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La reedició del pacte de govern entre el PSC i Junts per Molins (JxM) no ha estat una sorpresa. 
Des de feia mesos, en els ambients polítics del municipi es preveia la possibilitat que es repetís 
l’acord que havia governat la vila en les darreres legislatures i que es va trencar arran dels fets 

de l’1 d’octubre de 2017. Des del juny del 2019, quan els socialistes van assolir el Govern municipal en 
minoria, s’havia intentat en diverses ocasions la reedició d’un pacte que inicialment havia estat rebutjat 
per coherència amb els objectius nacionals de la formació independentista. Finalment, l’assemblea de 
militants de JxM va acceptar l’oferta dels socialistes molinencs per incorporar-se al Govern municipal.

L’acord ha quedat eclipsat per l’aparició del coronavirus i la consecutiva declaració de l’estat 
d’alarma decretada pel Govern espanyol –que ha suposat una recentralització del poder a tot l’Estat i 
l’inici del confinament dels ciutadans–, circumstància que ha paralitzat una pila de projectes municipals 
que s’hauran de reprendre un cop superat el primer embat de la pandèmia i que caldrà replantejar a 
causa de la crisi social i econòmica que el confinament obligat ha provocat.

Durant els primers mesos de govern en minoria, JxM va coincidir amb el PSC en molts dels temes 
cabdals de l’actualitat municipal, com ara la gestió de la futura residència per a gent gran i les polítiques 
urbanístiques, cosa que feia pensar en la viabilitat d’un pacte que vol posar els interessos dels molinencs 
per davant de tot.

Un consistori amb només set regidors és insuficient per gestionar l’Ajuntament. Els molinencs 
mereixen que els seus representants sàpiguen establir pactes que permetin assolir una majoria que pugui 
atendre òptimament les demandes d’una ciutadania que ha escollit aquests regidors perquè gestionin el 
municipi, més enllà de les discrepàncies ideològiques entre els diferents grups municipals.

La incorporació de quatre nous regidors ha d’enfortir un Govern municipal que haurà d’administrar 
aquesta nova composició amb lleialtat interna i amb transparencia vers la ciutadania. Entre els set 
regidors del PSC i els quatre de JxM sumen un total d’onze regidors dels vint-i-u del consistori, per 
la qual cosa aquest acord suposa que el nou executiu municipal governa en majoria i deixa l’oposició 
amb poques opcions d’incidir en la gestió municipal. En anteriors mandats, JxM i el PSC van gover-
nar el municipi amb notable coordinació i un bon nivell d’entesa en el model de gestió, però en 
aquesta nova etapa serà imprescindible que, a més, sàpiguen escoltar les propostes de l’oposició amb 
l’objectiu d’afrontar les principals actuacions municipals amb el màxim de consens possible. Caldrà 
que s’administri amb generositat aquesta entesa en benefici de tots els molinencs, sense renunciar al 
diàleg amb la resta dels grups municipals, que representen la meitat dels ciutadans de Molins de Rei.

És possible que la reedició d’aquest pacte pugui incidir en les properes decisions electorals d’alguns 
dels votants de JxM, sobretot si tenim en compte que el primer intent d’establir aquest acord, el pas-
sat mes de setembre, va ser rebutjat per la Direcció del partit i va suposar la dimissió d’una regidora 
independentista. Quan a començaments d’any Junts per Catalunya li va donar llum verda, el nou acord 
també va provocar la renúncia d’algun membre de la llista i la discrepància de molts militants i simpa-
titzants que no entenen que es governi amb partits contraris a l’autodeterminació de Catalunya

Les altres formacions independentistes responsabilitzen JxM i es culpabilitzen entre elles de no 
haver fet prou per assolir un consistori amb majoria independentista, però cap d’elles va actuar molt 
activament per establir aquest pacte. Des del primer moment, la CUP va mostrar la seva negativa a 
formar govern amb JxM i entre tots no han estat capaços de resoldre les seves fortes discrepàncies en 
la gestió del municipi, de manera que fos possible assolir un govern independentista com a alternativa 
a pactar amb el PSC, en aquest difícil equilibri entre els interessos partidistes, la governabilitat local i 
la defensa dels objectius nacionals.

La nova majoria, integrada per dos grups amb posicions ideològiques discrepants a escala nacional, 
hauria d’incentivar la cohesió entre tots els molinencs més enllà del seu ideari polític, sempre amb 
l’objectiu de millorar els serveis municipals i avançar en les actuacions urbanístiques i en mobilitat 
que la vila necessita, en un context polític general condicionat per un conflicte territorial al qual s’hi 
ha afegit la crisi econòmica originada per la pandèmia de la COVID-19, amb les seves cruentes conse-
qüències socials i personals. 

Davant d’un futur que es veu amb incertesa, la prioritat, tant de l’equip de govern com de l’oposició, 
haurà de ser lluitar coordinadament i establir polítiques que ens permetin superar els greus entrebancs 
que la COVID-19 ha afegit als problemes ja existents abans de la seva aparició, amb l’objectiu d’ajudar 
els ciutadans de totes les edats i extracció social a adaptar-se als nous esquemes de relació social, 
econòmica i de mobilitat a la qual ens ha abocat l’aparició de la nefasta pandèmia.

Adeu al Govern municipal en minoria
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Molins de Rei, al llarg de 
les avingudes de València i 
Barcelona.

En commemoració 
d’aquesta data històrica, es 
van col·locar unes plaques 
de ferro a terra al llarg dels 

carrers esmentats. Malgrat 
que, en general, eren en llocs 
no gaire visibles, es van man-
tenir allà on es van col·locar 
des d’aleshores fins que han 
arribat les obres de la “carre-
tera”. 

Als trams on ja s’han fet 
les obres de condicionament, 
han desaparegut les plaques, 
no són enlloc. L’Assemblea 
ha fet indagacions i sembla 
que les té l’Ajuntament i, 
per tal de poder-les recupe-
rar, hem demanat per escrit 
a l’Ajuntament que es tor-
nin a col·locar on eren i en 
un lloc més visible. És, si 
més no estrany, que plaques 
commemoratives d’una acció 
com aquesta no es tornessin a 
col·locar on eren en el trans-
curs de les obres.

Volem mostrar la nostra 
més enèrgica protesta per 
aquest fet i exigim que es 
tornin les plaques commemo-
ratives al seu lloc original. 
Són plaques col·locades pel 
mateix Ajuntament, amb els 
diners de tots, i pagades per la 
nostra entitat.

Territorial de 
Molins de Rei de l’ANC

Normes per a publicar una carta:
-EL LLAÇ no assumeix cap obligació -llevat del recurs 
a dret de rèplica- de publicar cap carta, de resumir-la, 
o d’establir comunicació amb els remitents. Es des-
estimaran d’entrada les que continguin, a parer de la 
Redacció, un llenguatge groller o injuriant.
-Les cartes seran publicades totes en català. En cas 
que els originals arribin en castellà seran traduïts i 
corregits per la redacció
-Les cartes podran ser publicades amb pseudònim.
-En qualsevol cas, cal fer constar el nom i cognoms 
del primer o de l’únic remitent, més la seva firma, 
adreça, telèfon i número del DNI. Si la carta no porta 
aquestes dades, no es publicarà.
-Podeu enviar les cartes per correu a: EL LLAÇ, 
Carrer Major, 101, baixos, 08750 Molins de Rei;  o 
per correu electrònic a l’adreça: elllac@telefonica.
net

Davant dels fets succeïts a 
La13, el Jovent Republicà 
de Molins de Rei ens volem 

La Generalitat de Catalunya 
ha engegat darrerament una 
campanya sobre el Carnet 
Jove per donar visibilitat als 
nous descomptes de què poden 
gaudir els joves, campanya 
que es pot veure en diferents 
mitjans audiovisuals. 

És curiós observar, però, 
que sembla que els joves 
amb algun tipus de discapa-
citat no existeixen. En cap de 
les seqüències dels anuncis 
està reflectida aquesta reali-
tat. Tanmateix, són joves que 
també van a museus, es treuen 
el carnet de conduir, porten 
ulleres, juguen a videojocs, 
van a classes de ioga, paguen 
les seves despeses, etc. Són 
joves que també formen part 
de la nostra societat i tenen 
el mateix dret a beneficiar-se 
dels descomptes del Carnet 
Jove. 

I encara més, la Convenció 
Internacional sobre els 
Drets de les Persones amb 
Discapacitat reconeix que 
els estats han d’implementar 
mesures per garantir els drets 
d’aquest col·lectiu amb igual-
tat de condicions amb les 
altres persones. 

Sembla que les paraules 
del Molt Honorable President 
de la Generalitat, en què 
comentava que les persones 
amb discapacitat seran una 
prioritat, a alguns dels seus 
departaments no han arribat. 

Núria Gómez i Francesc 
Pérez

Sobre els joves 
que no veiem a 
la campanya del 
Carnet Jove

Espai Mariona com 
a local d’oci juvenil 
alternatiu, SÍ; més 
policia, NO! 

Un altre racó oblidat          Isabel M. T.

A tots els que cuideu dels 
nostres malats a la Llar d’Avis 
Josep Mestre, us volia donar 
les gràcies per tota la dedi-
cació que feu. Del primer a 

Des d’Enreda’t (associació 
que té l’objectiu de promoure 
activitats que millorin la vida 
de les persones amb disca-
pacitat i les seves famílies) 
volem fer palès el nostre 
malestar i el nostre rebuig a 
la nul·la referència a l’escola 
especial per part del conseller 
d’Educació, Josep Bargalló. 

Els nostres fills NO són 
alumnes de segona. No és 
admissible que el Departament 
no hagi elaborat un pla per a 
les escoles d’educació espe-
cial després de 60 dies de 
confinament. 

Exigim una resposta 
immediata per a les escoles 
d’educació especial.

Precisament per les seves 
patologies i característiques, 

El dia 11 de setembre de l’any 
2013, l’Assemblea Nacional 
Catalana va organitzar, jun-
tament amb altres entitats, la 
Via Catalana al seu pas per 

Aturada forçada
Com moltes altres activitats de tota índole, la nostra 
revista s’ha ressentit de les conseqüències de la pan-
dèmia i ens hem vist obligats a interrompre la seva 
publicació durant el període de confinament. 

Reprenem el contacte amb els nostres lectors amb 
aquest número doble i amb la voluntat de recuperar 
la normalitat a partir d’ara, si cap imprevist no ho 
impedeix. 

Agraïm la confiança i el suport als subscriptors, 
la quota d’enguany dels quals haurem d’ajustar 
d’acord amb els números que s’acabin editant durant 
aquest any. També cal agrair el suport d’anunciants 
i institucions, que sens dubte contribuirà a poder 
remuntar aquesta dificultat sobrevinguda, així com 
el seguiment que està tenint el nostre web. 

El Llaç, i la premsa de proximitat en general, especi-
alment la impresa, es mou en uns nivells de fragilitat 
que qualsevol entrebanc pot resultar fatídic per a la 
seva subsistència. Confiem que la situació es norma-
litzi i que puguem seguir estant presents a les llibreri-
es i a moltes llars molinenques.                  Redacció

sumar a la protesta en con-
tra de les actuacions policials 
dirigides als joves de Molins. 
És vergonyós que l’actual 
Govern socialista actuï de 
forma repressiva davant d’una 
de les necessitats més impor-
tants que tenen els joves moli-
nencs. 

La necessitat d’espais 
d’oci per als joves és una rea-
litat i creiem que augmentar la 
presència policial als carrers 
és només una prova de com 
pensa actuar el Govern durant 
aquesta legislatura: en comp-
tes de treballar per solucionar 
els problemes i les necessitats 
de la gent, es dediquen a tapar 
les seves carències amb mesu-
res purament incrementalistes 
i de curt recorregut. 

És per això que des del 
Jovent Republicà volem fer 
una crida de rebuig a les polí-
tiques repressives del Govern 
socialista, però també una 
crida als joves de Molins i 
les seves organitzacions per 
treballar en l’impuls d’aquests 
espais d’oci que són tan neces-
saris. L’Espai Mariona és un 
exemple del que podríem 
convertir en un espai idoni 
per a l’oci juvenil. Des del 
Jovent Republicà hem defen-
sat i defensarem que l’Espai 
Mariona es converteixi en 
un espai dels joves i per als 
joves. 

Jovent Republicà 
de Molins de Rei

Reclamem que es 
tornin a posar a les 
avingudes València 
i Barcelona 
les plaques 
commemoratives 
del pas de la Via 
Catalana

Sobre la reobertura 
de les escoles 
d’educació especial

els nostres fills necessiten més 
que mai la seva escola, justa-
ment per poder socialitzar-se i 
donar continuïtat a les teràpies 
que hi fan. Una vegada més, 
la discapacitat, la diferència, 
l’especificitat dels nostres fills 
no es tinguda en compte pel 
Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya.

Enreda’t 

Agraïment als 
treballadors 
de la Llar d’Avis 
Josep Mestre

l’últim membre del personal.
Els familiars ho patim, 

però vosaltres, tots, sou els 
que patiu més i els que passeu 
de prop totes les angoixes dels  
malats. 

Que sapigueu que l’alcalde 
i el poble de Molins de Rei 
sap públicament del vostre 
gran esforç i us agraeix tot el 
que esteu fent. 

Us volia comunicar que, 
malgrat que sou una residèn-
cia que té mancances, sí que 
sou uns professionals que esti-
meu els nostres familiars. 

Endavant a tots i mil grà-
cies per tot el que heu fet 
durant aquests mesos per tots 
els malats i familiars. 

Una abraçada a tots 

M. Rosa Padilla
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Començar la casa per la teulada...
El RACC sol·licita un pla d’inversió 
d’emergència en transport públic
L’entrada en funcionament de la Zona de Baixes Emissions 
(ZBE) a Barcelona i el seu entorn ha afegit encara més pres-
sió a un transport públic al qual costa absorbir el increment de 
passatgers que ha originat aquesta mesura.
El RACC ha reclamat que s’activi un pla d’inversió 
d’emergència i massiu en transport públic que permeti incre-
mentar la freqüència i capacitat dels trajectes metropolitans en 
tren, reforçant prioritàriament els corredors més  afectats per 
la implantació de la ZBE, que són els del Vallès Oriental, el 
Delta del Llobregat i el Maresme.(...)
Cal activar un pla d’inversió d’emergència i massiu que per-
meti incrementar la freqüència i capacitat dels trajectes metro-
politans en tren.
Exemples d’ocupació del transport públic ferroviari en hora 
punta
L’estudi Anàlisi de la capacitat del transport públic als 
accessos de Barcelona, elaborat pel RACC i presentat el pas-
sat mes de desembre, va identificar que abans de l’entrada en 
vigor de la zona de baixes emissions a Barcelona, almenys 
cinc línies de Rodalies de Catalunya (Renfe) ja circulaven 
plenes o per sobre de la seva capacitat en hora punta del matí. 
El RACC va fer una recreació de com afecta un alt nivell 
d’ocupació els viatgers:
al 80% d’ocupació: situació incòmoda per als usuaris que 
viatgen drets, però acceptable en els trajectes curts
al 100% d’ocupació: situació molt incòmoda per als usuaris 
que viatgen drets en trajecte de certa durada
al 108% d’ocupació: situació inacceptable. Ocupació superior 
a la capacitat oficial del vagó.
(...) A partir de l’1 d’abril s’aplicaran sancions econòmiques 
als conductors que incompleixin aquesta nova normativa, 
unes multes que poden augmentar un 30% en cas de reinci-
dència. Durant el primer mes amb la zona de baixes emissions 
activada, segons dades de l’Ajuntament de Barcelona, entre 
un 8 i un 10% dels vehicles que no disposen de l’etiqueta 
ambiental de la Direcció General de Trànsit (DGT) van circu-
lar durant l’horari de les restriccions. 
“Mobilitat Neta” – La revista del RACC, 
número 505 – març del 2020

Si això continua amb aquests paràmetres, d’aquí a 
pocs anys podríem tenir una pista d’aterratge a prop 
de les Llicorelles de Molins de Rei
Una altra mossegada al territori pratenc
Aena vol allargar la tercera pista fins a 
l’actual llacuna de la Ricarda
La idea defensada per AENA suposaria 
perdre la llacuna de la Ricarda i afectar 
greument els espais naturals
(...) Segons dades d’AENA, la infraestructura aeroportuària 
està arribant al màxim volum de passatgers. L’any 2019 va 
tancar amb un total de 52,6 milions de passatgers, fregant els 
55 milions previstos amb l’estructura aeroportuària actual. El 
pla d’ampliació contempla tenir l’any 2026 un aeroport amb 
capacitat per a 70 milions de passatgers anuals.
En aquest escenari, les tesis “expansionistes” sostenen que 
una pista com l’actual (2.660 metres) contribuiria al col·lapse, 
tant per les cues d’avions en espera com per la impossibilitat 
de les grans aeronaus d’enlairar-se. (...)
Meritxell Camacho – Delta Llobregat, El periòdic indepen-
dent del Prat, número 460 – gener-febrer del 2020

L’ampliació de l’aeroport 
de Barcelona aixeca polseguera
El Prat fa un manifest contra l’allargament de la tercera pista i 
Viladecans ofereix terrenys per compensar.
Castelldefels i Gavà s’oposen al canvi de configuració per 
evitar molèsties als veïns.
Més d’un centenar d’entitats han signat un manifest que exi-
geix la preservació de l’espai natural del delta del Llobregat 
davant l’anunci del president d’Aena, Maurici Lucena, que fa 
uns dies va posar damunt la taula la necessitat d’obrir el debat 
sobre l’ampliació de la capacitat operativa de l’aeroport. 
“Redacció” – El Punt Avui – Diumenge 9 de març de 2020

El novembre de l'any 2003, 
el Servei Local de Català de 
Molins de Rei va convocar 
la primera edició d'una acti-
vitat que s'iniciava llavors en 
algunes poblacions on està 
implantat el Consorci per a 
la Normalització Lingüística: 
el Voluntariat per la llengua, 
una activitat que consisteix a 
ajuntar dues persones perquè 
practiquin el català. D'això ja 
en fa 16 anys i des de llavors, 
hem creat 661 parelles que, 
fent activitats diverses, s'han 
trobat en el moment del dia 
que a elles els anava millor 
per parlar en català.

L'objectiu principal de 
l'activitat és que, mitjançant 
la conversa amb una persona 
que parla el català, la persona 
que l'aprèn agafi prou segu-
retat en si mateixa com per 
poder adquirir l'hàbit d'utilit-
zar el català en totes les situa-
cions que calgui o vulgui. Les 
persones que volen participar 
en l'activitat detallen la dis-
ponibilitat de què disposen 
i des del Servei de Català 
es busquen les coincidències. 
A partir del moment en què 
presentem la parella, entre 

les dues persones acaben de 
concretar el dia i l'hora de 
trobada que els va millor per 
fer una hora de conversa, i 
són autònomes per decidir 
on i com la faran: passe-
jant, prenent alguna cosa en 
establiments que també són 
col·laboradors del programa, 
comprant si necessiten algu-
na cosa, aprofitant alguna 
exposició o una activitat que 
es faci a la vila... La qüestió 
és parlar, sobretot l'aprenent, 
i que sigui una estona diste-
sa i agradable que faciliti la 
participació de qui té el paper 
d'aprenent.

Ara, el nostre dia a dia ha 
canviat i han aparegut nous 
hàbits. El confinament ens 
ha posat davant les noves 
tecnologies i amb elles, la 
possibilitat d'interactuar amb 
altres persones a distància. 
Ha crescut la demanda d'apre-
nentatge en català en línia i, 
en paral·lel, la necessitat de 
practicar el català encara que 
no sigui presencialment. Ens 
falten voluntaris per donar 
resposta a aquesta deman-
da, però també volem insistir 
perquè provin aquesta opció 

aquelles persones que, per 
motius diversos, fan servir 
poc el català, però no volen 
perdre’l. Antics aprenents 
han valorat molt positiva-
ment aquesta activitat perquè 
era l'única ocasió que tenien 
per parlar en català.

Si després de llegir aques-
tes línies vols provar aquest 
voluntariat, o saps d'algú que 
podria estar-hi interessat ja 
sigui com a aprenent o com 
a voluntari, només cal posar-
se en contacte amb el Servei 
Local de Català mitjançant el 
correu electrònic slcmolins@
cpnl.cat, perquè encara treba-
llem des de casa, i aclarirem 
tots els dubtes que hi hagi. 
Com en tot voluntariat, l'ac-
tivitat és gratuïta, però molt 
enriquidora.

Servei Local de Català 
de Molins de Rei

Les parelles lingüístiques. Ara, 
l'opció virtual més que mai

Mascaretes
De canalla, recordo haver llegit algunes aventures d’El Guerrero del Antifaz, una obra 
clàssica de la historieta espanyola, creada (segons que diu la Wikipèdia) per Manuel Gago 
García per a l’Editorial Valenciana i publicada des de l’any 1944. En aquestes aventures, 
aclaparat per la culpa i el remordiment, el fals fill d’Alí Kan es disfressa amb un antifaç 
per ocultar la seva identitat (i així es converteix en l’esmentat Guerrero) i decideix dedicar 
la seva vida a combatre els seus antics correligionaris. 

Doncs bé, amb motiu del coronavirus, tots ens hem vist obligats, de fet, per tal d’intentar 
combatre el maleït virus, a “disfressar-nos” no pas amb un antifaç, sinó amb una mascareta 
que, com ara en el cas de l’abans esmentat heroi, oculta (jo crec que molt més bé que no 
pas amb un simple antifaç) la nostra identitat. I val a dir que també en aquest aspecte, els 
dissenyadors han deixat ben palès el seu treball, ja que hi ha mascaretes amb formes i 
colors per triar i remenar.

Arribats en aquest punt, és del tot evident que amb un antifaç hom cobreix una part 
del front, les celles, el voltant dels ulls i la part superior del nas, però deixa ben a la vista 
el nas, les galtes, la boca i la barbeta. I si bé és cert que els ulls són un element de primer 
ordre per identificar una persona (ulls que, dit sigui de passada, no queden del tot amagats 
amb un antifaç), la resta de la cara (i molt especialment, la boca) resulten, en opinió meva, 
determinants als efectes identificadors en qüestió.

Per aquest motiu no és infreqüent que (un cop permesa la circulació viària en general) 
un servidor es vegi molt amablement saludat pel carrer per convilatans que, se suposa, em 
mostren el seu grau de simpatia, cosa que, no cal dir-ho, agraeixo ben sincerament, tot i 
que, a causa del fet d’anar abillats amb la corresponent mascareta, no puc reconèixer amb la 
facilitat pertinent, mentre que ells (els “saludants”, vull dir), juguen amb un inqüestionable 
avantatge... i és que (ho reconec) el fet d’haver-me d’ajudar amb crosses per caminar, unit 
amb un cert balanceig innat i característic, hi ajuda molt! 

Josep Lluís Revenga
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Aquesta vegada em plau reproduir aquest arti-
cle escrit 123 anys enrere, signat per R.G.R. 
i publicat a la revista El Eco del Llobregat el 
dia 14 de febrer de l’any 1897. Aquesta revis-
ta tipus periòdic apareixia cada setmana, els 
diumenges en concret, i l’editava la impremta 
La Montserrat, situada en el número 94 del 
carrer Major.

En aquella crònica no s’especifica de quin 
any es tracta, tot i que llegint hi trobem que 
fa referència a soldats i al rei Fernando VII. 
Dedueixo, doncs, que possiblement podria 
estar datada entre els anys 1808 i 1814, el 
període de la Guerra del Francès.

L’autor d’aquest article comença explicant 
que en el primer terç d’aquest segle XIX, a 
Molins de Rei no hi havia cap cafè; encara 
trigaria alguns anys a posar-se el primer esta-
bliment públic amb honors de cafetí i només 
obria els dies festius, però era tan escassa la 
concurrència que va prosperar molt poc.

Així es comprèn que els 
balls, que constituïen l’única 
diversió d’aquells temps, es 
fessin a la petita plaça de la 
Vila. Aquesta plaça, que no 
era tal com és avui d’espaiosa, 
ocupava la meitat del lloc que 
actualment hi ha, ja que poste-
riorment va desaparèixer l’illa 
de cases velles i ruïnoses que 
fou enderrocada fa poc temps 
per poder-la ampliar.

En l’època que em proposo 
historiar, aquesta plaça de la 
vila era el punt de reunió de tot 
el poble durant el temps del 
Carnestoltes. S’hi feien totes 
les diversions, que majoritàriament consistien 
en els balls i la consegüent sortida del Camell, 
simulada bèstia, espant de la quitxalla i de la 
gent gran que gaudia de presenciar-ho.

D’aquí prové el sobrenom de plaça del 
Camell amb què se la coneixia, encara que les 
revoltes polítiques posteriors varen exigir que 
se la bategés amb el pompós nom de "Plaza de 
la Constitución".

“La construcció del Camell es feia cada 
any, cercant pels arenys i les vores del riu 
que servien el canyet, el cap sencer d’un 
animalot que s’adaptava a una carcassa o 
esquelet, amb cua i tot, que es componia de 
varis arquets de vela de carro clavats pel mig 
a una barra travessera i tot aquest conjunt es 
tapava amb una flassada de les anomenades 
de retalls, però el més típic era el cap amb les 
seves dues taronges en les concavitats dels 
ulls i el moviment de les mandíbules que per 

medi d’un enginyós mecanisme s’obrien i tan-
caven a voluntat dels dos homes que anaven a 
dintre per imprimir moviment.

Per Carnestoltes apareixien els tradicional 
ninots de la broma que s’exhibien a les tendes 
de cal Teixidó, al magatzem de les Ànimes, a 
cal Galtés i a cal Pahissa. Les disfresses eren 
de temporada i recordo amb quanta facilitat 
un es podia disfressar amb pocs cuartos, com-
prant una careta a casa del Jaume Pahissa o 
amb uns vestits confeccionats amb teles de 
matalàs i que llogaven per l’ocasió a casa del 
Jaume Tinet. Després tots a córrer pel poble 
amb gran gatzara i al final l’esperat ball a 
la plaça.

De quin any data la creació del camell 
es cosa que no he pogut esbrinar, podria 
dir-se que el seu origen es perd en la foscor 
del temps. L’avi Albert Bernis (que en pau 
descansi) explicava un fet que podria donar 
alguna llum respecte l’antiguitat del ball 

a la plaça i la sortida del camell durant el 
carnestoltes.

Deia l’avi Albert que en temps del rei 
Fernando VII, en ocasió de trobar-se de pas 
a la nostra vila cap a Barcelona un Infant 
d’Espanya, el diumenge de Carnestoltes, 
va decidir quedar-se al nostre poble fins 
l’endemà, i sol·lícits les autoritats en obse-
quiar a tant alt personatge, van disposar 
convidar-lo al ball de la plaça, que va presen-
ciar des del balcó de la casa del comú, conve-
nientment adornada i il·luminada, rodejat de 
totes les autoritats i altres personatges de la 
seva comitiva, els quals van riure molt amb 
les ocurrències de la sortida del Camell. A la 
nit es va il·luminar la plaça amb la llum i la 
resplendor que feien unes quantes grans teies 
de pi cremant i espetegant tot flamejant.

L’execució dels balls es confiava a un 
expert tocador de cornamusa o sac dels 

gemecs, acompanyat del tamborí  i del fla-
biol, el qual es col·locava a dalt del pedrís 
de pedra per seure que hi havia al bell mig, 
adossat a la paret entre les cases de cal Virolé 
i ca la Riteta, exercint la seva comesa amb 
gran coneixement del seu art.

Després de la cercavila que feien pels 
carrers del poble, començava el ball en que 
hi prenia part tothom, rics i pobres, grans i 
petits, casats i solters, nois i noies, tots amb 
l’alegria i senzillesa característica dels balls 
populars a l’aire lliure.

En un dels intermedis del ball i per dis-
treure a la gentada que s’hi reunia omplint 
les escales o graons que hi havia per salvar 
el desnivell del carrer Major amb la plaça, 
tothom esperava el moment de la sortida de 
la bèstia, que del costat de la plaça que dona 
al carreró dels Boters apareixia embestint 
a tot bitxo vivent que ja al so de l’esquetlla 
s’arremolinava donant lloc a peripècies difí-

cils de descriure, i voltant pels 
carrers que donaven accés a dita 
plaça, desapareixia i apareixia de 
nou per tornar al punt de sorti-
da a les primeres notes del sac 
de gemecs que restablia l’ordre i 
l’animació.

El dimarts del Carnestoltes es 
ballava fins prop de la mitjanit, 
a les 11, la campana grossa de 
l’Església amb so greu i repo-
sat feia ressonar el toc de «La 
Bacallanera» i senyalava l’hora 
d’anar cap a retiro i s’acabava el 
ball.

No puc prescindir de comentar 
dos fets molt còmics referents a la 

sortida del Camell i que em va explicar l’avi 
Albert: era per la tarda que hi havien allo-
tjats al poble alguns soldats, i quan anaven  
cap a la plaça a presenciar l’espectacle, es 
van veure escomesos, a l’igual que els altres 
espectadors, que s’arremolinaven per obrir 
pas a la bèstia, i els pobres soldats varen fugir 
corrent fins a arribar a casa de les patrones 
després de l’ensurt.

Un altre incident amb el Camell va ocórrer 
en ocasió de pujar pel carrer Major al mig 
de tota la multitud: un pobre francès tocant 
un orgue dels que portaven penjat al coll, 
de sobte veu venir pel carrer l’extravagant 
animal i va tirar l’orgue per terra faltant-li 
cames per refugiar-se en una de les cases 
d’allí a prop.”

Vicenç Joan Camps

El Carnaval del meu poble i la plaça del Camell    

Capçalera de la revista local El Eco del Llobregat
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Des de sempre, el més normal per a nosaltres és estar al teu costat, i al del teu negoci. 
I per això, hi continuarem estant en aquesta nova etapa, ajornant-te el pagament 
de la hipoteca,* avançant-te el cobrament de la pensió i facilitant-te la liquiditat 
que necessites. Perquè les més de 25.000 persones que treballem a CaixaBank sabem 
què és el més important i que, amb tu, podrem recuperar la normalitat al més aviat possible.

CaixaBank. Escoltar Parlar Fer

*La moratòria de les quotes de la hipoteca sobre l’habitatge habitual és una mesura legal que recull el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, aplicable a deutors que hagin 
tingut una reducció dels ingressos o hagin quedat en situació d’atur i que compleixin tots els requisits que estableix la norma. També s’ofereix una moratòria diferent de la legal per a afectats per la COVID-19, encara que no compleixin tots els requisits que estableix 
la norma. CaixaBank, SA, amb domicili social al carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, amb NIF A08663619, inscrit en el Registre Mercantil de València, tom 10370, foli 1, full V-178351, i inscrit en el Registre Administratiu Especial del Banc d’Espanya amb el 
número 2100. NRI: 3460-2020/09681

Més de 3 milions 
de prestacions 

i pensions anticipades
      

Més de 350.000 famílies 
amb tramitació de moratòries

  
Més de 50.000 milions 

en finançament 
a autònoms, pimes i empreses 
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El dimarts 18 de fe-
brer, diverses famílies del 
col·lectiu Enreda’t, profes-
sionals de l’àmbit de la dis-
capacitat, així com educa-
dors i monitors d’Habitatges 
Alba i Tallers ACOSU, van 
poder assistir a un curs de 
primers auxilis en atenció a 
les persones amb discapaci-
tats,  impartit per Creu Roja 
Baix Llobregat Centre.

Durant aquesta formació, 
els assistents van adquirir 
coneixements i eines per 
afrontar situacions d’emer-
gència com ennuegaments, 

convulsions, cremades i 
altres situacions, ja sigui 
per malaltia o accident, 
per poder donar resposta 
fent massatge cardíac o 
posant en funcionament un 
desfibril·lador extern auto-
màtic, fins a l’arribada dels 
serveis mèdics.

La valoració dels assis-
tents va ser molt positiva i 
els formadors de Creu Roja, 
Carles Solé i Josep Casas, 
van poder donar resposta a 
totes les preguntes que  van 
plantejar els assistents. 

Redacció

El diumenge 16 de febrer, 
un dels esports adap-
tats amb més adeptes 
arreu del món va fer una 
demostració de força al 
gimnàs de l’Escola Pont 
de la Cadena amb “La 
gran partida de boccia”, 
un esdeveniment que va 
comptar amb la parti-
cipació de moltes cares 
conegudes de la vila. 
L’actor Karra Elejalde, 
la meteoròloga Mònica 
Usart, el periodista Xavi 
Díaz i l’actor de doblatge 
Lluís Posada van oferir-
se voluntaris per posar-se 
a prova asseguts en cadi-
ra de rodes i practicar 
aquest esport paralímpic 
per tal de donar-li més 
visibilitat a casa nostra. 

Ho van fer al costat 
del Nandou Diedhiou i 
Carlos Ramírez, els dos 
jugadors de Gueopic 
Boccia Molins Club 
Esportiu, una entitat de 
nova creació que pre-
tén difondre la pràcti-
ca d’aquest esport, que 
recorda la popular petan-
ca. 

L’anècdota de la jor-
nada la va protagonitzar 

Karra Elejalde, vence-
dor de la darrera partida, 
quan es va comprometre 
a ajudar econòmicament 
el club per poder tirar 
endavant el projecte i li 
va demanar al Nandou 
que es classifiqués per als 
Campionats Nacionals de 
Boccia.

S.G.

La 21a edició de la Mitja 
Marató de Terrassa va 
comptar novament amb 
la participació de l’entitat 
molinenca Gueopic 
i la col·laboració de 
CaixaBank.

