adscrit van fer balanç dels 
sis primers mesos de mandat
Cs: «Cambrils viu una situació d’excepcionalitat»
PSC: «Funcionem a cop d’improvisació»
PP: «És un caos i un descontrol»
Regidor no adscrit: «El lema de ‘Sit and talk’ també 
hauria d’estar a la sala de plens»
 L’equip de govern municipal fa un balanç «molt posi-
tiu» del primer mig any de mandat.”
 “INFORMACIÓ GENERAL” – Berta Ruiz – Revista 
Cambrils – Núm. 581 – Gener  del 2020 

Aquí a la vila, de moment, tenim gran quantitat d’ac-
tes vandàlics de matinada en els vehicles ben aparcats 
als carrers i també alguna “baralla agressiva”, pro-
ducte dels botellón.
EL PRAT de LLOBREGAT -Operaris de 
neteja protesten per les agressions 
al carrer
Els treballadors municipals de neteja van protestar a la 
plaça de la vila el passat 2 de desembre amb motiu de 
les diverses agressions que pateixen a l’hora de treballar. 
Un dels afectats, pertanyent al sindicat CCOO, explica 
a DELTA que les actituds violentes han augmentat i la 
pateixen arreu del Prat, «amb amenaces amb arma blanca 
incloses».
Segons expliquen, la Policia Local ja fa mesos que els ha 
de protegir diàriament amb una patrulla quan netegen per 
tal d’evitar situacions violentes.(...)”
M.CAMACHO – DELTA Llobregat – Número 459 – 
DESEMBRE DEL 2019 – GENER DEL 2020

QUINA PERCEPCIÓ TENIM DE L’ÚS DEL CATALÀ?
La darrera enquesta d’usos lingüístics feta des de la Direcció General de Política 
Lingüística de la Generalitat de Catalunya és de l’any 2018 i confirma la dada que el 
castellà ja ha passat per davant del català com a llengua d’ús habitual: un 36,1% de 
les persones enquestades afirmen que per a elles ho és el català; per a un 48,6%, el 
castellà; per a un 7,4%, tant el català com el castellà, i un 7,9% té altres llengües com 
la seva d’ús habitual. 

Aquestes dades són generals de tot Catalunya. Si ens centrem en l’àrea metropoli-
tana, àmbit geogràfic al qual pertany Molins de Rei, les xifres no són gaire esperança-
dores per al català: un 27,5% té el català com la seva llengua habitual; un 57,9% té el 
castellà; un 7,6%, totes dues llengües, i un 7%, altres llengües d’ús habitual. 

Malauradament, llevat de Barcelona, no tenim dades per municipis. Per consultar 
les que correspondrien a Molins de Rei, ens hauríem de remetre a les del 2011 i es 
refereixen al coneixement del català, no a l’ús, que pot ser molt diferent. A més, des 
de llavors, la població ha crescut en 2.443 persones, segons dades del 2019, de manera 
que no en podem fer una comparativa.

Però quina és la percepció que tenim de l’ús del català quan anem pel carrer? Molts 
dels alumnes que s’inscriuen als cursos de català de la nostra població afirmen que, 
entre altres raons, també volen aprendre el català perquè a Molins de Rei es parla molt 
aquesta llengua. Aquesta sensació es podria veure reforçada perquè el percentatge de 
població estrangera a Molins de Rei és d’un 5,3%, baix respecte de la dada corres-
ponent al Baix Llobregat, que és un 9,6%, i la de tot Catalunya, que és un 14,23%. 
Caldria veure, però, quins són els usos reals actuals en català per poder donar la raó a 
la percepció de les persones nouvingudes a la vila.

Això no obstant, quina llengua fem servir per a la diversitat d’activitats que podem 
fer al llarg del dia? Treballar, comprar, estudiar, llegir, escoltar la ràdio, mirar la 
televisió, seguir les xarxes socials, utilitzar Internet, redactar documents, posar denún-
cies, anar als centres sanitaris, assistir a reunions o xerrades, anar al cinema, visitar 
exposicions i museus... Sabríem posar un percentatge de presència del català en cada 
una d’aquestes accions enumerades? Malauradament, en algunes, la xifra seria molt 
baixa.

Maite Melero, en l’article “Intel·ligència artificial en català?”, publicat a Les notí-
cies de llengua i treball, afirma “La revolució digital, amb l’expansió d’Internet i més 
recentment amb la irrupció de la intel·ligència artificial, representa un canvi disruptiu 
a molts nivells i un seriós risc per a la supervivència d’aquelles llengües, com el català, 
que no pertanyen al selecte club de les llengües globals”. Quantes persones fan servir 
aquests anomenats “assistents de veu” en els mòbils o altres aplicacions en català? Tot 
just ara comencen a aparèixer algunes iniciatives en aquesta línia.

Des del Consorci per a la Normalització Lingüística treballem per adaptar-nos a 
la demanda d’aprenentatge del català que ens arriba. Ha augmentat tant el nombre 
d’alumnes com el nombre de cursos en els nivells per aprendre a parlar el català, però, 
com sempre diem, cal que l’entorn justifiqui l’esforç que les persones nouvingudes fan 
per aprendre la nostra llengua. I això és una feina que ens competeix a tots.

Servei Local de Català de Molins de Rei
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Aquestes memòries del Palau pertanyen al llibre 
Recuerdos Históricos de Molins de Rey, que va 
ser publicat  el 17 de novembre de l’any 1890 
per l’historiador Francesc de Sales Maspons i 
Labrós. Publiquem un petit resum d’unes pàgi-
nes, les quals ens permeten tenir una àmplia 
visió de com era aquest Palau de Requesens. 
Evidentment, tal com era habitual en el segle 
XIX, està escrit en llengua castellana, la qual 
cosa en aquest cas també respectarem.

“No es extraño pues que los Reyes se encon-
traran en Molins de Rey a su gusto, que la 
frecuentaran mucho y que apareciera la villa 
como opulenta y cortesana. De aquella época 
esplendorosa data el grandioso edificio palacio 
conocido por el Palau, hoy también, ya pasados 
sus tiempos, convertido en ruinas. Ocupaba 
éste, como antes he dicho, casi la mitad de la 
población desde la plaza de la Cruz, a la entra-
da de la villa, formando isla entre las calles de 
Baix y Mitjana, hasta el 
callejón dels Boters. La 
plaza de la Cruz se lla-
maba así por tener en su 
centro una cruz de piedra, 
gótica, de esmerada labor, 
que hoy sólo existe a tro-
zos esparramados entre 
diferentes casas. Lástima 
que una mano piadosa no 
los recoja para levantarla 
otra vez en paraje tan 
honroso.

Tenía el Palau su 
entrada principal en 
dicha plaza. Desde ella 
se entraba a un espacioso 
jardín que por encima de 
sus muros enviaba olores 
y frescor a ambas calles. Al 
fondo y en un sitio alto, dominándolo todo, se 
levantaba el grandioso edificio con puerta de 
arco y dos grandes escudos de piedra, uno a 
cada lado, de nobles cuarteles. Un ancho paseo 
de frondosos árboles dirigía desde la puerta de 
entrada al palacio. 

Al entrar en éste, se encontraba el vestíbu-
lo y luego el patio y escalera de honor. En el 
primer piso había el salón, ancho y espacioso, 
con cinco grandes ventanales sobre el jardín y 
luego las grandiosas habitaciones. Era un edi-
ficio cuadrado, sólido, y aislado, coronado por 
elegantes almenas. Parecía sitio real. El gran 
desnivel que había entre las referidas dos calles 
le favorecía en extremo, porqué edificado a la 
altura de la del Mitj, tenía debajo, al nivel de 
la calle de Baix, pero formando un sólo cuerpo, 
todas sus dependencias, cuadras, graneros, 
lagares, etc. Había también allí su capilla, de 
estilo gótico, alta, con dos arcos de ojiva y lla-

ves de primorosos detalles. 
Gozaba de una vista preciosa, Tenía a sus 

pies la ancha faja del rio Llobregat, que le 
mostraba su rielante cinta de plata, siempre 
abundosa, por entre pobladas y risueñas ala-
medas y también descubría el ancho valle que 
se extendía a sus pies siempre verde con sus 
bien cultivados campos así como también las 
productivas viñas de sus laderas con una vista 
de dilatados y extensos panoramas, siempre 
frondosos y verdes.

No es extraño pues que nuestros monarcas se 
aficionaran a aquel sitio y lo visitaran a menu-
do, contribuían también a ello su proximidad 
a Barcelona, su apacible cielo y su templado 
clima.

El gran Emperador Carlos V cuando por 
primera vez vino a Barcelona, quiso descansar 
también con su ostentosa Corte en Molins de 
Rey. Era en Febrero de 1519 y agradado de su 

hermosura pasó una semana entera disfrutando 
de tan regia morada. 

!Qué ambiente, cuanto lujo, cuantos colores, 
cuanta animación, cuanto regocijo no se vería 
en ella en aquellos días por el continuo pasar 
de los reyes! Todo era placer, todo era osten-
tación y riqueza. Aquella, no obstante, fue su 
última fiesta, su apogeo. Con la nueva dinastía 
habíase acabado el vivir los reyes en Cataluña, 
y cada día cayó más en desuso el tenerles entre 
nosotros. Por otra parte los nobles se aficio-
naron a la Corte y la familia de los Marqueses 
de Villafranca y de los Vélez, sucesora de la de 
Requesens, olvidó también su palacio de Molins 
de Rey, que poco a poco vino a quedar reducido 
a habitaciones de mayordomía. Sólo sus grane-
ros y bodegas tenían vida.

Habiale llegado también su turno. En su des-
tino triste y modesto, andando los tiempos, vio 
llegar un día las tropas de la invasión francesa. 

Volvían del Bruch, en 1808, completamente 
derrotadas. Llenas de coraje se cebaron en la 
villa y la tea incendiaria se cernió pavorosa 
por aquel grandioso edificio, por aquellas 
espaciosas habitaciones, por aquellos antiguos 
recuerdos de esplendorosa vida. 

Murió a mano airada. Así permaneció algu-
nos años, medio caído, medio levantado, hasta 
que pasados unos años, en 1830, los Condes de 
Sobradiel, sucesores en éstas cosas de dichos 
Marqueses de los Vélez, condolidos de su 
estado, trataron de hacerlo por lo menos habi-
table. Para ello al objeto de allegar recursos y 
no distraer rentas de su casa, concedieron en 
enfiteusis mucha parte de lo que había sido el 
jardín, convertido en aquel entonces en huertos. 
A la ruina añadió entonces también su desmem-
bración. 

Lo que perdió fué una buena parte del terre-
no que daba a la calle de Baix, todo el de la 

plaza de la Cruz y toda 
la larga extensión de la 
calle Mitjana, incluso 
la parte de edificio que 
daba a ella con la mitad 
del patio. Sólo se reser-
varon los Marqueses 
en dicha calle Mitjana 
una porción de terreno 
para abrir en ella la 
nueva entrada, ya que 
la de la plaza de la 
Cruz desaparecía con 
dicho traspaso.

Triste mutilación fue 
aquella pero aún que-
daba la mayor parte 
del edificio con sus 
magníficas vistas, una 

extensión de terreno para 
jardín y el huerto al nivel de la calle de Baix. 
Entonces de la casa señorial apoderose la 
industria y el trabajo y sus grandiosas salas que 
un día cobijaron a reyes y príncipes con todo 
el esplendor de su realeza, se convirtieron en 
largas cuadras de fábrica.

Así vivió algunos años, después fue vendido. 
Sus nuevos poseedores procuraron, en cuanto 
fue posible, restaurarlo. Pero cuando durante 
la última guerra civil las tropas carlistas dieron 
el asalto a la villa, el fuego otra vez volvió a 
apoderarse de sus vetustas paredes. Habían ter-
minado los días de lo que un día dio tono y vida 
a Molins de Rey. Nuevos tiempos llevan nuevas 
necesidades y se perdió la villa el último resto 
de su recuerdo señorial y que un tiempo cobijó 
esplendor y gloria.”

Vicenç Joan Camps

El Palau de Requesens

Dibuix orientatiu de J. Amat, de com podria ser l’edifici del Palau de Requesens  
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La campanya solidària 
de recollida d’aliments 
organitzada per Càritas 
Interparroquial de Molins 
de Rei el passat mes de des-
embre va permetre aconse-
guir 1.785 quilos d’aliments 
valorats en 4.912,88 euros, 
amb els quals es van poder 
fer 73 lots que es van dis-
tribuir entre les famílies 
necessitades de la vila.  A 
més, també es van recollir 
700 euros en efectiu que 
es van distribuir en vals 
perquè les famílies ateses 

habitualment per Càritas 
els puguin bescanviar per 
aliments.

En un comunicat de 
premsa, Càritas vol “agrair 
a totes les persones que han 
fet possible, un any més, 
amb la seva generosa apor-
tació, un Nadal més joiós i 
solidari amb els que menys 
tenen, els més vulnerables, 
tot fent realitat el missatge 
de l’Evangeli que donava 
títol a la campanya «perquè 
vaig tenir fam i em vàreu 
donar de menjar…» (Mateu 

25-35…)”.
Pel que fa a la col·lecta 

de Càritas Diocesana de 
Sant Feliu de Llobregat, feta 
els dies 21 i 22 de desem-
bre a les esglésies de Sant 
Miquel, Sant Isidre i Sant 
Bartomeu, es van recollir 
958,40 euros i a la col·lecta 
de Càritas Interparroquial 
de Molins de Rei, feta a les 
misses de Nadal els dies 
24 i 25 de desembre a les 
mateixes  esglésies, es van 
recollir 1.085 euros.

Redacció

Amb la finalitat que cap 
infant es quedés sense 
joguines, l’oficina del Baix 
Llobregat Centre de Creu 
Roja, amb seu a Molins de 
Rei, va repartir, el dia de 
Reis, més de 1.700 jogui-
nes a 340 infants de Sant 
Vicenç dels Horts, Corbera 
de Llobregat, Cervelló, 
la Palma de Cervelló, 
Molins de Rei, Torrelles 
de Llobregat i el Papiol, 

municipis a qui dona ser-
vei. D’aquests infants, 101 
eren de Molins de Rei i van 
rebre 505 joguines.

La felicitat de la mai-
nada en obrir els regals va 
ser possible gràcies a la 
generositat de la gent que 
va aportar les joguines i 
dels voluntaris de la Creu 
Roja que van participar en 
la campanya.

Redacció

La sala d’actes de la 
Federació Obrera va acollir 
el passat mes de desembre 
la presentació del Calendari 
Solidari 2020. De la mà 
de membres de la PARM, 
que de forma desinteressa-
da han ofert el seu temps i 
la seva imatge, el Calendari 
Solidari ens mostra diver-
sos indrets de la vila: des 
de la Font del Casats, fins a 
la plaça de la Creu, passant 
per l’estació de Renfe. 

L’objectiu d’aquest 
calendari és donar visibili-
tat a un col·lectiu que des 

de fa temps lluita i tre-
balla perquè la gent gran 
del municipi tingui una 

llar digne on passar la seva 
vellesa, una residència 
amb tots els serveis que es 
mereixen i que les famíli-
es puguin anar a visitar-los 
sense haver de traslladar-se 
a un altre poble. La PARM 
confia que aquest objectiu 
es pugui complir al més 

aviat possible.
El Calendari Solidari 

es pot comprar a l’Estanc 
Margarit i a la Llibreria 
Barba. Com diu el lema de 
la PARM, “Fem força, fem 
pinya, fem poble”.

Redacció

L’Ajuntament ha formalitzat 
amb la Creu Roja la cessió, 
per un màxim de 20 anys, 
de la planta baixa de l’Espai 
Sociosanitari Josep Maria 
Salas per millorar i ampliar 
els serveis de pernoctació 
d’urgència, alimentació, 
higiene bàsica i transport 
adaptat que ofereix aquesta 
entitat sense ànim de lucre 
al municipi.

En cas d’onada de fred, 
les persones sense sostre 
podran passar la nit en 
aquestes noves dependèn-
cies. Es tracta d’un servei 
que inclourà higiene per-
sonal i un àpat per sopar i 
esmorzar. 

L’acord inclou també el 
Banc d’Aliments, una inici-
ativa que facilita productes 
de primera necessitat a les 
persones que no disposen 
dels recursos més bàsics i 
a on es deriva actualment 
des de Serveis Socials un 
centenar de famílies. 

S’oferirà, a més, un ser-
vei de dutxes a persones 
sense recursos, especial-
ment adreçat a persones 
grans o amb mobilitat redu-
ïda, i un servei de transport 
adaptat amb prescripció 
social per poder accedir a 
espais d’oci.

Redacció

Càritas recull aliments per un valor de prop de 5.000 
euros per a les famílies més necessitades de la vila

La PARM edita un Calendari Solidari

Creu Roja reparteix més 
de 1.700 joguines a 340 infants

Creu Roja amplia els seus serveis 
a famílies vulnerables en l’Espai 
Sociosanitari Josep M. Salas

L’empresa molinenca Catec 
és la patrocinadora oficial 
de l’equip Handbol Special, 
del Club Esportiu Molins de 
Rei. Els jugadors molinencs 
van estrenar els equips amb 
el nou patrocini el passat 
25 de gener en un torneig 
triangular que es va disputar 
al Poliesportiu Municipal, 
en el qual van participar 
els equips del C.H. Sant 
Llorenç, C.H. Cerdanyola i 
C.E. Molins de Rei.

Redacció

Catec patrocina l’equip Handbol Special Molins

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa
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Un ja llunyà febrer del 2014, quan la Plataforma d’Usuaris del Transport 
Públic de Molins de Rei vàrem començar a recollir 4.000 signatures a 
peu de carrer per demanar que Molins de Rei s’incorporés a la Zona 1 
tarifària (cosa que suposava una rebaixa del 50% de la majoria de viatges 
en transport públic), sospitàvem que això podria suposar abonar el tribut 
metropolità (TM) que ja pagaven els municipis que formaven part de la 
zona 1 i així ho vàrem dir a qui ens va preguntar.

Per aquest motiu, des del primer dia vàrem proposar als partits polítics 
molinencs fer una ponència unitària per aconseguir, mitjançant el consens 
local i la negociació, la incorporació de Molins de Rei a la zona 1 en les 
millors condicions possibles i al menor cost possible, ja que el nivell de 
serveis no era el mateix que el dels municipis de la primera corona.

En aquella ponència unitària, i en totes les entrevistes mantingudes 
amb l’Àrea Metropolitana (AMB) i l’Autoritat del Transport Metropolità 
(ATM), el Síndic de Greuges, i també personalment i diverses vegades 
amb qui aleshores era l’alcalde, Joan Ramon Casals, atesa la complexitat 
per fer un càlcul simple del TM, vàrem demanar unes simulacions del 
que suposaria econòmicament la seva aplicació per als molinencs i que 
se’n negociés l’aplicació gradual en el temps a mesura que milloressin els 
serveis de transport.

Malgrat la nostra insistència, no 
vàrem rebre cap resposta i és evident 
que el cofoisme i desinterès institucional 
d’aleshores, els estem patint ara. 

També vàrem reivindicar claredat i una 
proposta seriosa de millora de serveis del 
transport públic a Molins de Rei, urbà i 
interurbà, i, sobretot, la integració total a 
la tarifació social de l’AMB. 