Enguany, 20 empleats 
van vestir la samarreta 
de l’entitat financera per 
acompanyar Gueopic i el 
Diego, un nen molinenc de 

8 anys diagnosticat amb 
acondroplàstia (nanisme) 
i autisme. L’equip, encap-
çalat aquesta vegada per 
l’excorredor olímpic 
Reyes Estévez, va córrer 
fent torns per empènyer 
la cadira de rodes amb 
la qual el Diego es mou 
quan practica esport. La 
iniciativa ha mantingut el 
nom de l’edició passada, 

“Correm amb Gueopic”, 
durant la qual els treba-
lladors de CaixaBank van 
acompanyar el Gueorgui, 
també diagnosticat amb 
autisme, mentre anava 
assegut en una cadira 
de tres rodes durant els 
42.195 metres que té la 
marató. 

Redacció

Des de Salut Mental Molins 
de Rei volem agrair que 
es pensés en nosaltres per 
al concert benèfic que es 
fa cada any per la Fira de 
la Candelera. Enguany vam 
comptar amb la companyia 
d’Els Pets.

Durant l’acte vam 
comentar que: saps el meu 
nom, però no la meva his-
tòria; has sentit a parlar del 
que he fet, però no del que 
he passat; saps on estic, 
però no d’on vinc; em veus 
riure, però no saps el que 
he patit.

Una de cada quatre per-
sones pateixen o patiran un 
problema de salut mental al 
llarg de la vida. Per aquest 
motiu, per a qui ho necessiti 
volem dir-vos que ens tro-
bareu a la Federació Obrera 
cada dimarts.

Volem agrair a tota la 
gent que va fer possible el 
concert i hi va col·laborar, i 
aprofitem per recordar que 
la Marató de TV3 d’aquest 
any estarà dedicada a la 
salut mental.

Salut Mental 
Molins de Rei

El concert benèfic de la Fira es 
va destinar a la salut mental

Enreda’t fa un curs de 
primers auxilis per atendre 
persones amb discapacitats

“La gran partida de boccia” 
popularitza l’esport paralímpic a la vila

Gueopic trenca barreres, 
també participant en curses atlètiques

Cedida per Gueopic

Cedida per Gueopic
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La Regió Policial Metro-
politana Sud (RPMS) dels 
Mossos d’Esquadra ha fet 
un donatiu de 5.621 euros a 
l’Associació de Familiars i 
Amics de Nens Oncològics 
de Catalunya (AFANOC). 
Una part d’aquests diners 
es van recollir, el passat 
24 de novembre, a la festa 
Posa’t la Gorra que es va 
celebrar a Molins de Rei. 

El cap de la RPMS, el 
comissari Joan Portal, va 
fer el donatiu a AFANOC 
durant el primer trimestre 
d’aquest any. Els diners ani-
ran destinats al programa 
d’atenció psicosocial que 
l’AFANOC porta a terme a 
l’Hospital de Sant Joan de 
Déu per a les famílies dels 
infants i adolescents amb 
càncer.

AFANOC és una asso-
ciació sense ànim de lucre, 
de caràcter laic, que treballa 
des d’una visió solidària 
amb valors com la justí-
cia, el compromís social, 
la responsabilitat, la gestió 
de la qualitat i la gratuïtat 
en els serveis que ofereix 
a tots els infants i adoles-
cents amb càncer i les seves 

famílies. Estan al costat de 
la família durant tot el pro-
cés de la malaltia i atenen, 
principalment, les necessi-
tats que es van generant, 
tant psicoemocionals com 
socials, educatives i econò-
miques.

Redacció

Els dos tastos virtuals soli-
daris de cerveses artesanes 
organitzats per Trobada 
de Cervesers Artesans de 
Molins de Rei durant l’estat 
d’alarma han permès reco-
llir 310 euros, que seran 
destinats a la Llar d’Avis 
Doctor Josep Mestre.

El primer dels tastos es va 
fer el 2 de maig i el segon, 
el dia 16 del mateix mes. 
En total hi van participar 82 
persones. Tots dos tastos, 
de 10 cerveses artesanals, 
vas ser conduïts, a través de 
videoconferència, per Carol 
Galais, de Zulogaarden, que 

va anar informant els par-
ticipants de les caracterís-
tiques de cadascuna de les 
cerveses que es disposaven 
a degustar. 

Segons expliquen els 
organitzadors, aquesta ini-
ciativa “ha estat una expe-
riència brutal que ens ha 
permès sumar el nostre 
granet de sorra a la llui-
ta contra la COVID-19”. 
En els tastos solidaris hi 
van participar també Metal 
Defenders, Zulogarden, 
Gastronomia Molins de Rei 
i Vihop Distribució. 

Redacció

Malgrat el confinament, 
Gueopic ha continuat cer-
cant recursos per poder aju-
dar a millorar la qualitat de 
vida de les persones amb 
dificultats comunicatives.

Així, tal com s’ha fet 
els darrers anys, Valls Flors 
ha col·laborat amb l’entitat 
oferint la Rosa Solidària, 
flor que en aquesta edició de 
Sant Jordi es podia adquirir 
via telefònica o telemàtica. 
Enguany s’han recaptat 600 
euros.

També ha col·laborat 
amb Gueopic Jordi Solé 
Planas, de JS Distribució. 
En aquest cas, l’aporta-
ció ha estat de 120 euros. 
L’empresa havia ofert, per 

Sant Jordi, un lot de tres 
ampolles de vi. El 10% dels 
beneficis de la venda es 
donaven a l’entitat dirigida 
per Dani Andreu.

Redacció

L’emergència provocada 
per la COVID-19 ha obli-
gat l’Assemblea de la Creu 
Roja Baix Llobregat Centre 
a oferir més serveis per aju-
dar les persones més neces-
sitades i alhora comptar 
amb una xarxa més àmplia 
de voluntaris per atendre 
tota la demanda. En concret, 
des del passat 13 de març i 
fins al 9 de juny, s’han fet 
2.417 intervencions, s’han 
atès 1.503 persones i s’han 
fet 1.707 trucades de segui-
ment. En aquestes tasques 
hi han participat 53 volun-
taris i 7 tècnics.

Totes aquestes accions 
s’han fet dins el projec-
te anomenat “Creu Roja 
Respon” i s’han fet extensi-
ves als 9 municipis als quals 
es dona cobertura des de la 
seu de Molins de Rei. En 
concret, a banda de la vila, 
també s’atén els municipis 
del Papiol, Castellbisbal, 
Pallejà, Cervelló, la Palma 
de Cervelló, Corbera de 
Llobregat, Sant Vicenç 
dels Horts i Torrelles de 
Llobregat.

Segons expliquen des 
de l’entitat, “gràcies als 53 
voluntaris i a les més de 
2.000 hores d’acció volun-
tària que s’hi han dedicat, 
hem pogut arribar a fer 
més de 2.400 accions a 
tota la comarca. Un volun-
tariat jove (entre els 20 

i 30 anys principalment) 
molt actiu i amb ganes 
d’ajudar i continuar a la 
nostra organització”.

Les principals accions 
que la Creu Roja ha dut a 
terme davant l’emergència 
COVID-19 han estat: entre-
ga d’aliments, lliurament 
de targetes moneder per a 
la compra d’alimentació i 
productes de primera neces-
sitat, entrega de lots de 
suport social (productes de 
neteja de la llar, bolquers, 
higiene masculina i feme-
nina...), acompanyaments a 
persones grans, compra de 
medicaments, acompanya-
ments i realització de tas-
ques de primera necessitat, 
entrega de material esco-
lar i joguines educatives a 
infants vulnerables i entre-
ga d’activitats didàctiques 
per a persones grans (espe-
cialment a aquells usuaris 
que ja feien taller de la 

memòria a Creu Roja) per 
tal de donar continuïtat a 
les activitats a casa.

S’incrementa el 
nombre de persones 

ateses a la vila
A Molins de Rei, tal com 

ha passat arreu, hi ha hagut 
un increment del nombre 
d’usuaris respecte a inicis 
d’any. Si en el mes de febrer 
s’havien atès168 famílies i 
394 beneficiaris, a finals de 
maig el nombre de famílies 
ateses ha estat de 210 i el de 
beneficiaris, 517.

Creu Roja preveu que hi 
hagi un altre increment de 
persones que necessitaran 
ajuda d’aquest organisme 
per cobrir les necessitats 
més bàsiques: alimenta-
ció, productes de primera 
necessitat, suport i acom-
panyament, entre d’altres.

Redacció

Els Mossos d’Esquadra aporten més 
de 5.600 euros a l’Associació de Familiars 
i Amics de Nens Oncològics de Catalunya

La Creu Roja ha atès més 
de 1.500 persones des de 
l’inici de la pandèmia

El Tast Solidari de Cerveses 
Artesanals recull 310 euros per a 
la Llar d’Avis Doctor Josep Mestre

Gueopic rep 720 euros 
de dues accions solidàries 
fetes per Sant Jordi

Cedida per Creu Roja

Cedida pels Mossos d'Esquadra
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Jordi Alarcos i Carbonell, docent i sacerdot

“Em nego a acceptar que l’esperança i la 
fe per una Veneçuela millor hagin fet les 
maletes i se n’hagin anat de vacances”

Jordi Alarcos i Carbonell va néixer a Molins de Rei el 12 de desembre de 
1958. Va fer els estudis primaris a l’antiga escola Gual Villalbí –actualment, 
l’Alzina–; l’educació secundària, a cavall entre l’Institut Lluís de Requesens, els 

Salesians de Sant Vicenç dels Horts i els Salesians de Barcelona-Sarrià, i els estudis 
superiors a la Universitat Politècnica de Catalunya, per la qual és enginyer industrial 
especialista en màquines elèctriques. Religiós salesià entre el 1977 i el 1986, va ser 
ordenat sacerdot l’any 1993 a Veneçuela, país amb el qual manté un fort vincle des 
de fa vint-i-sis anys. Actualment és professor a l’Institut Rambla Prim i rector de la 
parròquia Maria Mitjancera de totes les Gràcies, de Barcelona. A Molins de Rei va 
ser professor de l’Institut Bernat el Ferrer entre els anys 2002 i 2006, i  membre del 
Consell Escolar de la vila durant deu anys (2003-2013).  

ÀNGEL BEUMALA 
(A.B.): Ets un sacerdot 
que és professor d’estudis 
tècnics. Per tant, podríem 
dir que tens una triple 
vocació: la docència, la 
tecnologia i la fe! 

JORDI ALARCOS 
CARBONELL (J.A.C.): Sí, 
de petit ja feia muntatges 
elèctrics a casa, muntava 
els llums de Nadal amb 
temporitzadors i contac-
tors, i de tant en tant també 
fonia els ploms! La vocació 
religiosa, i la d’ensenyar als 
joves, van juntes. Quan jo 
vaig començar a impartir 
classes el curs 1977-78 a 
l’escola de formació pro-
fessional dels Salesians, a 
Sant Vicenç dels Horts, hi 
havia uns germans i sacer-
dots salesians joves, engres-
cadors, molt macos, i jo 
em vaig dir: “Vull ser com 
ells”. I així va ser com vaig 
decidir fer-me religiós sale-
sià. Paral·lelament a donar 
classes a les escoles sale-
sianes de Sant Vicenç dels 
Horts, Terrassa, Badalona 
i Sarrià, la congregació 
em va oferir la possibilitat 
d’estudiar filosofia, per la 
qual cosa també vaig fer 
dos cursos a la Universitat 
Pontifícia Salesiana de 
Roma. A Molins de Rei, 
de jove, també vaig aju-
dar i col·laborar amb mos-
sèn Ignasi Mora al barri 
del Canal, al barri de la 
Riera Bonet i, sobretot, als 
llavors anomenats “pisos 
del Català” –l’actual barri 
de l’Àngel–, al costat de 
l’aleshores seminarista 
Josep Cadevall Cade.

A.B.: Un altre camp al 
qual t’has dedicat durant 
molts anys ha estat 
l’educació en el lleure, 
oi?

J.A.C.: Sí, vaig ser cap 
d’agrupament escolta, 
monitor i director d’esplai 
i de colònies d’estiu, res-
ponsable de la branca de 
pioners i caravel·les de 
Minyons Escoltes i Guies 
de Catalunya, i soci fun-
dador dels antics Escoltes 
i Guies. També, relacionat 
amb el jovent, vaig iniciar 
l’Aplec de l’Esperit amb el 
pare escolapi Genís Samper 
i altres sacerdots i laics 
joves, una trobada interdio-
cesana de joves cristians de 
casa nostra avui plenament 
consolidada. 

A.B.: Per què vas 
deixar de ser religiós sale-
sià l’any 1986?

J.A.C.: Per desavinen-
ces amb un nou superior 
provincial que va arribar. 
Llavors vaig parlar amb 
el cardenal Narcís Jubany, 
que hi havia aleshores, i 
vaig obtenir feina durant 
dos anys com a professor 
de secundària al Seminari 
Menor de Barcelona, que 
estava ubicat a la Conreria 
de Tiana. Després vaig fer 
de professor a l’Escola 
Mare de Déu de la Mercè, 
al barri de Sant Andreu del 
Palomar, i a continuació 
em van venir a buscar per 
anar a treballar a una esco-
la concertada de Badalona, 
on vaig estar quatre anys. 
Paral·lelament a fer de pro-
fessor, durant aquests anys 
vaig aprofitar per estudiar 
i llicenciar-me en teologia 
a la Facultat de Teologia de 
Catalunya.   

A.B.: I llavors arriba 
l’aventura veneçolana.

J.A.C.: Sí, l’any 1993 
va venir a Barcelona el 
bisbe veneçolà Francisco 
de Guruceaga Iturriza i 
va explicar que a Caracas 

necessitaven capellans, 
perquè acabaven de fer 
una divisió administrativa 
de l’Arquebisbat que supo-
sava la creació de dos bis-
bats nous: La Guaira i Los 
Teques. Un altre company 
de la Facultat de Teologia 
i jo ens hi vam interessar, i 
llavors ens va dir: “Si vos-
tès dos venen a Veneçuela 
amb els estudis de teolo-
gia acabats, jo els orde-
naré sacerdots”. I així va 
anar: el dia 11 de març de 
l’any 1993 vam entrar al 
Seminari de La Guaira i 
vam esdevenir sacerdots el 
14 d’agost del mateix any. 
A Veneçuela vaig exercir 
de sacerdot a la parròquia 
San Bartolomé Apóstol, 
de Macuto, a la catedral 
San Pedro Apóstol, de La 
Guaira, i a la parròquia 
Nuestra Señora del Valle, 
de Catia La Mar.

A.B.: A part de la 
feina de capellà, quines 
tasques vas desenvolupar 
en aquestes parròquies 
veneçolanes?

J.A.C.: Sempre he tingut 
molt present la faceta social 
i a Catia La Mar, que és on 
vaig estar més temps, la 
parròquia tenia dues cases 
buides en què no s’hi feia 
res. Llavors vaig crear la 
Fundación Araguaney. 
En una de les cases vaig 
fer una escola de costura, 
uns tallers de ceràmica i 
una escola d’adults, i en 
l’altra hi vaig fer una llar 
d’infants, que allà en diuen 
kínder. Ho vaig legalitzar 
tot al Ministeri d’Educació, 
hi vaig posar un equip de 
mestres, etc.

A.B.: Com ho vas 
finançar tot això?

J.A.C.: Venia de Cata-
lunya amb molta experièn-

cia de gestió en el món edu-
catiu i sabia com moure’m 
amb l’Administració. Per 
començar, a la fundació la 
vaig anomenar Araguaney 
perquè és el nom de l’arbre 
nacional de Veneçuela, un 
arbre florit de color groc 
semblant a la ginesta, i així 
quedava com una cosa arre-
lada al país. Amb el pro-
jecte de la fundació sota el 
braç, vaig trucar a la porta 
de Petróleos de Venezuela 
i em van donar una subven-
ció, i amb això i els diners 
que fèiem amb els tallers, 
doncs ho anàvem mante-
nint. Les escoles d’adults 
i costura tenien en total 80 
alumnes i sumant-hi els que 
treballaven als tallers, allà 
hi havia més de cent per-
sones! I tot partint de zero!  

A.B.: L’any 1995 va 
morir el teu pare i vas 
tornar a Catalunya, oi?

J.A.C.: Sí, quan l’hi vaig 
explicar al bisbe, em va 
dir que li sabia molt de 
greu que marxés i em va 
ensenyar un full de nome-
nament que tenia a punt per 
fer-me administrador de la 
diòcesi. Si bé vaig tornar 
a Catalunya, el vincle amb 
Veneçuela no l’he abando-
nat mai. De fet, hi vaig cada 
any i m’hi estic un mes 
sencer. Actualment ajudo 
l’església parroquial de la 
Inmaculada Concepción, 
en un barri de Caracas ano-
menat Sabana Grande, que 
és molt popular. 

A.B.: De tornada a 
Catalunya, et fan cape-
llà adscrit a diferents 
parròquies de Barcelona 
–Lliçà de Vall, Parets del 
Vallès i Rubí–, fins que 

el 2005 et nomenen vica-
ri de la parròquia Maria 
Mitjancera de totes les 
Gràcies, de Barcelona, 
i l’any 2014 et nomenen 
rector d’aquesta mateixa 
parròquia, càrrec que 
desenvolupes actualment. 
De forma paral·lela a 
totes aquestes responsa-
bilitats eclesials has conti-
nuat fent de professor de 
secundària.

J.A.C.: Sí, compagino les 
dues coses. Per la titulació 
d’enginyer i l’experiència 
docent que tenia, quan 
vaig tornar a Catalunya em 
van recomanar que entrés 
a treballar de professor de 
secundària al Departament 
d’Educació. Després d’estar 
durant deu anys com a pro-
fessor funcionari interí, em 
vaig presentar a oposicions 
i ara tinc plaça de funcio-
nari de carrera. En tornar 
de Veneçuela vaig treballar 
en instituts d’ensenyament 
secundari de Santa Coloma 
de Gramenet, Barcelona, 
Cornellà de Llobregat, 
Ripollet, Molins de Rei...

A.B.: Actualment en 
quin institut treballes 
i quines assignatures 
imparteixes?

J.A.C.: Ara soc professor 
a l’Institut Rambla Prim, 
de Barcelona, i els meus 
alumnes són de batxillerat, 
grau mig i grau superior, i 
tenen entre catorze i vint 
anys i escaig. Imparteixo 
informàtica, programació 
de PLC (autòmats progra-
mables), Projectes, REBT 
i, en general, assignatures 
TIC i TAC (tecnologies de 
la informació i la comuni-
cació, i tecnologies per a 

Àngel Beumala
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l’aprenentatge i el coneixe-
ment). 

A.B.: Ets pioner en 
el desenvolupament del 
procés per a l’acreditació 
de les competències pro-
fessionals per a electrici-
tat i electrònica. Ens ho 
podries explicar?

J.A.C.: Sí. Hi ha moltes 
persones que al seu dia no 
van acabar els estudis i es 
van posar a treballar, però 
després s’han trobat que, 
per poder pujar de catego-
ria a l’empresa, necessiten 
una titulació acadèmica que 
no tenen. En saben molt, de 
la feina que fan, però no 
tenen cap títol oficial que 
ho acrediti. Com ho solu-
cionem això? Doncs, a tra-
vés de l’experiència laboral 
poden acreditar unes com-
petències professionals i 
d’això se’n cuida l’Institut 
Català de les Qualificacions 
Professionals (ICQP), for-
mat a parts iguals entre el 
Departament d’Educació i 
el de Treball. A més, a peti-
ció de la Generalitat, vaig 
coordinar les proves POT 
per a l’obtenció del títol 
de la família d’electricitat 
i electrònica, i vaig ser pre-
sident de diferents tribunals 
avaluadors. Al final, fins i 
tot vaig acabar assessorant 
el Ministerio del Govern 
central en aquest tema! 
Actualment imparteixo cur-
sos al Campus de l’ICQP 
i al Campus Odissea, que 
és un entorn virtual de 
formació del Departament 
d´Educació per a docents 
que volen homologar-se 
per poder informar, asses-
sorar i avaluar en el procés 
de l’acreditació de les com-
petències professionals.

A.B.: Acabes de fer 61 
anys. Quins són els teus 
plans de futur com a pro-
fessor?

J.A.C.: Amb els joves 
encara hi connecto; per 
tant, els meus plans són 
–si la salut m’acompanya– 
continuar fent aquesta tasca 
formativa i educativa fins 
que em toqui jubilar-me.

A.B.: I com a rector 
de la parròquia Maria 

Mitjancera de totes les 
Gràcies, de Barcelona, 
quins són els teus objec-
tius?

J.A.C.: Que la Parròquia 
funcioni humanament, pas-
toralment i caritativament. 
Primer de tot, que les per-
sones s’hi trobin a gust, 
que sigui un lloc acollidor 
per poder pregar. Pensa 
que l’església ja és oberta a 
dos quarts de vuit del matí 
–gràcies a un sistema de 
càmeres de vigilància que 
hi he instal·lat– i a aque-
lla hora ja hi ha persones 
que venen a resar. Al mig-
dia també hi entren molts 
estudiants universitaris 
que baixen de la Diagonal. 
En segon lloc, que hi hagi 
bon ambient entre els dife-
rents grups parroquials i, 
en tercer lloc, potenciar 
molt Càritas parroquial. En 
aquest darrer àmbit, la nos-
tra parròquia és cofundado-
ra, juntament amb les dotze 
parròquies de la zona, del 
primer supermercat DISA 
(Distribució Solidària 
d’Aliments) de Barcelona. 
És un supermercat on les 
persones necessitades 
paguen amb uns tiquets 
que prèviament els han 
donat els Serveis Socials. 
Entre les dotze parròquies 
sufraguem la despesa de 
manteniment del supermer-
cat –neteja, llum, etc.–, que 
són 3.500 euros mensuals, i 
cada parròquia aporta per-
sones voluntàries per fer-lo 
funcionar. Per exemple, de 
la nostra parròquia hi van 
regularment setze volunta-
ris. Ara, a Barcelona ja hi 
ha tres supermercats més 
com aquest. També tenim 
un rober parroquial, que 
recull roba de qui li sobra 
i la reparteix entre qui la 
necessita, fem orientació 
laboral per ajudar les per-
sones en situació d’atur a 
trobar feina, etc.     

A.B.: Quan tens una 
estona de temps lliure què 
t’agrada fer?

J.A.C.: Llegir, escoltar 
música, pensar i escriure. 
El problema és que en tinc 
molt poc, de temps lliure! 

El que faig és venir aquí, 
a la casa de Molins de Rei, 
on no em molesta ningú. 
Cada dissabte a la tarda 
procuro venir, si no tinc cap 
activitat, perquè necessito 
relaxar-me, la veritat. De 
parents a Molins de Rei 
ja no me’n queden, perquè 
ara viuen a Sant Feliu de 
Llobregat i a Sant Andreu 
de la Barca; per tant, a 
la vila només m’hi que-
den els amics. Vaig néixer 
al carrer Montserrat i quan 
era petit, en aquest carrer 
ens coneixíem tots: des 
del director de La Caixa, 
que vivia al final, fins als 
Bonilla, que vivien a davant, 
el Molina i el Puntas, que 
vivien al costat... Tota 
la canalla érem amics i 
jugàvem al començament 
del carrer, que era el tros 
pla, o a dalt de tot, tot i que 
llavors era més complicat 
perquè la pilota ens podia 
caure carrer avall.

A.B.: No voldria aca-
bar sense fer-te unes 
quantes preguntes sobre 
Veneçuela. L’any 1975, el 
president veneçolà Carlos 
Andrés Pérez va naciona-
litzar el petroli i el país 
va ser conegut amb el 
sobrenom de "Veneçuela 
Saudita" a causa del flux 
de petrodòlars. Avui es 
retreu a aquell president 
que no va aprofitar per 
resoldre les desigualtats 
socials flagrants, la depen-
dència exterior, etc. 

J.A.C.: Això s’ha de mati-
sar, perquè Carlos Andrés 
Pérez va tenir dos mandats: 
1974-1979 i 1989-1993. I 
en el segon mandat va apli-
car el pensament d’Arturo 
Uslar Pietri segons el qual 
calia “sembrar el petroli” 
per eixamplar la classe mit-
jana i evitar que el país 
estigués format només per 
dues classes socials: una 
de molt alta i una de molt 
baixa. Els ministres del seu 
segon mandat eren perso-
nes altament qualificades, 
formades a l’estranger 
gràcies al patrocini de la 
Fundación Gran Mariscal 
de Ayacucho, que va ser 
una fundació creada preci-
sament per ell. I això es va 
notar. Quan jo hi vaig arri-
bar, l’any 1993, el bolívar 
era una moneda més forta 
que la pesseta espanyola! 
Ara ni t’explico com està 
el bolívar.

A.B.: El 4 de febrer de 
1992 hi va haver el primer 
intent fallit de cop d’estat 
d’Hugo Chávez i sis anys 
més tard, el novembre de 
1998, aquest mateix mili-
tar es va presentar a les 

eleccions i les va guanyar. 
A partir d’aquí els ente-
sos no es posen d’acord: 
uns diuen que la inversió 
dels beneficis del petroli 
que va fer en projectes 
socials va ser una apos-
ta seriosa pel desenvolu-
pament i d’altres diuen 
que va ser una mesura 
populista per tenir con-
tent el poble i al mateix 
temps desviar l’atenció 
del deteriorament general 
de l’economia. Tu què en 
penses?

J.A.C.: Com que ho he 
viscut et puc dir que és 
el segon cas. Chávez va 
tenir un moment en què el 
petroli anava a 100 dòlars 
el barril i si observes avui 
com estan les escoles, els 
hospitals, els ferrocarrils, 
etc., et preguntes: “On van 
anar a parar tots aquells 
dòlars?”. No n’ha quedat 
res! Segons la firma Global 
Scope, l’abril del 2019, el 
portafolis de crèdits de la 
banca veneçolana equivalia 
a 337 milions de dòlars, 
mentre que el del sistema 
financer equatorià era de 
30.540 milions; el pana-
meny, de 77.298 milions i 
el peruà, de 77.797 milions. 
La contracció econòmi-
ca de Veneçuela és de tal 
magnitud que Banesco, el 
banc líder en crèdits, té un 
portafolis equivalent a 50 
milions de dòlars, mentre 
que Pichincha, el principal 
banc de l'Equador, té una 
cartera de 6.482 milions de 
dòlars. És a dir, la banca 
veneçolana, en el seu con-
junt, no pot prestar 1.000 
milions de dòlars, una cosa 
que en altres països de la 
regió pot fer-la un banc 
mitjà!

A.B.: Consolidat en el 
poder, Hugo Chávez va 
accelerar les mesures per 
construir la seva versió 
del “socialisme boliva-
rià” i ja des del primer 
moment hi va haver gent 
que deia que allò no fun-
cionaria. Els que éreu allà 
també ho vèieu, que no 

funcionaria? 
J.A.C.: Vaig trigar 

un any, o dos, a adonar-
me’n, perquè, en un primer 
moment, el discurs d’Hugo 
Chávez me’l creia. Ell va 
fer el que li van dir Juan 
Carlos Monedero –un dels 
fundadors del partit espan-
yol Podemos– i Alfredo 
Serrano Mancilla –el seu 
home a Caracas–, que era 
crear un vot captiu i clien-
telar amb un sistema sem-
blant al PER andalús. A 
Veneçuela, aquest “PER 
andalús” s’anomenava 
Sistema Nacional de 
Misiones i era un progra-
ma de diferents mesures 
socials basades en el prin-
cipi del “tot regalat”. Una 
d’aquestes mesures va ser 
crear tres cadenes públi-
ques de supermercats, i si 
una ampolla d’aigua mine-
ral valia un euro, per exem-
ple, ell en aquests super-
mercats públics la venia per 
10 cèntims. I, és clar, quan 
el petroli va començar a 
baixar dels 100 dòlars per 
barril als 60, i més tard als 
40, aquesta despesa i mol-
tes altres no es van poder 
mantenir. I a més a més, es 
va carregar el país, perquè 
no va aprofitar la bonança 
econòmica per invertir en 
estructures productives 
alternatives al petroli que 
haguessin ajudat a compen-
sar quan baixés de preu. 
Aquest deteriorament l’he 
viscut perquè hi vaig cada 
any, a Veneçuela, i, a part, 
l’he anat veient en els meus 
veïns de l’edifici de Caracas 
on visc.

A.B.: Dius que avui la 
gent es refereix a la revo-
lució bolivariana d’Hugo 
Chávez com la “robolu-
ción”.

J.A.C.: Una de les coses 
que va prometre Hugo 
Chávez va ser que acabaria 
amb la corrupció i al final 
ha resultat ser més corrup-
te ell, i el seu entorn, que 
tots els anteriors mandata-
ris veneçolans junts! A les 
persones que mai no havien 

Fent un baptisme a la catedral de La Guaira, 
Veneçuela, l’any 1993

Primera missa a Molins de Rei (10-10-1993)
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tingut res, i que de sobte es 
tornaven riques gràcies a la 
corrupció, els veneçolans 
els anomenaven bolibur-
gueses, de burgueses boli-
varianos. I això que una 
de les frases més famoses 
de Chávez era que ser rico 
es malo! I, és clar, aques-
ta doble moral, aquesta 
doble vida, la gent la va 
copsar. De fet, si ho vaig 
veure jo, que era estranger, 
com no ho havien de veure 
els mateixos veneçolans? 
Pensa que cada tres mesos 
havien de canviar els direc-
tors d’aquests supermercats 
públics que he esmentat 
abans perquè robaven els 
diners i el menjar! I als 
hospitals públics passava el 
mateix: hi portaves el teu 
fill petit malalt i et deien: 
“Los aparatos se dañaron”, 
“No llegaron los insumos”, 
etc. I llavors havies d’anar 
a una clínica privada, 
on, amb dòlars o euros, 
t’agafaven de seguida! La 
corrupció era i és una cosa 
inaudita.

A.B.: Segons dades de 
l’ONU, quatre milions 
de veneçolans han sortit 
del país des del 2015 a 
causa de l’increment de 
la conflictivitat, la insegu-
retat i el desproveïment 
d’aliments i medicaments. 
Aquest èxode ha generat 
una crisi humanitària 
de grans proporcions als 
països receptors, especial-
ment Colòmbia.

J.A.C.: El país de des-
tinació dels emigrants 
veneçolans depèn de la seva 
qualificació professional. Si 
són persones poc qualifica-
des, van a Colòmbia, on els 
anomenen limpia pocetas 
(rentalavabos). Si són, per 
exemple, enginyers, van 
a l’Argentina. Si són met-
ges, van a Panamà, Brasil 
o Colòmbia. D’altra banda, 
un dels problemes que tenen 
les empreses veneçolanes 
en sectors com la banca, les 
companyies d’assegurances 
o les farmacèutiques, és 
que han de pagar una part 
del sou en bolívars i una 
altra part en dòlars per evi-
tar que marxin els treba-
lladors qualificats i l’alta i 
mitjana gerència. Al mateix 
temps, molts treballadors 
que cobren el sou només en 
bolívars han decidit renun-
ciar a la feina, perquè no 
els compensa: només en 
transport per anar al lloc 
de treball ja gastarien més 
del que guanyen! Això és 
una tragèdia. Un pensionis-
ta a Veneçuela avui cobra 
una pensió, suposem, de 
49.000 bolívars i un paquet 

de sabó per a la roba val 
32.000 bolívars. Quan ho 
vaig veure vaig exclamar: 
“Si un jubilao lava la ropa, 
¿luego cómo come?”.

A.B.: El darrer cop que 
vas estar a Veneçuela va 
ser el passat juliol, l’any 
2019. Ens pots dibuixar 
un quadre ràpid del que 
vas veure?

J.A.C.: Jo, que fa 26 
anys que conec Veneçuela, 
mai m’hagués imaginat que 
la veuria tan “africanitza-
da” i que els lectors em per-
donin l’expressió. L’estat 
dels serveis de proveïment 
d’aigua, electricitat, telefo-
nia, educació, salut, carre-
teres, transport, aliments, 
medicaments, benzina, etc., 
és de pronòstic reservat. 
Només arribar a l’aeroport 
de Maiquetía vaig ser tes-
timoni que molt poques 
línies aèries internacionals 
hi operen, però que molts 
vols arriben i en surten 
només al 50% de la seva 
capacitat. 

L'aparcament de l’aero-
port no té empleats, ni cap 
mena de control de vigilàn-
cia; només hi vaig veure un 
senyor gran amb vestit de 
la milícia bolivariana que 
em va demanar un dona-
tiu per “passejar-se” per 
l’aparcament. Increïble, 
però cert. El 22 de juliol 
vaig viure una apagada 
elèctrica a Caracas que va 
afectar el 90% de la ciutat 
i la majoria del país. Va 
durar des de les tres de la 
tarda fins a la una de la 
matinada, i la resposta del 
ministre Jorge Rodríguez 
va ser que hi havia hagut 
un atemptat “electromag-
nètic”. Ja no saben quina 
excusa posar per la pès-
sima gestió, corrupció i 
nul manteniment i inver-
sió en infraestructures. 
Segons el CIV (Col·legi 
d'Enginyers de Veneçuela), 
hi ha hagut 13.140 apaga-
des elèctriques entre gener 
i juliol del 2019! Al barri 

de Caracas on visc, han 
tancat molts comerços com 
ara bodeguitas, fleques, 
cafès, ferreteries, botigues 
d’electrodomèstics, etc. I 
de set tallers mecànics de 
reparació de cotxes que hi 
havia, actualment només 
n’hi ha un. Els altres van 
acomiadar el personal i 
van tancar. A l'avinguda 
Francisco de Miranda, 
la principal artèria de la 
ciutat, amb gairebé 7 km 
de llargada, la majoria de 
comerços tanquen entre 
les tres i les quatre de la 
tarda, i això també passa a 
molts comerços del centre 
comercial Sambil Caracas. 
Els motius són diversos: la 
manca de clients, la manca 
de mercaderia i, també el 
fet que els treballadors han 
de marxar d’hora cap a 
casa per la manca de trans-
port, ja que els autobusos 
s’espatllen i no hi ha diners 
per comprar-los recanvis. 
Llavors s’han de refiar 
d’uns camions de bestiar 
que han posat expressa-
ment per transportar la 
gent! Us imagineu que això 
passés a la Diagonal de 
Barcelona o en qualsevol 
centre comercial dels que 
hi ha per aquí? També hi ha 
un restaurant emblemàtic, 
La Estancia, a la urbanit-
zació La Castellana, que 
ja no obre els diumenges 
perquè no compensen les 
despeses de personal amb 
la clientela que hi assisteix. 
Per no parlar del munt de 
polígons industrials tancats 
i sense activitat econòmica 
de cap tipus. En aquest sen-
tit, l'alcalde de Chacao –un 
municipi 100.000 habitants 
de la zona est de Caracas– 
va dir que en un any havia 
tingut un 45% menys de 
contribuents d'activitats 
econòmiques.

A.B.: Es diu que a par-
tir de les sis de la tarda 
Caracas és una ciutat 
fantasma perquè els seus 
habitants es tanquen a 

casa per evitar assalts, 
segrestos, morts violentes, 
etc. T’hi has trobat amb 
situacions d’aquestes? 

J.A.C.: Això fa quatre 
anys era veritat. Actualment, 
no. Com que no hi ha 
diners en efectiu, els lla-
dres –malandros, com els 
anomenen allà–, també han 
emigrat! Fa deu anys anava 
per Caracas molt pendent 
que no m’atraquessin en 
certs barris i hores. Ara, en 
canvi, vaig molt tranquil. 
La dolarització, la inflació 
i la pujada de preus diària 
han fet que tots els paga-
ments s’hagin de fer de 
forma electrònica,  ja sigui 
amb targeta o amb trans-
ferències per banca digital. 
I els caixers automàtics que 
no estan espatllats només 
permeten treure 5.000 bolí-
vars amb targeta de dèbit 
del mateix banc, o 1.500 
bolívars si la targeta és d’un 
altre banc. Això no dona ni 
per pagar un cafè amb llet!

A.B.: L’opositor Juan 
Guaidó té el suport i el 
reconeixement dels Estats 
Units, i països de la regió 
han aprovat sancions 
contra Nicolás Maduro, 
l’actual president de 
Veneçuela. Malgrat tot, 
enmig de tot aquest caos, 
Maduro continua mante-
nint el poder i Guaidó no 
reverteix la situació. Com 
és possible?

J.A.C.: La meva per-
cepció és que no hi ha 
Govern, sinó ministres i 
alts càrrecs ben proveïts en 
els seus despatxos i cadires. 
Certament, hi ha un grup 
de països de la regió que 
tenen aïllat i amb sancions 
el Govern de Veneçuela, 
però també hi ha qui li dona 
oxigen, i m’estic referint 
al narcotràfic. Per a mi, el 
que ha posat d’acord 53 
països del món per fer fora 
Maduro, inclosos Canadà, 
Estats Units i part de la 
Unió Europea, no són les 
tortures a presos polítics 

ni la manca de democrà-
cia i drets humans, sinó 
el problema de la droga. 
Cada dia entren i surten 
de Veneçuela avionetes 
carregades de droga amb 
la connivència de cinc o sis 
militars del règim. De fet, 
se sap que el dia 1 de maig 
de 2019 hi havia un avió 
preparat perquè el president 
Nicolás Maduro pogués 
exiliar-se a Cuba, amb el 
vistiplau dels Estats Units, 
però aquests cinc o sis 
membres del seu entorn li 
van impedir, entre els quals 
Jorge Rodríguez, el minis-
tre que es va fer famós per 
aturar l’entrevista que Jordi 
Évole feia a Maduro en el 
seu programa de televisió 
Salvados. 

A.B.: Davant d’aquest 
panorama, com es pot 
desencallar la situació a 
Veneçuela, tu que hi has 
viscut i regularment hi 
vas cada any?

J.A.C.: A mi em consta 
que existeix a escala inter-
nacional una mena de “pla 
Marshall” per a Veneçuela, 
perquè tot està malmès i 
s’ha de reconstruir, i per-
què hi ha interessos en joc. 
Per exemple, hi ha 2.300 
empreses espanyoles que 
no han marxat! La recepta 
és ben senzilla i ja la va 
donar Simón Bolívar quan 
va dir que moral y luces 
son nuestras primeras nece-
sidades, és a dir, honrade-
sa i tenir la formació ade-
quada. En canvi, tal com 
he explicat, a Veneçuela, 
avui hi ha molta gent en 
llocs de responsabilitat 
pública que no està prepa-
rada. Tanmateix, em nego 
a acceptar que l'esperança 
i la fe per a una Veneçuela 
millor hagin fet les maletes 
i se n'hagin anat de vacan-
ces. No tinc cap dubte que, 
tard o d’hora, la llibertat 
democràtica i el progrés del 
noble poble veneçolà torna-
ran a aquella beneïda terra 
del Libertador.  

Barraques d’autoconstrucció a la Urbanización 
Mirabal, de Catia La Mar, a Veneçuela, on dona servei 

la Fundación Araguaney
Parròquia de Catia La Mar i edifici de la Fundación 

Araguaney, a Veneçuela, l’any 1994
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JOSEP FERRER (J.F.): 
Què t’ha portat a Itàlia i 
concretament a Milà? 

XAVIER ROCA (X.R.): 
Vaig conèixer la Benedetta 
a principis del 2007 i ben 
aviat vam connectar. Als 
inicis del 2008 ja vivíem 
plegats a Barcelona, mentre 
treballàvem a la Universitat 
de Barcelona: ella feia un 
postdoctorat i jo, el meu 
doctorat. A principis del 
2010, la Benedetta va tro-
bar una bona oferta de feina 
a Torí i primer es va mudar 
ella, ja que jo no havia aca-
bat encara el meu doctorat. 
A finals del 2010, finalment 
em vaig traslladar a Torí 
gracies a una feina postdoc-
toral a la Università degli 
Studi di Milano. Com que 
la connexió entre ambdues 
ciutats és molt bona, no 
van haver-hi grans proble-
mes logístics. Més tard, ens 
vam mudar a Roma per un 
parell d’anys i des de fa uns 
5 anys treballem i vivim a 
Milà. 

J.F.: Et va costar molt 
deixar Catalunya per 
Itàlia?

X.R.: No és mai fàcil 
canviar de ciutat i allunyar-
se de família i amics. Tot i 
així, estava molt il·lusionat 
per continuar el meu viatge 
personal amb la Benedetta, 
conèixer altres ciutats i ini-
ciar una carrera com a físic. 
Després de l’institut –Lluís 
de Requesens–,  vaig estar 
uns quatre anys treballant 
en una empresa de materi-
als elèctrics a Pallejà, però 
aquesta vida no m’agrada-
va, així que cap als 22 anys 
vaig decidir estudiar Física. 
Era l’any 2000 i vaig trigar 

5 anys a obtenir la llicenci-
atura i 5 més a doctorar-me. 
Després d’aquest esforç, 
volia saber si era capaç de 
fer recerca independent i 
per això havia de marxar 
a treballar a altres centres 
de recerca. Viatjar i viure 
per un període no gaire curt 
en unes altres realitats és 
una cosa que recomano a 
tots els joves de la vila. 
Quedar-se en la zona de 
confort no porta res d’inte-
ressant o nou i, per tant, no 
enriqueix. 

J.F.: Com s’ho va pren-
dre la família quan els 
vas dir que te n’anaves a 
viure a Itàlia?

X.R.: La meva sort és 
que la meva família sem-
pre m’ha ajudat i ha sigut 
molt comprensiva en tots 
els aspectes. Òbviament, no 
els va agradar que marxés, 
però en cap moment em van 
fer sentir que els abandona-
va. Ben al contrari, crec 
que van entendre immedi-
atament que cadascú ha de 
seguir el propi camí.  

J.F.: Abans de viure a 
Milà has viscut a Torí, la 
ciutat considerada com el 
bressol de l’actual Itàlia. 
Quant de temps hi vas 
viure? Quins records en 
tens?

X.R.: Hi vaig viure de 
finals del 2010 a finals del 
2012. En tinc un molt bon 
record. És una ciutat més 
petita que Barcelona, amb 
un centre històric imponent 
que recorda a les persones 
el seu passat com a capital 
d’Itàlia. A més, és la ciutat 
natal del cèlebre matemà-
tic i astrònom Joseph-Louis 
Lagrange.

J.F.: També has viscut a 
la capital política del país 
i del cristianisme, Roma. 
Què en recordes de la teva 
estada?

X.R.: Va ser un perío-
de inoblidable. És la ciu-
tat natal de la Benedetta. 
Vivíem molt a prop de la 
Universitat la Sapienza, 
al barri de San Lorenzo, 
a una mitja hora a peu 
del Colloseo i dels Fori 
Imperiali. És una ciutat 
única al món i vaig tenir la 
sort de viure-hi i conèixer 
part de la seva bellesa i 
història com a habitant i 
no com a turista. Encara 
no he trobat un museu al 
món més impressionant i 
suggestiu que els Musei 
Vaticani. Podria continuar 
enumerant les meravelles 
d’aquesta ciutat durant tota 
l’entrevista.

J.F.: Mentre preparaves 
el teu doctorat vas viure 
tres mesos a Tallahassee, 
a l’estat nord-americà 
de Florida. Què recordes 
d’aquesta estada?

X.R.: Tallahassee és la 
capital administrativa de 
la Florida i seu d’una de 
les seves universitats més 
importants, La Florida State 
University. Al Departament 
de Física hi ha el MagLab, 
un laboratori on poden 
generar els camps magnè-
tics més intensos del món. 
També és coneguda per ser 

la universitat on Paul Dirac 
va acabar la seva carrera 
com a físic. A part d’ai-
xò, la ciutat no és gaire 
interessant. Jo hi vaig pas-
sar tres mesos i hi vaig 
col·laborar amb el profes-
sor Piekarewicz, d’origen 
mexicà i família polonesa 
exiliada a Mèxic durant la 
Segona Guerra Mundial. Va 
ser en aquest període quan 
vaig publicar el meu primer 
article científic. Tractava 
sobre un estudi teòric de 
la composició de l’escor-
ça externa d’una estrella 
de neutrons. A dia d’avui, 
encara mantinc una relació 
professional activa amb el 
professor Piekarewicz que 
ha estat molt important en 
el desenvolupament de la 
meva carrera científica.

J.F.: Ets doctor en 
Física. En paraules ente-
nedores, què vas estudiar 
durant la teva tesis doc-
toral?

X.R.: Des d’un punt de 
vista teòric, vaig estudiar 
diversos fenòmens relaci-
onats amb l’estructura del 
nucli atòmic, tots ells rela-
cionats amb poder millorar 

la nostra comprensió de la 
interacció entre protons i 
neutrons en el medi nuclear. 
És a dir, no quan es troben 
sols, sinó quan es troben 
sota la influència d’altres 
protons i neutrons. Com és 
el cas del nucli atòmic. Al 
contrari del que hom podria 
pensar, hi ha molts interro-
gants encara. Sabem cons-
truir una central nuclear o 
una bomba nuclear, però 
no hem desentrellat tots els 
aspectes fonamentals de la 
interacció entre els cons-
tituents del nucli atòmic. 
Gràcies a la meva contri-
bució en el camp, desen-
volupada durant el meu 
doctorat i en els anys pos-
teriors, vaig rebre una men-
ció d’honor de la European 
Science Foundation i una 
coneguda revista em va 
encarregar que escrigués 
un article on resumir els 
avenços dels últims anys en 
aquest camp.   

J.F.: Has pogut treba-
llar a Catalunya del que 
has estudiat o la teva 
vida personal i laboral de 
seguida es va encaminar 
cap a Itàlia?

Xavier Roca Maza viu a Milà (Itàlia)

“Viatjar i viure en unes altres realitats, per 
un període no gaire curt, és una cosa que 
recomano a tots els joves de la vila”  

En Xavier Roca Maza és un molinenc de 41 anys 
que des de fa gairebé 10 anys viu a Itàlia. Doctor 
en Física per la Universitat de Barcelona, actual-

ment treballa de professor a la Università degli Studi 
di Milano. 

Fa més de 12 anys que conviu amb la seva companya 
Benedetta, també Doctora en Física. Es van conèixer a 
la Universitat de Barcelona l’any 2007 i des de llavors 
viuen plegats: primer, a Torí, del 2010 al 2012, i després 
a Roma, del 2012 al 2014, abans de mudar-se a Milà. 

Al Xavier, que es mou per Milà en bicicleta, li agra-
den els esports, sobretot el tennis, el futbol i caminar 
per la muntanya.

Municipi de residència: Milà
Nombre d’habitants: 1.387.171 (2019)
Superfície: 181,67 km²
Distància amb Molins de Rei: 990 km per carretera. 
1 hora i 35 minuts de vol amb una dotzena de 
connexions directes

En Xavier, a la feina. Foto del diari La Reppublica, en ocasió d’una entrevista (font: 
https://milano.repubblica.it/cronaca/2016/05/07/newa/check_in_heck_out-139281023)
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X.R.: Poc després del 
doctorat vaig aconseguir 
trobar feina a Itàlia, moti-
vat per retrobar-me amb 
la Benedetta després d’uns 
mesos separats, però també 
per ampliar els meus conei-
xements científics.  

J.F.: Quan et vas instal-
lar a Itàlia, sabies italià? 
Et va costar molt apren-
dre’l?

X.R.: No, no en sabia, 
tot i que ja havia conviscut 
amb la Benedetta durant 
tres anys a Barcelona. 
Tan bon punt vaig arribar 
a Itàlia vaig demanar als 
col·legues de feina que em 
parlessin sempre en italià. 
En pocs mesos ja em defen-
sava prou bé. Coneixent el 
català i el castellà, aprendre 
l’italià és fàcil. Haig de dir 
que és un idioma que m’ha 
enriquit molt. Gràcies en 
part a la Benedetta, m’he 
interessat molt per llegir 
alguns dels clàssics italians 
en llengua original. El meu 
favorit ara per ara és Il fu 
Mattia Pascal.    

J.F.: Tal com es diu, el 
caràcter i les maneres de 
fer dels italians són sem-
blants a les nostres? Has 
notat moltes diferències?

X.R.: En un principi, sí 

que hom pot pensar que som 
molt semblants, però quan 
pares atenció a les diver-
ses situacions quotidianes, 
t’adones que hi ha molts 
detalls que ens diferenci-
en, alguns de manera quasi 
irreconciliable. Si hagués 
de resumir, la cosa que més 
ens diferencia és la flexi-
bilitat mental a l‘hora de 
resoldre problemes. Ells no 
posen tants límits a la ima-
ginació; nosaltres, bastants 
més. Parlo des de resoldre 
un problema burocràtic a 
l’Ajuntament fins a pensar 
una solució a un problema 
pràctic entre amics. La part 
que més m’ha decebut de la 
societat italiana és la pres-
sió horrible que fa sobre 
les dones, netament pitjor 
que a casa nostra (que no 
és poca).        

J.F.: Tu que vius a la 
zona nord del país, la més 
rica, i també has viscut al 
centre de la península, hi 
ha molta diferència entre 
el nord i el sud?

X.R.: Per desgràcia, sí. 
Hi ha una clara diferència 
en l’estat de les infraes-
tructures, en les oportuni-
tats de feina, formatives 
i culturals. Mentre el sud 
és molt més estàtic i amb 

problemes d’ocupació i de 
mobilitat, el nord és més 
dinàmic i pot oferir a la 
població millors oportuni-
tats.  Igualment, des del 
punt de vista estrictament 
econòmic, seria injust com-
parar altres ciutats del sud 
d’Europa (ja no solament 
d’Itàlia) amb Milà. D’altra 
banda, la vida aquí pot ser 
molt més cara i estressant 
que a en uns altres llocs.   

J.F.: A Milà treballes 
de professor de Física a la 
Universitat degli Studi di 
Milano. Com és el sistema 
educatiu italià? És molt 
diferent del que tenim a 
Catalunya?

X.R.: M’és impossible 
fer una comparació clara 
i justa sobre això. Pel que 
fa a la meva experiència 
en les diferents facultats de 
Física, puc dir que són molt 
semblants. Una diferència 
que juga en el seu favor és 
que els estudiants han de 
fer proves escrites i orals. 
El resultat és molt clar: 
quan un italià acaba la car-
rera, sap expressar-se, argu-
mentar i ordenar un discurs 
millor que un estudiant que 
només ha hagut de preparar 
exàmens escrits. Pel contra-
ri, en el sistema d’avaluació 
italià, qui arriba als últims 
anys de carrera (o grau, 
perdoneu l’arcaisme) ho 
acaba fent amb notes molt 
molt altes. El sistema està 
viciat i quasi no distingeix 
els bons estudiants dels no 
tan bons estudiants. Això 
no passava a la Universitat 
de Barcelona.     

J.F.: I la sanitat?
X.R.: La sanitat públi-

ca funciona d’una manera 
molt semblant a la nostra, 
tot i que amb algunes dife-
rències, algunes de les quals 
importants. Per exemple, 
les visites a especialistes 
s’han de pagar: una quanti-
tat simbòlica per a pacients 
crònics i/o persones grans, i 
uns 30 euros per a la resta. 
La qualitat és bona, però 
les llistes d’espera llargues. 
En aquest sentit, no ens 
diferenciem gaire. Una 
altra diferència és que els 
metges de família no estan 
en ambulatoris, sinó que 
et visiten en els seus estu-
dis privats en hores pre-
determinades amb la seva 
seguretat social per donar 
un servei adequat (i gratuït, 
aquest sí) a la població. 
Una altra diferència impor-
tant és que els fàrmacs 
d’us comú, com ibuprofèn 
o paracetamol, són molt 
cars en comparació amb 
els nostres. Finalment, tinc 
la impressió que la major 

part de la gent està assegu-
rada en mútues privades. 
La filosofia crec que és la 
següent: per a les coses 
petites van a la mútua pri-
vada; per evitar cues i per a 
les coses importants prefe-
reixen els hospitals públics, 
on tenen tots els recursos i 
l’experiència necessària per 
afrontar-les.      

J.F.: Com és un dia 
qualsevol a Milà? 

X.R.: Ens aixequem 
a les 6.30 h, esmorzem i 
cap a les 7.15 h sortim 
de casa. Segons com tenim 
organitzat el dia, anem en 
bici o en cotxe a la feina. 
Treballem de les 8 h fins a 
les 17 h, aproximadament, 
i després anem al gimnàs 
(o fem alguna altra activi-
tat, normalment esportiva, 
per desconnectar una mica 
del dia).  Arribem a casa 
al voltant de les 19.30 h i 
preparem el sopar i el dinar 
de l’endemà, ja que ens 
portem la carmanyola a la 
feina. La Benedetta acostu-
ma a tocar el piano durant 
uns 15-30 minuts, és molt 
relaxant escoltar-la, i des-
prés sopem. En acabar, lle-
gim un llibre o xafardegem 
a les xarxes socials i anem 
a dormir fins l’endemà. Des 
que estem junts no hem 
tingut mai televisió i de tant 
en tant veiem alguna sèrie/
pel·lícula al portàtil.

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

X.R.: Com que fa poc 
que hem canviat de casa, 
els caps de setmana estem 
molt enfeinats. De totes 
maneres, ens agrada anar 
a fer alguna passejada als 
parcs, a la muntanya o als 
llacs propers (aquí, sobretot 
a l’estiu, on s’està molt bé 
i el paisatge és fantàstic). 
Ens agrada també fer una 
mica d’esport i de tant en 
tant sortir amb els amics, 
encara que no ho fem gaire 
sovint, ja que normalment 
estem bastant cansats de 
tota la setmana.  

J.F.: A on vius exacta-
ment de Milà?

X.R.: Fins a desembre 
del any passat vivíem al 
sud-est del centre de la ciu-
tat. A uns 30 minuts a peu 
del centre. Ara vivim més 
lluny (també en la zona 
sud-est), a uns 40 minuts 
en bici del centre. Tot i que 
la zona està ben servida de 
transport públic, ens agrada 
ser “independents” i agafem 
bici o cotxe (híbrid) per als 
desplaçaments diaris.    

J.F.: Et desplaces per 
Milà en bicicleta. Per 
què? 

X.R.: Sí, és el meu 

transport preferit, tot i que 
la ciutat no està encara pre-
parada per a les bicis i no 
és sempre molt segur. Milà 
és una ciutat plana i anar 
en bici és molt conveni-
ent en termes de temps i 
salut (si deixem de banda la 
contaminació d’una ciutat 
gran com Milà). A més, no 
ens agrada anar embotits en 
bus/metro, ni estar sempre 
en llocs tancats (ja ho fem 
a la feina), de manera que 
anar en bici és una bona 
opció. 

J.F.: Els italians tenen 
fama de conduir molt 
malament i no respectar 
les normes de circulació. 
És cert o és un tòpic? No 
et fa por moure’t amb 
bicicleta?

X.R.: Absolutament 
cert, almenys en ciutat. 
He conduït a Milà, Torí 
i Roma i pel que fa a les 
normes de circulació, se les 
prenen més com un sug-
geriment que com una obli-
gació. No tothom, és clar, 
però en una part percentual 
netament més gran que en 
altres països. Fins i tot les 
velletes se salten semàfors! 
Estranyament, no tinc la 
sensació que hi hagi més 
accidents; suposo que el 
sistema s’autoregula sol. Si 
tothom es comporta d’una 
manera que a vegades és 
imprevisible (per exemple, 
no acostumen a fer ser-
vir intermitents), tothom 
està molt més a l’aguait. 
Respecte a la bici, diria 
que en general tenen força 
cura per als ciclistes; pot-
ser taxistes i conductors 
d’autobús són els menys 
sensibles. No he notat una 
gran diferència en la per-
cepció de risc quan vaig en 
bici respecte a Barcelona 
(on també l’agafava diàri-
ament abans de mudar-me 
a Itàlia).   

J.F.: Milà és la capi-
tal econòmica d’Itàlia 
i la capital mundial de 
la moda. En què es nota 
això?

X.R.: És una ciutat molt 
dinàmica en molts sentits. 
Des del punt de vista eco-
nòmic, ofereix una gran 
oferta de possibilitats si la 
comparem amb altres ciu-
tats del sud d’Europa. Des 
del punt de vista cultural, 
ofereix una àmplia oferta 
de concerts, exposicions, 
teatre, opera... de molt bona 
qualitat i un parell de set-
manes a l’any, la ciutat es 
col·lapsa de gent: per la 
Setmana de la Moda i per 
la Fira del Moble. 

Té el contrapunt de ser 
una ciutat molt cara pel que 

En Xavier i la Benedetta, celebrant 
el 10è aniversari a Tòquio

J.F: Com has viscut a Milà el confinament?

X.R.: El confinament ha estat molt llarg: des del dia 
24 de febrer – havia de visitar la meva família el 25 
de febrer i vaig haver de cancel·lar el vol – fins al 3 de 
juny, el dia del meu aniversari. A més, la meva germana 
i el seu company havien de venir a visitar-nos a princi-
pis de juny i tampoc ha pogut ser. Des d’aquest punt de 
vista, personal i si vols egoista, ha estat un període dur. 
No poder visitar la meva mare i la meva germana m’ha 
pesat molt, sobretot perquè no podia fer res per elles, no 
podia estar a prop seu en aquests mesos tan difícils per a 
tots i durant els quals molta gent ha perdut la vida, tant 
a Espanya com a Itàlia. 

Respecte del confinament, des d’un punt de vista 
pràctic, no he tingut cap problema. He pogut treballar i 
donar classes a distància i sempre he trobat el que neces-
sitava al supermercat o en les compres per Internet.    
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fa l’accés a l’habitatge, per 
exemple.   

J.F.: T’agrada el futbol 
i vius a Milà. De quin 
equip ets? Com es viu la 
passió pel futbol a Itàlia?

X.R.: Sempre del Barça! 
Aquí no segueixo gaire el 
futbol, tot i que m’agrada 
practicar-lo de tant en tant 
(últimament no gaire). Tot i 
així, soc fan simbòlic de la 
Roma, que és l’equip de la 
Benedetta. 

J.F.: És car viure a Milà?
X.R.: Pel que fa a l’habi-

tatge i a sortir a prendre una 
copa o a sopar, és molt car 
comparat amb Barcelona, 
per exemple. Respecte a 
primeres necessitats com 
les que es poden comprar 
als supermercats, botigues 
de roba o el transport, no 
la definiria una ciutat cara, 
sinó que en la mitjana d’al-
tres ciutats europees.  

J.F.: Si vinguéssim de 
turisme a Milà i a la regió 
de la Llombardia, què és 
el que no ens hauríem de 
perdre?

X.R.: La ciutat de 
Milà, tot i que no ofereix 
grans emocions al turista 
com ho poden fer Roma, 
Venècia o Florència, conté 
algunes opcions inte-
ressants per qui hi passa 

alguns dies, començant, per 
exemple, pel Cenacolo, el 
Duomo, la Galleria Vittorio 
Emanuele II, el cementi-
ri Monumentale, algunes 
esglésies interessants, el 
teatre Scala, el Palau Reial, 
el barri xinès i algunes 
zones de nova construcció 
molt modernes i interes-
sants de visitar per a amants 
de l’arquitectura contempo-
rània. En opinió meva, el 
veritable tresor de la zona 
està en les muntanyes i els 
llacs. Són meravellosos i 
la seva bellesa és única al 
món.   

J.F.: Pasta i pizza són 
dos dels productes uni-
versals de la cuina itali-
ana, però quins són els 
plats típics de Milà i de la 
zona on vius?

X.R.: Els més notables, 
almenys per a mi: pizzoche-
ri (Valtellina), polenta (tota 
la zona nord), cotolet-
ta (típic també a Àustria 
i Alemanya), cassoeu-
la (Llombardia), risotto 
allo zafferano e ossobuco 
(Milà), panettone (Milà) i 
alguns altres potser menys 
famosos.  

J.F.: És cert que els 
italians mengen cada dia 
pasta? És també el teu 
cas?

X.R.: És més que una 
llegenda; és completament 
cert i molt generalitzat, fins 
i tot al nord, on la pasta no 
forma part de la major part 
dels plats tradicionals. Jo 
m’he adaptat perfectament 
i menjo pasta (o arròs) tots 
els dies. La pasta, al no fer-
mentar com el pa o la base 
de la pizza, és més fàcil de 
digerir (almenys, aquest és 
el meu cas i l’explicació 
que em convenç més com a 
no expert en el tema).  

J.F.: De Molins de 
Rei, què trobes a faltar 
a Milà?

X.R..: A part de família i 
amics, la Fira, perquè ja fa 
unes quantes edicions que 
no he pogut baixar a veure-
la. Trobo a faltar també la 
Festa Major.      

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

X.R.: La veritat és que 
no mantinc gaires contac-
tes amb Molins de Rei, si 
no és amb família i alguns 
amics (pocs). La  vida 
m’ha portat a estar lluny 
de la vila i he decidit cen-
trar-me en la meva “nova” 
vida: en la Benedetta, en la 
ciutat, amics, feina... i no 
em queda gaire temps per 
poder-me mantenir actiu en 

la distància.  
J.F.: Cada quant vens 

a la vila? Quan ets entre 
nosaltres, què acostumes 
a fer? 

X.R.: La freqüència 
no ha estat constant des 
que visc a l’estranger: pot-
ser tres o quatre vegades 
a l’any, si faig una mitja-
na temporal. Quan estic a 
Molins, em concentro en 
la meva família i a vegades 
veig algun amic o passo per 
la Universitat a saludar els 
meus antics col·legues. 

J.F.: La família i els 
amics et venen a veure 

sovint?
X.R.: En aquest cas, no 

gaire sovint, però de tant en 
tant ens han visitat i hem 
pogut també ensenyar com 
és la nostra vida a Itàlia. 

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

X.R.: Com deia, aca-
bem de comprar casa. De 
moment, per tant, no pen-
sem tornar a Molins, però 
no se sap mai i ens man-
tenim oberts en el cas que 
es presentés alguna bona 
possibilitat. 

A Milà, amb la família pel 40è aniversari d’en Xavier. 
D’esquerra a dreta, Xavier Roca Maza, Luis Jiménez 

Ortigosa, Laura Roca Maza, Benedetta Cerruti, Maria 
Maza Cerón i Antonio Roca López
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En l’entrevista que ens va fer Ràdio Molins 
de Rei el 12 de maig es va parlar de les dues 
mocions presentades per la Plataforma i que 
no van voler defensar ni l’alcalde ni els partits 
polítics de la vila sobre el tribut metropolità 
(TM). També es va informar del document del 
director de Presidència de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) a instàncies d’Ada Colau 
i de l’ampliació de l’augment per gestionar el 
cobrament del TM del 2020, que sumava un 
total  de 995.000 €.

A continuació resumim l’última informa-
ció que s’origina en el Consell  Metropolità 
de l’AMB que es va celebrar telemàticament 
el passat 28 de maig amb l’aprovació d’una 
esmena o redactat alternatiu presentat pel Grup 
de Govern (PSC, En Comú Guanyem, ERC 
i JxC) en contra de la moció presentada per 
Ciutadans referent al TM. Cal dir que altres 
grups metropolitans van presentar esmenes que 
no es van acceptar ni recollir per poder-les tre-
ballar. A més, al final del Plenari va intervenir 
el representant de les plataformes unificades No 
al Tribut AMB.

Què s’aprova finalment?
1-Recalcular el tribut per al 2020 de la forma 

més favorable per als contribuents sense especi-
ficar els càlculs.

2-Amb vista a l’Ordenança Fiscal del 2021, 
començar a aprofundir en els principis de pro-
gressivitat, equitat social, transparència…

3-Establir ajuts per al tribut tant d’usos resi-
dencials com establiments comercials, etc.

4-Mobilitat sostenible i un transport públic 
eficient i de qualitat.

5-Que la Generalitat traspassi el conjunt de 
les línies interurbanes.

6-Que des de l’Autoritat del Transport 
Metropolità s’ampliï la tarifació social del trans-
port a aquests 18 municipis.

7-Calendari de millores del transport urbà i 
metropolità d’aquests municipis.

8-Gestions perquè el Govern de l’Estat ampliï 
el finançament de l’AMB especialment pel que 
fa al transport públic i que modifiqui la legisla-
ció d’hisendes locals per fer possible altres vies 
de més i millor finançament de les àrees metro-
politanes que no recaigui exclusivament sobre 
l’actual recàrrec a béns i immobles.

Quina és la nostra valoració?
1-Falta de concreció en les propostes del 

Govern i tampoc s’observa cap tipus de calen-
darització. Tot queda molt genèric.

2-No s’ha fet esment a un TM que s’ha cal-
culat malament des dels inicis com així ha estat 

reconegut per diversos grups metropolitans. Per 
tant, cal retornar l’import del 2019 i fer-ne efec-
tiu el retorn. No podem normalitzar allò que no 
és correcte i passar-hi de puntetes. 

3-Cal aturar el TM del 2020 fins a tenir una 
altra base de càlcul. Analitzar els impactes i els 
beneficis. No s’ha de cobrar per uns serveis que 
no tenim.

La nostra informació és que el TM de 2020 
s’haurà de fer efectiu del 15 d’octubre al 16 
de desembre d’enguany. Per tant, cal establir 
i concretar bonificacions i exempcions per tal 
d’ajudar tots els veïns. No volem engrunes en 
forma d’ajuts. L’equitat i la justícia han de ser 
per a tothom.

4-En cap moment s’esmenta l’injust valor 
cadastral en el càlcul del TM ni la nul·la equitat 
ni sostenibilitat. Per tant, s’ha de treballar, des 
d’ara mateix, per un nou càlcul allà on calgui. 
A la mateixa AMB, Parlament de Catalunya i 
Govern de l’Estat que modifiqui la legislació 
d’hisendes locals i tot allò que s’escaigui per tal 
d’evitar discriminacions.

5-L’AMB ha de fer un replantejament molt 
exhaustiu del seu pressupost. Cal aprimar-lo, 
adequar-lo i optimitzar-lo a la realitat existent. 

S’observa també, entre altres coses, que 
l’AMB atorga subvencions, aportacions i altres 

El tribut metropolità és discriminatori

El cap de setmana del 9 i 10 de maig, a la colla 
d’amics, la majoria ja jubilats, ens tocava fer la 
nostra vint-i-cinquena paella al barri del Canal.  
Sí, ja són vint-i-cinc anys els que fa que el nostre 
grup d’amics vinculats per amistat, però també 
per la militància d’esquerres i la defensa de la 
gent comuna, estem fent paelles a Molins de Rei 
per diferents esdeveniments, però mai hem fallat 
a les paelles del nostre barri adoptiu, tot ajudant 
els nostres amics i amigues de l’Associació de 
Veïns i Veïnes del Canal.

El diumenge de paella del mes de maig era 
un dia molt especial i una mica màgic, perquè 
el Vicenç i els seus companys i companyes de 
l’A.V. aconseguien omplir l’espai conquerit a 
l’especulació al voltant de les pistes de petanca, 
amb multitud de veïns i coneguts que gaudien 
d’un bon arròs i una trobada moltes vegades 
familiar, amb ballaruga final durant la qual es 
lluïen els de l’escola de balls de saló i feien el 
que podien altres atrevits. Era un dia màgic en 
què gaudíem del plaer de menjar, parlar i ballar, 
almenys un cop a l’any.  

Nosaltres sempre hem fet la paella de manera 
completament altruista, per amistat i perquè ens 
ho passàvem d’allò més bé, tant preparant la 
paella, com després a la taula xerrant i xerrant.