Davant d’això, solament vam trobar la 
dilació de les administracions, un llança-
ment de pilotes fora per part de l’Alcaldia 
i una paràlisi de la Ponència Unitària, tot 
escudant-se en la promesa de posar en 
funcionament la T-Mobilitat,  que teòrica-
ment havia de suposar pagar per distància 
recorreguda i la fi de la  discriminació de 
Molins de Rei. El tema va arribar fins i tot 
al Parlament de Catalunya, on el mateix 2014 es va aprovar una resolució 
que instava el Govern de la Generalitat a posar en marxa la T-Mobilitat 
abans del maig del 2015.  Com tots sabem, som al 2020 i encara no s’ha 
posat en funcionament.

A causa d’aquesta paràlisi de la T-Mobilitat, altres municipis inclosos a 
l’AMB van reivindicar també ser inclosos a la Zona 1, ja sense dilacions, 
cosa que va provocar finalment que el debat anés al Govern de l’AMB, 
que era l’Administració que hauria d’assumir el dèficit econòmic que 
podria suposar l’aplicació de la incorporació de 18 nous municipis a la 
Zona 1.

En el segon semestre del 2018, aquesta Administració debat assumir el 
cost de la integració dels nous municipis i el 16 d’octubre d’aquell mateix 
any es produeix un acord entre l’AMB i els alcaldes de les 18 poblacions 
metropolitanes de la Zona 2 (entre les quals, Molins de Rei) per aplicar el 
TM i posar fi a l’exempció que s’aplicava cada any a aquests municipis. 
Es planteja llavors la creació d’una nova tarifa plana de transport públic 
per a tots els 36 municipis metropolitans, incorporats tots a la Zona 1, però 
mantenint els nous municipis a la Zona 2, cosa que suposava no perjudi-
car el preu del transport d’aquests municipis amb els desplaçaments a les 
poblacions de la mateixa zona no metropolitanes i amb la Zona 3.  

Finalment, el 18 de desembre de 2018, el Consell Metropolità aprova 
definitivament l’ordenança fiscal reguladora del tribut metropolità, eli-
mina l’exempció dels 18 municipis que s’incorporen a la Zona 1 i aplica 
la mateixa fórmula de reducció que als municipis on ja es pagava, alhora 
que determina  que serà d’aplicació des del dia 1 de gener de 2019. A 
més, s’acorda amb aquests municipis que facilitin les dades dels valors 
cadastrals del 2005 i el 2006 i tots els següents, perquè es necessita tenir 
els valors cadastrals de tots els anys des de 2005 fins al 2019 per poder fer 
els càlculs d’aplicació del tribut en cada municipi. S’acorda també passar 
el cobrament del TM l’octubre de 2019.

Lligat en aquest nou impost, es va acordar també la realització de 
determinades millores de serveis del transport públic en aquests municipis 

(si bé avui encara les desconeixem i el calendari per aplicar-les)  i que de 
moment no s’aplicaria la tarifació social.  En positiu, cal dir que a Molins 
de Rei això li ha suposat que l’AMB assumeixi 2/3 parts del dèficit del 
Bus Urbà, que fins ara assumia l’Ajuntament al 100%.

Inexplicablement, l’Ajuntament de Molins de Rei i altres municipis, a 
l’hora de subministrar la informació cadastral, només van proporcionar a 
l’AMB una petita part dels valors cadastrals i això provoca que el càlcul 
del TM es faci de manera “estimada” i resulti que el seu valor hagi estat 
més elevat del que correspondria.

El més greu de tot això és la total manca de transparència d’informació 
a la ciutadania sobre el TM que es va passar a cobrament, tant per part de 
l’AMB com dels mateixos ajuntaments, i concretament el de Molins de 
Rei, fet que ha provocat una indignació ciutadana molt gran per la manca 
d’informació, ja que ha vist com se li cobrava un nou impost que no s’ha 
justificat prou.

Davant d’això, diverses entitats ciutadanes, entre les quals la nostra, 
vàrem exigir transparència i informació clara i una revisió de l’impost, 
aplicant-hi correctament el que estava previst en l’ordenança del TM i el 
retorn de les quantitats cobrades incorrectament.

El  29 d’octubre de 2019, el Consell Metropolità aprova renovar 
l'ordenança fiscal reguladora del TM 
2020, que aprova definitivament el 17 de 
desembre de 2019 i acorda aplicar-la als 
36 municipis metropolitans incorporant-
hi un increment del tribut d’un  5%  (es 
passa d’aplicar un 0,160 % el 2019 sobre 
el valor cadastral al 0,168% el 2020, 
amb les mateixes bonificacions que anys 
anteriors).

És important indicar que en les orde-
nances del 2019 i 2020 se segueix mante-
nint la reducció de la quota íntegra que es 
va conquerir per la lluita veïnal dels anys 
2003-2005, que es basa en una aplicació 
concreta dels valors cadastrals. El càlcul 
de la reducció es fa sobre la base de 
referència del valor cadastral del 2006, 
cosa que a la pràctica suposa una reducció 

molt important del TM: de l’ordre d’un 40%.  
Finalment, l’AMB, davant de la pressió actual, acorda també una 

disposició transitòria perquè el 2020 en els nous municipis que el 2019 
van incorporar-se al TM i als quals no se’ls han aplicat correctament 
la reducció prevista en l’ordenança fiscal aprovada per l’exercici 2019, 
l’Ajuntament corresponent estableixi el valor cadastral d’aplicació de 
cada immoble en l’exercici 2005. Sobre aquesta base, es calcula la reduc-
ció de referència en l’exercici 2006 per determinar la quota de referència 
i s’apliquen sobre aquesta xifra els increments anuals que corresponguin 
per determinar la quota líquida de l’exercici del 2019. S’acorda també 
que el TM es posi a cobrament el mes d’abril de 2020 per a aquests nous 
18 municipis.

Davant de tots aquests fets, la PTUP i la PTP arribem a les conclusions 
següents:

1-En aquest procés, malgrat el retard de l’aplicació de la T-Mobilitat, 
els molinencs hem aconseguit un bé inestimable: formar part de la Zona 
1, cosa que suposa una reducció del 50% del preu del bitllet del transport 
públic per a la immensa majoria dels viatges que fem (i ara, amb les noves 
tarifes T-Usual i T-Jove, els descomptes són més importants encara.

És del tot inadmissible que a hores d’ara, ni l’AMB ni el nostre 
Ajuntament hagin informat de les millores previstes i compromeses per 
l’AMB que ens afecten en matèria de transport públic urbà i interurbà en 
l’acord d’integració. Exigim que es facin públiques aquestes millores i el 
calendari previst d’execució.

2-Si es fan bé les coses, Molins de Rei pagarà el mateix TM que tots 
els 36 municipis metropolitans, impost que serveix per finançar tots els 
serveis i accions metropolitanes, també a Molins de Rei.

Cal aclarir que aquest TM, a més de finançar el dèficit del transport 
públic, permet que l’AMB faci importants actuacions, com, per exemple 
a Molins de Rei: les obres de l’avinguda Barcelona, les obres de condi-
cionament dels camins del riu, el manteniment del Parc Mariona i la serra 
de  Collserola, el tractament de residus, abocadors i aigües, l’execució de 

Crònica d’una lluita contra 
la discriminació tarifària, 2014-2020
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diferents projectes urbans com la plaça del Palau, la urbanització i habi-
tatge social de les Guardioles, etc.

Entenem, però, que és important que l’AMB adopti una bonificació del 
TM per als petits comerços de proximitat, ja que compleixen una funció 
social molt important que cal protegir.

En tots aquests anys, la falta de transparència i d'informació cap a tots 
els molinencs respecte al TM ha estat molt greu i això ha provocat un 
rebuig innecessari d’una mesura fiscal que ben explicada seria acceptada 
majoritàriament. Els polítics responsables han de demanar perdó a la 
ciutadania i aconseguir que es faci correctament el càlcul i es torni fins a 
l’últim cèntim cobrat indegudament en el TM del 2019.

3-Pel que fa  a la millora del transport públic, exigim que l’Ajuntament 
gestioni amb resolució la realització immediata de les obres compromeses 
de millora i accessibilitat a l’estació de tren. Així mateix, tal com han 
acordat en diferents plens, que defensi amb fermesa el que preveuen els 
plans d’infraestructures del 2001-2010 i 2011-2020, s’assoleixi l’arribada 
del Trambaix a la nostra vila abans del 2030, es faci immediatament el 
Carril Bus-VAO a la B-23, que permetria la creació de noves línies de 
Bus-Exprés, millorant els temps d’accés a Barcelona per la Diagonal, i la 
millora del Bus Urbà.

4-És del tot inadmissible que s’hagi acceptat la no aplicació de la tari-
fació social metropolitana (T. Rosa-T-4, T-16 i d’altres) a tota la Zona 1 i 
s’apliqui solament en el nostre terme municipal.

Exigim la incorporació immediata de Molins de Rei en aquesta tari-
fació i una unificació de tarifes socials a tots els municipis metropolitans 
que inclogui tots els mitjans de transport (també Rodalies). No pot haver-
hi cap discriminació en aquestes tarifes per raó d’edat, discapacitat, muni-
cipi de residència o mitjà de transport.

5-Esperem que, tal com han anunciat recentment, es posi en funcio-
nament aquest any la T-Mobilitat a la Zona 1 i que coexisteixi amb les 
targetes actuals. Això suposarà en el futur, quan s’implanti definitivament 
(previsiblement l’1 de gener de 2021), un canvi en les tarifes, que seran 
per quilòmetres recorreguts, i així es posarà fi a moltes de les discrimina-
cions actuals.

Exigim, abans de ser aplicada, màxima transparència i informació als 
usuaris i usuàries  del transport públic.

Lluís Carrasco, delegat de l'Associació per a la Promoció del 
Transport Públic al Baix Llobregat (PTP)

José Luis de Hoyos, portaveu de la Plataforma d’Usuaris/àries del 
Transport Públic de Molins de Rei (PUTP-MdR)

El passat 15 de gener, la Plataforma STOP TRIBUT AMB de Molins de 
Rei va convocar una reunió informativa a la Federació Obrera –amb la 
sala plena de gom a gom– per tal d’explicar l’objectiu de la Plataforma 
i la naturalesa del tribut metropolità (TM) analitzant-lo des de diferents 
angles. 

L’objectiu de la Plataforma és que el TM no s’apliqui a partir del valor 
cadastral i que aquest tribut sigui just, equitatiu i sostenible. És un tribut 
de caràcter anual i vitalici. És  a dir, és per a tota la vida amb augments 
progressius en uns valors que estan dins d’un mercat molt especulatiu del 
preu del terreny i de l’habitatge; a més, té per bandera pujar sense desme-
sura per sobre de salaris, IPC, pensions, etc.

A la vila, 1.700 persones no paguen aquest 
tribut perquè tenen un valor cadastral inferior 
a 45.000€, la qual cosa no implica que el seu 
poder adquisitiu sigui baix i la resta de moli-
nencs hagin de pagar-ho tot.

És altament discriminatori per a jubilats, 
pensionistes, aturats, joves amb projectes de 
futur, etc. Es dona el cas que una sola persona 
jubilada, a qui la pensió no permet arribar a 
final de mes, paga més que altres que viuen en 
un habitatge on hi entren 2 o 3 sous, on hi viuen 
4 persones i no paguen res, o menys, segons el 
valor cadastral.

Des de la seva creació, el TM sempre ha 
tingut per objecte el finançament del transport 
públic de viatgers en l’àmbit dels 18 municipis 
de la primera corona (Zona 1) i se n’excloïen 
els 18 municipis de la segona corona (Zona 2) 
fins que no disposessin d’un nivell de servei 
de transport públic col·lectiu anàleg o similar 
als de la primera corona. Aquestes Ordenances 
Fiscals es mantenen en la seva integritat durant 
el 2015, 2016, 2017 i 2018.

Fins que el 18 de desembre de 2018, el Consell Metropolità de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB), de forma incomprensible, va acor-
dar, per a l’exercici fiscal del 2019, modificar la Disposició Transitòria 
Primera i substituir-la per les Disposicions Transitòries Primera i Segona, 
segons les quals el TM s’aplicarà als pobles de la segona corona, malgrat 
que, pel que fa al transport públic col·lectiu, no se n’ha concretat un pla 
de millora o equiparació amb els municipis de la Zona 1. Per tant, l’AMB 
acorda eliminar l’esmentat requisit justificant l’indegut procediment dient 
que el TM no és una taxa i que no està destinat exclusivament al finança-
ment del transport públic.

En què es gasten els nostres diners? Segons consta en els pressupostos 
de despeses de 2019 de l’AMB, per a mobilitat i transport se’n destina 
un 43’09% (323.582.705€ ). És a dir, de cada 100€, 43€ van a transport. 
Dels altres 57€ restants, atorguen subvencions, aportacions i altres ajuts 
institucionals a favor dels ajuntaments metropolitans, parcs naturals, per a 
les persones, entitats privades, empreses, partits polítics, sindicats, ONG, 
foment de les relacions internacionals, etc. 

Estem davant d’una segona Generalitat? I amb sous i reunions,  segons 
informació de la mateixa AMB corresponent a l’any  2019, dels 19 alts 
càrrecs, la nòmina més petita era de 81.050€; la reunió dels més de 70 

consellers, el mes d’octubre de 2019, va ser de 107.980€. Molins de Rei 
hi té 2 de representants. Sense comentaris.

Què ha fet l’Ajuntament de Molins de Rei i els nostres polítics? Doncs 
res. Defensar els interessos de l’AMB i no els dels molinencs.

Tots els partits polítics van aprovar per unanimitat l’entrada de Molins 
de Rei a la Zona 1 sense haver fet un estudi d’impacte econòmic del que 
suposava el cost del TM ni posar-lo a consideració de la ciutadania. No 
els preocupa el greuge comparatiu que provoca entre molinencs. Per tota 
solució, el nostre alcalde verbalitza que “si no podem pagar, que ens 
venguem les cases” o bé que “els impostos no es negocien, s’apliquen”. 
Segons ells, sembla ser que les lleis no es toquen encara que siguin injus-

tes. Nosaltres pensem tot el contrari. Una llei 
injusta cal canviar-la des de la legalitat per una 
altra que anul·li les desigualtats i iguali i cohe-
sioni el poble.

Altres ajuntaments de la segona corona han 
tramitat al·legacions de la ciutadania, accions 
judicials per tal de revertir el problema. El 
nostre Ajuntament ha facilitat una informació 
superficial i en cap moment un assessora-
ment  ni ajut a la ciutadania per presentar cap 
mena de tràmit amb l’AMB.

La Plataforma va demanar abans de Nadal 
reunir-se amb l’alcalde i els partits polítics  per 
tal de conèixer la seva posició sobre aquest 
tema. Tan sols ens vam reunir amb la CUP i 
Molins Camina malgrat que la seva posició  és 
la defensa del valor cadastral com a base de 
càlcul.

La reunió amb l’alcalde va ser el 21 de gener 
d’enguany i va defensar el valor cadastral com 
la base de càlcul més adequada. 

Qualificació de la reunió: molt pobra amb 
informació i arguments, però molt rica amb menyspreus i prepotència cap 
a la Plataforma. No paga la pena dedicar-li una línia  més. 

Propostes de la Plataforma:
1- Que l’Ajuntament treballi a totes les institucions –AMB, Generalitat, 

Parlament, etc.– per la supressió del càlcul a partir del valor cadastral, ja 
que el terreny i l’habitatge són dos valors que es veuen afectats per un 
mercat especulatiu  que dispara a l’alça en poc temps el seu valor. Això 
pot facilitar obrir la porta a successives revisions cadastrals, amb tot 
l’impacte econòmic que això suposaria a les economies familiars.

2- Que es retorni el TM del 2019 i se’n suspengui el cobrament fins que 
es resolgui el problema de fons, sense efectes retroactius ni recàrrecs.

3- Recollim i defensem l’aportació d’una persona assistent a l’acte de 
la Plataforma com una altra alternativa: tornar a formar part de la segona 
corona mentre no es resolgui el tema que ens ocupa.

4- Aprofitant que l’últim dijous de cada mes se celebra el Ple munici-
pal, farem concentracions silencioses davant l’Ajuntament a les 19h.

Hem fet unes breus pinzellades del contingut de l’acte, que valorem 
molt positivament per l’assistència i les aportacions dels presents. Tots 
plegats hem de caminar i  lluitar per tal de tirar endavant un TM més just, 
equitatiu i sostenible.

Plataforma STOP TRIBUT AMB de Molins de Rei

Per un tribut metropolità just, equitatiu i sostenible
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JOSEP FERRER (J.F.): 
Des de fa poc més d’un 
any vius a Boston, però 
amb només 34 anys has 
conegut altres països, ciu-
tats i cultures. Et conside-
res una rodamón?

ESTER COMELLAS 
(E.C.): Al contrari, com 
més viatjo més conscient 
soc de les meves arrels i 
d’on em sento més a gust. 
M’encanta viatjar i enca-
ra que viure a l’estranger 
m’enriqueix molt personal-
ment i professionalment, sé 
que a la llarga vull tornar a 
casa, a Molins de Rei.

J.F.: Amb només 3 
anys vas viure un any a 
Londres. Què us va portar 
a la vostra família allà? 
Quins records en tens?

E.C.: Els meus pares 
van anar-hi per feina, a fer 
un any sabàtic de recerca. 
La meva mare, la Coral, 
investiga els mecanismes 
degeneratius en la malaltia 
de l’Alzheimer al CSIC. 
El meu pare, el Francesc, 
és professor de matemàtica 
aplicada a la UPC, on fa 
recerca en teoria de grafs. 
Jo era tan petita que no en 
tinc cap record concret, més 
enllà de les fotos que he 
vist i anècdotes que m’han 
explicat ja de més gran. 
El que m’enduc d’aquella 
estada és l’anglès, perquè 
vaig aprendre a parlar-lo 
abans que el castellà! 

J.F.: Amb 11 anys, i 
seguint la família, vas 
creuar l’Atlàntic i vas 
viure a la ciutat cana-
denca de Vancouver. Et 
va afectar molt el canvi 
d’estudis? Com era 
Vancouver fa una vintena 
d’anys?

E.C.: D’aquesta esta-
da sí que me’n recordo i 

molt. Quan vam mudar-nos 
a Vancouver, també per 
una estada de recerca dels 
meus pares, el meu germà 
Albert només tenia 4 anys. 
Va ser una bona aventura! 
De la ciutat no en tinc gaire 
records, més enllà del famós 
Stanley Park i els seus 
tòtems, però sí de viatjar 
per British Columbia, i anar 
de càmping i d’excursió a 
les Rockies. Integrar-me a 
l’escola d’allà va ser dur, 
perquè de petita era molt 
tímida, però amb el suport 
dels pares i de la mestra 
vaig acabar sortint-me’n. 
Al final, vaig fer un munt 
d’amigues i encara en con-
servo el contacte amb un 
parell.  

J.F.: L’any 2009 vas 
anar a fer un màster a 
la ciutat britànica de 
Cranfield. Per què vas 
triar aquest indret? Com 
és aquesta ciutat?