Fer-la també era pura màgia, perquè aconse-
guir que quedés bona i al gust de la majoria de 
comensals no és gens fàcil, ja que estem parlant 
de grans quantitats de producte: 35 kg d’arròs, 
quilos de pollastre, de pebrot, de salsitxes, 
de gambes, de musclos, etc. i molts litres 
d’aigua. Aquella paella mixta, que d’ençà que 
el Custodio ens va deixar repartíem tot cantant: 
“Hoy hay paella. Qué delicioso manjar...”, té 
una especial dificultat perquè es fa amb llenya i 
amb el foc a terra i vet aquí l’habilitat de mante-
nir el foc uniforme i avivar-lo quan és necessari. 

I aquesta és la màgia que l’Antonio Alba i el 
Ricard Macias utilitzaven brillantment, perquè 
manegant les brases del foc aconseguien fer el 
meravellós xup xup.  

Però l’encanteri que també es produïa entre 
tots els companys i companyes de la colla amb 
qui plegats la preparàvem i feien una de les parts 
més difícils: repartir-la a tots els comensals. 
Aquí, la màgia anava sobretot a càrrec del Toni 
Garrido, l’Higini, la Júlia, el Josep Lluís, el Josep 
Maria, el David, etc. i els companys i compan-
yes de l’A.V. No puc oblidar-me de destacar la 
màgia de l’inestimable Toni Blaya, treballant de 
valent en la preparació de la infraestructura, les 
taules i la neteja posterior, traient el socarrimat 
i deixant la paella neta i polida com un mirall. 
I, per últim, no em puc deixar els encants i 
l’alegria de les dones que, com la Rosa Ricart i 
totes les altres companyes, treballaven discreta-
ment al local de l’A.V., tot preparant la sangria, 
netejant els musclos i gambes, tallant les verdu-
res i fent tot el que fos necessari.

Aquest any 2020 vàrem convenir amb 
l’estimat Vicenç que seria l’última paella que 
faríem al barri, perquè ja estàvem jubilats i 
calia un relleu, i vàrem acordar que donaríem 

el nostre coneixement i l’alternativa als amics 
del Club de Petanca, que se’n farien càrrec en el 
futur.     Malauradament, el maleït virus ha posat 
fi a la vida del Vicenç i no ens ha permès fer la 
paella popular prevista per a aquest any.

Estic realment emocionat en escriure aques-
tes ratlles, perquè no puc deixar de pensar en el 
somriure de l’amic que ens ha deixat i en el seu 
treball incansable, que tan bé ha fet al seu barri 
i al conjunt de la vila, braç a braç amb els seus 
companys i companyes de l’Associació.

Aquest passat mes de maig no hi va haver 
paella. Per culpa del coronavirus, l’amic Vicenç i 
altres persones han marxat i el més dur és que no 
els hem pogut acomiadar.

No sé si la paella tindrà continuïtat i els 
amics de la petanca, tal com volia el Vicenç, 
n’agafaran el relleu, però espero que la tasca que 
han fet el Vicenç, el Custodio i altres companys 
que ja no són entre nosaltres no es perdi en el 
record, sinó que els veïns del Canal agafin el 
testimoni i continuïn treballant pel seu barri i 
organitzant activitats populars.

 
Permeteu-me, una petita llicència literària...

La Paella i el somriure
Vint-i-cinc anys cuinant paelles pel barri 

han passat. / Aquest maig malaurada-
ment no prepararem la paella / perquè el 
maleït virus ens té a casa ben confinats. / I 
l’ànima del Canal, el virus s’ha emportat. 
Espero que més endavant puguem fer-la / per-
què estic segur que al Vicenç li hagués agradat 
/ ajuntar de nou tots els seus, els amics, els veïns 
i veïnes / i amb un dels seus somriures haver-se 
acomiadat.

Fins sempre, Vicenç!

Lluís Carrasco Martínez

Pensaments en confinament: la paella i el somriure
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ajuts institucionals a favor dels ajuntaments 
metropolitans, les persones, entitats privades, 
empreses, partits  polítics, sindicats, ONG, 
foment de les relacions internacionals, etc. que 
no tenen res a veure amb el TM.  Estem davant 
d’una segona Generalitat?

6-Un dels principis de l’AMB és la igualtat 
i no-discriminació de ciutadans o sectors. Què 
diem nosaltres? Ens discrimina el valor cadas-
tral.

7-S’està parlant del TM del 2021 amb el 

mateix patró actual. Entenem que no ha de ser 
un obstacle el fet que sigui complex canviar una 
nova base de càlcul que no sigui el valor cadas-
tral. Es pot fer i cal treballar-ho. No cal dir que 
l’AMB té tota la infraestructura necessària per 
canviar la situació actual.

8-Trobem a faltar voluntat política per part 
dels grups majoritaris de l’AMB  (PSC, En 
Comú Guanyem, ERC i JxC), però agafem la 
paraula de la presidenta Colau quan diu: “Hi ha 
voluntat de diàleg, no és un text tancat”.

Per tant, la Plataforma treballa i treballarà 
per modificar la base càlcul del TM, així com la 
recuperació del TM del 2019 i posteriors. 

Tenim diferents reunions programades, però 
pendents de l’aixecament de l’estat d’alarma, 
així com altres gestions que per raons òbvies 
estan al ralentí. Esperem informar-vos-en al més 
aviat possible.

Plataforma STOP TRIBUT AMB 
de Molins de Rei

L’equip d’autors, persones vinculades professio-
nalment al món de l’ecologia i la conservació 
en l’àmbit acadèmic, han preparat un document 
amb arguments científics en defensa de la neces-
sitat de preservar la qualitat ecològica de la riera 
de Vallvidrera (serra de Collserola) i, en con-
seqüència, de repensar el projecte d’ampliació 
de la urbanització de l’àrea de la Rierada 
(terme municipal de Molins de Rei). L’article, 
titulat Valoració de l’estat ecològic de la riera 
de Vallvidrera (abril 2020) ha estat lliurat al 
Consell de Protecció de la Natura. 

L’escrit destaca la importància ecològica de 
la riera de Vallvidrera dins la serra de Collserola 
i denuncia que la declaració de la Reserva 
Natural Parcial de la Rierada-can Balasc com un 
espai d’especial protecció dins el Parc Natural 
(2010) no ha anat a la pràctica acompanyada 
de vigilància ni de les mesures correctores 
necessàries. La reserva natural parcial establerta 
no és contínua, sinó que queda fragmentada en 
dos sectors per una franja de terreny, en la zona 
de la Rierada, qualificat com a sòl urbanitzable 

pel Pla General Metropolità del 1976. En aquell 
moment, la recuperació de l’espai fluvial de la 
riera apareixia com un projecte prioritari del 
Consorci del Parc, forçat pel compliment de la 
Directiva Marc de l’Aigua.

El document presenta dades de seguiment 
dels darrers 12 anys de les poblacions de barb 
cua-roig  (Barbus haasi), dutes a terme pel 
grup d’ictiologia del Departament de Biologia 
Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de 
la Universitat de Barcelona, i de l’evolució 
d’índexs de qualitat ecològica i de riquesa 
taxonòmica de macroinvertebrats, aquests 
darrers, fets en diferents trams de la riera pel 
grup FEHM (Freshwater Ecology, Hydrology 
and Management), que forma part del mateix 
Departament. Els resultats d’aquests estudis 
mostren la fragilitat ecològica i la degradació de 
l’estat de la riera de Vallvidrera en els darrers 
anys, sobretot a la capçalera entre les Planes i 
can Busquets, a la zona de la Rierada i al tram 
baix abans d’arribar al riu Llobregat. 

L’empitjorament de la qualitat ecològica de 

la riera de Vallvidrera es fa també palès en infor-
mes recents publicats per l’Agència Catalana de 
l’Aigua,  que  mostren com la riera ha passat 
d’un estat ecològic bo el 2012 a mediocre el 
2018. Els resultats d’aquests informes  deriven 
de l’existència de les nombroses alteracions que 
estan tenint lloc al llarg de la riera.

Els autors del manifest, a més d’alertar de la 
fragilitat de la riera en un entorn metropolità i 
en el panorama actual de canvi global, acaben 
el text reclamant mesures urgents per aturar la 
degradació ecològica de l’àmbit de la Rierada. 
I més, després que s’hagin iniciat recentment 
les obres d’excavació i moviment de terres a 
la zona de les Llicorelles per la ubicació d’una 
àrea de logística industrial, que ha destruït els 
camps de conreu que hi havia al tram baix de 
la riera, uns espais que constituïen un coixí de 
transició fonamental per preservar l’estat ecolò-
gic del tram baix de la riera i del Parc Natural 
de Collserola.

Marisol Felip, Dolors Vinyoles, 
Cesc Múrria i Montserrat Comelles

Preocupació per l’estat ecològic de la riera de Vallvidrera

Tram de la riera de Vallvidrera integrat en la Reserva Natural 
Parcial la Rierada-can Balasc

La riera de Vallvidrera, al seu pas per la zona urbanitzada del carrer de la 
Sibèria, de la Rierada (Molins de Rei)
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Després de moltes reunions, 
molts cafès en diferents 
establiments de restauració 
de la vila i d’un intent fallit 
a finals de setembre de l’any 
passat, Xavi Paz i Ramón 
Sánchez, els líders locals del 
Partit Socialista i de Junts 
per Molins, han aconseguit 
segellar el seu objectiu: 
establir un pacte de govern 
pel que queda de legislatura 
i reeditar la sociovergència 
que va governar la vila entre 
el juny del 2011 i el novem-
bre del 2017.

El passat 5 de març, 
l’assemblea de militants de 
Junts per Molins valida-
va, de forma unànime, el 
pacte amb els socialistes 
molinencs en una votació 
que, per la seva escenifi-
cació, ha estat molt criti-
cada. Un dia després, a la 
Federació Obrera, socialis-
tes i postconvergents signa-
ven l’acord que hauria de 
donar estabilitat al govern 
de la vila pel que queda de 
legislatura, però que ha pro-
vocat moltes crítiques tant 

per part de l’oposició com 
de militants de la mateixa 
formació nacionalista.

Segons ha indicat Ramon 
Sánchez, “amb aquest 
pacte, posem Molins al 
centre de tot. Volem con-
tinuar treballant pels pro-
jectes que faran que la 
nostra vila continuï sent 
capdavantera en políti-
ques socials, d’ocupació i 
d’empresa.”

El PSC, que des del 
mes de juny de l’any pas-
sat ha hagut de governar 
amb minoria, amb 7 dels 
21 regidors del consistori, 
es mostrava satisfet amb 
un pacte que s’ha signat 
“amb l’objectiu de garantir 
la governabilitat i estabili-
tat en el govern de Molins 
de Rei”, segons s’afirma 
en un comunicat de prem-
sa. Alhora, s’hi afegeix 
que l’acord de govern “es 
basa en els principis de 
corresponsabilitat, lleialtat 
mútua, estabilitat, trans-
parència i integritat, amb 
l’objectiu de posar les 
necessitats dels molinencs i 
les molinenques com a cen-
tre de l’acció del Govern 
municipal”.

Per a Jessica Revestido, 
primera secretària local del 
PSC, “s’obre una nova 
etapa amb un govern 
enfortit que sumarà per a 
tota la ciutadania”, men-
tre que l’alcalde de la vila, 
Xavi Paz, afirmava que “un 
govern així pot afrontar 
millor els reptes enormes 
que té Molins de Rei tant 
a curt com mitjà i llarg 
termini.”

Els reptes 
del nou Govern

Segons Sánchez, el pri-
mer repte en comú del nou 
equip de govern és el pres-
supost d’aquest any, “un 
pressupost on ens hem 
posat d’acord en les grans 

inversions de mandat”, 
que passen per “garan-
tir que la residència per 
a gent gran es pugui 
dur a terme, continuar 
avançant en la centrali-
tat de l’edifici del Molí, 
situant a la planta baixa 
un espai firal i a la pri-
mera planta un espai per 
impulsar el coneixement 
de les tecnologies 4.0”. Uns 
altres projectes a executar, 
segons el líder de Junts 
per Molins, serien cons-
truir habitatges a la plaça 
de la Llibertat, “juntament 
amb aparcament rotatori 
per donar cobertura a les 
demandes que el come-
rç municipal ens reclama 
des de fa molt de temps 
i que haurà d’acabar 
amb l’elaboració del Pla 
Estratègic del Comerç i 
Mercat”.

Partits i entitats 
independentistes 
critiquen el pacte

Amb el pacte entre 
PSC i Junts per Molins, 
Esquerra Republicana, amb 
quatre regidors, queda com 
a cap de l’oposició. En un 
comunicat de premsa els 
republicans “lamenten” la 
reedició de la sociovergèn-
cia “perquè es l’última cosa 
que desitjàvem” i acusen 
Junts per Molins d’haver 
“desaprofitat l’oportunitat 
de reeditar un govern inde-
pendentista  a la nostra 
vila”. Els republicans asse-
guren no “entendre” que 
“la CUP i JuntsxMolins 
no hagin estat capaços 
de resoldre les seves dis-
crepàncies a favor de 
l’independentisme”.

Per la seva part, la CUP 
assegura que el pacte socio-
vergent “no ens sorprèn”, 
perquè “el model de vila 
convergent i socialista és el 
mateix: una vila de carrers 
nets i conflictes i desigual-

tats amagats, una vila on 
no passi res”. Acusen de 
“volàtils” els postconver-
gents perquè “en tres anys 
han expulsat Xavi Paz pel 
PSOE del 155 i ara els 
supliquen tornar a formar 
govern”, alhora que justi-
fiquen el rebuig a reedi-
tar un pacte independen-
tista “pel fluixíssim paper 
de JuntsxMolins i ERC”, 
i perquè “se’ns forçava a 
fer un alcalde convergent 
quan la suma era majoria 
d’esquerres”.

En un comunicat, la sec-
ció local de l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC), 
assegura “no entendre” que 
els partits independentistes 
“no siguin capaços de for-
mar govern: uns per acció 
i els altres per omissió, es 
permet que ens governin 
partits contraris al nostre 
autogovern que mantenen 
gent a la presó i a l’exili”. 
En el mateix comunicat, 
l’ANC afirma que “mal-
grat aquest revés, nosaltres 
continuarem treballant pel 
nostre objectiu, la inde-
pendència, i continuarem 
reclamant la unitat estratè-
gica i d’acció entre tots els 
actors independentistes”.

Molins en Comú 
lamenta que no hi hagi 
un govern d’esquerres
Per a Molins en Comú, el 

retorn de la sociovergència 

“és una mala notícia per a 
Molins de Rei” perquè “es 
torna a un govern utilitari i 
a mida dels personalismes, 
ara dels senyors Xavier 
Paz i Ramon Sánchez”. 
Segons els ecosocialis-
tes, “el PSC ha renunciat 
a pilotar polítiques pro-
gressistes que beneficiïn 
les majories socials de la 
vila” i lamenten que els 
socialistes no hagin vol-
gut apostar “per un pacte 
progressista que defensi els 
serveis públics i fugi de les 
polítiques privatitzadores”, 
cosa que, a parer seu, pas-
sarà, per exemple, amb la 
residència per a gent gran, 
“que tendirà a la pèrdua de 
control municipal”. Molins 
en Comú també critica que 
el pacte de govern “torna 
a deixar en segon pla la 
urgent necessitat de millo-
rar l’organització interna 
de l’Ajuntament i l’impuls 
de polítiques de recur-
sos humans per rescatar 
la institució, i afavoreix 
l’impacte ambiental i de 
mobilitat que suposarà el 
polígon industrial de les 
Llicorelles”, projecte que ja 
s’estava executant al marge 
del pacte electoral, o la 
urbanització de Can Coll, 
on tant PSC com Junts per 
Molins “han renunciat a 
promoure habitatge prote-
git”.             

 Josep Ferrer

Es reedita la sociovergència

Els militants de Junts 
per Molins van deci-
dir si donaven o no 
suport al pacte amb el 
Partit Socialista diposi-
tant el seu vot en una 
de les urnes que es va 
fer servir per al referèn-
dum de l’1 d’octubre. 
A més, tal com es pot 
veure en aquesta fotogra-

fia del moment en què 
votava Ramon Sánchez, 
presidia la votació una 
imatge del president de 
la Generalitat, a l’exili, 
Carles Puigdemont.

La imatge ha estat 
molt criticada a les xar-
xes socials i la CUP ho 
ha qualificat d’“insultant 
a la memòria de l’1-O”. 

Sánchez s’ha 
vist obligat a 
demanar perdó 
i la formació 
política ha reti-
rat el post que 
havia publicat 
en diferents pla-
taformes de les 
xarxes socials. 

J.F.

Esther Espinosa 
substitueix Laia 
Castellana com 
a regidora del 
PSC

La socialista Esther 
Espinosa és, des del 
passat 6 de febrer, nova 
regidora de l’Ajuntament 
en substitució de la seva 
companya de partit Laia 
Castellana, que va renun-
ciar al càrrec per motius 
personals i professionals.

Amb 54 anys i veïna 
del barri de les Conserves, 
Esther Espinosa inicia la 
seva tercera etapa política 
en el consistori, perquè 
ja havia estat regidora 
en dues etapes anteriors: 
entre juny de 1999 i juliol 
de 2000, i entre juliol del 
2003 i juny del 2007.

Redacció 

El pacte amb el PSC 
es vota en una urna de l’1-O
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Diferents grups de per-
sones han ocupat, des de 
principis d’any, tres habi-
tatges del carrer Major, en 
el tram comprès entre el 
carrer Poeta Mateu Janés 
i el carrer del Mercat. Els 
diferents incidents provo-
cats per aquestes persones, 
amb discussions i baralles 
al carrer amb pals i fins i 
tot una falç, venda de droga 
i excés de soroll, fan que 
els veïns de la zona visquin 
atemorits, tot i la vigilància 
permanent que hi ha, tret de 
les nits, per part d’agents 
de la Guàrdia Urbana i els 
Mossos d’Esquadra. 

Malgrat que des del pri-
mer moment l’Ajuntament 
n’ha estat al cas, els propie-
taris n’han denunciat l’ocu-
pació i els diferents cos-
sos policials hi han actuat 
diverses vegades identifi-
cant les persones que són 
en aquests habitatges, els 
ocupes no han pogut ser 
desallotjats a l’espera de les 
oportunes ordres judicials. 

A principis d’any es va 
ocupar cal Biló, situat en 
el número 35 del carrer 
Major. Des de l’interior 
d’aquest habitatge, fent un 
forat a la paret, segons la 
versió  facilitada pels veïns 
de la zona, van ocupar ca la 
Cotilletes, just al costat de 
la farmàcia, en el número 
33. Segons la versió veïnal, 

confirmada per fonts muni-
cipals, alguns dels ocupes 
provindrien de l’immoble 
del carrer Carril que va ser 
desallotjat fa poc més d’un 
any després de diversos 
episodis violents; d’altres 
serien persones sense sostre 
i amb la necessitat de tenir 
un habitatge on viure i uns 
altres sembla ser que perta-
nyen al moviment okupa.

Els veïns lamenten la 
passivitat de la Guàrdia 
Urbana. No feia ni 24 hores 
de l’ocupació de Cal Biló 
quan un veí va trucar per 
denunciar els fets, però els 
agents que s’hi van atan-
sar es van creure la versió 
donada per les persones 
que hi havia a dins, que 
els van dir que hi portaven 
més de tres dies i, per tant, 
ja no els podien desallotjar. 
“Potser si haguéssim tru-
cat als Mossos d’Esqua-
dra s’hagués evitat aques-
ta ocupació”, diuen.

A principis de maig es 
va ocupar un altre habitatge 
del mateix tram del carrer 
Major, en concret a sobre 
de la botiga Eurekakids, al 
costat de l’Armeria Torné, 
on durant anys hi va viure 
la família Perni.

Tres baralles al 
carrer en cinc dies

La primera de les bara-
lles al carrer es va produir 
el 9 de maig. Segons la 
versió facilitada per l’Ajun-
tament, la batussa hauria 
estat entre dues dones: la 
parella i l’exparella d’un 
home, que també hauria 
rebut. Un dels implicats 
va exhibir un ganivet de 
grans dimensions, segons 
van explicar testimonis de 
l’incident. 

Tres dies després, el 12 
de maig, hi va haver un nou 
incident violent. Segons 
informació facilitada pels 
Mossos d’Esquadra, quatre 

individus van anar a trobar 
una de les persones que 
viuen en els habitatges ocu-
pats, la qual es va defensar 
de l’atac amb una falç i va 
resultar ferida.  No es va 
detenir ningú, ja que cap 
dels implicats va presentar 
denúncia. 

Un dia després es va 
produir una nova baralla. 
En aquest cas, un dels joves 
que viu a cal Biló es va 
enfrontar amb dos joves 
que no vivien a la zona, 
segons informació de la 
Guàrdia Urbana. La discus-
sió es va traslladar al car-
rer Àngel Guimerà, on van 
ser aturats i identificats per 
una patrulla de la policia 
local, que els va denunciar 
per desobediència, perquè 
no havien respectat l’estat 
d’alarma per la COVID-
19.

Després d’un parell de 
setmanes d’incidents, però 
no de tranquil·litat, perquè 
el soroll i les molèsties als 
veïns no han parat, el pas-
sat 1 de juny hi va tornar 
a haver una nova batussa. 
En aquest cas va ser una 
baralla entre els residents 
d’un dels immobles i un 
d’ells es va autolesionar 
clavant-se un vidre en un 
braç, segons va explicar a 
la policia local. Va haver de 
ser atès a l’Hospital Moisès 
Broggi.

 Inspecció dels tres habi-
tatges ocupats

Davant de tot el rebom-
bori provocat pels aldarulls 
del carrer Major, el 13 de 
maig, tècnics de l’Ajunta-
ment de Molins de Rei, 
acompanyats d’agents de 
la Guàrdia Urbana i dels 
Mossos d’Esquadra, van 
inspeccionar els tres habi-
tatges ocupats del carrer 
Major per determinar si 
reuneixen les condicions 
necessàries per viure-hi 
i no suposen cap perill. 
L’informe que indica que 
els pisos són insalubres és, 
des de principis de juny, en 
poder dels jutges que ins-
trueixen les denúncies per 
les ocupacions. Són ells, 
en darrera instància, els qui 
han de decretar l’ordre de 
desallotjament.

Josep Ferrer

L’ocupació de tres habitatges del carrer Major 
provoca inseguretat i malestar en els veïns

La Guàrdia Urbana, grà-
cies a l’alerta ciutadana, va 
frustrar l’intent d’ocupació 
d’un habitatge a Molins de 
Rei: en concret, el que està 
situat a la cantonada del 
carrer Josep Folqué amb 
l’avinguda de Barcelona, 
on hi havia hagut la botiga 
Siconatura.

Segons informació faci-
litada per l’Ajuntament, 
a les 22.38 h del dimarts 
19 de maig, la Guàrdia 
Urbana va rebre l’avís que 
un noi i una noia intenta-
ven accedir a l’habitatge 
abans esmentat. Quan les 
patrulles s’hi van presen-
tar, van poder comprovar 

que les dues persones no 
vivien allà, “perquè no 
tenen ni menjar, ni roba 
ni aigua”. Davant la clara 
evidència que volien pro-
cedir a l’ocupació d’aquest 
habitatge, “són convidats a 
marxar” i se’ls va informar 
que en cas que s’hi negues-
sin, “s’obriran diligències 
judicials per desobedièn-
cia greu”. Els dos joves 
van optar per abandonar el 
local “mentre manifesten 
que no volen problemes 
amb la justícia”.

Un cop evitada l’ocupa-
ció, la Guàrdia Urbana va 
contactar amb el propietari 
de la finca, que de seguida 
es va presentar al lloc i 
va informar que el local 
estava a punt de ser llogat. 
A les 23.22 h, un manyà 
va tancar la persiana i va 
posar les mesures de segu-
retat necessàries perquè no 
es pogués tornar a accedir a 
l’interior. 

Tres intents d’ocupació 
en menys de 24 hores
Els dies 2 i 3 de juny, 

Guàrdia i Mossos d’Esqua-
dra van tenir força feina 
a  evitar noves ocupaci-
ons. La col·laboració ciu-
tadana, que de seguida va 
alertar els cossos policials, 
ha estat clau per evitar-los. 
Els tres intents d’ocupació 
es van produir en immo-
bles dels carrers Miquel 
Tort i General Castaños, i 

en el local que havia ocupat 
Banesto, situat a la cruïlla 
del carrer Barraquer amb 
passeig del Terraplè. En 
aquest darrer cas haurien 
intentat entrar de forma il-
legal persones que residei-
xen en els habitatges ocu-
pats del carrer Major.

Ocupes del carrer Major 
haurien fet un altre intent 
frustrat el 5 de juny, en 
aquest cas en un pis del car-
rer Raseta.                   J.F.

La Guàrdia Urbana frustra l’intent d’ocupar l’antiga Siconatura

La Guàrdia Urbana decomissa 
90 plantes de marihuana a 
l’interior d’un habitatge 
La Guàrdia Urbana va requisar 166 llavors i 90 plan-
tes de marihuana en avançat estat de creixement que 
eren a l’interior d’un habitatge de la vila. Els agents 
van obrir les oportunes diligències per un presumpte 
delicte contra la salut pública i defraudació del fluid 
elèctric.

La intervenció, que es va produir el passat 24 de 
maig, es va fer arran de les queixes veïnals per l’alt 
volum de la música que hi havia en aquest pis. Quan 
els agents van arribar a l’habitatge, van sentir el soroll 
de ventiladors de gran potència i una forta olor a 
marihuana.

Redacció
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Extreta de les xarxes socials

Cedida per Ràdio Molins de Rei
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El passat diumenge 17 de 
maig, un grup de veïns, con-
vocats a través de les xarxes 
socials per la Plataforma 
STOP Llicorelles, es va 
concentrar en protesta per 
la construcció, ja en marxa, 
del Polígon Industrial de 
les Llicorelles, promogut 
per la multinacional dane-
sa DSV, especialitzada en 
transport i logística.

Els manifestants, més 
de 130, van escollir els 
terrenys afectats per fer 
sentir la seva veu. Anaven 
amb mascareta i mentre 
va durar la concentració 
van guardar la distància de 
seguretat entre ells. 

La protesta es va repetir 
el passat 28 de maig davant 
de l’Ajuntament, dia en què 
s’havia de celebrar Ple ordi-
nari però que es va ajornar 
una setmana. En aquesta 
ocasió es van reunir prop 
d’un centenar de persones. 
Algunes d’elles ja havien 
respost a la primera acció 
reivindicativa; d’altres 
s’hi sumaven amb pancar-
tes amb el lema “STOP 
Llicorelles”. El col·lectiu 
va llegir un manifest en 
què demanaven als partits 
polítics aturar la construc-
ció del nou polígon, ja 
que consideren que té un 
“impacte natural enorme”. 
També van convidar la 
ciutadania a adherir-se al 
manifest que han compartit 
a la plataforma Change.org. 
Una invitació que, per cert, 
van fer extensiva als grups 
municipals representats a la 
sala de plens. 

Tot i que ja fa anys que 
es parla del projecte en el 
municipi i ha passat per tots 
els tràmits administratius, 
les dues concentracions 
convocades fins ara han 
estat les primeres protestes 
en contra d’aquest projecte. 
Hi ha tingut molt a veure 
en la mobilització el canvi 
radical que ha experimentat 
el paisatge de la zona arran 
de l’inici de les obres i del 
moviment de terra. 

El Pla parcial urbanís-
tic de les Llicorelles va 
ser aprovat amb els vots a 
favor del PSC, Junts per 

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

STOP Llicorelles 
lidera les protestes

Ara, però, dos moviments 
han canalitzat el malestar 
veïnal i han posat en qüestió 
el projecte, el primer dels 
quals, la Plataforma STOP 
Llicorelles. Consideren que 
el projecte està obsolet, ja 
que està “basat en unes 
qualificacions de terreny 
del Pla General Metropolità 
de l’any 1976 , és a dir, de 
fa 44 anys”. El que més 
preocupa a la plataforma és 
que aquesta actuació “s’ha 
fet al llindar de la serra de 
Collserola, decretat Parc 
Natural l’any 2010, elimi-
na els terrenys agrícoles 
que constituïen l’àmbit de 
transició entre l’espai urbà 
i l’espai natural, i  afecta 
directament el tram baix de 
la riera de Vallvidrera, pro-
tegida a nivell europeu en 
estar inclosa dins la Xarxa 
Natura 2000”. És per això 
que des de la Plataforma 
STOP Llicorelles demanen 
a l’Ajuntament de Molins 
de Rei “que aturi de mane-
ra immediata el projecte 
d’urbanització d’aquest 
sector industrial i que 
reverteixi la destrossa natu-
ral ocasionada a la zona, 
adoptant polítiques valen-
tes i sostenibles en defensa 
del nostre entorn natural”. 
Fins i tot proposen que tots 
els partits polítics corre-
geixin les decisions preses 
durant la gestió del pro-
jecte.

La plataforma 
SOS la Rierada tam-
poc veu amb bons ulls 
l’actuació.  Consideren que 
l’Ajuntament ha urbanitzat 
de manera arbitrària espais 
naturals, concretament 
camps i horts que pertanyen 
a la zona protegida Xarxa 
Natura UE 2000. També 
denuncien que justifica un 
futur projecte d’integració 
paisatgística a una banda, 
mentre l’empresa construc-
tora destrueix l’altra amb 
un vial situat a 3 metres de 
la riera.

ERC, Molins en Comú i 
la CUP es posicionen
Un dels primers par-

tits que s’ha posicionat 
públicament ha estat ERC. 
Malgrat haver-hi votat a 
favor en dues ocasions, 
tant a govern com ara a 
l’oposició, els republicans 
denuncien en un comunicat 
que “no s’estan fent les 
obres tal com es va dir que 
es farien”. Per aquest motiu 
demanen “que s’aturin i 
que es presenti el pla que 
reculli la preservació de 
tot l’entorn d’aquest nou 
polígon”. I és que, segons 
la formació independentis-
ta, “malgrat les peticions 
d’informació sobre el pro-
jecte de la riera efectuades 
pels seus regidors, l’única 
resposta rebuda ha estat 
que tot s’està fent com 
correspon”.

Molins en Comú també 
ha volgut dir-hi la seva, en 
aquest cas mitjançant un 
article d’opinió. El passat 
mes de setembre, la for-
mació es va abstenir en 
l’aprovació al Ple del Pla 
parcial de les Llicorelles. 
Segons els comuns, “no 
deixa de ser sorprenent i 
contradictori que al mateix 
Ple s’aprovés la declaració 
d’emergència climàtica”. A 
la preocupació per impac-
te ambiental hi afegeixen 

l’impacte en la mobilitat 
de la vila. Molins en Comú 
considera que l’actuació 
“incrementarà els fluxos 
de mobilitat en les vies 
urbanes de la nostra vila, 
on existeixen uns dèficits 
d’infraestructures que no 
s’acaben de completar”. 
És per això que proposen 
“acabar de connectar i 
racionalitzar les vies exis-
tents per començar a plan-
tejar un canvi de model 
que no estigui basat en 
els combustibles fòssils”. 
Alhora, intenten treure la 
part positiva i veuen “una 
oportunitat única per con-
vertir l’últim tram de la 
riera de Vallvidrera (el tram 
més proper al nucli urbà 
de Molins de Rei) en un 
autèntic connector biològic 
i corredor paisatgístic que 
permeti la connexió ecolò-
gica amb el Parc Agrari i el 
riu, i que en el futur perme-
ti ampliar més la protecció 
especial”. Demanem més 
transparència en tot el pro-
cés i denuncien que troben 
a faltar “més participació 
social i d’entitats i organis-
mes experts”.

La CUP, en el darrer 
any, ha canviat el seu vot 
respecte a la tramitació del 
projecte de les Llicorelles. 
Quan era a govern -en el 
Ple de gener del 2019- van 
votar-hi a favor, i en ser 
a l’oposició -en el Ple de 
setembre de 2019- es van 
abstenir. Ara exigeix trans-
parència en la documenta-
ció i avenços a les obres. 
Consideren que s’hauria 
d’haver informat l’oposició 
de l’informe negatiu del 
Consorci de Collserola i 
demanen que s’atenguin 
les consideracions que hi 
fa, “molt especialment la 
consideració sobre el talús 
a executar com a protecció 
de la riera”. De fet, fins i 
tot reclamen que s’aturin 
les obres “si aquestes qües-

tions no estan resoltes o no 
s’han tingut en compte”. 

150 camions al dia 
La plataforma logísti-

ca que s’està construint a 
l’entrada del Parc Natural 
de Collserola ocupa una 
superfície de 208.660,46 
m², un 65% dels quals 
correspon a sòl públic pro-
pietat de l’Ajuntament de 
Molins de Rei, que, amb el 
desenvolupament d’aquesta 
zona, guanya una parcel·la 
que en principi ha de des-
tinar a equipament per al 
municipi. 

Les instal·lacions tindran 
una superfície construïda 
de 46.000 m², dividits en 
dos edificis; comptarà amb 
110 molls de càrrega i es 
calcula un trànsit diari a 
la zona de 150 camions. 
Es preveu la creació d’un 
200 nous llocs de feina i 
una inversió de prop de 8 
milions d’euros.

A més, els promo-
tors, seguint les recoma-
nacions de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de 
la Generalitat, hauran de fer 
actuacions mediambientals 
com ara la preservació de les 
zones agrícoles del voltant 
de la riera de Vallvidrera, 
la reforestació i reordena-
ció d’uns 100.000 m² de 
terreny del Parc Natural de 
Collserola o habilitar un 
nou camí d’accés a la masia 
de can Rabella. El desenvo-
lupament d’aquest polígon 
ha de permetre “acabar 
d’endreçar un àmbit que 
no estava del tot endreçat 
i que ofereix clarament 
oportunitats ambientals 
i d’ocupació”, va afirmar 
l’alcalde de Molins de 
Rei, el socialista Xavi Paz, 
durant la presentació del 
projecte el passat 22 de 
novembre de 2019.