E.C.: Cranfield és un 
poblet amb un antic aerò-
drom de la Segona Guerra 
Mundial que està situat 
entre Òxford i Cambridge. 
Després de la guerra, es va 
reconvertir per a tasques 
educatives i de recerca, i 
d’aquí va sorgir la univer-
sitat actual. 

En acabar la carrera, i 
després de treballar uns 
mesos en una consultoria 
d’enginyeria, vaig voler 
seguir formant-me en l’ús 
de mètodes numèrics per a 
l’anàlisi estructural. A més, 
durant la carrera no havia 
pogut fer cap Erasmus i 
tenia ganes d’anar a estu-
diar i viure pel meu comp-
te a l’estranger. Cranfield 
University complia tots els 
requisits. L’any que vaig 
passar allà em va marcar 
en molts aspectes. Vivíem 

en una zona residencial 
adjacent al campus, a 
l’altra banda del poble de 
Cranfield, lluny de tot. Per 
aquest motiu, tots els estu-
diants fèiem molta pinya 
tant a l’hora d’estudiar com 
de passar el temps lliure. 
Vaig conèixer gent de molts 
països diferents i també 
vaig descobrir que això de 
fer recerca m’agradava. Va 
ser allà que vaig decidir fer 
un doctorat.  

J.F.: Preparant la teva 
tesi doctoral vas fer una 
estada de dos mesos a 
la ciutat mexicana de 
Guanajuato i de sis mesos 
a la capital de Suècia, 
Estocolm. Què hi vas 
anar a fer en aquests dos 
indrets? Quins records 
tens de la teva estada en 
aquestes dues ciutats?

E.C.: Com a investiga-
dors, sovint fem servir la 
recerca d’altres que treba-
llen en temes similars als 
nostres com a punt de parti-
da o com a eines per ajudar-
nos a resoldre els problemes 
a què ens enfrontem. La 
col·laboració entre inves-
tigadors és clau per poder 
avançar en el coneixement 
científic. Per aquest motiu, 
es fan estades de recerca 
per intercanviar coneixe-
ments i aprendre els uns 
dels altres. 

En el meu cas, vaig anar 
al CIMAT, el Centre de 
Recerca en Matemàtiques 
a Guanajuato, per apren-
dre sobre algoritmes 
d’optimització. Tot i passar-
hi només dos mesos, vaig 
aprofitar el meu temps allà 
al màxim. Els companys de 
feina van ser increïblement 
acollidors des del primer 
moment i vaig aprendre 
molt d’optimització i de la 

història i la cultura mexica-
nes. És un país que em va 
sorprendre molt positiva-
ment per la seva gastrono-
mia i per l’actitud positiva 
i alegre de la gent.

A Estocolm hi vaig anar 
per col·laborar amb un pro-
fessor del Reial Institut de 
Tecnologia (KTH), expert 
en modelat computacional 
de teixits biològics. Em va 
ajudar a polir i completar 
el model de sanat que vaig 
desenvolupar com a part de 
la meva tesi. Allà, fer amis-
tats no va ser tan fàcil com 
a Mèxic. Tal com ens passa 
sovint als estrangers, vaig 
acabar ajuntant-me sobretot 
amb altres estrangers que 
treballaven al meu mateix 
departament i tenien ganes 
de sortir i conèixer el país. 
Vam formar un bon grupet 
amb qui hem mantingut un 
fort vincle i encara ens tro-
bem de tant en tant. Suècia 
té un munt d’indrets precio-
sos i un estat del benestar 
molt envejable.

J.F.: Entre l’octubre del 
2016 i el novembre del 
2018 has viscut a la ciu-
tat alemanya d’Erlangen. 
Què hi vas anar a fer?

E.C.: Vaig anar a la 
Universitat d’Erlangen-
Nuremberg a fer el meu 
primer postdoc. Un postdoc 

és una estada de recerca, 
típicament d’uns dos o tres 
anys de durada, que es fa 
en acabar el doctorat. Avui 
dia, per aconseguir una 
plaça fixa en un centre de 
recerca o en una universitat 
es valora molt tenir un o 
dos postdocs, i millor si 
és a l’estranger. En el meu 
cas, pel tema de recerca que 
em proposaven a Erlangen, 
i considerant les bones 
experiències viscudes a 
Guanajuato i Estocolm, va 
ser natural acceptar l’oferta. 
Allà vaig estar desenvolu-
pant un model computa-
cional poroviscoelàstic que 
ens ajudés a entendre millor 
com el teixit cerebral res-
pon a càrregues cícliques. 
L’objectiu era caracteritzar 
el comportament mecànic 
del cervell, que és similar 
a un gel en alguns aspec-
tes. Encara col·laborem 
en aquest projecte amb 
un parell d’investigadors 
d’allà.

J.F.: I d’Erlangen, tor-
nes a creuar l’Atlàntic i 
t’instal·les a Boston. Què 
t’ha portat aquí?

E.C.: Vaig guanyar una 
beca d’investigació molt 
prestigiosa, un Marie Curie 
Global Fellowship. A tra-
vés d’aquest programa, la 
Comissió Europea finança 

Ester Comelllas Sanfeliu viu a Boston (Estats Units)

“En les universitats americanes s’hi inverteixen 
molts diners i, per tant, els alumnes tenen molts 
més recursos i oportunitats a la seva disposició”

Ester Comellas Sanfeliu és una molinenca que amb només 34 anys s’ha con-
vertit en tota una rodamón perquè ha viscut a Londres, Vancouver (Canadà), 
Cranfield (Regne Unit), Guanajuato (Mèxic), Estocolm, Erlangen (Alemanya) 

i des de fa poc més d’un any està instal·lada a la ciutat nord-americana de Boston, on 
està desenvolupant un model computacional que ajudi a entendre com els estímuls 
mecànics afecten la formació de les articulacions en vertebrats. 

Enginyera aeronàutica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), té un 
Màster en Advanced Lightweight Structures and Impact, de Cranfield University 
(Regne Unit), i és doctora en Anàlisi Estructural per la UPC.

Li agrada l’alta muntanya, tot i que a Boston és difícil practicar aquesta afecció, 
perquè no té muntanyes a prop. En el seu temps lliure es dedica a córrer, socialitzar-
se i conèixer millor l’entorn on viu.

Municipi de residència: Boston (Estats Units)
Nombre d’habitants: 694.583 (2018)
Superfície: 232 km²
Distància amb Molins de Rei: 5.851 km en línia 
recta; entre 7 i 9 hores d’avió en vol directe o més 
d’11 hores si s’ha de fer alguna escala

El carrer més fotografiat de Boston 
és al barri de Beacon Hill
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joves doctors que han 
demostrat ser investigadors 
prometedors per marxar 
fora d’Europa a treballar 
en un projecte de recerca 
específic per acabar de for-
mar-se, i tornar després a 
un centre europeu on com-
pletar el projecte i aplicar 
la formació adquirida. El 
meu projecte, CompLimb, 
tracta de desenvolupar una 
eina computacional per 
elucidar els mecanismes 
mecanobiològics que regu-
len el desenvolupament de 
les extremitats en verte-
brats. Dit d’una altra mane-
ra, volem entendre com les 
cèl·lules cartilaginoses que 
formen els rudiments dels 
ossos responen als estímuls 
mecànics (la contracció 
dels músculs, per exemple) 
i com això influeix en la 
formació d’articulacions 
com el colze o el genoll. 
La meva contribució con-
sisteix a desenvolupar un 
model computacional que 
ens permeti predir la for-
mació d’aquestes articula-
cions i explorar els meca-
nismes que hi influeixen 
en un entorn controlat. 
Perquè el model compu-
tacional sigui realista cal 
incorporar dades biològi-
ques reals. Per això estic 
a Northeastern University, 
a Boston. Aquí col·laboro 
amb biòlegs experts en el 
desenvolupament de verte-
brats. Estudien unes sala-
mandres mexicanes, els 
axolotls, que són capaces 
de regenerar les extremi-
tats al llarg de tota la seva 
vida. Això és interessant 
per a nosaltres perquè ens 
permet veure i estudiar 
com es formen les articu-
lacions en les potes quan es 
regeneren. D’aquí un any i 
mig tornaré per treballar a 
Europa, més concretament 
a Barcelona, i acabaré el 
meu projecte al Laboratori 
de Càlcul Numèric de la 
UPC. Allà són experts en 
mètodes numèrics i junts 
completarem el model que 
estic fent aquí.

J.F.: Les estades per 
estudis i feina, les has fetes 
sola? És dur separar-se de 
la família?

E.C.:  Excepte l’estada 
a Boston, totes les altres 
les he fet pel meu compte. 
Sempre és un repte arribar 
a un lloc nou i instal·lar-
t’hi, i encara més quan hi 
vas sola, és un país dife-
rent i no coneixes a ningú. 
Sens dubte, les primeres 
setmanes són les més dures. 
Però un cop tens una ruti-
na, tot es fa més senzill. 
Personalment, separar-

me de la meva parella, el 
Francesc, ha estat més dur 
com més llarga era l’estada. 
Tot i així, crec que és més 
fàcil per al qui marxa que 
per al qui es queda. Quan 
vas a un lloc nou tens un 
munt d’estímuls i novetats 
que et mantenen ocupada. 
També ajuda saber que 
l’estada és per un temps 
limitat i que ens retrobarem 
de nou al cap d’uns mesos. 
A més, avui dia, és fàcil 
seguir en contacte via mis-
satges, correus electrònics 
i (vídeo)trucades amb la 
parella, els pares, la família 
i els amics. I si t’enyores 
molt, sempre queda l’opció 
d’agafar un vol...

J.F.: Ets enginyera 
aeronàutica i doctora en 
Anàlisi Estructural. En 
paraules entenedores, què 
vas demostrar amb la teva 
tesis doctoral?

E.C.: L’objectiu del meu 
doctorat era proposar uns 
models matemàtics que per-
metessin predir mitjançant 
simulacions per ordina-
dor com es comporten els 
teixits tous com els mús-
culs, els lligaments o la pell. 
El repte és capturar el fet 
que, a diferència de mate-
rials inerts com el metall o 
el formigó, aquests “mate-
rials” biològics creixen i 
s’adapten al seu entorn. La 
meva recerca contribueix 
a demostrar que podem 
utilitzar els mateixos prin-
cipis físics i eines compu-
tacionals que es fan servir 
en l’estudi d’estructures 

(edificis, vehicles, etc.) 
per estudiar el cos humà. 
L’aportació de la qual estic 
més orgullosa és el model 
de sanat que vaig acabar a 
Estocolm, que reprodueix 
com un teixit danyat és 
capaç de recuperar la seva 
rigidesa gràcies al meta-
bolisme que permet que es 
curi la ferida i el teixit es 
refaci i torni a ser com era 
abans de danyar-se. 

J.F.: Et dediques de ple 
dret a la investigació, però 
ho fas fora de Catalunya. 
Els investigadors estan 
més ben valorats fora que 
aquí?

E.C.: Per descomptat, hi 
ha molta més inversió en 
recerca al nord d’Europa 
i a l’Amèrica del Nord 
que aquí. A Catalunya, en 
comparació amb la resta 
de la península Ibèrica, la 
Generalitat ha fet i està fent 
un esforç important per 
potenciar la recerca amb 
programes de finançament 
com l’ICREA o el pla Serra 
Húnter. Tot i així, els sous i 
els recursos disponibles per 
fer investigació són encara 
molt baixos en compara-
ció amb llocs de referèn-
cia com Alemanya o Estats 
Units. A més, tinc la sensa-
ció que, en aquests països, 
la societat valora molt més 
la figura de l’investigador i 
la importància de la recerca 
per avançar en el coneixe-
ment científic i tecnològic. 
Per sort, tot i la manca de 
recursos, Barcelona és un 
punt de referència mundial, 

on es fa recerca excel·lent 
i hi ha iniciatives molt 
interessants com SciTech 
DiploHub, que s’esforcen 
a potenciar i promocionar 
aquesta recerca puntera que 
es fa aquí.

J.F.: A Catalunya 
podries fer el que estàs 
fent a Boston?

E.C.: Sí i no. Per una 
banda, els models compu-
tacionals que desenvolupo 
tècnicament només reque-
reixen accés a ordinadors 
potents. Així que, en prin-
cipi, sí que podria treba-
llar en els meus models a 
Barcelona i, de fet, ho faré 
quan torni en el tercer any 
del meu projecte. Per altra 
banda, pocs laboratoris al 
món estudien les habilitats 
extraordinàries dels axo-
lotls i a Boston n’hi ha un. 
L’aprenentatge sobre biolo-
gia del desenvolupament, 
l’oportunitat de conèixer en 
persona els millors investi-
gadors en el tema i l’accés 
directe a l’equipament 
científic d’última genera-
ció necessari per obtenir 
les mostres biològiques que 
ens calen per desenvolupar 
els meus models, només els 
tinc aquí. 

J.F.: Tot i que la teva 
família ja està acostuma-
da a no tenir-te a prop, 
què et van dir quan els vas 
comunicar que te n’anaves 
als Estats Units?

E.C.: La meva parella no 
ho veia gaire clar això de 
seguir estant separats, però 
era una molt bona oportu-
nitat per a mi en l’aspecte 
professional i, per sort, es 
va animar a venir amb mi 
a Boston. Els meus pares 
sempre m’han donat suport 
i animat a anar a fer esta-
des a l’estranger perquè 
saben, per experiència, 
com d’enriquidores són. 
Així que van estar molt 
contents quan els vaig dir 
que m’havia sorgit aquesta 
gran oportunitat.

J.F.: Com és un dia 

qualsevol a Boston?
E.C.: Rutinari, com quan 

treballes en qualsevol ciu-
tat! Ens llevem a 2/4 de 7 
del matí i esmorzen plegats. 
Jo alguns dies m’animo a 
sortir a córrer pel parc que 
tenim a prop de casa abans 
d’esmorzar, si no plou ni fa 
massa fred. El Francesc tre-
balla de cuiner en un restau-
rant de tapes mediterrànies i 
jo me’n vaig a Northeastern 
University, on intento arri-
bar cap a les 9. Els matins 
solem tenir reunions amb 
col·laboradors, amb la 
meva supervisora i/o amb 
els meus estudiants. Ens 
posem al dia dels resul-
tats obtinguts i decidim els 
pròxims passos a seguir. 
Cap al migdia dinem “de 
tupper” amb els companys 
del laboratori, fent petar la 
xerrada, i tornem a treba-
llar a la 1. Havent dinat, a 
vegades hi ha seminaris, on 
investigadors (del mateix 
departament o convidats 
de fora) presenten la seva 
recerca. Si no, o bé vaig al 
laboratori a aprendre com 
fan els experiments i com 
s’obtenen i es processen les 
imatges amb microscopi, o 
bé em quedo a l’oficina 
fent feina més administra-
tiva. A partir de les 3 de 
la tarda normalment s’està 
més tranquil (treballo en 
una oficina oberta) i és 
quan aprofito per concen-
trar-me en el meu projecte 
específic: llegeixo articles, 
penso com millorar els 
principis que hi ha darre-
re els models matemàtics, 
programo les equacions, 
llanço les simulacions com-
putacionals i n’avaluo els 
resultats. Procuro plegar 
abans de les 6, sobretot els 
dies que al Francesc no li 
toca fer el torn de sopar al 
restaurant. Llavors ens tro-
bem a casa i sortim a fer la 
compra, anem al gimnàs o 
simplement descansem una 
estona. Cap a 2/4 de 9 del 
vespre sopem i abans de 

Fent turisme amb l’Elena Colomina, una amiga de 
Molins de Rei. Vista del downtown Boston des de Fort 

Point Channel al capvespre

Celebrant Halloween, fent el trick-or-treat per 
Brookline amb l’Anna Tresserra i la seva 

família, amics de Molins de Rei
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les 11, al llit, que l’endemà 
toca llevar-se d’hora un 
altre cop!

J.F.: I els caps de setma-
na què acostumes a fer?

E.C.: Hem establert la 
tradició de sortir a fer el 
brunch un dels dos dies: ens 
agrada molt un “deli” que 
hi ha al nostre barri, però 
a vegades anem al centre 
de Boston a provar algun 
lloc nou. La resta, depèn 
de si el Francesc té el dia 
lliure o no. Per desgràcia, 
als cuiners els toca treballar 
quan la majoria tenim lliu-
re. Generalment, aprofitem 
per fer les tasques de casa 
pendents i també intentem 
sortir a descobrir algun lloc 
nou, sols o amb amics: pas-
sejar per algun dels barris 
de la ciutat, visitar algun 
museu o indret turístic con-
cret, o llogar un cotxe i 
anar a passar el dia fora de 
la ciutat. 

J.F.: T’ha costat molt 
adaptar-te a la vida nord-
americana?

E.C.: No més que 
altres cops que he viscut a 
l’estranger. A més, aquesta 
vegada ha estat més fàcil 
pel fet d’anar amb la meva 
parella i no estar sola les 
primeres setmanes quan 
encara no coneixes a ningú 
de la ciutat. 

J.F.: A on vius exacta-
ment de Boston? Com et 
desplaces per la ciutat?

E.C.: En realitat no vivim 
a Boston, si no a Brookline. 
És una petita ciutat al sud-
oest de Boston, rodejada al 
nord, oest i sud per barris 
de Boston. Brookline forma 
part de Greater Boston, que 
és l’àrea metropolitana de 
Boston. A efectes pràctics 
és com si visquéssim en 
un barri de Boston i ens 
movem quasi sempre amb 
transport públic: bus i tram-
via. A la primavera i estiu, 
quan fa més bon temps, 
procurem caminar més per 
descobrir així racons de la 
ciutat. En aquesta època jo 
també vaig en bici a la 
feina, tot i que els ciclistes 
ens la juguem una mica 
perquè els carrers no estan 
ben cuidats i hi ha un munt 
de sots. A més, els conduc-
tors no solen mantenir la 
distància de seguretat amb 
els ciclistes.

J.F.: La vida és més 
cara a Boston que a 
Catalunya?

E.C.: Sí, sens dubte, la 
vida és més cara a Boston. 
Però el sous, de mitjana, 
també són més alts. Per 
tant, deixant de banda el 
tema de la sanitat privada, 
la qualitat de vida suposo 

que és equiparable. Hi ha 
certes coses del dia a dia 
que ens semblen especial-
ment cares: els productes 
frescos al supermercat i la 
cervesa en els bars i restau-
rants. Com a mínim pagaràs 
5 euros per una cervesa. 
Els lloguers també són molt 
alts. Per aquest motiu, la 
majoria de gent no es pot 
permetre viure sola i ha de 
compartir pis. 

J.F.: Com és el clima?
E.C.: Alhora millor i 

pitjor del que esperàvem! 
Ens va sorprendre el con-
trast entre l’hivern i l’estiu. 
A l’hivern, quan vam arri-
bar, feia molt fred (fins a 
-16ºC durant el dia!), però 
ja estàvem preparats per a 
això. De desembre a març 
sol nevar, tot i que no neces-
sàriament aguanta la neu 
al carrer tot aquest temps. 
El pitjor va ser l’estiu: no 
esperàvem passar tanta 
calor! Vam arribar gairebé 
als 40ºC durant un parell de 
setmanes i, amb la xafogor 
que feia, sortir al carrer 
costava. La primavera i la 
tardor poden ser plujoses a 
estones, però les tempera-
tures són força agradables. 
La tardor és preciosa, per-
què les fulles dels arbres es 
tornen vermelles, taronges 
i grogues.