Sílvia Guillén 
Josep Ferrer

Veïns demanen que s’aturi la urbanització del Polígon les 
Llicorelles per les afectacions ambientals que provoca

Extreta de les xarxes socials@jordicosta1425
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Després d’uns mesos de 
certa treva dins el cos de la 
Guàrdia Urbana de Molins 
de Rei, durant les darre-
res setmanes s’han tornat a 
fer públiques, a través dels 
mitjans de comunicació, les 
desavinences i el malestar 
que hi ha dins el cos. El 
seu cap, Jordi Molina, és el 
qui surt més mal parat amb 
la presentació de diverses 
denúncies contra la seva 
actuació per part del sector 
més crític. Davant de les 
acusacions, i a requeriment 
d’el Llaç, l’Ajuntament s’ha 
limitat a afirmar que “hi ha 
un procés judicial en marxa 
i denúncies creuades entre 
les parts implicades”, per la 
qual cosa s’ha optat per “no 
fer declaracions oficials”. 

Denúncia per 
l’adjudicació de les 

càmeres de vigilància 
de la comissaria

Segons informació difo-

sa per El Liberal, el Jutjat 
d’Instrucció número 1 de 
Sant Feliu de Llobregat està 
investigant Molina per, pre-
sumptament, haver adjudi-
cat de forma irregular la 
col·locació de les càmeres 
de vigilància de les depen-
dències policials a l’empresa 
del seu germà. El cost de la 
instal·lació de tot l’equip és 
de 1.532,20 euros, segons 
consta a la factura amb data 
20 de maig de 2017.

A més, segons el 
mateix mitjà, l’Agència 
de Protecció de Dades de 
Catalunya ha obert dos 
expedients sancionadors a 
l’Ajuntament perquè aques-
tes càmeres no compleixen 
amb el que estableix la llei.

Traves a un agent per 
presentar-se a les 
eleccions sindicals

El Jutjat d’Instrucció 
número 7 de Sant Feliu de 
Llobregat ha obert diligèn-

cies contra Jordi Molina 
arran de la denúncia pre-
sentada per un agent que 
està suspès de treball i sou, 
perquè no li hauria permès 
presentar-se a les eleccions 
sindicals a les llistes del 
SPL-CME, segons publi-
ca El Liberal, qui assegu-
ra que el motiu tant de la 
suspensió de feina i sou 
com del veto a les eleccions 
serien ideològics, ja que es 
tracta d’un agent “constitu-
cionalista”.

En una línia semblant, 
segons la informació difosa 
pel mateix mitjà de comuni-
cació, el cap de la Guàrdia 
Urbana hauria assetjat i 
perseguit dos agents del 
cos “pel fet que són cons-
titucionalistes”. El cas, per 
presumpta “persecució ide-
ològica”, l’està investigant 
el mateix Jutjat d’Instrucció 
número 7 de Sant Feliu.

Josep Ferrer

Torna l’ofensiva contra 
el cap de la Guàrdia Urbana

Els molinencs Jordi 
Vilaprinyó, Joaquim Martí, 
Amèlia Medina i Mingo 
Gris han hagut de decla-
rar a les dependències de 
la Guàrdia Civil de Sant 
Andreu de la Barca arran 
del tall de l’autopista AP7, 
a l’alçada de la Jonquera, 
que es va fer els dies 11 i 
12 de novembre del 2019 
en un acte reivindicatiu 
en contra de la sentència 
del Procés, convocat per 
Tsunami Democràtic.

Vilaprinyó i Martí van 
ser els primers a ser citats 
a declarar. Ho van fer el 
passat 18 de febrer i van 
estar acompanyats per un 
grup de molinencs d’Òm-
nium i l’ANC que els van 
voler fer costat.  “Va anar 

tot bé, ens vam acollir al 
dret de no declarar i ens 
vam expressar en català 
perquè qui ens havia de 
prendre declaració era la 
Guàrdia Civil de Figueres 
i no hi va haver cap pro-
blema”, explica Vilaprinyó. 
Això no obstant, van tenir 
petites desavinences amb 
l’agent de l’entrada de la 
caserna. “No ens volia 
atendre en català i ho va 
fer en anglès”, recorda 
Vilaprinyó.

Martí i Vilaprinyó hau-
rien estat citats acusats de 
desordres públics, danys 
i obstrucció del trànsit,  
“però no sabem quins 
danys hem comès ni, en 
cas de ser condemnats, a 
quina pena ens exposem”.

És el mateix cas que 
Amèlia Medina i Mingo 
Gris, que van ser citats el 
27 de febrer i també van 
rebre el suport de membres 
de l’ANC i Òmnium. No 
van tenir cap mena de pro-
blema, “tot i que hi havia 
un agent de la Guàrdia 
Civil de Figueres que, per 
la forma d’expressar-se, 
semblava actuar com a 
mascle alfa”, recorda 
l’Amèlia. En l’accés a la 
caserna, expressant-se en 
català, tampoc van tenir 
cap mena de dificultat. 
Aconsellats pels seus advo-
cats, també es van acollir al 
dret de no declarar.

Josep Ferrer 

Quatre molinencs declaren davant la 
Guàrdia Civil pel tall de l’autopista a la Jonquera

L’alcalde de Molins de Rei, 
el socialista Xavi Paz, suma 
un nou càrrec en aquesta 
legislatura, ja que ha estat 
nomenat vicepresident 
executiu del Consorci del 
Parc Natural de la Serra de 
Collserola per al mandat 
2019-2023.

La presidenta del 
Consorci és l’alcaldessa de 

l’Hospitalet de Llobregat  
la també socialista Núria 
Marín, mentre que com a 
vicepresidents han estat 
anomenats l’alcaldessa 
de Barcelona, Ada Colau, 
i el director general de 
Polítiques Ambientals 
i Medi Natural de la 
Generalitat de Catalunya, 
Ferran Miralles. 

La Comissió Executiva 
del Parc Natural està inte-
grada per dos representants 
de la Diputació, dos de 
l’Àrea Metropolitana, dos 
de la Generalitat i un repre-
sentant de cadascun dels 
ajuntaments que formen 
part del parc.

Redacció

Xavi Paz és el nou vicepresident del Consorci 
del Parc Natural de la Serra de Collserola
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Segons l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona (AMB), 
el tribut metropolità (TM) 
constitueix una contribució 
a l’AMB per finançar el 
transport públic, el trac-
tament de residus, el pla 
d’inversions i els plans 
d’ocupació, entre altres ser-
veis prestats a tot el territori 
metropolità.

Històricament, aquest 
tribut que grava l’IBI 
només era pagat pels 
habitants dels 18 muni-
cipis  que es van inclo-
ure en la primera corona 
tarifària (zona 1), mentre 
que els altres 18 municipis 
metropolitans que es van 
incloure en la segona coro-
na tarifària (zona 2) esta-
ven exempts de pagar-lo, 
ja que no disposaven dels 
mateixos serveis de trans-
port públic que els munici-
pis de la primera corona.

L’octubre del 2018 es van 
integrar tots els municipis 
metropolitans a la primera 
corona, una mesura que la 
ciutadania demanava des de 
feia anys. Aquest fet va supo-
sar un estalvi tarifari en l’ús 
del transport públic i també 
era un pas previ a millorar-
ne l’oferta. Arran d’això, 
es va establir el cobrament 
del TM a les 36 poblacions 
que formen l’AMB, amb la 
voluntat d’igualar i equiparar 
els beneficis entre tots els 
municipis.

Segons la legislació 
vigent, les àrees metropo-
litanes poden establir un 
recàrrec sobre l’IBI, que en 
el cas de l’AMB pren el 
nom de tribut metropolità. 
L’import que paguin els ciu-
tadans no pot sobrepassar el 

0,2% de la base imposable 
de l’IB i recau sobre el valor 
cadastral dels habitatges. Per 
tant, l’AMB ha calculat sem-
pre l’import del TM segons 
aquest mecanisme establert 
per llei, ja que no té llibertat 
per establir altres fórmules 
de càlcul.

El Consell Metropolità 
és el màxim òrgan de 
govern de l’AMB. Entre 
les seves tasques hi ha 
el nomenament i cessa-
ment de la Presidència de 
l’AMB, l’aprovació del Pla 
d’actuació metropolità –el 
qual inclou els projectes i 
serveis que desenvoluparà 
l’AMB durant el mandat– i 
l’aprovació de les ordenan-
ces i dels reglaments, així 
com la determinació de les 
tarifes dels serveis metro-
politans.

El Consell Metropolità 
està integrat actualment per 
90 consellers i conselleres 
metropolitans. Cada un 
dels 36 municipis disposa 
d’un nombre de consellers 
en proporció al seu pes 
demogràfic. Els alcaldes 
i alcaldesses dels munici-
pis són membres nats del 
Consell, a més dels regi-
dors i regidores designats 
pels Ajuntaments, fins a 
arribar al nombre estipulat 
per a cada municipi.

Durant el Ple del Consell 
Metropolità, celebrat el 28 
de maig de manera tele-
màtica, el Consell va apro-
var una moció, presentada 
per part dels grups metro-
politans PSC, En Comú 
Guanyem, ERC i Junts 
x Catalunya, per la qual 
l’AMB es compromet a 
oferir ajuts a la ciutadania 

i als comerços per pagar el 
TM. La moció també pro-
posa reclamar al Govern de 
la Generalitat el traspàs de 
tots els contractes de trans-
port públic, perquè l’AMB 
sigui l’única institució enca-
rregada de gestionar aquest 
servei al territori metropo-
lità. Així mateix, s’instarà 
la Generalitat a ampliar la 
tarifació social –principal-
ment, targeta rosa i T-16– a 
tots els sistemes de trans-
port integrats a l’ATM que 
formen part de la xarxa de 
transport metropolità.

El text de la moció 
subratlla que el TM ha 
de constituir un dels prin-
cipals instruments de 
finançament dels serveis 
que l’AMB presta a tots els 
municipis metropolitans, 
cadascun amb les seves 
particularitats i necessitats 
específiques, per acon-
seguir la seva cohesió i 
per corregir les desigual-
tats existents. L’AMB es 
compromet a accelerar la 
planificació i execució dels 
serveis de transport públic 
encara pendents als munici-
pis que fins el 2018 forma-
ven part de la 2a corona.

El Govern de l’AMB s’ha 
compromès també a per-
feccionar els mecanismes 
d’aplicació del tribut, amb 
la voluntat d’incorporar en 
l’ordenança per a l’any 2021 
el màxim de millores, com-
patibles amb l’actual llei de 
l’AMB, i sota els principis 
d’equitat, justícia, igualtat, 
solidaritat i equilibri terri-
torial. En aquest sentit, els 
grups de govern demanaran 
al Govern de l’Estat que 
ampliï el finançament de 

l’AMB, o bé que modifi-
qui la legislació vigent per 
fer possibles altres vies de 
finançament que no siguin 
exclusivament el recàrrec 
sobre l’IBI.

Els grups PSC, En Comú 
Guanyem, ERC i Junts x 
Catalunya, que van votar a 
favor de la moció, van 
coincidir que “cal perfec-
cionar i aprofundir en els 
mecanismes de càlcul del 
TM, amb una sensibilitat 
absoluta cap a les famí-
lies en situació de vulne-
rabilitat, i alhora reclamar 
a l’Estat que augmenti la 
seva aportació a l’AMB, 
per buscar vies alternatives 
de finançament”.

Al final del Ple, durant el 
torn de precs i preguntes, va 
prendre la paraula Armand 
Capdevila, representant de la 
plataforma No Tribut AMB, 

que reuneix persones de 15 
dels 18 municipis que el 2018 
van passar a formar part de 
la primera corona tarifària. 
Segons Capdevila, “la pla-
taforma, que no s’identifica 
amb cap grup polític en par-
ticular, demana la suspensió 
del TM en considerar-lo un 
impost injust, especialment 
en el context de pandèmia 
de la COVID-19”. Va afegir 
que “els municipis de la 
segona corona estan molt 
lluny de disposar d’uns 
serveis de transport públic 
equiparables als de la pri-
mera, amb poca freqüèn-
cia de pas i eliminació de 
línies”. Finalment, va insis-
tir a establir un diàleg entre 
la plataforma i el Govern 
de l’AMB, per trobar noves 
formes de càlcul per al 
TM.     

                      Redacció

L’AMB es compromet a oferir ajuts a la ciutadania 
i als comerços per pagar el tribut metropolità 

Són cinc els candidats que 
han estat triats per partici-
par en la segona fase del 
concurs d’idees que ha de 
servir per dissenyar l’edifici 
de la nova residència per a 
la gent gran de Molins de 
Rei. La millor puntuació 
(un total de 69 punts sobre 
100) l’ha obtingut l’UTE: 
Pinearq, S.L.P / Brullet 
de Luna i Associats, SL., 
autors de projectes singu-
lars com el Parc de Recerca 
Biomèdica o l’Hospital 
del Mar, i de residències 
assistides a Vilafranca del 

Penedès, Salt i Barcelona. 
L’equip compta amb 
diversos premis FAD i el 
premi Panorama d’Obres 
2018 de la IV Biennal 
Espanyola d’Arquitectura i 
Urbanisme.

Els altres quatre equips 
finalistes són:  UTE: 
Pascual-Asio Arquitectes 
S.L.P / Esteve Puigdengolas 
Legler, amb 66,75 punts; 
UTE Estud PSP Aquitectura 
SLP / Pic Aguilera Arq / 
Pib Arqsix SLP, amb 64 
punts; Codina Prat Valls i 
Associats, amb 62,5 punts 

i la UTE Batllori & Trepat 
Arquitectes SLP / Patricio 
Martínes Maximilià, Arq 
SL, amb 57,75 punts.

Tot i tractar-se d’un con-
curs obert, l’Agrupació de 
Constructors de Molins de 
Rei (ACM) reclama, en un 
article publicat a la seva 
revista, que es posin unes 
bases adequades als concur-
sos per tal que tots els pro-
fessionals puguin participar 
en igualtat de condicions. 
Segons l’Associació, “els 
participants havien de tenir 
en els seus currículums un 

bagatge molt alt de metres 
quadrats de sostre cons-
truïts, tants que no permet 
que hi participi cap dels 
joves perquè trigaran tota 
una vida a construir aques-
ta quantitat de metres”. 
L’ACM va més enllà i asse-
gura que “s’adjudicarà a 
un dels despatxos o engin-
yeries habituals”. En decla-
racions a Ràdio Molins de 
Rei, el president de l’ACM, 
Gerard Dordas, va afegir 
que “sovint ni tan sols hi ha 
concurs d’idees, ja que els 
projectes s’encarreguen 

directament a l’Àrea 
Metropolitana de 
Barcelona”. 

En declaracions a la 
mateixa emissora local, 
l’alcalde de la vila, Xavi 
Paz, va justificar la deci-
sió argumentant que s’ha 
demanat experiència en la 
construcció de residències, 
perquè es tracta d’un pro-
jecte de més de 8 milions 
d’euros i calia assegurar un 
bagatge en la redacció de 
projectes d’aquest abast. 

Redacció

Cinc equips d’arquitectes optaran 
al disseny de la nova residència d’avis



23
núm. 563-564 febrer - juny 2020

En estat d’alarma!

L’assot del coronavirus

Que el coronavirus ha representat un trasbals monumental en les 
nostres vides no cal posar-ho en dubte. Que la seva incidència 
ha repercutit en tots els àmbits de l’activitat humana (familiar, 

social, laboral, cultural, polític...) és innegable. Com ho és que fer front 
a la seva amenaçadora presència ha generat, en les classes dirigents i els 
responsables institucionals, decisions que sovint han resultat controver-
tides, incoherents o contradictòries i que, de retruc, han traslladat a la 
ciutadania una contraproduent sensació de desconcert i d’imprecisió.

Més enllà del comportament, generalment cívic i disciplinat de la 
gent, una vegada més ha quedat demostrat que les administracions més 
properes als contribuents (els ajuntaments en primer lloc) han reaccionat 
eficaçment, en la mesura de les seves possibilitats, per pal·liar les conse-
qüències de la pandèmia. A mesura que es pujava de graó, les actuacions 
s’anaven degradant fins a arribar a l’esperpèntic protagonisme militar en 

les rodes de premsa del Govern de Madrid o la inconcebible i reiterada 
negociació entre els partits en el Congrés dels Diputats per allargar el 
període d’estat d’alarma, quan se suposava que els criteris els havien de 
donar els experts i les autoritats sanitàries. Està clar que, políticament, la 
pandèmia també ha servit com a argument per retreure’s les mesures adop-
tades o proposades pels uns i els altres, per mirar de treure’n rendiment 
davant l’electorat.

Tothom s’ha adaptat més o menys adequadament a la nova i inesperada 
situació, i han aflorat comportaments encomiables en diferents sectors de 
la societat i individualment. Això ha portat molta gent al convenciment 
que d’aquesta crisi en sortirem enfortits, que haurem après la lliçó i que hi 
haurà un abans i un després pel que fa a la manera d’encarar la vida. Tant 
de bo sigui així, però també seria bo no pecar d’una confiança excessiva 
en el gènere humà. Només cal mirar la història i no cal tirar gaire enrere.
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-172 molinencs han estat contagiats per la 
COVID-19 des de l’inici de la pandèmia; el 
nombre de morts per aquesta malaltia és de 16 
(dades del Departament de Salut a 7 de juny).

-La Guàrdia Urbana ha interposat 274 denun-
cies per incomplir les normes de confinament 
establertes en l’article 20 del Reial Decret 
463/2020 (dades a 31 de maig).

-Un total de 1.238 persones estan a l’atur, 
el 10% de la població activa (dades a 31 de 
maig).

-Hi ha autoritzats 423 expedients de regula-
ció temporal d’ocupació (ERTO) que afecten 
2.883 persones (dades a 31 de maig).

-Els cossos de seguretat, emergències i 
Protecció Civil han agraït la col·laboració ciu-
tadana durant el confinament fent sonar els 
clàxons dels seus vehicles. Ho feien a les 20 h, 
coincidint amb els aplaudiments als sanitaris i 
recorrent cada dia una zona diferent de la vila.

-Veïns d’alguns carrers s’han organitzat per 
fer activitats diverses des dels balcons de les 
seves cases. Especialment actius han estat els 
dels carrers Pintor Fortuny, General Castaños i 
algunes zones del barri del Canal.

-L’Ajuntament es va sumar als 10 dies de 
dol oficial per les víctimes de la COVID-19. El 
dol es va establir entre el 27 de maig i el 6 de 
juny. Des del 30 de març, però, les banderes de 
l’Ajuntament han onejat a mig pal.

-L’Ajuntament ha editat una guia de mesures 
econòmiques impulsades contra la COVID-
19 que recull ajuts d’àmbit estatal, autonòmic 
i local. La guia es pot consultar en aquest 
enllaç: https://www.molinsderei.cat/wp-content/
uploads/2020/05/Guia-Recopilatori-mesures-
econ%C3%B2miques-Covid-19_definitiva.pdf.

-El consistori ha destinat fins a 600.000 € del 
superàvit del pressupost del 2019 per fer front a 
les primeres necessitats derivades de la crisi de 
la COVID-19.

-S’han fet neteges de caràcter extraordi-
nari per desinfectar la Llar d’Avis, el Mercat 
Municipal, la via pública i el mobiliari urbà de 
la vila.

-Les línies MB-1 i MB-2 del Molins Bus va 
reduir el servei al 50%. La línia MB3 ha seguit 
operant amb els mateixos horaris de sempre. 

-L’Ajuntament ha posat en funcionament un 
servei d’atenció telefònica i telemàtica per oferir 
assessorament en matèria d’habitatge. També 
s’ha atès telefònicament empreses, treballadors 
i aturats.

-El Govern municipal ha acordat un nou 
calendari fiscal que endarrereix i amplia el 
termini de pagament de les taxes i tributs muni-
cipals.

-L’Ajuntament va comprar 10 ordinadors 
i va facilitar 11 connexions a Internet, i Creu 
Roja va cedir tauletes i material escolar perquè 
els 16 alumnes detectats a la vila que no tenien 
ni ordinador ni connexió a Internet poguessin 
seguir les activitats escolars. 

-El 4 de maig es va posar en marxa el pro-
jecte XEL VIRTUAL (Xarxa Educativa Local) 
de manera telemàtica, un programa de caràcter 
preventiu que pretén millorar l’èxit escolar. El 
servei, ofert per la Fundació Pere Tarrés, té un 
cost de 15 € mensuals.

-Molins de Rei és un dels dotze municipis 
catalans de més de 10.000 habitants on més han 
empitjorat els índexs de segregació escolar. La 
Fundació Bofill, autora de l’estudi, alerta que la 
pandèmia augmentarà la segregació escolar.

-Pensant en la gent gran, l’Ajuntament ha 
posat en marxa un servei d’àpats a domicili. 
Més d’una quarantena de tècnics municipals 
han fet més d’11.000 trucades per oferir ajuda a 
gent gran que viu sola i que no gaudia fins ara 
del Servei d’Atenció Domiciliària ni teleassis-
tència.

-Les zones blaves i taronges d’aparcament 
han estat gratuïtes entre el 16 de març i el 8 de 
juny.

-Fins a nou avís, els divendres al vespre, dis-
sabtes i diumenges, tot el centre de la vila s’ha 
convertit en zona de vianants.

-La tasca voluntària de 41 persones ha per-
mès confeccionar i repartir de forma gratuïta 
3.500 mascaretes higièniques. L’Ajuntament 
ha aportat 700 € a l’empresa col·laboradora 
RobinHat, que ha estat la distribuïdora dels 
materials de confecció.

-L’Ajuntament ha activat un servei d’agents 
cívics per reforçar la conscienciació, prevenció 
i informació a comerços i vilatans.

-El 5 de maig es va posar en marxa el servei 
Respir per acompanyar menors amb discapa-
citat.

-El Consell d’Adolescents de Molins de Rei 
va reprendre l’activitat, de forma telemàtica el 
passat 21 de maig i el Consell d’Infants ho va 
fer el 29 de maig.

-Pensant en els infants que estaven en con-
finament, la Unió de Botiguers de Molins de 
Rei (Bot-Mol) i l’Ajuntament els van demanar 
que fessin dibuixos: uns, per penjar-los a les 
persianes dels establiments associats i els altres, 
juntament amb cartes i fotografies, per posar-los 
dins una càpsula del temps. 

-Bars i restaurants tindran una bonificació del 
75% en la taxa de terrasses del 2020.

-Bot-Mol, Ajuntament i Esquerra Republicana 
han fet diverses campanyes en format vídeo 
difós per les xarxes socials per fomentar la com-
pra en establiments de la vila. Els restauradors 
han fet el mateix demanant que no ens oblidem 
dels bars i restaurants del municipi.

-El 2 de juny, el Bot-Mol va posar en marxa 
un nou servei: comerç a domicili. Es tracta de 
repartir, a tot el terme de Molins de Rei, les 
comandes que reben els establiments associats. 

El coronavirus, anomenat oficialment COVID-19, va provocar 
que el govern espanyol decretés, el passat 14 de març, l’estat 
d’alarma pel qual obligava tota la població a confinar-se en els 

seus domicilis, es paralitzava tota activitat educativa, social i esporti-
va, i se suspenia pràcticament tota activitat laboral i econòmica. 

Des de llavors, des de l’àmbit estatal, autonòmic i local s’han anat 
aplicant diferents mesures per ajudar la població a superar la pandè-
mia i s’han proposat iniciatives ciutadanes, associatives i empresarials 
amb la mateixa finalitat.

En aquestes pàgines us oferim, en format de titulars, el que ha 
succeït a la vila aquests darrers tres mesos relacionat directament 
amb la pandèmia. Altres iniciatives estan més desenvolupades en 
aquesta mateixa edició de la revista. De ben segur, però, que ens 
haurem deixat coses. Si és així, demanem disculpes per l’oblit o el 
desconeixement. 

Totes aquestes informacions es poden trobar desenvolupades al 
web d’El Llaç: https://forumllac.wordpress.com
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-L’Associació de Venedors del Mercat 
Municipal ha fet campanyes per atraure clients. 
Des de l’inici de la pandèmia molts establi-
ments, de forma individual, s’han espavilat per 
seguir oferint servei als seus clients.

-Molins de Rei ha estat un dels municipis 
participants en “El Baix és Cultura”, el primer 
festival comarcal on-line que es va celebrar 
del 8 al 10 de maig amb més d’un centenar de 
propostes i una audiència propera a les 50.000 
persones.

-Després d’unes setmanes tancades, la 
Deixalleria Municipal va tornar a l’activitat el 
25 d’abril. Per fer ús del servei s’havia de dema-
nar cita prèvia.

-L’Ajuntament ha senyalitzat l’espai públic 
per garantir les mesures de distanciament social 
necessàries per combatre la crisi sanitària pro-
vocada per la COVID-19.

 
-El Servei Local de Català ha seguit impul-

sant les parelles lingüístiques, però en aquest cas 
de forma virtual.

-L’Escola de Música Julià Canals ofereix 
formació telemàtica al seu alumnat.

-Ràdio Molins de Rei ha participat a la cam-
panya #TreuLaRadioAlBalco. L’emissora local 
ha estat tancada als col·laboradors.

-Diferents indrets de la vila han aparegut 
plens de brutícia (guants de plàstic, mascare-
tes o efectes del botellón), sobretot a causa de 
l’incivisme de la gent i, en alguns casos, per la 
deixadesa de determinats establiments comer-
cials. 

-Renfe ha millorat la senyalització 
d’encaminament a 39 estacions de Rodalies de 
Barcelona, entre les quals la de Molins de Rei.

-Alguns clubs esportius que s’han vist obli-
gats a paralitzar la seva activitat podrien tenir 
dificultats per continuar.

-S’han cancel·lat les colònies d’infants 
sahrauís.

-El Club Mots i Més ha organitzat una lliga 
en línia d’Scrabble confinada.

-Personal del CAP (ambulatori) ha elaborat 
vídeos amb consells de salut.

 
-Agents rurals van abatre, el 28 d’abril, un 

porc senglar que estava desorientat en el nucli 
urbà, entre els barris de les Conserves i Riera 
Bonet. Altres vegades ja s’havien vist exem-
plars d’aquesta espècie pel municipi. L’ADF 
Puigmadrona-Olorda ha hagut d’atendre diver-
sos accidents en els quals s’hi ha vist implicat 
aquest tipus d’animal.

-En el mes d’abril, i com es fa cada prima-
vera i estiu, es van iniciar les campanyes per 
controlar mosquits, coloms i plagues.

-Mémora, l’empresa que gestiona el 
tanatori de la vila, ofereix un servei gratuït 
d’acompanyament al dol.

-Els investigadors molinencs Pilar Marco, 
Martí Català i Emma Padilla han difós i aportat 
els seus coneixements per combatre la pandè-
mia; les doctores Meritxell Obradors i Helena 
Castillo, i l’infermer Oriol Sabaté han donat tes-
timoni des de primera línia dels centres de salut. 

Ells són un petit exemple dels molts vilatans que 
aquests dies s’han deixat la pell i s’han jugat la 
vida per poder ajudar a curar les persones afec-
tades per la COVID-19.

-El molinenc Pep Salas és un dels 30 experts 
que el Govern de la Generalitat ha mobilitzat 
per fer l’estratègia postcoronavirus.

-A través de les ones de Ràdio Molins de Rei, 
i en col·laboració amb El Llaç, molinencs que 
viuen fora de la vila han aportat el seu testimoni 
de com passaven el confinament en els seus 
llocs de residència.

-La impremta on-line Exaprint, amb seu a 
Molins de Rei, ha desenvolupat una mascareta 
de paper d’un sol ús adaptada a les necessitats 
de protecció individual. N’ha fet 50.000 i les ha 
repartides gratuïtament a diferents institucions. 

-Un centenar de treballadors afectats pel 
tancament de les factories que l’empresa Nissan 
té a Catalunya es van manifestar el passat 29 
de  maig davant el concessionari que la marca 
té a la vila. 

Text:: Josep Fererr
Fotografies: Vicenç Joan Camps, 

Jordi Turró,  i cedies per l'Ajunament, 
Creu  Roja, Bot-Mol i Proteccio  Civil
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Eren dos quarts d’11 de la nit del passat 23 
de gener quan vaig rebre una trucada del cap 
d’Informatius de RAC1, en Joan Maria Morros. 
Em demanava que anés a l’aeroport a cercar 
una dona que arribava en un vol procedent 
de Xangai, suposadament amb símptomes de 
coronavirus. Com és habitual en aquests casos, 
era com anar a buscar una agulla en un paller. 
Al final, el vol procedia d’Àmsterdam, no vaig 
localitzar la senyora en qüestió i l’únic que 
vaig fer va ser angoixar els viatgers a qui anava 
interrogant. 

He de reconèixer que aquell dia va ser la 
primera vegada que sentia parlar en concret i de 
prop del coronavirus, aquest bitxo localitzat en 
una zona remota de la Xina, que ens quedava 
molt i molt lluny, però que s’ha acabat conver-
tint en maleït, en un autèntic malson per a molts 
i que ha girat la vida com a un mitjó a moltíssi-
ma gent, la meva família i jo mateix inclosos. 

L’ingrés a l’hospital
Seixanta-nou dies després d’aquesta trucada, 

en plena crisi sanitària per la pandèmia ano-
menada COVID-19, em trobava ingressat en el 
servei d’urgències de l’Hospital Moisès Broggi 
de Sant Joan Despí amb respiració assistida. 
Com a periodista, era al rovell de l’ou de la, 
segurament, notícia del segle. Genial! Com a 
malalt, en patia plenament les conseqüències 
i no s’hi valia badar: m’havia de concentrar a 
combatre el bitxo.

Tot va començar sis dies abans, el 26 de 
març. Al migdia em vaig haver d’enllitar perquè 
tenia febre, més de 39 graus. A partir d’aquell 
moment vaig deixar de ser persona. La meva 
esposa em va cuidar amb molta cura, mentre els 
meus fills veien com el pare s’anava debilitant 
de mica en mica, no tenia esma de jugar amb 
ells i no s’acabava de recuperar. A casa pen-
sàvem que era una simple grip, perquè l’únic 
símptoma que tenia, i que jo notava, era febre 
alta, diarrea i dolor per tot el cos, propi de la 
febrada. Al cinquè dia, però, vaig començar amb 
la tos seca i al sisè, a la tarda vam decidir, des-
prés d’una trucada prèvia als metges per infor-
mar del meu estat, apropar-me fins l’ambulatori 
que tinc davant de casa. Eren les 19 h; una 
hora després era a l’ambulatori de Sant Feliu 
de Llobregat per fer-me una radiografia dels 
pulmons i dues hores més tard ingressava en el 
servei d’urgències del Broggi.

Val a dir que tot i tenir més de 39 graus de 
febre vaig anar sol a tots els llocs, conduint jo 
el meu propi cotxe. En cap moment vaig pensar 
que pogués tenir la COVID-19, entre altres 
coses perquè a casa havíem seguit estrictament 
el confinament i des que van tancar els centres 
educatius, el 13 de març, no havíem sortit al 
carrer –només per llençar les escombraries cada 
dos-tres dies–, perquè les compres les fèiem per 
Internet. En entrar a l’hospital confiava que em 
visitarien, em donarien quatre pastilles i cap a 
casa. Incrèdul de mi! De seguida em van posar 
oxigen, em van començar a medicar i em van 
informar que, si ho autoritzava, em farien el 
tractament per combatre la COVID-19. M’ho 
vaig prendre amb molta filosofia i resignació, 
i em vaig posar, amb plena confiança, en mans 
dels metges i tot el personal sanitari, els nostres 
veritables àngels de la guarda. Ells i ningú més 
sabien el que havien de fer i com ajudar-me a 
fer fora el bitxo.

Em vaig passar tot un dia sencer –l’1 d’abril– 
en un box d’urgències esperant que em pogues-
sin donar un llit en una habitació. Havia de 
respirar amb oxigen, tot i que se’m permetia 

certa mobilitat. Així vaig poder comprovar que 
el servei estava saturat, que hi havia gent en 
llitera pels passadissos i que alguns ho estaven 
passant molt i molt malament. Era com un petit 
caos organitzat.

A la matinada em van passar a planta. Vaig 
tenir el “privilegi” d’estar tres dies i mig sol en 
una habitació doble, la número 156. Al tercer 
dia del meu ingrés em van treure l’oxigen i ja 
ho vaig veure d’una altra manera perquè em 
podia moure amb llibertat, encara que fos dins 
les quatre parets de l’habitació. La doctora que 
em portava em va comunicar que havia donat 
negatiu de COVID-19, però que per  ells era un 
fals negatiu. La segona prova que em van fer va 
confirmar el diagnòstic mèdic.  

Aïllat, l’únic contacte amb éssers humans que 
tenia era amb el personal sanitari, que m’atenien 
amb molta cura i tacte. Si ara els veiés, seria 
incapaç de reconeixe’ls –ja em dispensaran–, 

perquè per evitar contagis i, seguint les estrictes 
mesures de seguretat, anaven abillats com si  es 
tractés d’astronautes. Cada tarda, els metges 
trucaven a la meva dona per informar-la del 
meu estat de salut –gran servei aquest per a les 
famílies–, si bé, en el meu cas, sempre vaig tenir 
el telèfon mòbil a la mà i no vaig perdre el con-
tacte amb ningú. A més, no vaig deixar, cap dia, 
d’actualitzar la pàgina Facebook d’el Llaç ni 
d’enviar els meus “pesats” acudits i historietes a 
través del WhatsApp.