J.F.: La societat nord-
americana és tan indivi-
dualista com ens la pin-
ten? 

E.C.: Sí, és força indivi-
dualista, però alhora és molt 
cordial. Això es nota en el 
caràcter de la gent: tothom 
se saluda amb un somriure 
i pregunten “Com et va?”. 
Però resulta que no volen 
saber realment com et va, 
sinó que contestis “Genial, 
gràcies”, i segueixes amb el 
teu dia. En general és molt 
agradable interaccionar 
amb la gent i això fa que 
hi hagi sempre bon humor 
a l’ambient, però costa una 
barbaritat passar aquesta 
barrera d’amabilitat i fer 
amics de debò. Per altra 
banda, trobo que aquest 
individualisme té un aspec-
te positiu, almenys en una 
ciutat progressista com 
Boston, perquè no sents la 
gent jutjar ni criticar els 
altres. Tothom deixa fer la 
seva a la resta. 

J.F.: Un dels debats 
recurrents que hi ha a 
Catalunya i a l’Estat 
espanyol és la possible 
privatització de la sanitat 
pública. Als Estats Units 
la sanitat és de pagament. 
Per la teva experiència, és 
bo o dolent disposar d’un 
sistema sanitari privat 

en el qual els ciutadans 
hagin de pagar per poder 
ser atesos?

E.C.: El sistema sanitari 
que tenim aquí, tot i les seves 
pegues, és molt bo. Tenim 
sort de poder ser atesos 
immediatament i gratuïta-
ment en cas d’emergència. 
Ens han dit que als Estats 
Units hi ha gent que, si pot, 
agafa un Uber per anar a 
l’hospital per no haver de 
pagar els 900$ que costa 
una ambulància. Nosaltres 
vam haver d’anar al metge 
per una petita caiguda que 
va resultar ser res, però sis 
mesos després encara no 
hem resolt les factures amb 
el centre mèdic i la nostra 
asseguradora. És un mal de 
cap i l’experiència ens fa 
tenir por d’haver de tornar 
al metge en el futur.

J.F.: El sistema educa-
tiu, i sobretot universita-
ri, dels Estats Units és tan 
bo com ens fan creure? Tu 
que has conegut el català 
i el nord-americà, quines 
són les grans diferències?

E.C.: Penso que la gran 
diferència és que en les 
universitats americanes s’hi 
inverteixen molts diners i, 
per tant, els alumnes tenen 
molts més recursos i opor-
tunitats a la seva dispo-
sició. A més, a llocs com 
Boston, on es concentren 
un munt d’universitats de 
prestigi, hi ha els millors 
investigadors del món. 
Així doncs, els alumnes 
tenen professors que són 
líders en els seus camps 
de coneixement. Un aspec-
te que admiro del sistema 
educatiu americà és com 
potencien les capacitats de 
comunicació dels alumnes. 
En general, són molt bons 
defensant la seva feina i 
argumentant l’impacte del 
seu treball en públic. Crec 
que és una habilitat molt 
útil tant si et quedes en el 
món acadèmic com si te’n 
vas a la indústria. Però pel 
que fa a la qualitat educa-
tiva, estic convençuda que 
el sistema públic català no 
té res a envejar a l’americà. 
En l’àmbit universitari 
d’enginyeria i ciències, que 
és el que conec, sortim molt 
ben formats i amb una base 
sòlida dels conceptes clau 
com matemàtiques o física. 
A més, l’educació és molt 
més accessible en el nostre 
país. No ens cal demanar 
un crèdit i pagar 50.000 
euros l’any per anar a una 
bona universitat! 

J.F.: Si vinguéssim de 
turisme a Boston, què és 
el que no ens hauríem de 
perdre?

E.C.: Recórrer a peu el 
Freedom Trail, una ruta 
d’uns 4 km marcada amb 
una línia de totxanes ver-
melles al terra. Aquesta ruta 
porta pels indrets més turís-
tics del centre de Boston, 
molts dels quals claus en 
la història de la indepen-
dència d’Estats Units. Si us 
agraden els museus d’art, 
us recomano l’Isabella 
Stewart Gardner. No és el 
típic museu, sinó una man-
sió amb l’enorme col·lecció 
privada d’aquesta difunta 
rica filantropa. I si et dius 
Isabel, hi entres gratis!

J.F.: Tot i que Estats 
Units no es caracteritza 
per disposar d’una bona 
gastronomia, quins són 
els plats típics de la zona 
on vius?

E.C.: El lobster roll 
i el clam chowder. A mi 
m’agraden tots dos, però 
entenc que no és per a tots 
els gustos. El lobster roll 
és un entrepà de llagosta, 
fet amb un panet de brioix 
allargat, com els de hot dog. 
El clam chower és una sopa 
espessa de cloïsses, patata 
i nata que se serveix amb 
crostonets de pa. També és 
molt típic servir ostres amb 
una salsa de tomàquet simi-
lar al Ketchup.

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

E.C.: Doncs, no se 
m’acut res específic. Tot 
i que estem gaudint de la 
nostra vida a Boston, en 
l’aspecte personal i de lleu-
re, no hi ha res que no 
tinguem igual o millor a 
Molins de Rei. 

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

E.C.: El teixit associa-
tiu i l’entorn social. Els 
americans són molt indivi-
dualistes. Tot i que es fan 
un munt d’activitats socials 
i de lleure, costa sentir-se 
integrada i que formes part 
d’una comunitat. També 
trobo molt a faltar tenir 

els Pirineus a prop i poder 
fer muntanya els caps de 
setmana.

J.F.: Estàs en contacte 
amb Molins de Rei? De 
quina manera?

E.C.: Regularment, mit-
jançant missatges, correus 
electrònics i (vídeo)truca-
des amb família i amics. 
També segueixo les notí-
cies locals, sobretot a tra-
vés de les xarxes socials. 
Sempre que he estat fora, 
he tornat a casa per la Festa 
Major i per Nadal. Fins ara, 
no he fallat mai!

J.F.: En aquest poc 
més d’un any que por-
tes a Boston, la família i 
els amics t’han vingut a 
veure?

E.C.: I tant! Hem tin-
gut ja unes quantes visi-
tes: els meus pares, alguns 
amics de Molins de Rei 
i també amics d’Erlangen. 
Per a l’any vinent ja tenim 
programades unes quantes 
visites més. M’encanta que 
vinguin a veure’ns, perquè 
és divertit mostrar-los on i 
com vivim. A més, sempre 
és una bona oportunitat per 
fer turisme i viatjar una 
mica per la zona. 

J.F.: La teva estada a 
Boston té data de caduci-
tat? Quins nous projectes 
tens en el cap?

E.C.: Sí, el meu contrac-
te actual requereix que esti-
gui dos anys a Northeastern 
University i que després 
torni a la UPC a fer el tercer 
any. Per tant, el 2021 torna-
ré a Molins de Rei. A més, 
estic pendent de les places 
de lector que estan sortint 
ara a les universitats catala-
nes i espero aconseguir-ne 
una abans no acabi el 2021. 
Tot i que estic molt conten-
ta de la meva experiència 
a l’estranger, tinc ganes de 
trobar una certa estabilitat 
laboral per poder establir-
nos en algun lloc defini-
tiu amb la meva parella i 
dedicar-me a fer recerca a 
través de projectes a més 
llarg termini. 

Comprant amb la meva parella i el meu pare al 
Haymarket. Aquest mercat només es munta els 

divendres i els dissabtes al centre de Boston, i s’hi venen 
fruites i verdures, un pèl tocades, a bon preu
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Passat el lapsus de les fes-
tes nadalenques, quan sem-
bla que els brètols, per no 
anomenar-los d’una altra 
manera, van fer una pausa, 
la nit del 10 a l’11 de gener 
van tornar a actuar.

Com ja és habitual i 
repetitiu, les bretolades, 
amb trencament de retro-
visors, es van produir en 
el mateix indret –el carrer 
Primer de Maig– i a les 
mateixes hores: a la sortida 
de la discoteca Be Disco. 

Un cop més, els pro-
pietaris dels vehicles afec-
tats, a part del disgust i les 
molèsties, van haver d’anar 
al taller mecànic i gratar-se 

la butxaca per reparar els 
desperfectes als seus vehi-
cles correctament aparcats 
en aquest lloc.

Danys i robatori 
en un camió

Els brètols, però, no es 
van conformar a destrossar 
retrovisors de forma indis-
criminada, ja que també van 
provocar danys a l’interior 
d’un camió de l’empresa 
LogisGros UML SL, esta-
cionat en el carrer Primer 
de Maig. Segons Francesc 
Xavier Gros, propietari de 
l’empresa i del vehicle, a 
banda d’haver trencat vidres 
i provocat danys diversos, 

d’haver-li robat un telèfon, 
tres datàfons –“que no sé 
per a què els volen, per-
què no els poden fer ser-
vir per res”– i mercaderia 
que hi havia dins al camió 
“per poder-la distribuir 
dilluns”, assegurava que els 
brètols van estar a dins el 
camió una estona “perquè 
van fumar porros, van 
beure begudes alcohòli-
ques i van deixar vasos 
de plàstic de la discoteca 
Be Disco”. Gros lamenta-
va que l’acció dels vàndals 
hagués comportat que dues 
famílies a qui donava feina 
“s’hagin quedat a l’atur”.

Si no s’hi posa solució, 

això es convertirà aviat en 
la “Ciutat sense Llei”.

Més bretolades el 
següent cap de setmana

El següent cap de set-
mana, de nou la nit del 
divendres al dissabte, 17 i 
18 de gener, es van tornar 
a produir destrosses a la 
mateixa zona i del mateix 
tipus. 

A interpel·lació d’El 
Llaç aquella setmana, en 
concret el 14 de gener, 
fonts municipals havien 
indicat que “estem estu-
diant altres actuacions” 
per evitar aquest tipus 
d’actes. Pendents, en aquell 

moment, de fer sengles 
reunions amb els respon-
sables de la discoteca i dels 
Mossos d’Esquadra, les 
mateixes fonts indicaven 
que “seguim intensificant 
la vigilància que esta fent 
la Guàrdia Urbana”, una 
vigilància que sembla que 
no va servir per a res.
Cap de setmana de treva

El cap de setmana 25 i 
26 de gener hi va haver una 
treva perquè els desperfec-
tes van ser insignificants. 
Entre setmana l'alcalde 
de la vila, Xavi Paz es va 
reunir amb el responsable 
dels Mossos d'Esquadra, 
segons van confirmar fonts 
del consistori. Com a resul-
tat de la trobada la poli-
cia autonòmica, junt amb 
la Guàrdia Urbana, haurien 
intensificat la vigilància a 
la zona evitant bretolades 
massives com les patides 
els dos caps de setmana 
anteriors.

Més d’una cinquantena 
de vehicles malmesos
Segons informació reco-

llida per la nostra revista, 
l’1 de novembre del 2019 
van patir desperfectes una 
trentena de vehicles; el 7 de 
desembre, 6; l’11 de gener 
d’aquest any, 10 cotxes, a 
més d’un camió, i el 18 de 
gener, 7 cotxes. En total 
més d’una cinquantena de 
vehicles afectats.

Text i fotos: 
Vicenç Joan Camps

Ja han tornat les bretolades al carrer Primer de Maig

El projecte de rehabilitació 
del Palau de Requesens ja 
ha finalitzat la seva pri-
mera fase. Des del gener 
de 2019 s’ha rehabilitat 
la façana que dona a la 
plaça del Palau, s’ha refor-
çat l’estructura en les parts 
que estaven més malme-
ses i se n’ha millorat la 
coberta, a banda de retirar 
els elements superposats al 
terrat. Totes les actuacions 
que s’han fet han seguit 
les directrius marcades per 
la Diputació de Barcelona, 
que ha realitzat un estu-
di històric, arquitectònic 
i de paraments, i, poste-
riorment, aquestes inter-
vencions han estat vali-
dades per la Comissió de 
Patrimoni de la Generalitat 
de Catalunya. 

En aquest cas, l’organis-
me supramunicipal va pro-
posar fer una interpretació 
de la façana del segle XIX 
en comptes de l’original, 
molt més antiga, que data 
del segle XV. Segons ha 
pogut saber El Llaç, la raó 
és que, malauradament, no 
es disposa de cap referèn-
cia documental que permeti 
conèixer amb certesa com 
era la façana en aquella 
època, ja que el Palau va 
patir un incendi que va des-
truir-lo en gran part. Sabem 
que hi havia unes voltes 
a l’entrada i poc més. Les 
poques restes que que-
den del segle XV tampoc 
ofereixen massa pistes de 
l’original, de manera que 
hauria calgut restaurar-lo 
pràcticament inventant com 

era. És per aquest motiu 
que s’ha optat per agafar 
com a model la façana del 
segle XIX, l’època més 
documentada. La imat-
ge que té ara mateix és, a 
més, provisional a l’espera 
de rehabilitar tant per dins 
com per fora el Palau de 
Requesens. Serà aleshores, 
quan es faci l’acabat amb 
calç, que l’edifici mostrarà 
la imatge que lluïa fa dos 
segles.  

La segona fase s’iniciarà 
previsiblement el 2021 i es 
focalitzarà en l’interior de 
l’immoble. L’objectiu de 
l’Ajuntament és transfor-
mar el Palau de Requesens, 
edifici catalogat com a 
BCIN (Be Cultural d’In-
terès Nacional) en un 
espai d’interpretació de 

l’època del Renaixement a 
Catalunya. En aquest sentit, 
l’edifici allotjarà obres d’art 
procedents de la col·lecció 
del MNAC i del Museu 
Municipal de Molins de 
Rei, a banda de mostres de 
peces de diferents caracte-
rístiques que recrearan la 

vida al Palau. Per a la refor-
ma de l’interior, i també 
de les façanes del carrer 
Major i del carrer Boters, 
l’Ajuntament compta amb 
una subvenció d’un milió 
d’euros dels fons FEDER. 

Redacció

La façana del Palau de Requesens canvia d’imatge

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa
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“El Col·legi Virolai vol expressar en veu alta el desconsol, la tristesa, la indignació, 
la ràbia i el rebuig que tots i totes sentim davant aquest crim. D’igual manera, volem 
transmetre el nostre acompanyament, el nostre escalf i el nostre suport a tota la família i 
amics.”

Aquest era el comunicat que el Col·legi Virolai adreçava a totes les famílies del cen-
tre arran de l’assassinat, el passat 27 de gener, de la mare d’una alumna de 3r d’ESO de 
l’escola. La dona, que vivia amb la seva filla a Sant Joan Despí, va ser assassinada per la 
seva parella. Els Mossos d’Esquadra van detenir el presumpte homicida, de matinada, a 
l’aeroport de Barcelona-El Prat quan intentava fugir.

En un comunicat, consensuat per tots els partits polítics del consistori, l’Ajuntament 
de la vila condemnava l’assassinat, expressava “el seu condol i solidaritat amb familiars 
i amics” i s’afegia que “refermem el nostre compromís en la lluita contra la xacra de la 
violència masclista en tots i cadascun dels seus àmbits. Cal treballar, amb més força que 
mai contra aquesta violència masclista estructural que, malauradament, segueix present a 
la nostra societat. Institucions i ciutadania hem de fer front comú per denunciar qualsevol 
actitud violenta i desenvolupar plegats un marc natural d’igualtat”.

Redacció

Molins de Rei és una vila 
lligada al cinema des dels 
inicis d’aquest art. De fet, 
a finals del segle XIX ja es 
té constància de la projecció 
de pel·lícules mudes a través  
de les fires i festes en els  
envelats situats al “postan-
go”, a la cruïlla de l’avinguda 
València/Barcelona amb Pi i 
Margall. 

Emmarcat dins de la tra-
dició cinematogràfica de la 
vila, neix el KURTINSTANT, 
una mostra anual de curtme-
tratges sense caràcter com-
petitiu, organitzada per la 
Biblioteca el Molí, el Cine 
Club Hal 2002 i La Peni, que 

té l’objectiu d’exhibir treballs 
audiovisuals, preferentment 
cinematogràfics, vinculats a 
Molins de Rei. Enguany arri-
ba a la seva 12a edició, que 
tindrà lloc el proper mes de 
maig al teatre de La Peni.

Participar-hi és molt 
senzill, només cal complir 
aquestes pautes:

1. Que qualsevol de les 
persones implicades en el 
curtmetratge estigui vincula-
da amb Molins de Rei.

2. Que la durada del 
curtmetratge no superi els 15 
minuts.

3. Que feu arribar el 
curtmetratge i les dades tèc-

niques a la Biblioteca el Molí 
abans del 31 de març.

Ja ho sabeu, si us agradaria 
veure el vostre curt en panta-
lla gran o si coneixeu alguna 
persona que pugui estar-ne 
interessada, poseu-vos en 
contacte amb la Biblioteca el 
Molí; podreu ampliar aques-
ta i tota la informació de 
forma presencial, consultant 
el web www.bibliotecaelmo-
li.cat, el twitter @bibliomo-
lins, a través de les agendes 
en paper que podreu trobar 
a la Biblioteca, o trucant al 
telèfon 93 680 16 81.

Biblioteca el Molí

Haz una película: manual para 
jóvenes videastas, de Francesco 
Filippi (Picarona, 2019)
Aquest llibre us ofereix totes les eines, 
tècniques i consells per crear pel·lícules, 
documentals, videoclips i curtmetrat-
ges d’animació. Apreneu a utilitzar les 
eines que teniu (o construïu!) per crear 
la vostra pel·lícula i desenvolupar la 
vostra creativitat.

Cómo escribir el guión de un cortome-
traje: guía para crear tu propio corto, de 
Fernando Marín (Alba, 2011)
Com escriure el guió d’un lector de curtme-
tratges, oferint les eines per desenvolupar 
les seves idees i crear una narració dramàti-
ca, breu però sòlida.

12a Mostra de Curtmetratges de Molins de ReiLa Biblioteca recomana
Els millors curtmetratges que 
trobareu a la secció de cinema:
-Laurel y Hardy: las películas perdidas. Vol. 1 & Vol. 2
-Los Cortos de Chaplin. Vol. 2 (1914-1917)
-George Méliès: el primer mago del cine (1896-1913)
-Charles Chaplin: todas sus comedias para Essanay y 
Mutual (1915-1917)
-Buster Keaton: todos sus cortometrajes (1917-1929)
-Cinema 16: cortometrajes norteamericanos, setze curtme-
tratges dirigits per diversos directors nord-americans
-Cinema 16: cortometrajes europeos, setze curtmetratges 
dirigits per diversos directors europeus
-Cinema 16: cortometrajes internacionales, setze curtme-
tratges dirigits per diversos directors internacionals
-Cortometrajes FNAC (Vol. 1, 2 & 3), curtmetratges de 
directors espanyols

I si voleu saber com es fa un 
curtmetratge, a la Biblioteca 
trobareu: Dol al Col·legi Virolai per l’assassinat de la mare d’una 

alumna del centre
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Els molinencs usuaris del 
transport públic han de 
tenir en compte que Molins 
de Rei pertany a la Zona 
2B del transport metropo-
lità, no a la Zona 1. Els 
municipis de la Zona 2B 
estan integrats en el que 
s’anomena Zona tarifària 
1, però no pertanyen a la 
Zona 1; és a dir, a efectes 
de pagament dels títols de 
transport, paguem per una 
zona, però encara no estem 
integrats de ple a la Zona 
1. 

Un usuari molinenc es va 
sorprendre quan, en voler 
adquirir una T16 gratuïta, 
amb la finalitat que el seu 
fill de sis anys es pogués 
desplaçar sense pagar a 
Barcelona, li van anunciar 
que la T16 només és gra-
tuïta per desplaçar-se entre 
els municipis que pertanyen 
a la Zona 2B, on viu, i no 
per desplaçar-se als muni-
cipis que formen part de la 
Zona 1, com ara la ciutat 
de Barcelona, destinació a 
la qual es fan el nombre 
més gran de desplaçaments 
per motius d’estudis, salut, 
familiars... 

Aquesta és una excep-
cionalitat que l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
(AMB) ja va anunciar el 
desembre del 2018, quan 
es va fer efectiva la inte-
gració de 18 municipis que 
pertanyen a la Zona 2 al 
sistema tarifari de la Zona 
1. En el número 550 de la 
nostra revista, de desem-
bre del 2018, ja s’avisava 
d’aquesta excepcionalitat: 
“Els municipis de la segona 
corona metropolitana com 
Molins de Rei continuem 

pertanyent a la ZONA 2, 
però paguem el mateix que 
els de la ZONA 1. 

Amb la nova tarifació, 
es paguen amb bitllets i 
títols d’una zona tots els 
desplaçaments entre els 
municipis de la ZONA 2 
integrats al sistema tari-
fari de la ZONA 1 i els 
municipis de la ZONA 1, 
o a l’inrevés. I també tots 
els desplaçaments des dels 
municipis de la ZONA 2 
integrats al sistema tarifari 
de la ZONA 1 i els munici-
pis de la ZONA 2 no inte-
grats al sistema tarifari de 
la ZONA 1, o a l’inrevés.

Igualant les tarifes, però 
mantenint la zonificació, 
s’aconsegueix que els des-
plaçaments entre municipis 
de la ZONA 2 no integrats 
al sistema tarifari de la 
ZONA 1 i els municipis de 
la ZONA 2 integrats al sis-
tema tarifari de la ZONA 
1 mantinguin la tarifació 
antiga. 

La tarifa plana s’aplicarà 
a tots els títols integrats 
de l’Auoritat del Transport 
Metropolità (excepte a la 
targeta T-16) i als bitllets 
senzills”.

En conclusió, els moli-
nencs hem d’abonar el tri-
but metropolità igual que 
els ciutadans de la Zona 
1, però el nostre municipi 
encara rep un tracte dis-
criminatori amb relació als 
municipis de la Zona 1: 
paguem com a Zona 1, però 
formem part de la  Zona 
2B. 

La Plataforma d’Usuaris 
del Transport Públic (PTP) 
de Molins de Rei dema-
na que es rectifiqui aques-

ta situació anormal i que 
es revisin les diferències 
que actualment existeixen 
en els títols socials entre 
els municipis de la Zona 
tarifària 1, a banda que els 
títols de transport per als 
acompanyants dels discapa-
citats tinguin els mateixos 
avantatges que els títols per 
a discapacitats.

Pel que fa a la manca 
d’informació sobre 
l’aplicació del tribut metro-
polità, les plataformes ciu-
tadanes en fan responsables 
tant l’AMB com els ajun-
taments.

La Plataforma d’Afectats 
pel Tribut Metropolità de 
Molins de Rei –que va cele-
brar una reunió informativa 
el passat 15 de gener a 
la Federació Obrera amb 
gran afluència de públic, la 
qual cosa demostra la gran 
indignació que ha provo-
cat entre els molinencs el 
càrrec d’aquest tribut– ha 
iniciat una recollida de sig-
natures per demanar que el 
càlcul del tribut no es basi 
en el valor cadastral dels 
habitatges i que el reparti-
ment d’aquest impost sigui 
just, equitatiu i sostenible, 
és a dir, igual per a tots 
els molinencs o vinculat al 
nivell d’ingressos.

Com a resposta a les 
demandes de les platafor-
mes ciutadanes, l’AMB ha 
decidit modificar el càlcul 
del tribut metropolità i ha 
determinat que es faci a 
partir del valor cadastral 
del 2005, cosa que podria 
suposar una reducció de 
l’import a pagar.

Redacció

Els molinencs paguem el Tribut Metropolità, 
però no gaudim dels mateixos avantatges 
que els ciutadans dels municipis de la Zona 1

Nova aposta de la CUP per 
la municipalització de ser-
veis. En aquest cas, la for-
mació independentista pro-
posa la gestió directa de les 
llars d’infants de La Traca i 
El Molí, totes dues a mans 
fins ara d’una cooperativa. 

La CUP alerta que en 
acabar el curs escolar, les 
llars d’infants presenten 

pèrdues econòmiques que 
es compensen amb apor-
tacions extraordinàries per 
part de l’Ajuntament. És 
per això que consideren 
que la gestió directa és la 
millor fórmula per tenir un 
control directe tant del ser-
vei com del seu equilibri 
econòmic. A més, segons 
la CUP, es podria garantir 
la qualitat laboral i els drets 
de les treballadores, evitant 
dobles escales salarials. No 
obstant això, els cupaires 
reconeixen que la gestió de 
La Traca i El Molí no es 
pot tractar com una “priva-
tització convencional”, ja 

que en el seu origen hi ha 
l’autoorganització laboral 
d’un grup de dones, a qui 
agraeixen la tasca pedagò-
gica duta fins ara. 

La CUP ha fet al Govern 
municipal i a l’oposició la 
seva proposta en ferm en el 
marc de la nova comissió de 
gestió de les llars d’infants, 
convocada el passat mes 
de novembre, on també va 
expressar la seva aposta per 
unificar el model de ges-
tió a les llars d’infants per 
garantir sempre el mateix 
projecte pedagògic.

Redacció

La CUP proposa municipalitzar les llars d’infants de la vila
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Molins de Rei és un dels 
quatre municipis, juntament 
amb Sant Cugat del Vallès, 
Ripollet i Cervelló, que ha 
estat triat per participar en 
un projecte d’economia cir-
cular impulsat per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
(AMB). La iniciativa té 
com a objectius apostar per 
la reutilització i fer més efi-
cients els processos produc-
tius per minimitzar els danys 
en el medi ambient. Alhora, 
s’analitzarà l’ecosistema 
industrial de la vila. Això 
permetrà saber quin tipus 
de teixit econòmic té i qui-
nes són les potencialitats 
i oportunitats de les seves 
empreses. 

El projecte de l’AMB 
posarà a disposició de les 
indústries un assessorament 

especialitzat en economia 
circular per tal d’activar 
aquest tipus de pràctiques 
entre l’empresariat moli-
nenc. En aquest sentit, 
l’Institut Cerdà, l’encarre-
gat del treball de camp, serà 
qui contacti amb les empre-
ses del municipi al llarg del 
mes de febrer. Les empreses 
de la vila, a més, passaran a 
formar part d’una base de 
dades d’àmbit metropolità 
que s’utilitzarà en l’aplica-
ció estratègies d’economia 
circular arreu del territori. 

Redacció

L’Ajuntament 
reforça 
l’organització 
amb noves 
incorporacions

En els darrers mesos, 6 per-
sones s’han incorporat a la 
plantilla de l’Ajuntament, 
concretament a les àrees de 
Serveis Jurídics, Recursos 
Humans i l’OAC (Oficina 
d’Atenció al Ciutadà), 
amb l’objectiu de reforçar 
l’estructura municipal. 

P a r a l · l e l a m e n t , 
l’Ajuntament té oberts dos 
processos: el primer, dins 
l’àrea administrativa, que es 
troba actualment en la fase 
de selecció, e el segon, dins 
el cos de la Guàrdia Urbana, 
on, a banda de les places 
de funcionari, l’Ajuntament 
preveu crear una borsa 
d’agents interins per cobrir 
momentàniament la resta de 
places vacants al cos poli-
cial. 

Entre les assignatures 
pendents, l’Ajuntament 
encara ha de complir amb la 
seva obligació de cobrir les 
places previstes a l’oferta 
pública d’ocupació 2017.

Redacció

Nou empleats s’han 
incorporat recentment 
a l’Ajuntament gràcies 
als Plans d’Ocupació i al 
Contracte Programa del 
Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya: 
d’una banda, set auxiliars 
administratives, cinc de 
les quals amb contracte de 
6 mesos, i les altres dues, 

d’un any; de l’altra, dues 
persones que faran tas-
ques d’educador social i 
de sociòleg, ambdues amb 
contractes d’un any. En 
aquest darrer cas, les noves 
incorporacions desenvolu-
paran programes i accions 
d’intervenció comunitària a 
l’àrea de Serveis Socials. 

Redacció

Nou persones han trobat feina 
a l’Ajuntament mitjançant la 
Generalitat

La vila participa en un projecte 
d’economia circular de l’AMB

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa
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L’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) ha posat a 
informació pública durant 
3 mesos prop de 1.200 
mapes de perillositat i risc 
d’inundació a les conques 
internes de Catalunya que 
identifiquen els trams que 
han acumulat en els darrers 
anys el 80% dels danys. 
Aquests mapes fan possi-
ble planificar i minimitzar 
els riscos associats a la 
inundabilitat i són una fase 
prèvia i necessària per a 
l’elaboració de la revisió 
del Pla de gestió dels riscs 
d’inundació que s’haurà 
d’aprovar el 2021.

En el cas de Molins de 
Rei, s’ha elaborat un mapa 
sobre la possible afectació 
a la població de la vila en 

un període de retorn de 100 
anys. Entre les zones amb 
més risc d’inundació hi 
ha el passeig del Terraplè, 
la plaça de la Vila, els 
carrers Bruc, Molí, Rafael 
Casanova, Jacint Verdaguer 
i Font dels Casats. Més 
probabilitat d’inundacions 
tenen encara els veïns de 
la plaça Margarida Xirgu, 
del carrer Jacint Verdaguer 
amb Terraplè i el pàrquing 
i els blocs de la plaça de la 
Llibertat. 

De fet, actualment un 
15% del sòl urbanitzat de 
la vila es troba en zona 
inundable a causa de des-
envolupaments urbanístics 
previs a les normatives 
d’inundabilitat o ja preexis-
tents.                  Redacció

Localitzades les zones més inundables de la vila



18
núm. 562 gener 2020

Comença un nou curs per 
al Consells d’Infants i el 
Consell d’Adolescents de 
la vila, enguany, amb nous 
reptes per endavant. En el 
cas del Consell d’Infants, 
els consellers i les conselle-
res treballaran un projecte 
per afavorir el reciclatge, el 
medi ambient i la sosteni-
bilitat. En la mateixa línia, 
el Consell d’Adolescents se 
centrarà en els Objectius 
de Desenvolupament Sos-
tenible (ODS) de l’Agenda 
2030 de Nacions Unides, 
sobretot els que estan orien-

tats al clima i la sostenibili-
tat. Tots dos consells, a més, 
incidiran en el tema del 
bullying a les seves escoles, 
a petició de l’alcalde.

Els Consells són òrgans 
consultius i participatius 
amb els quals els infants i 
els adolescents s’incorporen 
a la vida pública a través 
de la seva mirada. Tots els 
seus membres són escoltats 
i aprenen a participar en 
els assumptes públics tot 
prenent decisions de forma 
conjunta per millorar la vila, 
alhora que incorporen altres 

habilitats com l’empatia, el 
diàleg i l’esperit crític. Els 
consellers i les conselleres 
són escollits pels seus com-
panys d’escola. 

El Consell d’Infants està 
format per 23 alumnes de 
5è i 6è de primària de les 9 
escoles i entitats de lleure 
de la  vila. 

El Consell d’Adoles-
cents, l’integren 17 alum-
nes dels quatre centres 
educatius de secundària de 
Molins de Rei.

Redacció

Arrenca el quart Consell d’Infants 
i el segon Consell d’Adolescents

Rècord de participació 
a la catorzena edició del 
Concurs de Dibuix i Pintura 
Lluís Fisas i Moreno. 
Enguany s’hi han presen-
tat 613 dibuixos, 233 més 
que en l’edició anterior. 
Coincidint amb la 38a edi-
ció del Festival de Cinema 
de Terror de Molins de Rei, 
el tema ha estat el món de la 
por, els monstres i el terror.

La categoria infantil, 
de 6 a 9 anys, ha estat 
la més participativa, amb 
339 dibuixos. Els guanya-
dors han estat Leyre García 
i Aran Blasco, que han 
obtingut el primer i segon 
premi, respectivament. La 
segona categoria, de 10 a 
14 anys, ha comptat amb 
257 dibuixos, i el primer 
i el segon premi se’ls han 

endut Alba Naranjo i Abril 
Esteve, respectivament. Per 
últim, la tercera categoria 
ha comptat amb una par-
ticipació més discreta, ja 
que els joves de 15 a 18 
anys han fet 17 dibuixos, 
els millors dels quals han 
estat els d’Helena Mostazo 
i Robert Chamorro, que han 
guanyat el primer i segon 
premi d’aquesta categoria. 
El premi per votació popu-
lar ha estat per a Xiling 
Pascual, de la categoria de 
10 a 14 anys. 

Redacció

Alumnes de 1r de Batxillerat 
de l’Institut Pallejà han 
estat els guanyadors de 
la 15a edició del Dia de 
l’Emprenedor, celebrada el 
passat 28 de novembre a 
l’Institut Bernat el Ferrer. 
Els joves es van endur un 
premi de 500 € pel projecte 
“NEL”, que consisteix en 
la fabricació i comercialit-
zació d’una bombeta que, 
en detectar que hi ha prou 
llum solar, s’apaga per evi-
tar el consum innecessari 
d’energia elèctrica.

A l’acte, que es va fer 
en el marc del programa 
“Catalunya Emprèn” de la 
Generalitat de Catalunya, 
hi van participar alumnes 

de batxillerat i cicles forma-
tius dels instituts Lluís de 
Requesens i Bernat el Ferrer 
(Molins de Rei), Gabriela 
Mistral i Els Salesians (Sant 
Vicenç dels Horts), l’Insti-
tut Pallejà (Pallejà) i l’Ins-
titut Corbera (Corbera de 
Llobregat). 

El Dia de l’Emprenedor 
és l’únic acte supramuni-
cipal de la comarca que es 
fa amb l’objectiu de pro-
moure l’emprenedoria entre 
l’alumnat de batxillerat. La 
iniciativa ha estat recone-
guda per la Diputació de 
Barcelona com a Bona 
Pràctica municipal.

Redacció

L’Institut Pallejà guanya el 15è 
Concurs del Dia de l’Emprenedor

Leyre García, Alba Naranjo i 
Helena Mostazo guanyen 
el XIV Concurs de Dibuix 
i Pintura Lluís Fisas i Moreno

Tres joves de la vila amb 
estudis de grau superior 
administratiu o grau uni-
versitari s’han incorporat a 
diversos departaments de 
l’Ajuntament gràcies mit-
jançant els plans de garantia 
juvenil, subvencionats per la 
Generalitat de Catalunya. 

Les joves podran desen-
volupar tasques professio-
nals relacionades directa-
ment amb els seus estudis 
finalitzats gràcies a un con-
tracte en pràctiques de sis 
mesos (fins al 30 d’abril de 
2020) a jornada completa.

Redacció

Tres joves molinenques troben 
la seva primera oportunitat 
laboral a l’Ajuntament

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa
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Durant aquest curs escolar 
l’Escola Manyanet Molins 
de Rei, també coneguda 
com a Col·legi Sant Miquel 
Arcàngel o, de manera més 
popular, els Padres, està de 
celebració perquè fa 125 
anys, el pare Manyanet, 
sacerdot de la Congregació 
Fills de la Sagrada Família, 
va atendre la crida del mos-
sèn de la parròquia, Manuel 
Valls Falgosa,  per crear 
una escola per donar for-
mació cristiana als nens de 
la vila i rodalies.

La primera comunitat, 
que tenia tres religiosos, va 
començar a impartir clas-
ses el mes de setembre de 
1894 en uns baixos prop de 
l’actual edifici i el seu pri-
mer director va ser el pare 
Joan Badia.

Finalment es construí 
un edifici al carrer Pintor 
Carbonell, de planta i pis, 
per funcionar com a inter-
nat i escola, i va prendre 
el nom de Sant Miquel, el 
patró de la vila, tal com 
tenia per costum fer el pare 

Manyanet quan fundava un 
centre educatiu.

L’escola va continuar la 
seva activitat fins a l’any 
1928 i per dificultats inter-
nes i, sobretot, per la Guerra 
Civil no va poder tornar a 
obrir les portes fins al 1939. 
En aquest cas, el nou direc-
tor fou el pare Lluís Gudiol, 
que va estar acompanyat de 
dos religiosos més.

L’any 1954 es dedica un 
carrer al pare Manyanet en 
reconeixement de la seva 
obra, sempre vinculada a 
Molins de Rei.

L’any 1964, men-
tre n’era director el pare 
Serafí Bosch, es construí 
l’actual edifici d’educació 
infantil i primària, i l’any 
1975 s’ampliaren els 
patis i s’engrandiren les 
instal·lacions esportives.

L’any 1993 s’iniciaren 
les obres de l’actual edifici 
de Secundària, que compta 
amb un pavelló poliespor-
tiu.

Al llarg d’aquests 125 
anys, l’escola ha anat evo-
lucionant per adaptar-se als 
nous reptes educatius. Des 
del curs 1980-81 és una 
escola en règim de coedu-
cació i en l’actualitat es 
troba immersa en un procés 
de renovació pedagògica 
per atendre les necessitats 
educatives de l’alumnat del 
segle XXI, i comprome-
sa amb l’excel·lència, la 
innovació i l’atenció a la 
diversitat.

Durant aquest curs se 
celebraran molts actes per 
commemorar aquesta efe-
mèride, entre els quals desta-
ca una trobada d’exalumnes 

que tindrà lloc el dia 5 de 
juny a la tarda, a la qual tots 
hi estan convidats.      

Escola Manyanet 
Molins de Rei

L’Escola Manyanet Molins de Rei fa 125 anys

VISITA L'ESCOLA
EN FUNCIONAMENT

Visites concertades

SEGEUIX-NOS
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La Fàbrica dels Somnis ha 
estat tot un èxit de partici-
pació i crítica: 5.578 per-
sones han visitat aquesta 
fàbrica màgica i la seva 
fada dels somnis durant els 
sis dies d’obertura. Això 
representa més de 2.000 
persones amb relació a 
l’edició passada. Cal desta-
car que el personal volun-
tari que forma la Fàbrica i 
l’espai limitat de què dis-
posem fan impossible, a 
hores d’ara, l’ampliació de 
l’activitat. Tot i això, des de 
la Comissió seguim i segui-
rem apostant per aquest 
tipus d’actes a la vila. 

El pessebre gegant de 
Molins de Rei es conso-
lida amb més visitants al 
pati de Ca n’Ametller, a 
la part de jardí del mateix 
pati, on molts infants, i no 
tan infants, l’han vingut a 
veure, gràcies també a la 
sortida de la Fàbrica per les 
escales del darrere que hi 
donen accés. 