L’estada a l’hospital va ser plàcida, però 
alhora dura, sobretot en l’aspecte mental. Les 
nits, en la foscor i la soledat, es fan eternes i 
el cap va a mil. Mai vaig tenir sensació que la 
meva vida estigués en perill, tot i que en algun 
moment em vaig espantar en trobar a faltar 
l’escalf de la meva dona i els meus nens. Pensar 
que els podia no tornar a veure em va fer tron-
tollar alguna vegada. De fet, quan comunicava 
la meva situació, sobretot els més propers i 
estimats s’espantaven força. Em sentia com un 
bitxo estrany i en perill que lluitava per fer fora 
un altre bitxo que durant uns dies havia decidit 
fer parada i fonda en el meu cos.

La mort del company d’habitació
El moment més difícil a l’hospital va ser el 

dia que em van donar l’alta, el dimarts 7 d’abril, 

pels volts de les 18 h. Mentre m’estava vestint 
per anar cap a casa, en  Carlos, el meu company 
d’habitació dels dos darrers dies, moria. Ho 
feia a menys d’un metre de mi, separats només 
per un biombo. Tot i que gairebé no vam inter-
canviar paraula perquè ell estava força greu, la 
seva imatge no ha deixat d’acompanyar-me tots 
aquests dies. Veure la mort tant a prop, i més si 
li tens pànic, com és el meu cas, és duríssim i 
difícil de pair. 

Sense poder abraçar i besar els fills i la dona
Els meus dos fills, de 6 i 3 anys, en cap 

moment van saber que el pare estava a l’hospital. 
Aprofitant que fins a la pandèmia treballava de 
guia turístic, els vam dir que havia anat de viat-
ge amb un grup. En arribar a casa, de matinada, 
em vaig tancar durant dues eternes i llargues 
setmanes en una habitació que té bany inclòs. 
Quan els nens es van despertar i van saber que 
el pare ja era a casa, els va costar d’entendre 
que no em podien tocar ni petonejar, tot i que 
ens podíem veure i parlar a distància a través 
del passadís i del balcó. Ens va ajudar molt la 
nostra amiga Alícia, que viu a Suècia i, fent-
se passar per metgessa, els va gravar un àudio 
on els explicava que durant un temps no es 
podien apropar a mi. A la meva dona i a mi ens 
va sorprendre molt la seva reacció perquè van 
respectar estrictament les indicacions donades. 
Aquests dies de confinament, els infants ens han 
demostrat ser molt més madurs i tenir més seny 
que molts adults!

Ja era a casa, ja estava superant el coronavi-
rus, però no ho tenia tot. No podia apropar-me 
a la dona ni als fills, no els podia tocar, abraçar, 
besar... i aquest és també un altre procés de la 
malaltia molt feixuc d’assimilar i superar.

La recuperació
El dimecres 22 d’abril vaig sortir de la meva 

habitació i vaig poder començar a fer vida, 
entre cometes, normal. Semblava que acabava 
el malson, però no, encara no. La recuperació 
física i mental és molt i molt lenta i vaig trigar 
setmanes a estar bé del tot. Crec que necessitaré 
mesos a poder ser el mateix que era abans de la 
malaltia.

Des que vaig sortir de l’hospital he anat 
rebent trucades regulars dels metges del CAP per 
saber del meu estat de salut, però fins al moment 
d’escriure aquest article –primera setmana del 
mes de juny–, cap facultatiu m’ha tornat a visi-
tar. De fet, la prova del PCR, que és la que et fan 
ficant un bastonet per les dues fosses nasals i fa 
força mal, fins a provocar el plor, i que serveix 
per saber si encara ets portador del bitxo, no me 
la van fer fins al 25 de maig i me la van haver 
de repetir el 2 de juny. Va ser la mútua que em 
correspon com a treballador autònom i no pas 
la Seguretat Social qui me la va fer. És clar que 
són ells els que m’han de pagar el meu “sou” 
mentre estigui de baixa laboral, un cop pagada 
prèviament la pertinent quota d’autònom, que 
d’això l’Estat no se n’oblida.

Havent viscut en primera persona la COVID-
19, no puc tenir més que paraules d’elogi pel 
personal sanitari, però no acabo d’entendre com 
és que, un cop superada la quarantena, no et fan 
de seguida la prova per saber si el teu cos ja 
està net del tot. És aquí quan no puc deixar de 
pensar que a la nostra societat, malauradament, 
hi ha ciutadans de primera, de segona, de tercera 
i d’altres que ni existeixen per als nostres ulls, 
cor i ànima.

Josep Ferrer, director d’El Llaç

El coronavirus en primera persona



28
núm. 563-564 febrer - juny 2020

El que va ser cap de llis-
ta d’Esquerra Republicana 
(ERC) a les darreres elec-
cions municipals i por-
taveu de la formació a 
l’Ajuntament, Marcel 
López, ha renunciat a l’acta 
de regidor per motius per-
sonals.

En un missatge difós a 
les xarxes socials, López 
explica que abandona l’ac-
tivitat política activa “per 
atendre la meva prioritat 
més gran: la meva família, 
el meu fill”. A l’hora de 
fer balanç de l’any com a 
regidor assegura que en el 
projecte d’ERC Molins “hi 
he dipositat la meva con-

fiança i el meu granet de 
sorra” i està convençut que 
les propostes republicanes 
per la vila són “un projecte 
d’èxit i més endavant enca-
ra ho seran més”.

En un comunicat, l’Exe-
cutiva de la Secció Local 
d’ERC de Molins de Rei 
ha agraït la tasca fet per 
Marcel López “i la seva 
dedicació a la vila, i li desit-
gem el millor en aquesta 
nova etapa”. 

Laia Juarros, número 6 
de la candidatura republi-
cana a les darreres munici-
pals, ocuparà el lloc deixat 
per López. 

Redacció

L’activista cultural moli-
nenc Jordi Costa ha ini-
ciat el projecte anomenat 
“Postals per no Oblidar”. Es 
tracta d’una sèrie de postals 
que s’han editat en benefici 
de la Caixa de Solidaritat.

Les 12 postals del pro-
jecte són obra de Jordi 
Costa, en concret “dels 
últims moviments que hi 
ha hagut a casa nostra: 
Perpinyà, Camp Nou amb 
Tsunami Democràtic, 
Urquinaona, Aeroport, 
talls a la Meridiana...”, 
explica l’autor. Cada postal 
“va personalitzada amb 
l'adreça de tot@s els pre-
sos polítics, inclosos els 
dos nois marroquins que 
van ser detinguts a Girona 
i el noi de Madrid que 
també està tancat per les 
protestes arran de la sen-
tència de l'1 d'octubre”. 
En el projecte hi ha una 
tretzena postal, obra del 
fotoperiodista Jordi Borràs, 
que també col·labora en el 
projecte, amb la participa-
ció de l’actriu i escripto-

ra molinenca 
Estel Solé, que 
ha escrit un 
poema al darre-
re de la postal 
de Borràs.

En la difu-
sió de “Postals 
per no Oblidar” 
també hi 
col·laboren la 
meteoròloga i 
comunicadora 
Mònica Usart i 
l’activista Joan 
BonaNit, men-
tre que l'actriu 
Mercè Martínez i Joan 
Dausà posen veu al vídeo 
promocional que s’ha fet 
per donar a conèixer el pro-
jecte. A més a més, durant 
tres setmanes se sorteja-
ran tres llibres: un de Joan 
BonaNit, un d’Estel Solé i 
un altre de Jordi Borràs.

Segons explica Costa, 
“l'objectiu de les postals, 
a priori, és que la gent 
escrigui als presos i que 
no caiguin en l'oblit, tal 
com està passat actual-

ment, que entre una cosa 
i una altra, quasi no se'n 
parla d'ells”.

Si algú està interessat en 
aquest projecte i a adquirir 
les postals, ho pot fer a la 
botiga en línia www.pos-
talspernooblidar.cat.

El vídeo promocional 
es pot veure a l’adreça 
següent: 

h t t p s : / / y o u t u . b e /
V41ac5T18Is.

Redacció

Molins de Rei, amb una 
renda mitjana anual per 
habitant –últimes dades 
disponibles, del 2017– de 
14.652 euros, és el vuitè 
municipi de més de 20.000 
habitants amb la renda més 
alta de tot Catalunya i el 29è 
de l’Estat espanyol, segons 
dades de l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE). Amb 
les dades mitjanes de la 
renda del 2016, que a la vila 
eren de 14.161 euros, 491 
euros menys que el 2017, 
Molins de Rei ocupava el 
33è lloc estatal i el novè 
de Catalunya. Respecte a 
la renda del 2015, que era 
de 14.111 euros de mitja-
na per habitant, ocupava el 
28è lloc estatal i el sisè de 
Catalunya.

El rànquing català l’en-
capçala, igual que a les 
darreres edicions, la pobla-

ció veïna de Sant Cugat 
del Vallès, amb una renda 
mitjana de 19.591 euros 
anuals –la quarta ciutat de 
tot l’Estat espanyol amb 
la renda més alta–, segui-
da de Castelldefels, amb 
16.555 euros, i Sitges, amb 
16.143. La quarta posició 
en aquesta llista és per a 
Barcelona, amb 15.755 
euros; la segueixen Vilassar 
de Mar, amb 15.657 euros; 
el Masnou, amb 15.135 
euros, i Esplugues de 
Llobregat, amb 14.857 
euros. A continuació vindria 
Molins de Rei i per darrere 
de la vila, en els 10 primers 
llocs la segueixen Sant Joan 
Despí, amb 14.565 euros, i 
Cerdanyola del Vallès, amb 
14.326 euros anuals per 
habitant.

Redacció 

Una veïna de Molins de Rei, 
de 51 anys i nacionalitat 
paraguaiana, va morir el 
passat 25 de maig en ser 
atropellada per un tren en 
el pas a nivell de Sant Feliu 
de Llobregat, el que hi ha al 
costat de l’estació. La dona 
va ser traslladada amb vida 
a l’Hospital de Bellvitge, on 
va morir hores després en 
no poder superar les ferides 
provocades per l’impacte 
rebut.

En sengles comunicats a 
les xarxes socials, els ajun-
taments de Molins de Rei i 
Sant Feliu de Llobregat van 
lamentar la mort de la veïna 
de la vila. 

En els darrers 30 anys, en 
aquest pas a nivell han per-
dut la vida 29 persones. 

Redacció

El confinament ha provocat 
un increment de la pràctica 
esportiva a la vila, sobretot 
per l’entorn natural que ofe-
reix la serra de Collserola i 
el riu Llobregat. 

Un dels llocs més trans-
itats és l’entorn dels ponts 
de Can Baruta i la riera 
de Vallvidrera, emprat per 
molts per dirigir-se cap el 
camí del riu i cap a la zona 
de can Rabella i la Rierada.

Durant la setmana de 
l’11 al 17 de maig, l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua 
(ACA), a petició de l’Ajun-
tament, va retirar canyes, 
troncs i brutícia acumulada 
sota els tres ponts de Can 
Baruta i sota el pont de la 
B-23 i els voltants. 

“L’actuació es va fer 
per millorar la capacitat 
hidràulica de la riera de 
Vallvidrera, en previsió de 

properes pluges o tempestes 
estivals, i, alhora, per facili-
tar l’accés de pas de les per-
sones que vulguin gaudir 
del camí que, des del barri 
de la Granja, enfila cap al 
Parc Natural de la Serra de 
Collserola i cap a la riba 
fluvial del riu Llobregat”, 
segons es diu en un comu-
nicat de premsa de l’Ajun-
tament.

El següent pas hauria 
de ser netejar el berenador 
que hi ha al costat del riu 
en direcció al Papiol, un 
indret molt utilitzat per les 
famílies i que en el moment 
d’escriure aquesta ressenya 
estava molt abandonat, ja 
que ningú havia segat les 
herbes, que aquests darrers 
mesos han crescut i s’han 
estès a dojo. 

Josep Ferrer 

Molins de Rei és el vuitè 
municipi amb la renda 
més alta de tot Catalunya

El republicà Marcel López 
renuncia a l’acte de regidor 
per motius personals

Es millora l’entorn dels 
ponts de Can Baruta

Jordi Costa impulsa el projecte “Postals per no Oblidar”

Mor una 
molinenca en 
ser atropellada 
per un tren en 
el pas a nivell 
de Sant Feliu de 
Llobregat

Cedida per l'ACA
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Només 9 dels 36 munici-
pis de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) han 
aconseguit reciclar, com a 
mínim, el 50% dels resi-
dus, tal com marca la Unió 
Europea. Un d’aquests 
municipis és Molins de Rei, 
que, amb un 51%  l’any 
2019, s’ha situat per sobre 
de la mitjana metropolitana 
i a prop de l’objectiu global 
del 55% de recollida selec-
tiva. L’Ajuntament calcula 
que si es complís aquest 
darrer objectiu, les arques 
municipals estalviarien uns 
90.000€ anuals. 

Concretament, en el 
darrer any s’ha incremen-

tat un 42% el reciclatge 
d’envasos, un 12% la reco-
llida selectiva de fracció 
orgànica, un 11% la reco-
llida selectiva de roba, un 
5% la recollida selectiva de 
vidre i un 2% la recollida 
selectiva de paper.  

Amb l’augment de 
la recollida selectiva de 
l’orgànica s’ha aconseguit 
millorar l’eficiència a la 
planta de triatge d’envasos, 
situada al Polígon Industrial 
de la Riera del Molí, atès 
que aquesta matèria ja no 
arriba a la planta. Pel que fa 
a la Deixalleria municipal, 
s’ha aconseguit incrementar 
en un 6% el pes dels mate-

rials reutilitzables i un 23% 
el dels residus especials. En 
total, s’han gestionat 1.692 
tones durant el 2019. 

Amb les dades obtin-
gudes, l’Ajuntament de 
Molins de Rei es marca 
com a objectius futurs aug-
mentar la fracció orgàni-
ca de recollida selectiva, 
reduir els impropis (aquells 
residus no orgànics que es 
posen a l’orgànica equivo-
cadament), millorar la reco-
llida dels residus comercials 
i incrementar la recollida 
selectiva de roba. 

Redacció

Solidança, l’entitat encarre-
gada de gestionar els residus 
tèxtils al municipi, ha fet 
balanç dels resultats obtin-
guts aquest any passat. Al 
llarg del 2019 es van reco-
llir gairebé 123.000 quilos 
de roba, un 11% més que 
l’any anterior. Això suposa 
una mitjana de 5 quilos de 
roba a l’any per habitant, fet 

Molins de Rei ja ha posat 
en marxa el Pla Local 
d’Adaptació al Canvi 
Climàtic (PLACC), aprovat 
el passat mes de novembre, 
i ho ha fet amb una pri-
mera mesura: l’adaptació 
dels arbres de la vila. En 
concret, se n’han substi-
tuït un total de 36: 17, a 
l’avinguda de Caldes; 12, 
al carrer Molí; 3, al carrer 
Pere Calders i 4, al carrer 
Josep Cariteu. Les tasques 
de retirada d’arbres morts, 
reforma dels escorcells i 
plantacions dels nous arbres 

han suposat una inversió 
d’uns 15.000€. 

A banda d’aquesta actua-
ció, l’Ajuntament ha plan-
tat nou arbrat al barri de les 
Guardioles, que ja compta 
amb 271 arbres nous, i a la 
carretera, que després de les 
obres disposa de 64 nous 
arbres.

Crítiques veïnals 
a la lluita contra 
el canvi climàtic

La difusió d’aquesta 
notícia a les xarxes socials 
ha comportat moltes críti-

ques a l’equip de govern. 
Alguns veïns demanen que 
aquesta actuació es faci a 
tots els barris de la vila; 
s’han queixat que es vul-
gui lluitar contra el canvi 
climàtic i, per contra, es 
permeti malmetre l’entorn 
de Collserola amb la cons-
trucció d’una plataforma 
logística a la zona de can 
Rabella; o que els desplaça-
ments en vehicle per la vila 
siguin cada cop més llargs 
i feixucs i, per tant, es con-
tamini més ja que es gasta 
més combustible.           R.

Molins de Rei, entre els 9 municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona que més recicla

Més arbres per lluitar contra el canvi climàtic

La recollida de roba de segona 
mà augmenta a la vila un 11% 

que demostra que Molins de 
Rei segueix sent responsa-
ble tant social com mediam-
bientalment.  

L’aposta de l’entitat no 
és solament la reutilització i 
el reciclatge de la roba, sinó 
també la formació i l’oferta 
de llocs de treball per a per-
sones amb risc d’exclusió 
social, derivades de Serveis 
Socials de diferents ajun-
taments. Així, durant l’any 
passat, a Molins de Rei es 
van organitzar tres activi-
tats de sensibilització en un 
centre educatiu de la vila, 
tres persones van trobar 
feina a través del programa 
“Incorpora” i quatre més es 
van beneficiar de cursos for-
matius. 

Solidança disposa a Sant 
Just Desvern d’una planta 
de 4.000 metres quadrats 
amb capacitat per gestio-
nar 3.000 tones de residus 
tèxtils. Actualment, aquesta 
roba crea 40 llocs de treball 
per a persones en risc d’ex-
clusió social. 

Redacció
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En el marc de les activi-
tats de memòria demo-
cràtica organitzades per 
Comissions Obreres 
(CCOO) i la Fundació 
Cipriano García, durant la 
setmana del 13 al 21 de 
febrer, i amb col·laboració 
de l’Ajuntament de Molins 
de Rei, s’ha pogut veure en 
el vestíbul de la Federació 
Obrera una exposició ano-
menada “República. Valors 
republicans, valors de 
futur”. 

En l’acte d’inauguració 
de l’exposició, la doctora 
Paola Lo Cascio, professora 
d’Història Contemporània 
de la Universitat de 
Barcelona i comissària de 
la mostra, va oferir una 
interessant conferència 
que versà  sobre els valors 
republicans i l’experiència 
democràtica i modernit-
zadora de la II República 
Espanyola. Ressaltà, en la 
seva al·locució, les aporta-
cions innovadores i demo-
cràtiques d’aquest perío-
de, com el sufragi femení, 
l’escola pública laica i gra-
tuïta, els drets laborals, les 
reformes al camp i molts 
d’altres. Així mateix, insistí 
en la capacitat d’entesa i 
pacte a l’hora d’abordar la 
diversitat d’identitats, amb 
l’Estatut d’Autonomia, la 
Generalitat i el Parlament, 
i establint que les regions 
autònomes organitzes-
sin l’educació en la seva 
llengua. En l’ultima part 
de l’exposició, va qualifi-
car la Guerra Civil com 
un episodi de la Guerra 
Europea del segle XX, que 
començà el 1914 i acabà el 
1945, un episodi intermedi 
just en el moment d’auge 
del nazisme. En aques-
tes condicions d’inhibició 
dels països democràtics i 
d’intervencionisme de 
l’Eix (aliança internacional 
contra les democràcies), 
la República va sucumbir 
sota les bombes d’una nova 
estratègia militar anomena-
da “guerra total”.

L’acompanyaren a la 
mesa José Mª Romero, 
secretari general de CCOO 
del Baix Llobregat, i 
l’alcalde de la vila, Xavi 
Paz. L’un i l’altre van insistir 

a reconèixer el valor demo-
cràtic de la II República, 
com a font d’inspiració per 
al futur i com a vacuna 
per actuar preventivament 
davant del ressorgiment de 
nous feixismes, intoleràn-
cies i odis que fracturen 
i amenacen la convivència 
a escala global i també a 
Europa.

L’historiador molinenc 
Carles Martínez va fer 
d’introductor i guiatge dels 
diferents parlaments. En la 
seva intervenció va subrat-
llar el paper de la Federació 
Obrera i el de la classe tre-
balladora en l’obra republi-
cana local, així com el fet 
que les CCOO locals, en els 
últims anys de la dictadura, 
i en el marc de la lluita 
sindical clandestina, es van 
crear entre enlaces sindica-
les en el mateix edifici con-
fiscat pel règim dictatorial. 
També va fer referència al  
plafó elaborat per a l’ocasió 
sobre la República a Molins 
de Rei, en el qual es pot 
constatar el suport popular 
que rebé el republicanisme 
de caràcter social, repre-
sentat pels alcaldes electes 
per majories absolutes de la 
Federació Obrera: Ramon 
Canalias, el 1931, i Jaume 
Font, el 1934.

L’exposició té dos ves-
sants: d’una banda, és un 
recorregut per la història 
i pels valors que han dis-
tingit els règims republi-
cans, com la llibertat, la 
igualtat i la fraternitat; de 
l’altra, és un espai dedicat 
a la II República per ressal-
tar elements clau d’aquest 
període: la definició com 
una república de treballa-
dors i el reconeixement de 
les seves organitzacions 

sindicals i polítiques com 
un element important en la 
construcció de la democrà-
cia; els avenços en la igual-
tat entre dones i homes, 
amb el dret de vot feme-
ní com un aspecte essen-
cial en aquell moment, i 
l’aposta per l’educació 
pública democràtica i laica. 
I el reconeixement del 
caràcter plurinacional de 
l’Estat, amb l’establiment 
dels estatuts d’autonomia, 
com a Catalunya, que es 
va concretar amb l’Estatut 
del 1932.

Malauradament, aquest 
període democràtic va ser 
truncat de manera violen-
ta per la rebel·lió militar 
feixista que va comportar 
l’inici d’una guerra sag-
nant. La victòria franquista 
va abolir el regim repu-
blicà i va representar la 
ruptura absoluta amb un 
dels processos democratit-
zadors més importants de 
la història contemporània 
d’Espanya, de Catalunya i 
de Molins de Rei.

S’han organitzat visites 
escolars, especialment per 
als alumnes de batxillerat 
i quart d’ESO d’ambdós 
instituts de Molins de Rei 
i altres centres. Prèviament 
s’havia previst que les dates 
de l’exposició coincidissin, 
a efectes curriculars, amb 
les unitats que es treballen 
en la matèria d’Història 
i Ciències Socials. Els 
alumnes han pogut gaudir 
d’activitats d’aprenentatge 
i didàctiques dirigides per 
Carles Martínez i els pro-
fessors dels centres edu-
catius.

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

Redacció

Valors republicans, valors de futur
Cedida per l'ajuntament Dan Costa

Un dels edificis emble-
màtics de Molins 
de Rei, el conegut 
popularment com la 
Ferreteria Ustrell, 
situat a l’avinguda 
de Barcelona canto-
nada amb el passeig 
Pi i Margall, ha pas-
sat a la història. En 
les darreres setmanes 
s’ha procedit a enderro-
car-lo per fer-hi un bloc 
d’habitatges amb 17 pisos 
i diversos locals comercials 
en els baixos. 

Era un gran edifici que 
arquitectònicament no tenia 
un gran valor, però sí que 
va ser relativament impor-
tant a la vila a finals del 
segle XIX i principis del 
segle XX. Un dels elements 
característics de l’immoble 
eren les quatre columnes 
de fusta que van donar nom 
al Cafè de les Columnes i 
que s’han mantingut durant 
els anys en què l’edifici ha 
estat regentat per Ferreteria 
Ustrell.

Amb l’enderroc, les 
columnes van quedar al 
descobert en mig de la runa 
i molts veïns van demanar 
que es preservessin i no 
es destruïssin. El promotor 
de l’obra, de comú acord 
amb l’Ajuntament, ha deci-
dit restaurar-les i posar-les 
en el vestíbul d’entrada del 
nou edifici d’habitatges 
que es construirà en aquest 
indret.

Segons han explicat des 
d’MSM Arquitectes, redac-
tors del projecte del nou 
bloc de pisos, les quatre 
columnes de fusta tenien un 
basament de pedra que no 
s’havia vist perquè la base 
estava amagada, ja que el 
terra actual s’havia aixe-
cat del nivell. El que no 
es podrà recuperar són els 
capitells, “que eren de car-
tró i estaven molt mala-
ment”.

Les columnes s’han tras-
lladat a un taller per ser res-
taurades. “Com que tenen 

la mateixa alçada del 
vestíbul nou, el promo-
tor ha decidit col·locar-
les allà amb una placa 
que expliqui la seva histò-
ria”, indiquen des d’MSM 
Arquitectes. 

El Cafè de les Columnes
De l’edifici ara enderro-

cat en trobem referències 
des de l’any 1893 com el 
Cafè de les Columnes, el 
qual també va acollir en 
aquella època el naixement 
d’una agrupació de cantai-
res anomenada Associació 
Coral les Columnes.

Posteriorment, el dia 10 
d’abril de l’any 1904, en 
el seu local es va inau-
gurar oficialment l’entitat 
Fraternitat Republicana, 
que va comptar amb la pre-
sència, com a orador durant 
aquest acte inaugural, del 
diputat republicà Alejandro 
Lerroux.

A partir de l’any 1909 
també va incorporar, com 
a gran novetat, les sessi-
ons de cinema, motiu pel 
qual popularment també se 
l’anomenava Cinema de les 
Columnes. Sembla ser que 
la procedència del seu nom 
era deguda a l’existència 
d’unes boniques columnes 
centrals dins de la seva gran 
sala i finalment s’ha decidit 
conservar-les.

Aquest cafè va ser bas-
tant important a la seva 
època, ja que disposava 
de 18 taules de marbre on 
seure els clients, així com 
un gran mostrador i una 
taula de billar.

El seu propietari, 
Bartomeu Bonsoms, repu-
blicà fervorós, tot i que 
aleshores no estava ben vist, 
ell, tossut com era (d’aquí 
prové el nom de cal Banya), 
celebrava la diada de l’11 
de febrer (dia de la procla-
mació de la República) col-
locant dues grans banderes 
republicanes a la façana del 
cafè –una, a la banda del 
passeig i l’altra, a la banda 
de la carretera–, fins a l’any 
1912, quan va morir.

Vicenç Joan Camps

S’enderroca l’edifici 
de la Ferreteria Ustrell 
per fer-hi un bloc de pisos

Viçens Joan Camps



32
núm. 563-564 febrer - juny 2020

El grup municipal de la 
CUP s’ha mostrat “indig-
nat” perquè la lectura, el 
passat 6 de febrer, del mani-
fest institucional, en el qual 
es condemnava l’assassinat 
de la mare d’una alumna 
de l’Escola Virolai, la fes 
l’alcalde de la vila, Xavi 
Paz. 

Els cupaires consideren 
“lamentable” que “un home”, 
en aquest cas l’alcalde, 
n’hagi estat el protagonista. 
“La violència masclista la 
pateixen les dones i són elles 
les que han d’estar al cap-
davant d’aquesta lluita. Els 
homes poden acompanyar-
les, però en cap cas lide-
rar-ho. Malauradament, els 
homes ja tenen molts altres 
àmbits de la vida per fer-
ho”, afirma la CUP en un 
comunicat.                                                 

Redacció

La CUP vol que 
els manifestos 
institucionals 
contra la 
violència 
masclista els 
llegeixin dones
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La Plataforma de Transport 
Públic (PTP) del Baix 
Llobregat i la Plataforma 
d’Usuaris i Usuàries del 
Transport Públic de Molins 
de Rei han fet públic el seu 
neguit pels compromisos 
adquirits per les autoritats 
responsables del transport 
públic i les infraestructures 
amb els municipis metropo-
litans que s’han incorporat 
a la zona 1 i que paguen 
el tribut metropolità (TM), 
com és el cas ara de Molins 
de Rei. Les plataformes 
consideren que “és de justí-
cia treballar ràpidament per 
garantir un nivell de servei 
metropolità similar a tots 
els nivells amb els altres 
municipis metropolitans i, 
en especial, pel que fa al 

transport públic”, segons 
es diu en un comunicat de 
premsa.

És per aquest motiu 
que exigeixen millores 
en el transport públic. En 
primer lloc, reclamen que 
s’unifiqui la tarifació social, 
sense cap discriminació per 
raó d’edat, municipi de resi-
dència, discapacitat o tipus 
de transport. També dema-
nen que es compleixin els 
plans d’infraestructures del 
2001-10 i del 2011-20, que 
incorporaven l’arribada del 
Trambaix a Molins de Rei 
abans de l’any 2028. Entre 
les seves demandes, també 
hi ha la realització imme-
diata del carril bus-VAO 
a la B23, ja que permetria 
la creació de noves línies 

de Bus-Exprés i la millo-
ra en el temps d’accés a 
Barcelona per la Diagonal, 
així com la millora del 
bus urbà i interurbà, amb 
més freqüències, millora 
de parades i informació, la 
integració dels serveis de 
bus interurbà a l’app AMB 
Mobilitat i la creació dels 
servei d’autobús a la carta 
per als barris de muntanya. 

Redacció

La PTP reclama millores en el transport 
públic després del cobrament del nou tribut 

Molins de Rei tindrà en pocs 
mesos un nou supermercat: 
en aquest cas, de la cadena 
Aldi. L’establiment tindrà 
1.200 metres quadrats de 
superfície amb un aparca-
ment situat a la planta 1 i 
no pas a peu de carrer com 
estava previst inicialment.  

Ocuparà el solar situ-

at entre el supermercat 
Mercadona i la Clínica, en 
el barri de la Granja. Fins 
ara, aquest terreny es feia 
servir com a aparcament en 
superfície. Les obres van 
començar el passat 2 de 
juny.

Vicenç Joan Camps

L’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB), a través 
dels fons FEDER de la Unió 
Europea, aportarà el 50% 
del poc més d’1,7 milions 
d’euros que ha de costar la 
rehabilitació de l’anomenat 
mòdul C de l’edifici Ferrer 
i Mora. En concret, la plan-
ta baixa es destinarà a un 
espai expositiu, mentre que 
les plantes superiors seran 
espais polivalents comple-
mentaris a l’activitat de la 
Biblioteca el Molí. 

El projecte bàsic ha estat 
redactat per l’arquitecte 
Antonio Montes Gil, del 
Servei de Projectes i Obres 
de l’AMB, el mateix que 
va rehabilitar l’espai ocu-
pat per la Biblioteca. El 
pressupost bàsic de la inter-
venció, amb l’IVA inclòs, 
és d’1.733.809,04 euros. 
L’obra serà finançada al 
50% per l’Ajuntament de la 
vila, mentre que l’altre 50 
% serà aportat per l’AMB 
mitjançant la inclusió del 
projecte en el Programa 

operatiu FEDER 2014-
2020 de Catalunya.

La intenció inicial, abans 
del Decret de l’estat d’alarma, 
era que durant aquest 2020 es 
pogués redactar el projecte 
definitiu i licitar les obres per 
part de l’AMB, de manera 
que els treballs, que tindrien 
una durada aproximada d’un 
any, poguessin començar 
durant el segon semestre del 
2021. Ara, lògicament tot el 
procés s’ha endarrerit uns 
mesos.

La reforma de l'antiga   
fàbrica Ferrer i Mora és un 
dels projectes seleccionats 
en el Programa de foment 
del patrimoni cultural i 
industrial de l’AMB i té per 
objectiu rehabilitar diver-
sos edificis i béns d’interès 
històric per donar-los un 
ús públic i potenciar-ne 
l’impacte turístic.

La rehabilitació de la 
Biblioteca el Molí, 

finalista dels premis FAD
La Biblioteca el Molí 

és una de les 11 obres 
finalistes en la catego-
ria d’Arquitectura de la 
62a edició dels Premis 
del Foment de les Arts i 
del Disseny, FAD 2020. 
Aquests premis, concedits 
per l’associació ARQUIN-
FAD del Foment de les Arts 
i del Disseny i creats, l’any 
1958, per retre un reco-
neixement a l’arquitectura 
contemporània, tenen un 
caràcter anual.

De la Biblioteca el Molí, 
el jurat ha valorat la capaci-
tat d’absorbir les potencia-
litats dels espais de l’edifici 
existent i com ha adaptat 
les seves estratègies arqui-
tectòniques, el seu to i el 
seu llenguatge a les dife-
rents situacions.

En aquesta edició dels 
Premis FAD s’han presen-
tat un total de 597 obres en 
les diferents categories.

Josep Ferrer

L’Àrea Metropolitana es compromet 
a finançar la meitat del cost de la 
rehabilitació pendent de l’edifici del Molí

El Banc de Sang i Teixits 
va visitar Molins de Rei els 
dies 4, 5 i 6 de maig per tal 
de recollir les donacions de 
sang que volguessin fer els 
vilatans.

En plena pandèmia, i 
respectant les estrictes nor-

mes de seguretat, fins a 334 
persones es van acostar fins 
al Poliesportiu Municipal, 
on es va instal·lar l’equip, 
per donar sang. Del total de 
donants, 46 ho van fer per 
primera vegada.

Redacció

Més de 300 molinencs donen 
sang en ple confinament

Construcció d’un nou 
supermercat a la vila

En el Ple del mes de febrer, 
l’Ajuntament va aprovar, 
amb l’única abstenció de 
Ciutadans, una moció en 
contra de l’aplicació del 
PIN parental “proposada 
per un partit feixista com 
és VOX”, perquè “vulne-
ra els drets dels infants”, 

segons afirma la CUP en un 
comunicat de premsa.

Els cupaires consideren 
que “el model educatiu 
públic ha de ser i és lliure, 
inclusiu, divers i plural per 
fomentar la cohesió social 
i la diversitat de gènere, 
racial o sexual” i que les 

famílies ja estan deguda-
ment informades sobre 
l’educació dels seus fills a 
través dels diversos orga-
nismes educatius dels quals 
està dotat l’ensenyament a 
Catalunya. 

Redacció

La CUP en contra del PIN parental

Vicenç Joan Camps
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El grup municipal de la CUP 
ha criticat la lentitud en la 
tramitació del Pla especial 
de protecció del patrimoni 
històric i arquitectònic de 
Molins (el PEPHA), que 
després de tres anys encara 
no s’ha aprovat definitiva-
ment.