Amb relació a la 
Cavalcada de Reis, seguim 
apostant per l’espectacle i 
la màgia. Enguany hi ha 
hagut diverses novetats 
que mai s’havien portat a 
terme: la primera, els estels 
i les fades de llum, que van 
donar volum i color durant 
la Cavalcada; la segona és 
el canvi d’il·luminació de 
les torxes de foc per tor-
xes decorades i amb llums 
leds, i, la tercera, que 4 
carrosses anaven sonoritza-
des amb músiques ètniques 
perquè els cossos de balla-
rins poguessin fer millor 
les seves coreografies. Una 
altra novetat que volem 
agrair molt són els carros 
de carbó que van portar 
els Dimonis de Molins de 
Rei i també el Club de 
Patinadores Molins, que 
van obrir la Cavalcada. 

Per últim, la carrossa de 
joguines aquest any va anar 
acompanyada de 5 per-
sonatges d’animació que 
varen interactuar amb el 
públic per buscar el contac-
te amb els més menuts. 

La furgoneta del Correu 
Reial també va ser nova i 
hi van participar 15 joves 
residents al Centre d’Emer-
gència de Primera Acollida 
de Menors Nouvinguts de 
Can Santoi, que van recollir 
447 cartes de les 1.850 que 
es van recollir durant la 
cavalcada i a l’Església. 

Quant a la Cavalcada, 
els números parlen per si 
sols: 2,9 quilòmetres de 
Cavalcada, més de 1.500 
metres d’espectacle, 8 car-
rosses (Correu Postal, el 
nou estrenat patge Amelí, 
rei Melcior, rei Gaspar, rei 
Baltasar, Fada dels Somnis, 
joguines i carbó), 165 pat-
ges, 4 grups de percussió 
(Baketomba, PerCUCció, 
Dimonis i Timbalers del 
Camell), 5 grup de danses 
amb 171 ballarins (La Casa 
Urbana, La Kaverna, Estels 
Voladors i Fades de Llum) 
i més de 29 banderistes, 
escoltes, estendards i ofre-
nes que van acompanyar la 
comitiva reial. 

Es van llençar una tona 
de caramels, el que equival 
a 200.000 caramels; es van 
fer servir més de 180 torxes 
il·luminades i 10 quilos de 
confetis, i 7 pagesos van 

deixar i motoritzar les car-
rosses amb els seus trac-
tors. 

A més, hi va haver 
63 persones entre mem-
bres de la Comissió de la 
Cavalcada i voluntaris de 
maquillatge, vestuari i ser-
vei d’ordre que van vetllar 
en tot moment per la prepa-
ració i la seguretat durant la 
Cavalcada. En resum, més 
de 380 persones han parti-
cipat d’aquesta Cavalcada 
2020. 

Una altra de les novetats 
va ser el canvi en quali-
tat i disseny del maqui-
llatge de tots els partici-
pants gràcies a l’empenta, 
energia i lideratge de la 
Marta Resina (Rafael Pagès 
Beauty Corner) i l’equip de 
voluntàries de la Colla de 
Dimonis de Molins de Rei. 
Moltes gràcies a totes! 

La Cavalcada va sortir 
puntual i sense incidents 
durant el trajecte, enguany 
seguint l’ordre més tradi-
cional, amb el rei Melcior 
fent el parlament de ben-
vinguda a la plaça de l’Es-
glésia. 

Des d’aquest escrit 
volem agrair a totes les per-
sones que van venir a veure 
la cavalcada de Molins de 
Rei i van fer cas en tot 
moment de les indicacions 
de seguretat que hi havia 
durant tot el recorregut. 

El dia 6 de gener, 
els Reis Mags van visi-

tar els habitatges Alba, la 
Residència Josep Mestre i 
la Clínica Molins per fer 
costat a la gent més vulne-
rable i aportar-los una mica 
d’esperança i il·lusió. 

Per acabar, des de la 
Comissió volem agra-
ir l’ajut de tots els col-
laboradors i, en especial, 
el de tants i tants pagesos 
que des de fa més de 40 
anys fan que aquestes car-
rosses es moguin i cobrin 
vida: Jaume Garriga Pujol, 
Jaume M. Tort Estafanell, 
Josep Canals Alarcón, 
Josep Cuscó Moyas, 
Justi Roca Burón, Miquel 
Casanovas Parellada, Santi 
Vives Torné i Valentí Tort 
Estafanell.

I gràcies també al con-
ductor de la furgoneta del 
Correu Reial i manteniment 
dels generadors, Fernando 
Hernández González, de 
l’empresa Agrícola Llo-
bregat, i a l’empresa Cobas 
Baix Llobregat SL., per les 
tanques cedides per a la 
seguretat de la plaça de 
l’Església; 

Des d’aquest article 
volem també aprofitar 
per agrair als nostres col-
laboradors el seu suport 
incondicional: Agrícola 
Llobregat, Amics del 
Camell, Baketomba, Bar 
la Granja el Molí, Escola 
Manyanet, Església 
Parroquial, Colla de 
Dimonis de Molins de 

Rei, Grup Patinadores de 
Molins, Grup de Dansa la 
Casa Urbana, Grup de Ball 
la Kaverna, Llibreria Barba, 
MIB (Moviment Infantil 
de Barriades), Pastisseria 
Cardona, Pere Vila Pro-
jeccions, Pneumàtics Fisa, 
Ràdio Molins de Rei, 
Revista El Llaç, Rostisseria 
La Flama, Servei Local 
de Català, Soler i Sauret, 
Supermercats Condis, 
E s c è n i c a – S o n i t r o n s , 
Tallers de Confecció 
Amapola, Timbalers del 
Camell, Timbalers del Cuc, 
Tintoreria Major 39 i Viu 
Molins de Rei. 

I una consideració a 
l’Ajuntament de Molins de 
Rei i, en especial, a la regido-
ria de Cultura, Via Pública, 
Neteja, Centre de Recursos 
Logístics i Guàrdia Urbana, 
com també a les entitats 
de l’ADF Puigmadrona-
Olorda, Protecció Civil i 
Creu Roja. 

I, és clar, gràcies a totes 
les persones i patges que 
a títol personal i anònim 
ens han ajudat: personal de 
vestuari, maquillatge, orga-
nització, servei d’ordre... 
mil gràcies! 

Reiterem les nostres grà-
cies i us encoratgem perquè 
l’any vinent puguem també 
disposar de tots vosaltres 
de la millor manera, tal 
com s’ha fet enguany. 

La Comissió de la 
Cavalcada de Reis 2020 

Valoració i agraïments de la 40a Cavalcada de Reis
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Un any més, la Unió de 
Botiguers de Molins de Rei, 
Bot-Mol, va omplir el Nadal 
d’activitats i llum per tal 
d’afavorir les compres a les 
botigues de la vila.

Encesa de llums
El 2 de desembre es va fer 

la tradicional encesa de llums 
de Nadal de la vila. El Bot-Mol 
va organitzar un taller infantil, 
“L’arbre dels desitjos”, perquè 
els infants  poguessin escriure 
els seus desitjos en  unes tar-
getes que després penjaven a 
l’arbre de Nadal de la plaça 
de Catalunya. L’acte va acabar 
amb una xocolatada, coca i 
neules.

Tió
Per tal de fer l’activitat més 

inclusiva, enguany es va can-
viar el format d’aquesta activi-
tat. En comptes de fer cagar el 
Tió dalt d’una tarima a la qual 
els infants hi accedien pujant 
escales, aquest cop es va fer 
a peu pla. Els caga, tió es van 
fer a la plaça de la Creu, el 12 
de desembre; a  la plaça dels 
Països Catalans, el 18 de des-
embre, i a la plaça del Mercat, 
per primera vegada, el matí 
del 23 de desembre.

Concert d’Ambauka
El grup d’animació infantil 

Ambauka va oferir un concert 
per als més menuts el diumen-
ge 22 de desembre a la plaça 
del Palau.

Fira de Nadal
Un total de 22 parades van 

omplir la Fira de la Creu en 
una nova edició de la Fira de 
Nadal, que es va haver de reta-
llar un dia a causa de les incle-
mències meteorològiques, en 
concret, el fort vent. La Fira 
va tenir lloc el dissabte 14  i 
el diumenge 15 de desembre. 
Com a novetat, durant el cap 
de setmana, els comerços de 
la vila també podien exposar 
els seus productes amb una 
paradeta davant de les portes 
dels seus establiments.

El trenet
El trenet del Bot-Mol va 

tornar a recórrer els carrers 
del Centre Vila durant la 
Campanya de Nadal. Com en 
altres edicions, comprant a les 
botigues associades a la Unió 
de Botiguers s’obtenia un val 
per poder pujar al trenet, una 
activitat de la qual gaudeixen 
tant petits com grans. Enguany 
més de 10.000 persones han 
pujat al trenet.

Redacció 
Fotografies: Guillem Urbà

El Bot-Mol omple el Nadal de llum i activitats
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Una de les grans afeccions 
de la molinenca Marta 
Moreno és participar en 
concursos de televisió. Des 
d’octubre del 2007, quan va 
fer el seu debut televisiu, 
ja ha aparegut en 10 pro-
grames de tres concursos 
diferents. Els propers 7 i 8 
de març la podrem tornar 
a veure a la petita pantalla, 
en la que, de moment, és la 
seva darrera intervenció.

L’octubre del 2007, la 
Marta va participar a “La 
Ruleta de la Fortuna”, emès 
per Antena 3 i presentat per 
Jorge Fernández, d’on es 
va endur un premi de 300 
euros. El 12 març del 2008 
va tornar a participar en el 
mateix programa, però en 
l’Especial 500 i en aques-
ta oportunitat va guanyar 
6.000 euros.

Va caldre esperar cinc 
anys per tornar a veure la 

Marta a la televisió, ja que 
va ser el març del 2013, 
a “La Partida”, emès per 
TV3 i presentat per Javier 
Estrada, on va obtenir un 
altre premi de 6.000 euros.

Cinc anys després, el 4 
de juliol de 2018 tornava a 
un concurs, “Ahora Caigo”, 
presentat per Arturo Valls, 
espai del qual no es va 

endur cap premi. Els dies 8, 
9, 10, 11 i 12 abril de 2019 
va tornar a participar a  
“Ahora Caigo” en l’especi-
al “11 fantásticos”. Aquesta 
vegada es va classificar per 
a la Gran Final i va guanyar 
un premi de 9.003 euros. A 
la final del concurs, emesa 
el 16 d’abril, la Marta no 
va tenir sort i no va poder 
guanyar res.

El novembre del 2019 
va enregistrar dos progra-
mes del concurs de TV3 
“Atrapa’m si pots” que 
s’emetran els dies 7 i 8 de 
març. En un dels programes 
no obté cap premi, però en 
l’altre guanya algun caleró. 
Caldrà veure el concurs per 
saber-ne el resultat.

La Marta no es pensa 
quedar aquí i està pendent 
de participar en nous con-
cursos televisius.

Josep Ferrer

La candidatura encapçala-
da per Adrià Rius ha estat 
l’escollida en l’Assemblea 
anual de la Colla, que es 
va celebrar el passat 10 de 
gener. A Rius, que s’estrena 
en el càrrec, l’acompanyaran 
durant els propers dos 
anys Laura Alcoverro, Pol 
Amat, Albert Pagès, Miquel 
Martínez, Marta Conesa, 
Lucía Busfield i Helena 
Salvador. Pel que fa a 
l’equip tècnic, Octavi Rojas 
seguirà com a cap de colla, 
amb Júlia Aregall i Cristian 
Barroso com a sotscaps. 
Al seu costat tindran Anna 
Colom, Adrián Quiñones, 
Paula Breslau, Júlia Aregall, 
Elena Basteiro, Michel 
Zabala, Patricia Masegosa, 
Guillermo Ribas, Laura 
Bosch, Fèlix Furés i Jordi 
Claret. 

Els objectius de la nova 
Junta són atraure nous cas-

tellers i mantenir-ne els 
actuals. Per fer-ho, preveuen 
organitzar tallers, assajos a 
l’aire lliure i diferents actes 
oberts al públic, a banda 
de dinamitzar les activitats 
socials. També es propo-
sen diversos reptes: tenir 
dos troncs per al pilar de 
cinc, fer els castells bàsics 
de set abans de celebrar el 
seu aniversari i entrar al 
Concurset. 

Els marró argila s’estre-
naran aviat en la nova tem-
porada. Serà el 15 de març 
a la Diada dels Castellers de 
Santpedor.

Redacció

Una butlleta del sorteig de 
la Loteria Primitiva del pas-
sat 16 de gener, segellada a 
Molins de Rei, va obtenir un 
premi de 36.783,32 euros. 
En concret, la butlleta va ser 
validada en el punt de venda 
número 15.780, situada en 
el local 2 del número 41 de 
l’avinguda de Barcelona. 

La butlleta premiada és 
de Segona Categoria, és a 
dir, va encertar els 5 núme-
ros més el complementari. 
La combinació guanyadora 
va estar formada pels núme-
ros 1, 12, 17, 18, 30 i 4, amb 
l’11 com a número comple-
mentari i el 2 com a reinte-
grament.

Redacció

Una butlleta 
de la Primitiva 
validada a 
Molins de Rei 
obté prop de 
37.000 euros

La Junta Directiva 
dels Matossers es renova

Marta Moreno, tota una 
especialista en concursos de televisió
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L’Associació de Defensa 
Forestal Puigmadrona-
Olorda comptarà aviat amb 
un nou vehicle que els per-
metrà millorar les tasques 
preventives, d’actuació? 
immediata i d’extinció 
d’incendis forestals. El vehi-
cle, de primera intervenció, 
disposarà d’un equip de 
telecomunicacions, al qual 
s’hi sumarà un equip de 
motobomba i un dipòsit que 
ja tenien. 

La flota de l’ADF és 
molt antiga. Un del vehicles 
té més de 30 anys; un altre, 
25 i el darrer, més de 15. 

Tots ells es troben en molt 
mal estat i tenen prop de 
250.000 quilòmetres recor-
reguts. Aquesta circumstàn-
cia suposa unes despeses de 
manteniment molt elevades 
que redueixen considera-
blement els recursos econò-
mics de l’entitat. 

La subvenció extraordi-
nària de 19.000 euros apro-
vada recentment per part 
de l’Ajuntament permetrà 
als prop de 30 voluntaris de 
l’ADF seguir fent les seves 
tasques amb millors condi-
cions que fins ara. 

Redacció

Ben aviat, el Centre 
Excursionista Molins de 
Rei (CEM) estrenarà noves 
instal·lacions. L’entitat es 
trasllada a la plaça Josep 
Tarradellas, 1, concreta-
ment a la segona planta de 
l’edifici que abans ocupa-
va l’antiga Biblioteca Pau 
Vila. Aquesta cessió a llarg 
termini és el resultat del 
procés de participació del 
Pla d’Equipaments que es 
va convocar en el mandat 

passat. El CEM va postular-
se per ocupar aquest espai, 
perquè l’antiga seu, al 
carrer Major, havia quedat 
obsoleta i no els permetia 
créixer ni ampliar el nom-
bre d’activitats. Els coinci-
dia, a més, amb l’extinció 
del contracte de lloguer 
de la seu social. La nova 
ubicació els permetrà ara 
gairebé doblar el nombre 
d’activitats, algunes de les 
quals es podran fer a l’aire 

lliure, concretament a la 
plaça.

L’Ajuntament i el CEM, 
a més, han signat un conve-
ni de col·laboració que faci-
litarà a l’entitat seguir orga-
nitzant activitats esportives 
per promoure l’esport i la 
salut, especialment a l’edat 
adulta, a més de la Cursa 
Ecològica de Muntanya i la 
Cursa de Sant Miquel.

Redacció

L’ADF es reforça amb 
l’adquisició d’un nou vehicle

El CEM es fa gran i es muda a l’antiga Biblioteca

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa
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Telefons d’interés
OFICINES ADMINISTRATIVES

93 680 3340 Ajuntament

93 680 3341 Of. Informació

93 680 3362 Fax Ajuntament

93 680 3733 Medi Ambient i Territori

93 680 3731 Serveis Personals

93 668 0680 Piscina Municipal

93 680 1976 Gestió Tributària

93 668 5452 Punt d’Infor. Juvenil

93 668 1595 Correus

93 668 1730 Jutjat de Pau

93 668 2586 Notaria

93 666 7311 Agencia Tributària 

93 666 8345            Registre de la Propietat 

                         de Sant Feliu de Llobregat

93 685 1988 Oficina de Treball

  de la Generalitat 

URGÈNCIES

93 668 8866 Guàrdia Urbana

93 632 7440 Comissaria de Policia

93 668 7711 Ambulatori

93 680 2876 Ambulatori/Urgències

112 Bombers

93 680 1639 Cementiri

93 668 79 61   Serveis Funeraris 

902 231 132                          i Tanatori

061 Ambulàncies

93 640 8080 Taxis

93 668 5530 Centre Mèdic Molins

93 668 2594 RENFE

900 750 750 Gas Natural

AVARIES

900 394 041 Gas Natural

93 602 2701 ENDESA

93 680 0888 Enllumenat públic

902 186 018 Servei municipal d’aigües

EQUIPAMENTS PÚBLICS

93 680 52 63                    Federació Obrera

93 680 1572 Pavelló Poliesportiul

93 668 0680 Piscina Municipal

93 680 0254 Mercat Municipal

93 680 2663 Llar Municipal d’Avis

93 680 1681 Biblioteca Pau Vila

93 668 2226 Llar d'infants Mpal. El Rodó

93 668 4660 Llar d’infants Mpal. El Molí

93 668 8482  Llar d'infants Mpal. La Traca

93 668 6259    Llar d'infants privada El Cargol

93 680 1636 Escola d’Adults Rafael Farré

93 680 1645 Escola El Palau

93 668 3529 Escola Castell Ciuró

93 668 4054 Escola Estel

93 680 1633 Escola l’Alzina

93 680 1620 Escola Pont  de la Cadena

93 668 7466 Escola Josep Ma. Madorell

93 680 2709 Col·legi Virolai

93 668 3450 Col·legi Sant Miquel

93 668 68 55                      Escola La Sínia

93 668 3762 Institut Bernat el Ferrer

93 680 2438 Institut Lluís de Requesens

93 680 2488 Centre Cívic l’Àngel

93 668 2228 Centre Comunitari 

 Pont de la Cadena

93 680 1663 Can Santoi

93 668 4812 Centre d’Ocupació i  

 Desenvolupament Joan N. García-Nieto

93 680 1637 Escola Municipal de  

 Música Julià Canals

93 680 09 96        Centre Cívic Riera Bonet  

SERVEIS

93 668 1839        Parròquia de Sant Miquel

93 668 6161 Ràdio Molins de Rei

93 668 39 21 Deixalleria

93 680 3340 Arxiu Municipal

93 668 18 18                Creu Roja                       

93 668 77 51                                   Museu

La idea és només referir-me 
a pel·lícules que he pogut 
veure, tot i que això sig-
nifiqui excloure’n algunes 
dignes de ser esmentades 
i, fins i tot, algunes que 
la majoria sí que ha vist 
i jo, per circumstàncies, 
gustos o senzillament per 
manca de temps, no els he 
pogut dedicar el temps que 
mereixien.

El 2019 ha donat una 
bona collita de pel·lícules, 
segurament ajudat per 
plataformes com Netfix, 
que han donat tota mena 
de facilitats i llibertat cre-
ativa a grans autors per 
fer un cinema més perso-
nal al marge de modes i 
condicionants econòmics 
que imposa una industria 
“Disneymarvelitzada”  i 
d’encefalograma pla. Com 
en l’article anterior, també  
les he ordenades –tipus 
PC– alfabèticament,  i són 
les següents:

1917, de Sam Mendes, 
ha estat l’última com qui 
diu a arribar a les nostres 
pantalles i vagi per endavant 
que és la meva preferida 
ex-aequo d’aquesta tempo-
rada. No en tinc cap dubte. 
És una obra enlluernadora 
emocionalment i tècnica-
ment parlant. Rodada en un 
(fals) únic pla seqüència, 
és, en canvi, d’una dolorosa 
i poètica bellesa. ¡Quin gran 
favor li ha fet el “trailer 
promocional”, necessària-
ment fragmentat, per poder 
sorprendre l’espectador, 
mantenir-nos en la tensió 
física i emocional de la nar-
rativa i finalment fer-nos 
gaudir de la simetria que 
permet un viatge de l’heroi 
com aquest! Figurarà entre 
les millors pel·lícules del 
gènere, ja ho veureu.

Joker, de Todd Phillips, 
és la sublim performance 
d’un Joaquin Phoenix en la 
seva màxim esplendor de la 
professió. El violoncel de 
la magnífica banda sonora 
de Hildur Guðnadóttir, des-
coneguda fins aquest any 
–també signa la partitura de 
Chernobyl– és l’afortunada 
conjunció dels astres per tal 
que una cinta derivada d’un 
personatge emblemàtic del 
còmic i del cinema pugui 
esdevenir una contundent, 
quasi ferotge, denúncia 
social rere una rialla malal-
tissa. Surts de la sala amb 
sensació de malestar, però 
el descens als inferns paga 
la pena. 

Parasite, del sud-coreà 
Bong Joon-ho. Aquesta 

cinta inclassificable és, per 
a mi, l’altra gran i sor-
prenent pel·lícula de l’any. 
Amb un guió que obre nous 
camins i possibilitats a cada 
pas, Parasite ens presen-
ta dues fèrries estructures 
visuals, estètiques i socials: 
la casa subterrània de la 
família pobre, els Kim, i 
el sòlid i laberíntic edifici 
modern dels rics Park. Com 
es trena tot aquest torrent, 
de vegades literal, d’amb-
dues estructures!

The Irishman. Tres 
hores i mitja del millor 
Martin Scorsese i els seus 
col·legues –De Niro, Pesci, 
Pacino– de la mà de Netfix 
són figues d’un altre paner. 
Aquesta pel·lícula èpica 
de gàngsters és tot un lle-
gat d’un director, amb uns 
actors irrepetibles, que, 
aquesta dècada, ell solet 
s’ha marcat, al meu parer, 
tres dels títols més impres-
cindibles per entendre-la  
(La invención de Hugo, El 
lobo de Wall Street, The 
Irishman). “No hase farta 
decí nada más”, tal com 
deia aquell.

Per acabar el repàs de 
l’any he escollit una cinta 
d’animació anomenada 
Klaus, de Sergio Pablos 
(Netflix). Sí ho sé, escom-
bro cap a casa, però la dar-
rera de l’estudi Laika (Mr. 
Link) o de Pixar (Toy Story 
4) no les trobo pas millors. 
Original comèdia nada-
lenca d’exquisida factura 
formal sobre l’origen de 
Papa Noel, és el debut en 
la direcció de l’animador 
espanyol responsable de la 
idea original de la fran-
quícia de Gru, mi villano 
favorito (2010). Tota una 
confirmació.

Les millors pel·lícules de 
la dècada

Fins aquí 2019. Ara 
obrim la mirada als deu 
anys (2010-2019) que 
ens contemplen i tractaré 
de fer-ho de manera més 
o menys telegràfica, tot i 
que segurament desordena-
da. Impossible escollir-ne 
només cinc. 

Ja he  parlat de Martin 
Scorsese, de qui inclouria 
les tres cintes esmenta-
des dins la meva selecció. 
Spielberg, amb War Horse 
(2011) i Ready player 
one (2018), o Eastwood 
–quasi 90 anys–, amb Mula 
(2018), segueixen al peu 
del canó. Dues serien les 
escollides d’en Christofer 
Nolan: Inception (2010) 

i Interestellar (2014); de 
Richard Linklater, Antes 
del anochecer (2013) i la 
impressionant Boyhood 
(2014), que ja vàrem 
comentar al seu dia. Paul 
Thomas Anderson també té 
un raconet privilegiat amb la 
imponent El hilo invisible, 
de 2017, la millor d’aquell 
any i que incomprensible-
ment no va guanyar tots els 
premis i el reconeixement 
que segurament mereixia. 
L’australiana Mad Max 
fury road (2016), atesa 
la seva indiscutible influ-
ència en films posteriors 
del gènere, és una altra 
de les imprescindibles. 
També voldria incloure en 
aquest repàs les pel·lícules 
del mexican power del 
Hollywood actual: Alfonso 
Cuarón, Gravity (2013) i 
Roma (2018); Alejandro 
González Iñárritu, amb 
Birdman (2014) i El rena-
cido (2015, i Guillermo del 
Toro, amb la tan poètica 
com irresistible La forma 
del agua (2017). Per cert, 
per completar la trilogia de 
l’espai potser inclouré la 
2015, de l’irregular Ridley 
Scott (reconec que, després 
d’Alien i Blade Runner, 
sempre l’he estat esperant). 
Malgrat tot, estaria bé: la 
Terra (Gravity), Mart (The 
Martian) i fora de la nostra 
galàxia (Interestellar), per 
allò del canvi d’escala. Per 
acabar amb el cinema ame-
ricà, és clar que he d’es-
mentar el més llest de la 
classe actualment: el samu-
rai cool Quentin Tarantino. 

Ho sento, però em quedo 
amb les tres Django desen-
cadenado (2012), Los odi-
osos 8 (2015) i Érase una 
vez en Hollywod (2019). 

Del cinema europeu 
potser escolliria Amour 
(2012), de Haneke; La vida 
de Adele (2013), d’Abde-
llatif Kechiche; Una cues-
tión de tiempo (2013), de 
Richard Curtis; Melancolía 
(2011), de Lars von Trier; 
Corazón gigante (2015), 
de Dagur Kári, i Dolor y 
Gloria (2019), d’Almodo-
var que és, per a mi, una de 
les millors del manxec. En 
fi,  totes han estat escolli-
des principalment pel que 
m’han inspirat, tot i els seus 
valors purament cinemato-
gràfics innegables.

Per acabar, ho faré 
repassant les d’animació, 
que, com sabeu, són també 
la meva debilitat. Your 
Name (2016) i El jardín 
de las palabras (2013), de 
Makoto Shinkai; Del revés 
(2015) i  Coco (2017), de 
l’estudi Pixar; la trilogia 
de Cómo entrenar a tu 
dragón  (2010-2017), de 
Dreamworks Animation; la 
increïble El cuento de la 
princesa Kabuya (2013), 
d’Estudio Ghibli; Rango 
(2011), de Gore Verbinski; la 
revolucionària Spiderman, 
un nuevo universo (2018) 
i la francesa El Ilusionista 
(2010), de Sylvain Chomet, 
així com la ja esmentada 
Klaus, haurien de figurar 
necessariament  entre les 
meves preferides.

Pere Jordi Munar

Va de “pel·lis”
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Estadística parroquial 
del mes de desembre 2019

Durant el mes de desembre, a la parròquia de Sant 
Miquel Arcàngel de la nostra vila es van celebrar 2 
batejos i la ceremònia religiosa de 9 exèquies.

Batejos
Dia 8: Claudia Solano López
Dia 29: Carla Oliver Ruz

Exèquies
Església de Sant Miquel

Dia 20: Miguel Moreno Moreno, de 89 anys
Dia 21: Concepció Colell Millart, de 94 anys; 
            Isabel Alcaraz Sánchez, de 96 anys

Capella del Tanatori
Dia 9: Jaume Ginesta Alujas, de 88 anys
Dia 11: Santiago Jaime Mesa Ruiz, de 94 anys
Dia 18 : Manuel Moreno Castaño, de 83 anys
Dia 23: Antonio Roca López, de 68 anys
Dia 29: Agustina Collado Blaya, de 92 anys; 
            Catalina Benítez Mendias, de 90 anys

Secció elaborada per Josep Artés i Martí
                                           
 

Quòdlibet Grup Coral està 
preparant un gran concert. 
Aquesta vegada ha convidat 
un dels cors més importants 
del país, l’Orfeó Català.

Si repassem una mica la 
història, l’Orfeó Català va 
ser fundat l’any 1891 per 
Lluís Millet, Amadeu Vives 
i Aureli Capmany. És un 
referent cultural i musical 
del segle XX i XXI, que 
fomenta la música coral 
catalana i fa arribar les 
grans obres corals univer-
sals a tots els públics.

Les grans qualitats del 
cor de format simfònic 
l’han portat a col·laborar 
regularment amb les prin-
cipals orquestres catala-

nes, espanyoles, europees i 
d’arreu del món.

De la darrera temporada 
19-20, destaquem les actua-
cions de l’Orfeó Català 
amb la London Symphony 
Orchestra, dirigida per Sir 
Simon Rattle, al Palau de la 
Música Catalana, i la gira 
amb Gustavo Dudamel i la 
Mahler Chamber Orchestra 
interpretant l’òpera Fidelio 
de Beethoven, a Barcelona, 
Madrid, Dortmund i 
Luxemburg. 

A Molins de Rei, inter-
pretaran,  Rèquiem en re m, 
opus 48 de Gabriel Fauré 
i algunes peces catalanes 
d’Eduard Toldrà i d’Albert 
Guinovart.

El concert acabarà amb 
tres peces comunes, Orfeó 
Català i Quòdlibet.

La direcció de l’Orfeó 
anirà a càrrec de Pablo 
Larraz i la de Quòdlibet, de 
Xavier García Cardona.

És una ocasió única i 
extraordinària per poder 
gaudir d’un gran con-
cert coral amb solistes i 
acompanyament de piano 
i orgue.

La convocatòria és pel 
dissabte dia 7 de març, a les 
8 del vespre al Teatre del 
Foment Cultural i Artístic.  

Núria Garriga-Pujol, 
Presidenta QGC

Com cada any per aques-
tes dades, en concret, el 
diumenge 19 de gener, 
el Centre Excursionista 
Molins de Rei (CEM) anà 
a recollir el Naixement que, 
pels vols de Santa Llúcia, 
varen dur al puig Madrona 
de la veïna localitat del 
Papiol.

Aquesta tradició es 
remunta a l’any 1961 i la 
segueixen tots els centres 
excursionistes de Catalunya, 
encara que cadascú té una 
muntanya on anar a fer 
l’oferiment.

La pujada del Naixement 
acostuma a ser multitudi-
nària, ja que té molts al-
licients que es poden gaudir 
en família: la sortida es fa 
a una hora raonable –9 del 
matí–, de manera que s’ar-

riba a la plana del Santuari 
de la Mare de Déu de la 
Salut del Papiol cap a 2/4 
d’11; allà, el servei d’avi-
tuallament ha preparat uns 
boníssims entrepans calents 
de pa amb botifarra que es 
poden acompanyar d’aigua, 
refresc, vi o cava, i la xoco-
lata amb melindros acaba 
d’escalfar el cos. S’ha de 
fer la inscripció, pagant 10 
euros, un preu que inclou 
una assegurança mèdica.

Quan s’arriba al puig 
Madrona, un cop ben instal-
lat el Naixement –que cada 
any és diferent i cada any és 
obra d’un molinenc mane-
tes–, un cop repartides unes 
quantes còpies de les lletres 
de les nadales, tothom es 
disposa en semicercle per 
cantar-les, tan bé com es 

pot, amb l’ajut d’un direc-
tor de cor que sovint també 
s’acompanya del so d’una 
guitarra. I, naturalment, es 
fa la foto de grup.

Al gener, l’excursió no 
és tan nombrosa perquè els 
al·licients de la manduca 
i del cant desapareixen, 
encara que, igualment, es 
fa una aturada a l’ermita 
de la Salut, que, amb sort, 
està oberta i es pot visitar. 
Aquest dia, cadascú s’en-
dú l’esmorzar de casa. La 
caminada, de vora quatre 
hores un diumenge al matí, 
obre la gana, renova l’aire 
dels pulmons i omple els 
ulls amb imatges de la natu-
ra i les bones vistes des dels 
turons. 

Luisa Gutiérrez

El dilluns 20 de gener, a 
l’Arxiu Municipal de 
Molins de Rei es va fer 
la presentació del projecte 
Xarxes, al qual el nostre 
Arxiu hi està adherit des de 
fa més d’un any. L’objectiu 
d’ara és donar a conèixer a 
la ciutadania el treball rea-
litzat fins aquest moment 
i aconseguir més persones 
que vulguin col·laborar en 
aquesta tasca de recerca.

L’acte va comptar amb 
la presència de la represen-
tant de l’Arxiu, Carme Sanz 
Àvila, i les intervencions 
de la investigadora, la doc-
tora Joana Maria Pujadas-
Mora; el tècnic del Centre 
d’Estudis Demogràfics, 
Miquel Valls, i les volun-
tàries Mercè Sandiumenge 
i Marga Ruiz, les quals, 
en les seves diverses inter-
vencions, varen explicar 

detalladament la tasca a 
desenvolupar i la que queda 
per fer. Durant l’acte també 
hi va participar la regidora 
de Cultura, Ainoa García, 
i l’alcalde de la vila, Xavi 
Paz.

La sala de l’Arxiu 
Municipal va comptar amb 
la presència de moltes per-
sones, totes elles molt inte-
ressades en aquest tema, i 
varen seguir amb interès 
les explicacions ofertes pels 
conferenciants.

L’Arxiu Municipal de 
Molins de Rei vol animar 
nous voluntaris a partici-
par en aquest projecte per 
recuperar la nostra història 
local amb la transcrip-
ció dels diversos padrons 
d’habitants al llarg de la 
història.

Text i foto:
Vicenç Joan Camps

Es presenta el projecte Xarxes

Quòdlibet organitza un concert amb l’Orfeó Català

Una tradició d’alçada
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La Biblioteca el Molí va aco-
llir el passat 17 de gener una 
tertúlia literària al voltant de 
la primera novel·la de la fran-
cesa Laetitia Colombani, La 
trena. Guanyadora de l’últim 
Prix Relay i èxit de vendes a 
més de 25 països, La trena 
presenta la història de tres 
dones de tres continents en 
l’actualitat.

L’autora ha confessat 
que és una gran admirado-
ra de Les hores, de Michael 
Cunningham, i que s’ha ins-
pirat en aquesta novel·la, que 
també lliga tres històries de 
dones, per escriure la seva, 
cada capítol de la qual corres-
pon a un fragment de la vida 
de cadascuna de les tres pro-
tagonistes: primer, Smita; 
després, Giulia i, per últim, 
Sarah. I es va repetint aquest 
ordre fins al final.

La veu narrativa és tan 
senzilla com l’estructura 
i això fa la lectura fàcil i 
ràpida, tot i que  molt poc 
atractiva literàriament. El fet 
que l’autora sigui guionis-
ta cinematogràfica explica 
ambdues coses, perquè el 
llibre està més a prop d’un 
guió que d’una novel·la. 
Això no significa que no 
tingui al·licients; només que 
no són literaris. D’entrada, 
que les protagonistes siguin 
dones ja sembla una bona 
aposta en aquests moments 
pro-feministes, però, mentre, 
per una banda, descobrim 
la dura vida d’una dona de 
la casta dels intocables de 
l’Índia, amb un destí aparen-
tment impossible de canviar, 
per l’altra,  el retrat de la 
Giulia, la siciliana, no deixa 
de ser una mera anècdota, 
vincle imprescindible perquè 
la trena del títol pugui lligar 

les tres dones, per arribar, en 
una mena d’escalafó cap al 
súmmum de les ambicions 
occidentals, a la triomfadora 
canadenca Sarah, una expo-
nent perfecta de qualsevol 
comèdia americana de la 
dona amb total autonomia 
econòmica i social.

Per al meu gust, sobren 
tòpics i falta aprofundiment 
en els caràcters de totes tres. 
La més dibuixada és Smita, 
les dures condicions de vida 
de la qual li donen la força 
necessària per atrevir-se 
a fugir amb la intenció de 
millorar el futur de la seva 
filla, Lalita. Si la comparem 
amb Sarah, Smita pensa en 
el futur, encarnat en sa filla, 
mentre Sarah pensa en el 
present, encarnat en la seva 
carrera professional, que li 
fa posar en un segon pla els 
matrimonis, els fills i, fins i 
tot, la salut pròpia. I la Giulia 
és una jove que viu entre la 
continuïtat del negoci fami-
liar i la seva afició desme-
surada a la lectura, i trobarà 
la solució de mans d’un jove 
exòtic i ben plantat, ben poc 
feminista, d’altra banda.

La idea de lligar tres his-
tòries a través de la trena que 
roda gairebé per tot el món és 
maca, pel que suposa com a 
símbol de feminitat, però un 
cop més, el primer món troba 
les solucions als problemes 
de la societat del benestar 
gràcies a l’ajuda del tercer 
món. La Smita ofereix al déu 
Shri Venkateswara els seus 
cabells, i encara ha de pagar 
perquè els hi tallin, quan als 
temples hindús, tal com els 
reben, els empaqueten i els 
venen als països occidentals.

És cert que el cabell dels 
hindús és el millor per fer 

perruques i que es ven arreu 
del món; també és cert que a 
Sicília encara queden tallers 
que es dediquen a fer perru-
ques de forma artesanal, com 
també és cert que una dona té 
més dificultats per aconseguir 
un lloc laboral de responsabi-
litat i prestigi. Però l’únic 
que fa la Giulia és seguir els 
consells del seu enamorat i 
a la Sarah, la malaltia no la 
fa reflexionar ni plantejar-se 
què és important: per a ella, 
triomfar socialment conti-
nua sent primordial. Per això 
s’inquieta quan s’adona que 
ja no és tan atractiva perquè 
passa dels 40, la malaltia ha 
empitjorat el seu aspecte físic 
i, a sobre, no li deixa dedi-
car tot el temps que reque-
reix el seu càrrec. Sembla 
que morir-se sigui el menor 
dels mals. Ella sap que els 
nens estan en bones mans, 
però mai en les seves. Fa la 
impressió que ha tingut fills 
per aconseguir una fita en 
lloc de tenir-los per estimar-
los i fer-se’n càrrec. Sanar 
és tenir l’oportunitat d’arribar 
de nou al cim, encara que 
sigui un cim més baixet.

Bé, només ens queda 
esperar-ne la versió cinema-
togràfica, feina en la qual 
ja està treballant Laetitia 
Colombani.