Segons els cupaires, 
en els darrers sis mesos 
s’han atorgat 14 llicències 
d’obres majors “que han 
afectat edificis que haurien 

d’estar protegits segons el 
catàleg”. “Els governs que 
Molins de Rei ha tingut 
durant els últims 40 anys 
han obviat que molt patri-
moni dels nostres carrers 
s’ha deixat tirar a terra per 
construir blocs de pisos, i 
Molins de Rei ha perdut 
parts molt importants de 
la seva memòria. Que no 
passi més!”, afirmen en un 
comunicat de premsa.

Redacció

La CUP vol que s’acceleri 
la tramitació del Pla de 
protecció de patrimoni

La seu de la Fundació 
Agrària va acollir, un any 
més, les Jornades Tècniques 
Agràries de la Fira, que 
enguany van posar l’accent 
en les noves eines i la 
maquinària de petit format 
que s’utilitzen en finques 
de conreu mitjanes i petites, 
les més habituals a la vila i 
el seu entorn més proper.  

La trobada també va 
servir per posar en valor 
les agrupacions de defensa 
forestal, entitats privades 
sense ànim de lucre que 

reuneixen agricultors que 
volen col·laborar amb les 
administracions per lluitar 
de manera col·lectiva con-
tra les plagues. 

La jornada pràctica es va 
desenvolupar als terrenys 
de Can Fisas, on es va cele-
brar el tradicional esmorzar 
i on es va fer una demostra-
ció de camp amb les eines 
i la maquinària per contro-
lar mecànicament l’herba 
en els conreus agrícoles. 
L’objectiu de les Jornades 
Tècniques Agràries és que 
experts en agricultura com-
parteixin els seus coneixe-
ments i experiències amb 
la pagesia de la vila i de 
municipis veïns. 

Redacció

Durant unes quantes setma-
nes, el rellotge del campanar 
de l’església parroquial de Sant 
Miquel no ha marcat l’hora. El 
motiu: s’havia quedat sense les 
busques. 

En el manteniment que es 
fa cada any del funcionament 
del rellotge, l’empresa encar-
regada, Rellotgeria Industrial i 
Urbana, es va adonar que hi 
havia una diferència horària real 
d’uns vint minuts. A més, en 
anar a comprovar el joc de les 
busques indicadores, “veiem 
que la busca dels minuts fa 
un salt, de cop, de més de vint 
minuts; és a dir, en l’espai 
d’un minut en fa vint”, segons 
indica Bartomeu Rocabert, res-
ponsable de l’empresa.  Vist el 
salt tan gran que feia la busca 
i davant la possibilitat que 
“pogués desprendre’s de l’eix i 
caure al carrer, de manera que 
podia ocasionar algun dany 
més gran”, es va optar per des-
muntar les busques i reparar-les 
en el taller del rellotger.

Redacció

La nova maquinària i el 
control de plagues centren les 
activitats agrícoles de la Fira

Les busques del campanar s’han 
reparat davant del perill que caiguin

El restaurant L'Àpat de Molins de Rei distingit com 
un dels 10 millors establiments de la comarca

El restaurant molinenc 
L’Àpat, ubicat al carrer 
Carril, s’ha situat en la sete-
na posició en la primera 
edició de la Guia Els 50 
millors restaurants del Baix 
Llobregat i l’Hospitalet, 
editada per l’Associació 
de Gastronomia i Turisme. 
L’Àpat ofereix una cuina 
catalana de mercat, espe-
cialitzada en plats de tem-
porada. L’establiment 
culinari també apareix a 

la Guia Michelin com a 
proposta recomanada i es 
destaca el seu “aire rústic i 
ben portat entre germans” 
i els seus “plats exquisida-
ment preparats, com el seu 
clàssic saltejat de cigrons 
d’Astorga, amb alls i boti-
farra”. 

La guia reuneix 50 res-
taurants que ofereixen pro-
postes gastronòmiques que 
tenen com a referència els 
productes de proximitat i 

els seus productors. El pro-
jecte, a més, vol escapar de 
propostes elitistes i aposta 
per una cuina arrelada al 
territori, que sigui accessi-
ble a totes les butxaques. 
És fruit de dos anys de 
treball, durant els quals 
deu persones provinents de 
diferents àmbits han visitat 
restaurants de més de 20 
ciutats del Baix Llobregat i 
l’Hospitalet.               

 Redacció

La CUP ha demanat 
a l’IMPSOL, organis-
me públic de l’`Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
(AMB), que construeixin 
pisos de lloguer socials a la 
parcel·la de les Guardioles, 
on ha començat la construc-
ció d’un bloc d’habitatges. 

En cas que els pisos no 
siguin “100% de lloguer 
social, amb lloguers que no 
superin el 30% del sou de 
les persones, no es poden 
considerar un benefici per 
a la majoria”, els cupai-
res no volen que Molins 
de Rei renunciï a cobrar 
els 145.000 euros corres-
ponents a l’impost de cons-
truccions, una quantitat que 
l’equip de govern volia 

reduir en un 95%. 
Aquesta bonificació, 

que s’havia d’aprovar en 
el Ple de la corporació del 
mes de febrer, va quedar 
ajornada a l’espera “que 
l’IMPSOL confirmi el 

seu model d’habitatge per 
poder exigir que els faci 
finalment de lloguer social, 
no de venda”, segons es diu 
en un comunicat de premsa 
de la CUP. 

Redacció

El grup de teatre molinenc 
Filagarsa continua acumu-
lant guardons. El seu darrer 
muntatge, El Gran Somni, 
ha guanyat la 23a edició del 
Concurs de Teatre Català 
a Gràcia, organitzat pel 
Centre de Gràcia.

En concret, Filagarsa 
ha rebut cinc primers 
premis: Grup, Direcció 
(Ermenegild Siñol), Actriu 
de Repartiment (Mercè 
Álvarez), Vestuari i 
Escenografia, Il·luminació 
i Efectes.

La pandèmia ha fet que 
en aquesta edició del veterà 
concurs teatral del barri bar-
celoní de Gràcia només hi 
poguessin participar quatre 
dels vuit grups previstos.

Redacció

Filagarsa guanya el 
Concurs de Teatre de Gràcia

La CUP vol que l’IMPSOL construeixi 
habitatges de lloguer a les Guardioles

Vicenç Joan Camps

Joan Caimel
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Dins dels actes de la Fira 
de la Candelera 2020, vam 
poder veure a La Peni l’obra 
teatral Un home amb ulleres 
de pasta.

Tot l’equip d’Impuls 
Teatre, actors i tècnics, 
està molt bé, però si el que 
l’autor  volia fer palès és 
parlar-nos de com les perso-
nes ambicioses i sense talent 
assoleixen l’éxit, mentre 
que d’altres més valuoses 
resten en l’anonimat, ha 
traçat malament el camí. 
Les primeres escenes són 
simpàtiques i es veuen ben 
naturals; el personatge de 
Marcos –l’home amb ulle-
res de pasta– de seguida 
es fa antipàtic, encara que 
les situacions no deixen 
de tenir una certa gràcia. 
Tammateix, crec que el fet 
que el personatge parli en 
castellà és una mica ten-
denciós.

La història comença com 
una bona relació entre amics 
disposats a ajudar l’Aina, 
amb problemes de parella, 
tot i que, més endavant, 
ens adonarem que ningú 
té una perfecta vida amo-
rosa –retrets per la feina, 
per la insatisfacció, per 
l’encaparrament de tenir 
fills– i les situacions són 
força actuals i ben trobades. 

Però quan es produeix el 
canvi de comèdia lleuge-
ra a història criminal, això 
ja no s’aguanta per enlloc. 
Crec que no tot s’hi val 
per sorprendre l’espectador 
i l’obra, que podria haver 
tingut un seguit de situa-
cions simpàtiques, on posar 
en evidència l’impostor o 
ridiculitzar les persones, el 
criteri de les quals és adap-
tar-se al criteri d’aquells 
que tenen éxit, que estan 
de moda o que surten als 
mitjans audiovisuals.

Resumint, em fa l’efecte 
que embolicar vides sen-
zilles –dependenta de lli-
breria, treballadora de 
l’Ajuntament– i els seus 
problemes sentimen-
tals amb reflexions sobre 
l’èxit artístic, barrejat amb 
escenes criminals, no duu 
enlloc. I la meva opinió no 
canvia en saber que l’autor, 
Jordi Casanovas, ha estat 
multipremiat (10 premis), 
ha escrit gairebé una tren-
tena d’obres i que aquesta 
que ens ocupa va rebre el 
premi de la crítica teatral a 
l’obra revelació 2006/07 i 
el Premi de la Crítica Serra 
d’Or al millor text teatral 
de 2006.

Lluïsa Gutiérrez

Ja fa dos anys que el Cine 
Club Hal 2002 va anun-
ciar que plegava, després 
de 16 anys d’activitat. El 
principal motiu va ser el 
canvi de format en les pro-
jeccions, ja que el pas al 
cinema digital els suposava 
una inversió del tot inas-
sumible. Això, sumat a la 
davallada de socis (dels 
prop de noranta el 2007 
a menys d’una vintena el 
2018) i de públic, va acabar 
d’aturar indefinidament la 
seva activitat. Ara, dos anys 
després, el Cineclub ressor-
geix i ho fa de la mà de La 
Peni. Ambdues entitats han 
signat un conveni per recu-
perar l’activitat cinèfila a la 
vila i ho han fet per la porta 

gran, amb dues pel·lícules 
premiades: la japonesa 
Parásitos (guardonada amb 
4 premis Oscar: a la millor 
Direcció, Guió, Pel·lícula i 
Pel·lícula de parla no angle-
sa) i l’espanyola La hija de 
un ladrón (premi Goya a la 
millor Direcció Novella). 

La programació or-
dinària serà quinzenal i 
els dies de projecció seran 
els divendres al vespre. 
En aquesta nova etapa 
es vol seguir programant 
pel·lícules d’actualitat, així 
com recuperar algun clàs-
sic. En aquest sentit, les 
projeccions seran en versió 
original subtitulada i, sem-
pre que sigui possible, la 
subtitulació serà en català. 

Amb aquest conveni, el 
Cine Club Hal 2002 i La 
Peni consoliden la relació 
que mantenien amb la pro-
gramació conjunta del Cine 
a la Fresca o la partici-
pació en l’organització de 
la mostra de curtmetratges 
Kurtinstant. A partir d’ara 
també col·laboraran en 
l’organització d’altres acti-
vitats extraordinàries que 
girin al voltant del cinema. 

La tercera sessió serà el 
3 d’abril, amb la projecció 
de Sorry we missed, Premi 
del Públic al Millor Film 
Europeu al Festival de San 
Sebastián.          

 Redacció

Impuls Teatre representa 
Un home amb ulleres de pasta

El Cineclub torna a La Peni 
amb una programació quinzenal

L’Orfeó Català va ofe-
rir un concert inclòs en el 
seu projecte Xarxa Coral, 
el dissabte 7 de març, al 
Foment Cultural i Artístic, 
amb notable assistència 
de públic. L’obra cabdal 
d’aquest concert va ser el 
Rèquiem, de Gabriel Fauré, 
i va ser complementat amb 
obres d’Eduard Toldrà i 
d’Albert Guinovart. Tot 
seguit, l’Orfeó Català i 
Quòdlibet, conjuntament, 
van interpretar una altra 
obra d’Albert Guinovart 
i una de Xavier García 
Cardona, director de QGC. 
Va cloure l’acte El cant de 
la senyera, amb la partici-
pació del públic.

El projecte Xarxa Coral, 
de l’Orfeó Català, va sor-
gir per potenciar vincles i 
una relació més estreta amb 
altres cors de Catalunya, 
tot realçant el gran tre-
ball, coral i de país que 
s’està desenvolupant des 
de fa anys. És en l’àm-
bit d’aquest projecte que 
es van celebrar concerts a 
Solsona, Molins de Rei i al 

Palau de la Música Catalana 
amb la participació de l’Or-
feó Català, l’Orfeó Nova 
Solsona i Quòdlibet Grup 
Coral.

Després que l’Orfeó 
Català hagués actuat a 
Solsona i a Molins de Rei, 
el diumenge 8 de març va 
tenir lloc un tercer con-
cert, al Palau de la Música 
Catalana, amb la participa-
ció dels tres cors. Quòdlibet 
Grup Coral va obrir la 
diada oferint Nocturnos de 
la ventana, de Francesc 
Vila, amb acompanyament 
de piano. Seguiren Els con-
trabandistes, del composi-
tor molinenc Francesc Civil 
i una selecció de Ressons 
de l’Al-Àndalus, de Josep 
Lluís Guzmán, en aquest 
cas acompanyats d’un con-
junt instrumental.

A continuació va actuar 
l’Orfeó Nova Solsona, amb 
un repertori molt variat, i 
seguidament tingué lloc 
la intervenció de l’Orfeó 
Català. Per cloure el con-
cert, s’ajuntaren dalt de 
l’escenari els tres cors i 

antics cantaires de l’Orfeó 
per interpretar tres cants 
comuns, probablement el 
moment culminant de la 
diada i que dona sentit al 
Xarxa Coral, símbol de 
cooperació i germanor entre 
entitats. Aquestes obres van 
ser dirigides per cadascun 
dels directors i es va acabar 

el concert amb El cant de 
la senyera.

No cal dir que l’elecció 
de Quòdlibet per partici-
par en l’edició del 2020 de 
Xarxa Coral i el fet de can-
tar al Palau de la Música 
Catalana ha estat una fita 
important en els quasi qua-
ranta anys d’història. Va ser 

especialment entranyable la 
retrobada de cantaires de 
Quòdlibet amb qui va ser-
ne director el curs 2007-
2008, en Pablo Larraz, que 
ara és al capdavant de l’Or-
feó Català. 

Quòdlibet Grup Coral

Quòdlibet Grup Coral al Palau de la Música. L’Orfeó Català a Molins de Rei
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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

Els Premis Clic de Fotografia Vila de Molins de Rei, 
que enguany han arribat a la 22a edició, ja tenen guan-
yadors en les quatre modalitats de concurs. 

En la modalitat de “Molins de Rei”, la guanyadora 
ha estat Yolanda Luque Ledesma, amb la fotografia 
Paseo por la Granja, mentre que l’accèssit ha estat per 
a Andreu Noguero Cazorla, amb La font.

En la modalitat “Esports de Muntanya i Aventura”, 
el guanyador ha estat Santi Viladrich, amb l’obra 
ST2, mentre que l’accèssit se l’ha endut Luis Leandro 
Serrano, amb Dunas.

En la modalitat “Lliure”, el guanyador ha estat 
Diego Pedra Benzal, amb la fotografia Paseando entre 
muertos, i l’accèssit ha estat per a José Ramon Luna de 
la Ossa, amb Natura 1.

I en la modalitat “Biblioteca el Molí”, per a la qual 
només es concedia un primer premi, el guanyador ha 
estat José Reyes Belzunce, amb El cuadro.

Tots els guanyadors han rebut un premi en metàl·lic 
de 500 euros, mentre que els accèssits han estan premi-
ats amb 230 euros.

Redacció

Yolanda Luque, Santi Viladrich, José Reyes i 
Diego Pedra, premiats en els Premis Clic de Fotografia
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Durant el mes de gener, a la parròquia de Sant Miquel 
Arcàngel de la nostra vila es van celebrar 3 batejos i 
la cerimònia religiosa de 15 exèquies. Durant el mes 
de febrer va tenir lloc la cerimònia religiosa d’11 
exèquies.
A causa de la pandèmia del coronavirus, SARS-CoV-2, 
els actes de culte públic van quedar suspesos. Algunes 
exèquies es van fer amb acompanyament al mateix 
cementiri. Aquestes que detallem són les registrades 
per la Parròquia.

Gener
Batejos

Dia 11: Emma Funes Subirà
Dia 12: Marc Escarís Moreno
Dia 25: Chloe -Aramí Sosa Coling

Exèquies
Església de Sant Miquel

Dia 4: Maria del Carmen Giménez Velasco, de 84 anys
Dia 5: Montserrat Comajuncosas Pujol, de 96 anys
Dia 28: Carmen Saldaña Vilches, de 91 anys

Capella del Tanatori
Dia 4: Antonia Hernández Terrón, de 88 anys
Dia 7: Juan Luis Clemente Clemente, de 53 anys
Dia 8: Juan Campos Campos, de 72 anys
Dia 12: Juan Fuertes Rodríguez, de 73 anys; 
            Balbina Pi Gracia, de 84 anys; 
            Raimundo Ortega de la Torre, de 90 anys; 
            Manuel Fernández Morales, de 81 anys
Dia 19: Carlos Sospedra Sánchez, de 60 anys
Dia 22: Octavi Pascal Dachs, de 87 anys
Dia 24: Manuel Caballero Romero, de 71 anys
Dia 26: Bautista Peris Piñol, de 71 anys
Dia 26: Juan González González, de 88 anys

Febrer
Església de Sant Miquel

Dia 15: José Mora Ruiz, de 84 anys

Dia 20: Josefa Suñé Piñol, de 88 anys

Capella del Tanatori
Dia 4: Ramon Besé Colomina, de 60 anys
Dia 6: Josep Juliá Ventura, de 84 anys
Dia 7: Emiliano Esteban Sánchez, de 88 anys; 
           Assumpció Barbeta Camprubí, de 98 anys
Dia 14: Fernando Pedrosa Sánchez, de 71 anys
Dia 19: Diego Miguel Navarro Cabes, de 78 anys
Dia 20: Francisco Ros Nicolás, de 87 anys
Dia 21: Josep Casanova Mestre, de 79 anys
Dia 24: Miguel Mariano Salvador, de 86 anys

Mesos de març, abril i maig
Església de Sant Miquel

Dia 11 de març: Encarna Gómez Hidalgo, de 76 anys-
Dia 29 de maig: Manel Branco Moreira, de 80 anys

Capella del Tanatori
Dia 23 de maig: Manel Morales Haro, de 86 anys
Dia 25 de maig: Maria Cosi Mansa, de 96 anys; 
                         Josefa Torres Chaparro, de 90 anys
Dia 26 de maig: Dolores Alba Serbete, de 93 anys

Estadística anual 
de l`any 2019

Al llarg de tot l’any 2019, a les parròquies de Molins 
de Rei es van celebrar 45 batejos per a 23 nens i 22 
nenes. Els noms més posats als nens van ser JOSEP (3) 
i a les nenes, MARTINA (3). També es van celebrar 7 
matrimonis i la cerimònia religiosa de 126 exèquies: 66 
homes i 60 dones.

Secció elaborada per Josep Artés i Martí       
 

Estadística parroquial dels mesos de gener a maig de 2020

En el ple telemàtic de 
l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) celebrat 
el passat 28 de maig es 
va aprovar una moció per 
impulsar l’empadronament 
de totes les persones resi-
dents als municipis metro-
politans, independentment 
de si tenen llar o no, per 
garantir-los l’accés als ser-
veis municipals.

Aquesta moció vol 
facilitar que la part més 
vulnerable de la ciutada-
nia (persones sense llar o 
sense documentació) pugui 
empadronar-se al munici-
pi on viu, ja que aquesta 
acció és, tal com assenyalen 
els membres de la campan-
ya Padró Són Drets (Càritas, 
l’Institut de Drets Humans 
de Catalunya, l’Acord 
Ciutadà per una Barcelona 
Inclusiva i el Consell 
Municipal d’Immigració 

de Barcelona, entre 
d’altres), la porta d’accés i 
garantia als drets socials de 
tota la ciutadania.

La legislació sobre la 
gestió del padró munici-
pal, de compliment obligat 
per a tots els municipis de 
l’Estat espanyol, especifica 
que “el padró ha de reflectir 
el domicili on realment viu 
cada veí” i afegeix que “els 
infrahabitatges, i fins i tot 
l’absència total de sos-
tre, poden i han de figurar 
com a domicilis vàlids al 
padró”.

Com que l’AMB té entre 
les seves missions vetllar 
per la inclusió social i llui-
tar contra la vulnerabili-
tat social i econòmica, en 
aquesta moció es demana 
que el padró de cada muni-
cipi reflecteixi la realitat 
total dels seus veïns per 
garantir amb millors con-

dicions d’igualtat l’accés al 
conjunt dels serveis muni-
cipals.

En col·laboració amb 
els ajuntaments metropoli-
tans, l’AMB oferirà infor-
mació sobre les diferents 
formes d’empadronament 
(empadronament ordina-
ri, empadronament sense 
domicili fix i empadrona-
ment amb comprovació 
de domicili) i facilitarà als 
municipis una guia sobre 
procediments, documenta-
ció explicativa i informació 
de les diverses modalitats 
de padró.

Redacció

El fabricant de motos elèctri-
ques Silence, que té la seva 
seu general a Molins de Rei, 
estrenarà una nova planta de 
fabricació de motos a Sant 
Boi de Llobregat ja que les 
actuals instal·lacions, situa-
des en el polígon industrial 
El Pla, han quedat petites 
per absorbir tota la produc-
ció.

A Sant Boi de Llobregat 
s’instal·larà la cadena de 
muntatge de les motos men-
tre que a la planta de Molins 
de Rei es muntaran les bate-
ries i es mantindrà el centre 
d’I+D i les oficines centrals 
de l’empresa.

Redacció

L’Ajuntament disposa d’un 
nou web 4.0 més orientat a 
les necessitats de la ciuta-
dania amb un nou disseny 
i millors usos. Incorpora 
més informació que el 
web anterior i noves fun-
cionalitats. Per exemple, 
permet demanar cita prè-
via amb l’OAC (l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana) les 
24 hores del dia els 365 
dies de l’any o obtenir el 
volant d’empadronament 
des de casa. Es pot veure 
des de diferents dispositius 
(telèfons intel·ligents i tau-
letes tàctils) i és més inclu-
siu que l’anterior, ja que 
ofereix a les persones amb 
diversitat funcional i cogni-
tiva ajudes tècniques, com 
la navegació a través de la 
veu i d’un teclat virtual.

També disposa d’un cer-
cador intel·ligent a la pàgi-
na d’inici que dirigeix la 
petició de l’usuari a aque-
lla informació concreta que 
està buscant. Una altra de 
les novetats és una agenda 
oberta, que es pot adaptar en 
els calendaris personals dels 
usuaris i on les entitats de la 
vila podran publicar direc-
tament les seves activitats. 
A més, incorpora la verifi-
cació de documents (és a 
dir, per comprovar-ne la 
validesa legal), així com un 
tauler electrònic d’exposició 
pública que garanteix la 
seguretat. 

Redacció

L’Àrea Metropolitana impulsarà l’empadronament 
de totes les persones residents als municipis 
per garantir la igualtat entre tots els ciutadans

El fabricant 
de motos 
elèctriques 
Silence 
estrenarà una 
nova planta 
de producció 
a Sant Boi de 
Llobregat

L’Ajuntament 
presenta un 
nou web més 
accessible

Segueix la 
darrera hora 
al web www.
forumllaç.
wordpress.com 
i al Facebook 
d’el Llaç
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Al llarg dels anys persones 
molt diverses han deixat 
escrites paraules per defi-
nir el Sento i la seva obra: 
Jordi de Amorós, Juan 
Carlos Araño Gisbert, Sefa 
Arús, Josep Canals, Anton 
Carrera, Ramon Casallé, 
Maria Casals, Núria 
Cadenes, Mª Jesús Cebrián, 
Enrique Cerdán Tato, 
Mauro Corradini, Maria 
José Corominas, Adrián 
Espí Valdés, Josep Faura, 
Josep Janés i Tutusaus, 
Francisco G. Seijo, Jordi 
Gil, Joaquim Horta, 
Enrique Iriarte, Ángel 
Marsa, Ángel Merino, 
Josep Albert Mestre, Ovidi 
Montllor, Alfonso Muñoz 
Cantos, Miquel-Lluís 
Muntané i Sicart, Tomàs 
Muntó, Francesc Orenes, 
Pasqual Patuel, Nèstor 
Pellicer, Francesc Prieto, 
Francesc R. Oreto, Pere 
Raich, A. Revert Cortes, 
Jordi Rodríguez-Amat, 
Mario Rodríguez Ruiz, 
Isabel-Clara Simó, Josep 
Sou, Josep Tero.

Acadèmic, arrollador, 
art, arriscat, bellíssima, 
camins, coherent, collage, 
color, coneixement, coni-
lls, conscient, conseqüent, 
constant, contradir, conys, 
combatent, compromès, 
compromís, crear, cridar, 
crit, cruïlla, denunciant, 
diàleg, dissenyador, des-
garrador, dolor, essencial, 
excepcional, experiència, 
experimental, expressionis-
ta, expressivitat, fascinació, 
forma, franctirador, gust, 
hiperrealista, heterodox, 
il·lustrador, llenguatge, 
lluita, llum, màgia, matèri-
ca, mestre, minuciós, mis-
satger, misteri, país, penis, 
perfecció, perdedor, pintor, 
plàstic, pop, provocador, 
provocar, puny, ràbia, reco-
rregut, referent, “renasen-
tista”, renaixentista, resis-
tència, revolució, rigor, 
sense límits, sensibilitat, 
sensualitat, sexe, sorpresa, 
surrealisme, talent, tècnica, 
tel·lúric, tendresa, textures, 
transgressor, transparència, 
vida, violència, virtut… 
són algunes d’aquestes 
paraules. Jo puc i vull 
afegir-hi una paraula que 

et defineix amb plenitud: 
aquesta paraula és amic i és 
des d’aquesta perspectiva 
que puc escriure del meu 
Sento.

Vas ingressar el 1958 a 
l’Escola de Belles Arts de 
Sant Carles de València, 
on compaginaves els 
estudis treballant com a 
il·lustrador fent cartells i 
imatges corporatives per 
a una impremta d’Alcoi. 
A València vas compartir 
pis d’estudiant amb Ramon 
Pelijero, després conegut 
com  “Raimon”, i també et 
vas relacionar amb poetes 
com Jaume Fuster o Vicent 
Andrés Estellés, amb qui 
vas compartir una publi-
cació.

El 1962 dus a terme el 
professorat de Dibuix i de 
Gravat a l’Escola Superior 
de Belles Arts de Sant Jordi 
a Barcelona, ciutat on et 
vas retrobar amb l’amic 
d’infantesa i de vida Ovidi 
Montllor.

“El Sento que jo conec 
des dels tretze anys, el que 
he seguit al pas del temps, 
el que he estimat i estime, 
el que em trobe de tant 
en tant, i parlem i riem o 
plorem i amb qui sobretot 
parlem d’Alcoi, dels nos-
tres racons i de les nos-
tres ràbies i dels nostres 
desigs utòpics –del nostre 
anarquisme ben entès, però 
mig aigualit per manca de 
<<praxis>>, que no de cor, 
de cap I de sang; i moltes 
coses més que jo diria de 
nosaltres, aquest és el meu 
Sento.” Ovidi Montllor

Vas arribar a Molins de 
Rei per dirigir l’Institut 
Lluís de Requesens l’any 
1971. El  primer contac-
te que vàrem tenir va ser 
una proposta per dirigir 
els cursets de fotogra-
fia que organitzaves des 
del mateix institut dins 
de les setmanes culturals 
(t’encantava la fotografia i 
l’experimentació que supo-
sava el treball al laboratori) 
i ens vam conèixer lite-
ralment dins d’un d’aquets 
laboratoris. Després 
vam ser cofundadors de 
l’efímera Escola de Belles 
Arts de Molins de Rei, amb 

seu a la Federació Obrera, 
on també vam coincidir 
com a professors. A partir 
d’aquí, setmanes del còmic, 
de cinema, premis de pintu-
ra, exposicions col·lectives, 
cicles de teatre, Congrés de 
Cultura Catalana, els llargs 
debats que havien de trans-
formar el llapis de la plaça 
dels Caiguts... i un molt 
llarg etcètera d’activitats i 
debats relacionats amb la 
cultura i la societat que es 
van desenvolupar a Molins 
de Rei entre els anys setan-
ta i vuitanta.

Gràcies a aquestes pri-
meres relacions vaig tenir 
coneixement que l’any 
1965 vas fundar el col·lectiu 
artístic Alcoiart amb el 
Miquel Mataix i l’Antoni 
Miró, col·lectiu del qual 
també van formar part de 
manera eventual artistes 
com Alexandre, Vicent 
Vidal o Roc Candela, entre 
d’altres. També vaig saber 
que entre els anys 1965 
i el 1971 havies exposat 
de manera individual a la 
Sala de l’Hotel els Àngels 
de Dénia, al Soterrani 
Medieval de Polop de la 
Marina, a la presó del segle 
XII del Castell de Guadalest 
a Alacant, a la Galeria 
Àgora de Barcelona, a la 
Galeria Hoyo de València, a 
la Galeria Elia de Dénia, al 
Club d’Amics de la Unesco 
a Alcoi, a la Casa Municipal 
de Cultura d’Alcoi, a la 
Caixa d’Estalvis del Sud-
est de Benidorm, a la Caja 
de Ahorros de Jerez, a la 
galeria Mignon de Cadis, 
a la Caixa d’Estalvis del 
Sud-est de Múrcia i a la 
galeria Alcoiart d’Altea. 
Tota aquesta activitat va 
tenir continuïtat a Molins 
de Rei, on vas fundar 
l’Espai Moli 1 (just on és 
ara la Biblioteca el Molí), 

un espai que va ser agluti-
nador de moltes i diferents 
disciplines artístiques, i per 
on van passar artistes com 
Morcate, Josep Lluís Lara, 
Josep Franquet, Miquel 
Brull, Mercè Julià, Hèctor 
Remacha i Jordi Ribera, 
entre d’altres. En aquests 
primers anys  vas fer dife-
rents exposicions a Molins 
de Rei: a Ca n’Ametller, El 
Pot, a Caixa del Penedès... 
Recordo especialment 
l’exposició amb la qual vas 
ocupar tot Ca n’Ametller, 
de dalt a baix, amb les teles 
POP. Aquesta exposició és 
la que de manera definitiva 
en va atrapar per sempre a 
la teva obra.

Anys després vam fun-
dar Encaix col·lectiu artís-
tic juntament amb el Josep 
Tero i el Pere Raich. És a 
partir d’aquí quan la nostra 
amistat pren cos més enllà 
del joc de l’art.

L’editorial Alfagrafic, 
d’Alcoi, va ser l’encarregada 
d’editar els llibres El crit i 
Cinc del joc, del Col·lectiu 
artístic Encaix, motiu pel 
qual vàrem viatjar tots dos 
amb tren de Barcelona a 
Alacant. Les aproximada-
ment 5 hores que va durar 
el viatge van reforçar minut 
a minut una amistat ja con-
solidada i a mi, de manera 
especial, en va servir per 
viure la teva transformació 
conforme ens acostàvem a 
la teva terra. La il·lusió i 
sobretot la passió les duies 
a flor de pell i es podien 
veure a la teva cara i en la 
manera de parlar, cada cop 
més alcoiana i entranyable. 
D’Alacant a Alcoi, ja amb 
cotxe, vas compartir tots 
els paisatges, els seus noms 
i els colors. En aquells 
moments ja eres material-
ment un nen.

“Sento Masià és d’Alcoi, 

i no seré jo tan elemen-
tal que digui que els gens 
alcoians tenen una gràcia 
eficient com la que descri-
via Pascal referint-se a Déu, 
però potser sí que hi ha una 
forma peculiar d’afrontar 
la llum. Que hores i hores 
mirant la Serra de Mariola 
o el blau profund del cel 
protector d’Alcoi li han 
donat un toc de màgia a 
Masià.”  Isabel-Clara Simó

“Dels anys que ja faci 
que viu al nord, no en feu 
cas: al fons i a la forma 
i a les textures i al tremp 
de les obres que Sento 
Masià ofereix al món hi 
ha sempre, sempre-sempre, 
la força tel·lúrica, el perfil 
enigmàtic, icònic, inconfu-
sible, del barranc del Cinc. 
És el seu as a la màniga, 
l’arrel que toca el cel i 
que el qüestiona, el paper 
estripat que alça volums 
dins d’un quadre, les feri-
des, les corbelles, la llum 
dura que entra a la fàbrica, 
la que desdibuixa contorns 
entre dues clarors, gent que 
s’abraça, la carn que som 
i la pintura que l’esquitxa, 
un puny alçat, un crit, la 
ràbia i la tendresa.” Núria 
Cadenes

La teva obra ha estat 
marcada pel control de la 
tècnica i una volguda evo-
lució/revolució, mai lligada 
a modes ni a comercialitats, 
amb fils argumentals gai-
rebé no perceptibles però 
constants; la figura huma-
na, el sexe, la revolució, 
els drets humans, el país, 
la pàtria... elements  que 
ja apareixen a les teves 
primeres obres de l’any 
1956 i fins a les últimes 
del 2019. Sempre has estat 
conseqüent i reivindicatiu 
amb el moment que has 
viscut, amb èpoques mar-
cadament molt clares i gai-

Sento Masià Mengual 
(10 de febrer del 1940, Alcoi – 4 d’abril del 2020, Barcelona)

“L’assumpció final de la infantesa, 
emocions, sentismes, sentoments,
la força del cos nu i la força del sexe,
la força del color i la paraula.”

Jaume Pérez-Montaner

“Començo a pintar a set anys, és quan comencen tots, però ja la idea de ser pintor a set anys, és 
perquè tenia un tiet que pintava Falles, i la meva idea era d’imitar al tiet.” Sento Masià

Toni Moreno
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rebé sempre coincidents en 
les dècades: Pop, Conills, 
El crit, Renasentisme, 
Tortura, Homenatge a Pla, 
Retrats, L’Home, El puny, 
Patrons i faixes...

Recordo perfectament 
quan, a finals de l’any 2005, 
el Pere et va regalar cen-
tenars de cartolines/cartró 
que vas anant convertint dia 
a dia en obres d’art com si 
es tractés d’un diari gràfic, 
utilitzant sobre aquestes 
superfícies (a priori no 
preparades per a aquesta 
funció) tota la tècnica i 
experiència acumulada per 
plasmar de manera no pre-
meditada el teu recorregut 
artístic. Totes les matèries 
condensades en una: pin-
tura, aquarel·la, llapis, gra-
vat, collage, dibuix, poesia, 
fotografia… Ho vas ano-
menar Art i compromís.

Hem compartit il·lusions, 
emocions, tristeses i ale-
gries, esmorzars, dinars, 
sopars, vacances, sortides, 
museus, amics, pel·lícules, 
teatre, converses, gustos, 

temps, pericana, raïmet de 
pastor, herveret, plis play, 
ronyons de masero, aigua 
de València, marzuolus, 
orujo (blanc per descomp-
tat), exposicions, perfomar-
ces, homenatges, cartells, 
publicacions, debats, taules 
rodones… 

Ens deixes obra perma-
nent al Museu Palau de 
la Diputació d’Alacant, 
a la Casa Municipal de 
Cultura de l’Ajuntament 
d’Alcoi, al Museo de Arte 
Moderno del Alto Aragón 
Huesca, al Museu d’Art 
Contemporani d’Elx, al 
Palau de l’Ajuntament 
d’Alacant, a la Col·lecció 
Gràfica del Museu de 
Belles Arts de València, 
a la Col·lecció del Taller 
Picasso de Barcelona, al 
Museo El Gallo de Vigo, 
a la Fundació Paco Candel 
de Barcelona, El abecedari 
de la pau, al poble vell de 
Corbera d’Ebre i a Molins 
de Rei:  a la Federació 
Obrera, la  plaça de 
l’Ovidi Montllor, la porta 

d’homenatge al Joan Janés 
a les instal·lacions esporti-
ves municipals, el mural de 
la llibreria Barba i la faça-
na de l’escola Tambor, a 
banda de les publicacions; 
Sentoments, Sentropies, 
Sentismes i Sentologies, 
i, de manera pòstuma, 
Sentoraxies, l’últim volum, 
però no per això menys 
important, ja que està clar 
que la teva obra és atem-
poral i coherent. És igual 
mirar-la del dret o del 
revés, d’esquerra a dreta o 
de baix a dalt: aquests cinc 
volums es poden degustar 
sense cap tipus d’ordre cro-
nològic.

Al marge de la pintura 
també vas conrear el gravat, 
el muralisme, la il·lustració, 
el disseny, la fotografia, el 
cartellisme, l’escultura, les 
performances i el Ready-
mader.

La teva obra ha viat-
jat per diferents indrets de 
l’Estat espanyol, Europa i 
Amèrica... 

Cal destacar també les 

teves incursions en el món 
de l’escenografia i el car-
tellisme per a la 138a Fira 
de la Candelera de Molins 
de Rei i de les festes de 
moros i cristians d’Alcoi 
1999, així com les publica-
cions carpeta d’aiguaforts 
amb motiu del centenari de 
Margarida Xirgu, gravats 
per a un llibre d’artista amb 
poemes d’Enrique Iriarte 
i una carpeta d’aiguaforts 
pels 20 anys d’Alcoiart.

El meu poble et va fer 
fill adoptiu l’any 2017 i 
tu ens vas deixar aquestes 
belles paraules: “Rebo el 
reconeixement de ser un 
ciutadà vingut de fora, al 
que acolliu amb la màxima 
distinció: ser un més, un 
com vosaltres”.

L’últim quadre que 
vas pintar va ser un retrat 
del poeta i amic Francesc 
Garriga Barata. Em vas tru-
car content per dir-me que 
si et quedava bé, me’l rega-
laries (el retrat és preciós), 
però a tu no t’agradava. 

Gràcies, estimat Sento, 
conseqüent amb tu mateix 
fins al final.

Sento, se’ns ha girat 
feina; ara he de fer de cura-
dor, i tu no hi ets, de la 
“Mostra d’Art Antològica, 
SENTOGRAFIES”. Em 
queda l’emoció de les últi-
mes converses parlant i par-
lant del contingut d’aquesta 
mostra i la il·lusió que 
t’agradi.

Gràcies, Mercè, per esti-
mar i cuidar el Sento como 
oro en paño. 

Gràcies, Àngel, per fer-
me plorar sobre paper el 
que no m’importaria plorar 
en públic.

“Mai m’he considerat 
productor de quadres.” 
Sento Masià

“cal encarar la mort amb 
un somriure,

vam oblidar-ho en 
néixer.”

Francesc Garriga Barata

Toni Moreno

Era la darrera tarda de mun-
tatge abans de la projec-
ció del documental Cuidar 
entre terres (La Directa i 
Cooperacció) que fèiem el 
15 de març a l’Associació 
de Veïns/ïnes del Canal. 
Vam estar muntant la sala, 
el projector, la pantalla, pen-
jant els cartells pel barri... 
amb el suport incondicional 
del Vicenç. Des del Grup de 
Dones Les Heures i Molins 
Feminista, muntàvem l’acte 
d’aquest documental més 
debat posterior, amb molta 
il·lusió de fer-ho al barri 
del Canal, per connectar 
algunes lluites i reivindica-
cions que s’entrecreuen: les 
cures, les lluites veïnals, les 
migracions, la precarietat, 
la visibilitat de les dones, 
els feminismes...

Per organitzar-ho 

havíem passat moltes tar-
des a l’associació escoltant 
històries que al Vicenç li 
encantava explicar. Eren 
tardes plàcides i boniques 
que aconseguien escapar 
de la lògica productiva 
del capitalisme veloç... El 
temps s’alentia fent conver-
sa, fent xarxa, fent barri.

L’endemà ens va tru-
car el Vicenç per dir-nos 
que no podríem passar el 
documental, que comença-
va el confinament. I en 15 
dies tot va canviar. I encara 
costa de creure. El Vicenç 
ens va deixar i el troba-
rem molt a faltar. Com a 
Grup de Dones les Heures 
agraïm moltíssim el seu 
suport, entrega i compro-
mís, alhora que expressem 
amb tristesa el condol a la 
família, amics i companys/

anyes de l’A.V. del Canal.
És moment de reco-

nèixer la tasca incansa-
ble del Vicenç, ànima de 
l’Associació de Veïns del 
Canal, i posar en valor la 
funció social cabdal de 
l’associacionisme veïnal. 
I més quan en aquests 
moments de confinament 
hem sentit com es deshu-
manitzaven les relacions 
humanes. El control social 
ha esdevingut norma fona-
mental i l’actitud sanciona-
dora ha campat lliurement 
amb veïns fent de policies 
i polítics manllevant la 
intimitat de les persones. 
Hem assistit a una deriva 
autoritària de l’Estat que 
s’expressa a través d’un 
relat bèl·lic i una imatge 
militaritzada. La por i la 
desconfiança han calat entre 
veïns i veïnes, que es miren 
de reüll si es creuen cami-
nant a menys de dos metres 
o si van sense guants o 
mascareta. A més, hem vist 
com la pandèmia posa al 
descobert i augmenta les 
desigualtats socials i té un 
terrible impacte de gènere, 
de manera que ha agudit-
zat les vulnerabilitats de 
les dones. Les reivindica-
cions per l’equitat, pel dret 
a l’habitatge digne i per la 
qualitat de la salut pública 
requereixen de respostes 
urgents. El moment actual 
demana posar novament 

sobre la taula debats sobre 
el consum, l’austeritat i el 
decreixement. 

Totes aquestes qüestions 
ressonen a les associacions 
veïnals, com també algunes 
coses positives que s’estan 
donant durant aquest con-
finament, com la solidaritat 
veïnal, les xarxes de suport 
entre persones, els meca-
nismes d’ajuda mútua, la 
mirada col·lectiva, el sentit 
comunitari... Es tracta de 
dinàmiques que han format 
part històricament de les 
associacions de veïns i el 
Vicenç n’era un veritable 
garant. 

Aquesta aturada ens 
ha obligat a ressituar les 
prioritats, ens ha donat 
l’oportunitat de revisar 
què és realment important 
en les nostres vides i qui-
nes necessitats ens venien 
imposades però eren fran-
cament prescindibles. És un 
moment especial per posar 
la cura de les persones al 
centre i seguir teixint una 
malla de solidaritat veïnal, 
com ens han ensenyat les 
associacions de veïns/ïnes.   

Una de les experièn-
cies més dures d’aquesta 
pandèmia és acomiadar-se 
d’éssers estimats sense ceri-
mònies i gestionar els dols 
sense abraçades. Aquest 
maleït virus s’ha emportat 
massa gent. I darrere les 
fredes xifres de les estadís-

tiques hi ha persones esti-
mades. Persones, moltes de 
les quals van néixer just 
acabada la Guerra Civil, 
amb una infància de penú-
ries de postguerra i una 
joventut segrestada per 40 
anys de dictadura. Un trist 
i silenciós final per a unes 
vides tan viscudes.

Ells i elles se’n van, però 
el seu exemple i valors per-
duren. Són pares i mares, 
tiets, àvies, veïns, perso-
nes amb històries de com-
promís, de lluita antifran-
quista, de mobilitzacions 
veïnals, de conquestes 
socials, de reivindicacions 
pels drets laborals, de tra-
jectòries migrades i reali-
tats arrelades... Persones 
estimades que no mereixen 
aquest gèlid comiat i 
que hem d’homenatjar 
col·lectivament quan 
puguem tornar a ajuntar-
nos en comunitat!

Sílvia Ayala 
Grup de Dones 

les Heures 

En reconeixement i homenatge 
al Vicenç Fernández de l’A.V. del Canal

En Vicenç Fernández, 15 dies abans de la seva mort, en el 
local de l’Associació de Veïns del Canal al costat de Lluïsa 
Ruiz i Sílvia Ayala, membres del Grup de Dones les Heures
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De menut era un nen força 
introvertit. Ja adolescent, 
va trobar refugi en relats 
de misteri que aviat van 
despertar el seu interès per 
l’escriptura. L’univers de 
Sherlock Holmes o la saga 
Dark Souls el van capti-
var, i va decidir inventar 
noves aventures per posar 
en pràctica l’art d’escriure 
relats breus. Ara, als seus 21 
anys, estudia Sociologia a 
la Universitat de Barcelona 
i publica la seva primera 
novel·la: El detective sin 
nombre (Editorial Círculo 
Rojo).

L’estiu passat, Manel 
Ojeda va decidir donar sor-
tida als millors relats que 
havia escrit fins aleshores i 
se li va ocórrer una història 
amb la qual podia fer-los 
servir com a primer acte. 
Així va néixer 
El detective sin 
nombre, la pri-
mera part d’una 
novel·la narrada 
en primera per-
sona que expli-
ca les peripè-
cies d’un home 
e x t r a v a g a n t 
i intel·ligent 
sense identitat 
que té un pas-
sat enigmàtic 
i que haurà 
d’experimentar 
al costat del 
seu company, 
l ’ i n s p e c t o r 
Màrius, totes les 
conseqüències 
d’haver escollit 

el camí del detectiu.
En la seva primera incur-

sió en el món literari, el 
jove molinenc ofereix al 
lector el viatge emocional 
i psicològic i les lliçons 
de vida que es deriven de 
les experiències del món 
criminal. El protagonisme 
no està centrat en els assas-
sinats (que mantenen el seu 
misteri fins al final i són 
imprevisibles), sinó en les 
històries humanes que se’n 
deriven. La novel·la, cons-
truïda en relats individuals, 
però correlatius en la trama 
principal, espedaça les emo-
cions humanes tal com faria 
un voltor carronyer amb un 
cadàver fresc. 

Sílvia Guillén

El detective sin nombre, 
el debut literari del jove
molinenc Manel Ojeda

Aquest darrer Sant Jordi, 
el molinenc Jordi Anducas 
va publicar Pere Joan. 
L’arrelament. Es tracta de 
la continuació de la seva 
primera novel·la: Guilhèm. 
Arrels trasplantades. 

El nou llibre és la història 
dels descendents del pro-
tagonista del primer llibre, 
fills i néts que sense tenir-
ho gens fàcil –qui ho tenia 
fàcil en aquella època?– van 
continuar la nissaga d’un 
d’aquells occitans que va 
prendre la decisió de creuar 
els Pirineus per buscar 
millors condicions de vida. 

La nova novel·la de Jordi 
Anducas, que, com la pri-
mera, segueix les aventures 
viscudes pels avantpassats 
del mateix autor, es pot tro-
bar a les llibreries de la vila.

Redacció

El passat 12 de 
juny, i a través 
de la plataforma 
Zoom, es va pre-
sentar el llibre El 
Parkinson i un 
servidor, escrit i 
editat pel moli-
nenc Josep Vidal 
i Pons en el qual 
explica la seva 
pròpia experièn-
cia amb aques-
ta malaltia. En 
Josep ha dedicat els darrers 
divuit anys de la seva vida a 
escriure el llibre.

Segons explica el mateix 
autor, “el Parkinson, com 
és natural, tant per a mi 
com per a la meva família 
va ser un cop molt fort”. 
Amb la perspectiva i expe-
riència que donen els divuit 
anys lluitant contra aquesta 
malaltia, Josep Vidal creu 
que “existeixen uns motius 
a l’hora de voler compar-
tir, emocions, sensacions i 
sentiments molt íntims”, 
el principal dels quals “és 
intentar que altres afec-
tats i 
afec-

tades més recents cone-
guin més profundament 
algunes de les «intimitats» 
de la malaltia, en especial 
en l’apartat psicològic, i 
es puguin estalviar algun 
dels mals moments que, 
amb tota seguretat, passa-
ran”. Alhora, també pretén 
posar el seu granet de sorra 
“per fer surar, encara que 
sigui una mica, una malal-
tia, la qual, i no en sé el 
motiu, és tan summament 
desconeguda en l’àmbit 
de la nostra societat”.

Redacció

La Junta de Govern del 
Col·legi de Periodistes 
de Catalunya ha decidit, 
per unanimitat, atorgar el 
premi Ofici de Periodista 
a Tomàs Alcoverro. Se li 
reconeix d’aquesta mane-
ra “l’excel·lència i l’ètica 
periodística amb la qual 
ha exercit durant la seva 
dilatada trajectòria, espe-
cialment en el tractament 
informatiu de l’actualitat 
a l’Orient Mitjà”, segons 
es diu en un comunicat de 
premsa.

Tomàs Alcoverro 
Muntané, nascut a 
Barcelona el 4 de novem-
bre de 1940, i vinculat de 
sempre amb Molins de Rei, 

ha estat corresponsal de La 
Vanguardia a Beirut des 
del 1970 amb un parènte-
si de dos anys, del 1977 
al 1978, durant el qual va 
ocupar la corresponsalia 
del diari a París. Abans de 
treballar com a redactor a 
La Vanguardia, havia col-
laborat a El Correo Catalán, 
l’ABC i Destino. Alcoverro 
és llicenciat en Periodisme. 
Ha rebut el Premi Manuel 
Vázquez Montalbán 
(2004), que també atorga 
el Col·legi de Periodistes 
de Catalunya,  i la Creu de 
Sant Jordi (2006).

Creat l’any 1999 amb 
la voluntat de distingir els 
col·legiats amb trajectòri-

es professionals rellevants, 
la darrera edició del Premi 
Ofici de Periodista, ator-
gada el 2016, va ser per 
al periodista català Josep 
Maria Cadena. En anteri-
ors ocasions, aquest guardó 
l’han rebut periodistes com 

Josep Martí Gómez, Maria 
Eugenia Ibáñez, Josep 
Pernau, Rosa Maria Calaf, 
Enric Frigola, Josep Maria 
Huertas Clavería, Joaquim 
Maria Puyal, Jaime Arias, 
Mercè Conesa, Narcís-
Jordi Aragó, Xavier Batalla 

i Josep Maria Espinàs. 
El premi es lliurarà, en 

un dia encara per determi-
nar de la propera tardor, 
a la seu de Barcelona del 
Col·legi de Periodistes de 
Catalunya.

Redacció

Tomàs Alcoverro, Premi Ofici de Periodista

Nou llibre de 
Jordi Anducas

El Parkinson i un servidor, 
de Josep Vidal i Pons
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El passat 30 de març volíem celebrar amb vosal-
tres el primer any d’obertura de la Biblioteca 
el Molí, un període ple de reptes, il·lusions i 
grans canvis, però el Decret de l’estat d’alarma 
pel COVID-19 ens va impedir fer-ho de forma 
presencial. Aquests últims mesos han estat difí-
cils i molt durs per a tots nosaltres, però també 
ha estat un període en el qual hem tingut 
l’oportunitat de descobrir activitats que fins ara 
no coneixíem, d’adquirir nous hàbits saludables, 
de prendre consciència de la nostra responsabi-
litat envers la societat i d’aprendre a fer allò que 
ens agrada d’una forma diferent.

La Biblioteca el Molí no n’ha estat una 
excepció. Malgrat el necessari tancament de les 
instal·lacions, l’equip de la Biblioteca ha con-
tinuat treballant per oferir-vos un ampli ventall 
de serveis i activitats. Us en detallem alguns 
exemples:

-hem ofert a través del nostre web i de les 
nostres xarxes socials seleccions bibliogràfiques 
i cinematogràfiques d’accés des de la platafor-
ma eBiblio;

-hem ampliat els continguts del web i hem 
augmentat l’activitat a través de les nostres 
xarxes socials per actualitzar i publicar tant les 

activitats pròpies com altres notícies d’interès 
general de l’àmbit cultural, recursos gratuïts i 
accessibles de lleure i educatius, etc.;

-hem continuat publicant el butlletí electrònic 
setmanal de la BeM;

-hem continuat atenent per correu electrònic 
les peticions i consultes dels usuaris;

-hem posat en marxa una nova edició del  
14è  Concurs de Microrelats de Terror, del 
qual podeu consultar les bases a https://www.
molinsderei.site/bibliotecaelmoli/2020/04/03/
ja-pots-participar-al-14e-concurs-de-microre-
lats-de-terror-2020/; 

-hem continuat la col·laboració amb l’espai 
“The library recommends”, del programa The 
Weekly Mag;

-hem organitzat i conduït trobades virtuals de 
la majoria dels clubs que anteriorment es feien 
presencialment a la Biblioteca: els clubs de lec-
tura infantils, el Club de Lectura Dramatitzada, 
la Trobada d’Escriptura i la Tertúlia Literària i 
la de cinema;  

-hem organitzat diverses activitats d’animació 
a la lectura adreçades als infants i joves, com ara 
contes o tallers de manualitats amb materials 
reciclats amb motiu de Sant Jordi, tallers amb 
la Lecturina, la mascota infantil del Molí, o la 
dinamització del concurs de lectura Llegir té 
Premi, entre d’altres; 

-hem elaborat la guia d’Escriptors KM 0 i 
hem creat al web de la Biblioteca un espai per-
manent dedicat tant als escriptors i escriptores 
molinenques com a les seves obres;

-hem començat a editar i publicar articles a la 
Viquipèdia vinculats amb Molins de Rei,

-i hem continuat treballant per millorar el 

fons de la Biblioteca, readaptar el servei o gene-
rar sinergies per tal de poder continuar oferint 
un servei de qualitat a tots els ciutadans i ciuta-
danes que ens vulguin visitar.

Les diferents fases de desconfinament ens 
permetran avançar cap a una nova normalitat 
en la qual poder retrobar-nos amb tots vosaltres 
de forma presencial, adaptant els espais i les 
mesures d’higiene i seguretat a les circums-
tàncies. El nostre objectiu continua sent con-
solidar la Biblioteca el Molí com un servei de 
promoció i coneixement a partir de la creació, 
l’experimentació i les  noves tecnologies, sense 
oblidar una de les missions fonamentals de la 
biblioteca pública, que és la promoció de la lec-
tura, la cultura i la col·lecció, alhora que es con-
verteix en un espai de cohesió social i cultural.

Recordeu que podreu trobar tota la informa-
ció referent a la Biblioteca el Molí consultant 
el web www.bibliotecaelmoli.cat, el twitter @
bibliomolins, i demanant informació trucant al 
telèfon 93 680 16 81. 

L’activitat de la Biblioteca el Molí durant el confinament

Cedida per l'ajuntament Dan Costa

La Biblioteca en xifres 
El nombre de visitants a la Biblioteca des 
del 30 de març fins al 31 de desembre de 
2019 ha estat de més de 50.000 persones.

participació de més de 6.000 assistents.

Durant aquest mateix període, a la 
Biblioteca s’han dut a terme 241 activitats 

adreçades a tots els públics, amb una 
participació de més de 6.000 assistents.
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El cap de setmana del 15 i 
16 de febrer, setze gimnas-
tes del Club Gimnàs Molins 
de Rei es van desplaçar a 
Mallorca per participar a 
la Mallorca Gym Cup, una 
competició de gran prestigi 
de caire internacional. 

Les gimnastes molinen-
ques, que formaven tres 
equips, van poder gaudir 
d’un esdeveniment de gran 
nivell en el qual van obte-
nir molt bons resultats, tant 
individualment com per 
equips.  El grup N1D, for-
mat per la Júlia, la Martina, 
l’Ariadna i la Laia, va tenir 
una gran actitud davant del 
gran nivell de la competi-
ció. El grup N2B, format 
per l’Estel, la Sara, l’Ari, 
l’Ona i l’Elena, van que-
dar en una merescuda 6a 
posició i l’equip N3, for-
mat per l’Olga, la Sílvia, la 
Xènia, la Georgina, l’Eva 
i la Carlota, es van procla-
mar campiones de la com-
petició.

Bona actuació al 
Vila de Gràcia

El dissabte 18 de gener, 
el Club Gimnàs Molins 
de Rei va participar en 

la 22a edició del  Trofeu 
Internacional Vila de Gràcia 
de gimnàstica artística, una 
competició de caràcter 
amistós que combina l’es-
perit de les competicions 
catalanes amb les exigènci-
es d’un esdeveniment inter-
nacional.

Aplega cada any alguns 
dels clubs més importants de 
Catalunya, d’altres comuni-
tats autònomes i de paï-
sos europeus, com Bèlgica, 
Luxemburg, Holanda, 
Itàlia, Dinamarca, Escòcia, 
Suïssa, Anglaterra...

Aquest Trofeu està 
inclòs en el calendari de 
la Federació Catalana de 
Gimnàstica. Presenta la 
singularitat que es disputa 
en la modalitat esportiva 
de Via Olímpica en quatre 
categories d’edat: Juvenil, 
Infantil, Aleví i Benjamí. 
Aquest fet, juntament amb 
la presència de clubs de 
l’estranger, fan que el Vila 
de Gràcia sigui una com-
petició singular en el pano-
rama de la gimnàstica a 
Catalunya.

Creat el 1996,  el Club 
Gimnàs MdR hi ha parti-
cipat en totes les edicions i 

enguany  hi ha portat 4 gim-
nastes: Olga R., Georgina 
G., Eva V. i Carlota T., 
que van poder demostrar 
que, amb les noves instal-
lacions, podran fer front a 
gimnastes de gran nivell.

 L’Olga R., e n la  seva  
5a  participació  dins del 
nivell més alt de compe-
tició,  va aconseguir una 
segona posició en l’aparell 
de salt.

 L’Eva V., guanyadora 
dels Premis Esports del 
2019, va aconseguir fer-se 
amb el podi absolut de la 
competició en la seva cate-
goria per segon any conse-
cutiu, ja que quedà primera 
en tots els aparells. A més, 
va ser guardonada amb el 
premi a l’elegància de la 
seva categoria.

La Carlota T., en la 
seva primera participació, 
va aconseguir una segona 
posició a la general en la 
categoria de les més petites 
i quedà segona en paral-
leles i tercera en terra. 
També va guanyar el premi 
a l’elegància de la seva 
categoria. 

 Aquests resultats van 
portar el Club a quedar com 
a 3r classificat en la general 
per equips .

Redacció

El diumenge 16 de febrer, 
el Poliesportiu la Sínia va 
acollir una jornada per pro-
mocionar l’handbol femení 
a la vila. 

Es tracta de l’anomenada 
Copa de la Fira, en la qual 
enguany hi van participar 
més d’un centenar de nenes 
i més d’una trentena de 
nens que van gaudir d’un 
esdeveniment en format 
torneig que, un any més, 
va fer possible que “mol-
tes de les futures handbo-
listes del poble fessin les 

seves primeres passes en 
aquest meravellós esport”, 
segons indiquen des de la 
secció d’handbol del Club 
Esportiu Molins de Rei.

Per poder organitzar la 
jornada es va comptar amb 
la col·laboració d’una tren-
tena de jugadores de les 
categories Infantil i Cadet 
del Club, “que van exercir 
d’entrenadores i àrbitres” 
durant les quatre hores que 
va durar la competició.

Redacció

Des del Molins de Rei CF 
volem agrair a tots els juga-
dors i jugadores del Futbol 
Base i a les seves famílies 
que assistissin el diumenge 
1 de març al Dia del Club.

La jornada va ser un 
èxit. Els dos primers equips 
del club (masculí i femení) 
van sentir el suport d’un 
Josep Raich ple i van gua-
nyar amb solvència els seus 
importants partits en una 

gran tarda de diumenge.
Tot això no hagués estat 

possible sense la força de 
l’orgull molinenc que va 
omplir el Municipal.

També volem agrair als 
jugadors i jugadores dels 
Primers Equips que van 
recolzar els seus companys 
i el cos tècnic. 

Junts som imparables!
Molins de Rei 

Club de Futbol

El Molins de Rei CF 
celebra el Dia del Club

La Copa de la Fira promociona 
l’handbol femení a la vila

L’equip N3 del Club Gimnàs Molins de Rei guanya 
el Mallorca Gym Cup i queda tercer a la general 
del XXII Trofeu Internacional Vila de Gràcia

Segueix la 
darrera hora 
al web www.
forumllaç.
wordpress.com 
i al Facebook 
d’el Llaç

Cedida pel Club Gimnàs

Cedida pel Club Gimnàs

Cedida pel Club Gimnàs

Francesc Calomardo

Francesc Calomardo
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Esteve Mata, billaris-
ta de la Secció de Billar 
del Foment, s’ha procla-
mat campió d’Espanya 
de billar en la modalitat 
Quadre 71/2. El campionat, 
que complia la 65a edició, 
es va disputar els passats 
dies 7 i 8 de març a les 
instal·lacions de la Secció 
Billar Foment CiA. Hi van 
participar 16 jugadors de 
diferents procedències del 
territori espanyol: 1 de la 
Federació Madrilenya, 2 de 
la Federació Valenciana i 13 
de la Federació Catalana. 

A la Fase de Grups, cal 
destacar les dues partides 
de Raúl Cuenca, finalit-
zades amb tres entrades i 
tacades de 143 i 140 caram-
boles respectivament, i les 
dues partides d’Antonio 
Gutiérrez, amb 5 entrades 
i sèrie major de 121 caram-
boles, com també la parti-
da d’Esteve Mata, amb 5 
entrades i sèrie major de 
103 caramboles.

A Quarts de Final, 
Cuenca va continuar amb 

el seu recital de bon joc i 
va finalitzar les 200 caram-
boles amb 4 entrades i sèrie 
major de 119 caramboles.

A Semifinals, Mata 
aconseguia el pas a la Final 
en guanyar Álvaro Gómez 
pel resultat de 200 a 136 
caramboles amb 12 entra-
des. El mateix feia Cuenca, 
que va quedar per sobre 
de Gutiérrez pel resultat de 
200 a 30 caramboles amb 3 
entrades, i així aconseguia 
la sèrie major més alta del 
campionat amb 155 caram-
boles.

A la Final va aparèixer 
l’Esteve Mata de les grans 

ocasions i en una partida 
que va fregar la perfecció 
es va imposar a Cuenca pel 
resultat de 200 a 37 caram-
boles amb sèrie major de 
137.

Els quatre primers classi-
ficats van ser: Medalla d’Or, 
Esteve Mata (Federació 
Catalana); Medalla 
d’Argent, Raúl Cuenca 
(Federació Valenciana); 
Medalla de Bronze, 
Álvaro Gómez (Federació 
Madrilenya), i Medalla de 
Bronze, Antonio Gutiérrez 
(Federació Catalana).

Redacció

La Junta Directiva del Club 
Natació Molins de Rei 
ha decidit renunciar que 
l’equip sènior masculí de 
waterpolo jugui la prope-
ra temporada a la Divisió 
d’Honor, dret que s’havia 
guanyat en haver que-
dat campió de la lliga de 
Primera Nacional. 

És el segon any con-
secutiu que l’equip moli-
nenc rebutja competir en 
la màxima categoria del 
waterpolo estatal, si bé la 
temporada passada  se li 
va oferir l’oportunitat des-
prés de la renúncia dels 
dos equips que havien que-
dat per davant del conjunt 
molinenc a la lliga: el Club 
Natació Sant Feliu i el Club 
Natació Rubí.  

La impossibilitat de for-
mar un conjunt amb garan-
ties de competir bé a la 
Divisió d’Honor i voler 
evitar que es converteixi 
en un equip ascensor han 
estat els principals motius 
de la renúncia. A més a 
més, es vol seguir treba-
llant amb la base de manera 
que els jugadors formats al 
Club puguin arribar al pri-
mer equip. “Tot i que tenim 
jugadors internacionals en 
categories inferiors, ens fal-

ten un o dos anys perquè 
arribin els resultats desit-
jats”, apunta el president de 
l’entitat, Jaume Mas.

Campions de la 
Primera Nacional 

Aquesta temporada 
2019-2020, el CN Molins 
de Rei Sintagmia s’ha pro-
clamat campió de la Lliga 
de Primera Nacional en 
haver-se donat la competi-
ció per acabada a causa de 
la COVID-19 i la impossi-
bilitat de reprendre la com-
petició abans de l’estiu. 

Fins al moment de sus-
pendre la competició, el CN 
Molins de Rei Sintagmia 
havia disputat 16 dels 24 
partits de la lliga i havia 

obtingut 40 punts, un més 
que el segon classificat, el 
Club Natació Sant Feliu, i 
cinc més que el tercer, el 
Club Natació Rubí. Dels 
16 partits jugats, els water-
polistes entrenats per Sergi 
Pedrerol n’havien guanyat 
13, n’havien empatat 1 i 
havien perdut dos partits, 
amb un total de 192 gols 
a favor per 137 en contra. 
Els dos únics partits perduts 
pels molinencs van ser a la 
piscina del Claret Askartza 
i a la piscina municipal de 
Molins de Rei davant del 
Sant Feliu, el seu màxim 
rival en aquesta competi-
ció.

Josep Ferrer

Esteve Mata guanya el Campionat 
d’Espanya de Billar Modalitat Quadre 71/2

El sènior masculí de waterpolo del Club Natació 
Molins de Rei renuncia a pujar a la Divisió d’Honor

L’Estel Ramon i la Maria 
Pluvins són dues waterpolis-
tes molinenques, formades 
al Club Natació Molins de 
Rei, que han estat seleccio-
nades per, durant dues tem-
porades, entrenar i estudiar 
al Centre d’Alt Rendiment 
(CAR) de Sant Cugat del 
Vallès a través d’una beca. 
Allà coincidiran amb la 
també molinenca Ariadna 
Temprano. Totes tres estan 
en categoria Cadet i amb 
tota probabilitat formaran 
part de la Selecció Catalana 
de la categoria.

Mentre que l’Ariadna 
fa dues temporades que 
va abandonar la discipli-
na del club molinenc per 
seguir la seva formació al 
Club Natació Mediterrani 
de Barcelona, tant l’Estel 
com la Maria no han dei-
xat el club de la vila on 
van començar a practicar 
l’esport del waterpolo fa 
sis anys, quan eren benja-
mines. Aquesta temporada, 
mentre formaven part de 
la categoria Infantil, han 
entrat en el Programa de 
Seguiment de Nous Talents 
de la Federació Catalana de 
Natació (FCN) i un cop a 
la setmana, fins a l’entrada 
en vigor del Decret d’estat 
d’alarma per la COVID-19, 
entrenaven al CAR de Sant 
Cugat. La seva qualitat els 
ha permès obtenir la beca 
per seguir formant-se amb 
les millors waterpolistes 
catalanes de la categoria. 

Una altra companya 
de l’equip Infantil, Paula 
Andrade, també ha parti-
cipat en els entrenaments 
setmanals del CAR, però 
finalment no ha estat selec-
cionada per seguir la tem-
porada vinent. Totes tres, 
però, continuaran defensant 
els colors del Club Natació 
Molins de Rei. 

La Direcció del Club 
s’ha mostrat molt satisfeta 

per l’oportunitat que tenen 
les tres waterpolistes moli-
nenques i més quan fa sis 
anys els van ploure les crí-
tiques, algunes de les quals 
molt dures, per prescindir 
de l’equip Sènior Femení a 
causa, entre altres motius, 
de la manca de jugadores de 
base que poguessin nodrir 
el primer equip. “En aquell 
moment vam dir que volí-
em apostar per treballar 
la base i això és el que hem 
fet”, apunta el president 
de l’entitat, Jaume Mas. 
“Podem dir amb orgull 
que aquesta temporada 
hem tingut equips feme-
nins competint en totes les 
categories i una prova de 
la bona feina que hem fet 
és que dues de les nostres 
waterpolistes seguiran la 
seva formació al CAR”, 
afegeix Mas.

Josep Ferrer

Tres waterpolistes molinenques 
de categoria Cadet entrenaran 
al CAR de Sant Cugat del Vallès

Estel Ramon

Maria Pluvins

Ariadna Temprano
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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 562 De totes les respostes 
rebudes a la redacció ha 
estat escollida a l’atzar 
la de Ma. Pilar Rabal 
Queixalós. El guanya-
dor del concurs pot pas-
sar a recollir el premi 
directament per BEEP, 
presentant el DNI o 
qualsevol document 
acreditatiu.