Luisa Gutiérrez

El Festival de Cine de 
Terror de Molins de Rei, 
la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Molins 
de Rei i la Biblioteca el 
Molí de Molins de Rei han 
organitzat la 13a edició del 
Concurs de Microrelats de 
Terror. L’objectiu del con-
curs és fomentar la creació 
literària i el gust per la lite-
ratura de terror. 

En aquesta edició s’han 
rebut 198 microrelats, 164 
en castellà i 34 en català, 
procedents tant de l’àmbit 
català, com de l’espanyol i 
de l’estranger. 

El palmarès de la 13a 
edició del Concurs de 
Microrelats de Terror  ha 
estat el següent:

Millor Microrelat en llen-
gua catalana: Substitució, 
de Vicent G. Terol (Xàtiva, 
València)

Millor Microrelat en llen-
gua castellana: Fascinación, 
d’Edweine Loureiro da 
Silva (Saitama, Japó)

Accèssit al Millor 

Microrelat en llengua 
castellana: Visitante, de 
Melisa Ruth Pérez García 
(Almería)

I els relats que han que-
dat finalistes d’aquesta edi-
ció són: La joguina més 
estimada, de M. Carme 
Marí (Castelldefels); Fill, 
de Jordi Places Rabal 
(Molins de Rei); Porc 
amb verduretes, de Carles 
Garcia i Flores (Girona); 
Convivència, d’Albert 
Vilardaga; En el desván, de 
Germán Casuso Lomas; Una 
familia unida, de Manuel 
Ángel Gutiérrez Gutiérrez 
(Madrid); Imperecedero, de 
José María Molina Romero 
(Jaén); Crimen perfecto, de 
María Porras Alcón (San 
Javier, Múrcia); Prima 
donna, d’Alicia del Rosario 
(Astúries); Mamà, tru-
quen a sa porta, de Celia 
Dos Santos Hernández 
(Eivissa, Balears); No de 
nuevo, de Leonardo Pirolo 
(Argentina).

Redacció

Fascinación
María se había enamorado tan desesperadamente de los 
ojos de su esposo que, en la noche de bodas, los guardó 
en un joyero.

Edweine Loureiro da Silva (Saitama, Japó)
Millor Microrelat en llengua castellana

Substitució
Fa dies que el meu reflex als espills no em segueix del 
tot. Són detalls mínims. Per exemple, m’afaite i veig que 
ell deixa la mà quieta durant uns segons. O em mire en 
la superfície de vidre de l’ascensor i gira els ulls cap a 
un costat. Fins i tot he arribat a percebre algun somriure 
malèvol.

Tot i els moments de confusió, tinc clar que es tracta 
d’al·lucinacions, d’algun problema mental. Res a veure 
amb els episodis de depressió i atacs d’ansietat. Em pre-
ocupa, però hi ha d’haver alguna solució. He augmentat 
la dosi d’ansiolítics, sense cap resultat.

Hui tenia cita amb el psiquiatra. Mentre m’afaitava, 
m’he vist estàtic en l’espill durant molta estona. 
Aleshores, ell m’ha fet gestos per tal que m’apropara a 
la superfície. Li he fet cas. En eixe instant, he sentit un 
contacte aquós i, de seguida, m’he trobat en l’altre cos-
tat. Quan he enfocat la mirada, l’he vist al lavabo amb 
el somriure malèvol. Tenia la mà alçada i subjectava un 
martell.

Vicent G. Terol (Xàtiva, València)
Millor Microrelat en llengua catalana

Visitante
A veces voy a lavarme los dientes, noto que mi cepillo 
está mojado, como si alguien más lo hubiera usado. He 
discutido por causa de esto muchas veces con mi novio. 
Ahora que vivo solo, empiezo a estar asustado.

Melisa Ruth Pérez García (Almería)
Accèssit al Millor Microrelat en llengua castellana

Vicent G. Terol i Edweine Loureiro 
guanyen la 13a edició del 
Concurs de Microrelats de Terror

La trena, de Laetitia Colombani

L’escriptor molinenc ha publicat recentment 
un nou llibre amb il·lustracions de Sebastià 
Serra: Jo et llegeixo i tu m’expliques. Es tracta 
de 56 contes pensats tant perquè els menuts 
s’iniciïn en la lectura com perquè els adults els 
puguin explicar a la mainada.

Una de les tradicions que encara es mante-
nen és explicar o llegir un conte a l’hora d’anar 
a dormir. Per aquest motiu, la publicació, edi-
tada per Ànima Llibres, ofereix dos relats per 
a cada dia: un de més curt i senzill, que el pot 
llegir l’infant, i un altre de més llarg i elabo-
rat que l’han de llegir-explicar els adults. Els 
contes adequats per aprendre a llegir es pre-
senten sota l’epígraf “Jo et llegeixo”, mentre 
que els que són per escoltar s’anomenen “Tu 
m’expliques”.

Josep Ferrer

Jesús Ballaz publica un nou llibre per a infants
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El rànquing fDi 
Intelligence, del Financial 
Times, premia Catalunya 
per la capacitat de captar 
inversió i retenir talent.
#Setmilionsimig 

Font: FDIS European Cities and Regions
of the Future 2018/2019 del Financial Times.
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Els handbolistes moli-
nencs Marc Gómez i 
Aaron Gutiérrez van obte-
nir la medalla d’or en el 
Campionat d’Espanya 
d’Handbol que es va dis-
putar a la ciutat càntabra de 
Torrelavega entre els dies 2 
i 7 de gener.

Tots dos esportistes han 
obtingut l’èxit formant part 
de la Selecció Catalana 
Infantil Masculina, que va 

superar Andalusia a la final 
per 25 a 18. És el tercer 
títol d’Espanya consecutiu 
d’aquesta selecció.

Marc Gómez segueix lli-
gat al Club Esportiu Molins 
de Rei; en concret, forma 
part de l’Infantil Verd, men-
tre que Aaron Gutiérrez, 
format en el club de la vila, 
juga ara amb l’Infantil A del 
Futbol Club Barcelona.

Redacció

El 31 de desembre passat va 
tenir lloc la primera Cursa 
dels Nassos de Molins de 
Rei, anomenada així per-
què el 31 de desembre surt 
aquest ocurrent personatge 
del costumari català “que 
té tants nassos com dies té 
l’any”, és a dir, un únic nas 
perquè el 31 de desembre, a 
l’any només li queda un dia! 
En total hi van participar 
123 atletes, que van córrer 
7 quilòmetres per un circuit 
urbà que arribava fins al 
Castellciuró. L’organització 
de la cursa va anar a càrrec 
de la Secció de Caminades 
de Resistència del Centre 
Excursionista Molins 
de Rei (CEM), que volia  
permetre als molinencs i 
molinenques gaudir d’una 
cursa de Sant Silvestre a la 
seva pròpia vila i així evitar 
desplaçaments a Barcelona 
o a altres pobles dels 
voltants que fa anys que 
n’organitzen. L’essència 
d’aquestes curses són les 
ganes d’acomiadar l’any 
que s’acaba celebrant el 
que comença i, en el cas 
dels esportistes, celebrar 
que estem prou vius i sans, 
i les lesions ens respecten!

Així doncs, el dimarts 31 
de desembre de 2019, a la 
tarda, la plaça de la Vila es va 
començar a omplir d’atletes 
que, a part de Molins de 
Rei, venien de llocs ben 
diversos: Castelldefels, 
Sitges, Amsterdam, Viena, 
Nova York, Sant Vicenç 
dels Horts, Sant Feliu 
de Llobregat, Ripollet, 
Vallirana, l’equip SEAT de 
Martorell, equip SEAT... 
Abans de donar el tret de 
sortida, els participants van 
poder gaudir d’una exhibi-

ció de dansa oriental gentile-
sa del grup Bollywood de la 
Kaverna, de Molins de Rei. 
Al mateix temps, per reco-
manació de l’Organització, 
tothom va venir vestit amb 
motius nadalencs, fet que 
va omplir de color, alegria 
i bon humor les darreres 
hores que li quedaven a 
l’any 2019. A les cinc de la 
tarda en punt va començar 
la cursa i al Castellciuró, 
punt emblemàtic del circuit, 
els membres de la Secció 
d’Escalada del CEM havien 
preparat una il·luminació 
nocturna que tothom va 
trobar espectacular. I en la 
recta final, al carrer Poeta 
Mateu Janés i Duran, els 
corredors van rebre una 
animació especial a través 
dels altaveus del local de 
restauració La Barrina.

En ser la primera edi-
ció, l’Organització de la 
prova no va estar exempta 
d’entrebancs i dificultats de 
tota mena, entre les quals 
la confecció del recorre-
gut definitiu. Des del CEM 
preteníem que fos de 10 
quilòmetres, però la vila es 
troba immersa en projectes 
urbanístics a diversos punts 
del nucli urbà que van 
determinar que la distància 
resultant fos finalment de 
poc més de 7 quilòmetres. 
Si bé la cursa en aquesta 
primera edició no va comp-
tar amb un pressupost espe-
cífic, amb el preu de les 
inscripcions i aportacions 
del CEM es van poder ges-
tionar les despeses de cro-
nometratge, dorsals, xips 
i gestió d’inscripcions per 
Internet. També hi va poder 
haver “bossa del corredor” 
i, gràcies a la col·laboració 

altruista de botiguers, res-
taurants i persones anò-
nimes, es va disposar 
d’obsequis per poder sor-
tejar entre els participants. 
Al mateix temps, els dies 
previs a la cursa, en el punt 
de recollida de dorsals al 
local del CEM hi va haver 
una parada de venda de 
braçalets “candeles”, els 
beneficis de les quals es 
destinen a la investigació 
del càncer infantil que es fa 
a l’Hospital de Sant Joan de 
Deu. La solidaritat dels par-
ticipants va permetre recap-
tar 300 euros per a aquesta 
causa solidària. 

La voluntat de la Secció 
de Caminades de Resistència 
del CEM es organitzar una 
nova edició d’aquesta cursa 
el proper 31 de desembre 
i tornar-ho a passar tan bé 
com aquest any 2019. Des 
de l’Organització agraïm la 
participació de tots els atle-
tes que van venir a córrer, 
la col·laboració de tots els 
voluntaris i, especialment, 
el suport dels patrocina-
dors: El Llaç, Viu Molins, 
Ràdio Molins de Rei, Camp 
Base, Can Ferrer, Can 
Colomer, Pepe Jeans, La 
Kaverna, 5 Minuts, Cardús, 
Lasttiming, POL, Vallhonrat 
(l’Hospitalet) i Gasoses 
Mallorca. Al mateix temps, 
el CEM agraeix profunda-
ment la col·laboració rebu-
da per part de Protecció 
Civil, Agrupació de Defensa 
Forestal de Molins de Rei, 
Creu Roja Baix Llobregat 
Centre i Guàrdia Urbana de 
Molins de Rei.

Montserrat Almató
Vocal de la Secció de 

Caminades de Resistència 
del CEM 

El Club Atletisme Molins 
de Rei, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de la vila, 
va organitzar, per novè any 
consecutiu, la Milla de la 
Candelera, que enguany es 
va disputar el diumenge 19 
de gener en el circuit urbà 
habilitat en el passeig del 
Terraplè.

En categoria Open 
Masculí, el guanyador 
va ser l’atleta local Joan 
Torelló, amb un temps de 
4’58”, que s’enduia també 
el premi al millor atleta 
local masculí. En categoria 
Open Femení, la vencedora 

va ser Aina Verneta, amb un 
temps de 6’2”, mentre que 
la millor atleta local va ser 
Alícia Calomardo, segona 
en la classificació general, 
a només un segon de la 
guanyadora.

A banda de la categoria 
Open també es va disputar 
la Mini, que va guanyar 
Biel Catalano, en nois, i Iris 
Prieto, en noies; l’Aleví, 
amb victòria per a Marc 
Prieto i Maria Torres, i la 
Infantil, guanyada per Oriol 
Salat i Laia Rubio.
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Joan Torelló i Aina Verneta 
guanyen la novena edició de la 
Milla de la Candelera

Marc Gómez i Aaron Gutiérrez 
obtenen la medalla d’or en el 
Campionat d’Espanya d’Handbol 
de Seleccions Autonòmiques

El CEM organitza amb èxit la primera Cursa dels 
Nassos de Molins de Rei
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L’expilot professional de 
motos Mingo Gris va rebre 
un merescut homenatge a la 
novena edició dels Premis 
de l’Esport, organitza-
da per l’Ajuntament de la 
vila. El jurat, integrat per 
exesportistes, periodistes i 
tècnics del consistori, va 
voler premiar la trajectòria 
esportiva d’en Mingo, que 
a la dècada dels anys 60 i 
70 del segle passat, pilotant 
una Bultaco, va aconseguir 

diferents títols de campió 
d’Espanya de Motocròs i 
va participar en proves del 
Campionat d’Europa i del 
Món.

Els altres premiats 
d’aquesta edició van ser: 

Premi Esport Promesa 
Femení, per a la gimnasta 
Eva Vilanova, que enguany 
s’ha proclamat campio-
na absoluta de Catalunya 
i campiona d’Espanya en 
barra d’equilibris. 

Premi Esport Promesa 
Masculí, per al waterpo-
lista del Club Natació 
Atlètic Barceloneta Víctor 
Andrade, que aquest any 
ha estat subcampió de 
Catalunya i d’Espanya 
amb la Selecció Sub-17 de 
waterpolo.

Premi al Millor Equip 
Femení, per al Sènior del 
Club Futbol Molins 99, que 
després d’haver estat cam-
piones de la 1a Catalana, 

enguany compe-
teixen a la Divisió 
d’Honor, la ter-
cera categoria a 
nivell estatal.

Premi al 
Millor Equip 
Masculí, per al 
Sènior d’hand-
bol del Club 
Esportiu Molins 
de Rei 2015, 
que la tempora-
da 2018-2019 va 
quedar campió de 
Primera Catalana 
i enguany competeix a la 
Lliga Catalana.

Premi Esport Trajectòria 
Entitat, per al Club Esportiu 
Molins de Rei 2015, pels 75 
anys de l’handbol a Molins 
de Rei.

Premi a la Millor 
Esportista Femenina, per 
a l’atleta Núria Hospital, 
primera classificada abso-
luta femenina en la 18a. 
Copa Catalana de Curses 
de Muntanya.

Premi al Millor 
Esportista Masculí, per a 
Fran Sánchez, jugador de 
waterpolo del Club Natació 
Terrassa, equip que la tem-
porada passada va aconse-
guir arribar als quarts de 
finals de la Lliga Europea 
de Natació.

El lliurament dels guar-
dons es va fer el passat 13 
de desembre al teatre de 
La Peni.
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Mingo Gris rep el reconeixement de la 
vila per la seva trajectòria esportiva

El billarista del Club Billar 
Foment Carles Tuset és el 
nou campió de Catalunya 
de la modalitat Quadre 
71/2 de Divisió d’Honor en 
guanyar la fase final dispu-
tada el 21 i 22 de desembre 
de 2019 a les instal·lacions 
del Club Billar Cerdanyola. 
Hi van participar els vuit 
millors jugadors del ràn-
quing català.

Tuset va guanyar la fase 
de grups. A la semifinal es 
va enfrontar a S. Garriga, 
de la S.B. Casal Cervera. El 
representant del Foment es 
va imposar per 150 caram-
boles a 103 amb 15 entra-
des.

A la final, en Carles va 
fer valer la seva condició 
de favorit i en una partida 
força disputada va guan-
yar al jugador local J.J. 
Barrientos pel resultat de 
150 a 141 caramboles en 15 
entrades.

Argemí i Gómez 
acaben segon i tercer 

del Gran Prix de Lugo 
de Billar 5 Quillas

Del 13 al 15 de desem-
bre de 2019 es va disputar 
a la ciutat gallega de Lugo 
el IV Gran Prix de Lugo 
de Billar 5 Quillas, amb la 
participació de 18 jugadors 
de diferents procedències 
del territori espanyol: 4 de 

la Federació Madrilenya, 6 
de la Federació de Castella 
i Lleó, 5 de la Federació 
Gallega, 1 de la Federació 
Asturiana i 2 de la Federació 
Catalana, els billaristes de 
la S.B. Foment, M. Argemí 
i L. Gómez.

A semifinals, Argemí es 
va imposar al jugador de 
Castella i Lleó, J.A. Cuevas, 
mentre que Gómez perdia 
amb l’altre representat cas-
tellà-lleonès, C. Cortés. A 
la final, Cortés va superar 
el representant molinenc i 
es van proclamar campió i 
subcampió, respectivament, 
del IV Gran Prix de Lugo.

Amb aquest resultat, el 
jugador de la S.B. Foment 
Molins M. Argemí passa 
a liderar el Rànquing 
Nacional de Billar a 5 
Quilles de l’actual tempora-
da 2019-2020.

Redacció

Tuset guanya el Campionat de 
Catalunya modalitat Quadre 71/2

El pilot de rallis moli-
nenc Xavi Foj va poder 
acabar el seu trentè Dakar, 
tot i no haver puntuat en 
cap classificació perquè 
l’Organització el va exclo-
ure de la competició ofi-
cial en haver trencat el 
turbo del seu vehicle a la 
cinquena etapa del ral·li, 
que enguany, i per primera 
vegada, es va disputar a 
l’Aràbia Saudita entre el 5 i 
el 17 de gener. 

A diferència d’altres 
edicions, per a aquesta, 
l’Organització va crear el 
Dakar Experience, on els 
pilots que no podien com-
pletar del tot una etapa per 
una avaria i arribaven al 
campament remolcats o per 
rutes alternatives podien 
seguir participant en el 

Dakar, sempre que tingues-
sin el vehicle a punt per a 
la següent etapa. D’aquesta 
manera, tot i que fora de 
competició però amb les 
mateixes condicions com si 
es lluités per a la general, 
es permetia amortitzar la 
important inversió neces-
sària per participar en el 
ral·li més dur del món.

Això és el que li va pas-
sar a Xavi Foj i al seu copi-
lot, Nacho Santamaria. A la 
cinquena etapa del Dakar 
van trencar el turbo del seu 
Toyota Lancruiser. Després 
de reparar el vehicle, posant 
el turbo que havien fet ser-
vir a l’edició de l’any passat 
del Dakar, van poder arribar 
al final d’etapa per una ruta 
alternativa. L’Organització, 
aplicant el reglament, els va 

excloure. 
Tot i estar fora de com-

petició, els dos membres de 
l’equip Foj Motorsport van 
poder completar el ral·li 
sense gaires entrebancs 
més. 

Amb trenta edicions 
diputades, Xavi Foj s’ha 
convertit en el pilot de 
l’Estat espanyol amb més 
participacions en el Dakar. 
I no serà la darrera, perquè 
amb el seu equip, el Foj 
Motorsport, ja ha iniciat la 
preparació per a l’edició del 
proper any.

Josep Ferrer

Xavi Foj acaba el Dakar, però 
sense puntuar a la classificació
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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 Llibreria papereria 
Amèlia que s’ha de recollir a al Carrer Verdaguer, 71 · Molins de Rei

Solució al número 561 De totes les respostes 
rebudes a la redacció ha 
estat escollida a l’atzar la 
de Josep Viñets Cuervas. 
El guanyador del con-
curs pot passar a reco-
llir el premi directament 
per Llibreria Papereria 
AMÈLIA, presentant el 
DNI o qualsevol docu-
ment acreditatiu.
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