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El binomi progrés/preservació mediambiental (poseu-hi aquí les mati-
sacions que més us plaguin) configura un debat recurrent i de difícil 
resolució satisfactòria per als defensors d’una alternativa o l’altra. A 

més, se sol complicar per la forma amb què sovint es presenten i s’executen 
els projectes que incideixen en actuacions que forçosament han d’implicar 
alteracions en ambdós àmbits.

Aquest seria el cas de la urbanització del polígon de les Llicorelles, que 
ha generat la natural contestació de determinats grups i persones a títol indi-
vidual i del qual trobareu informació més detallada en les pàgines interiors.

Com diu la dita popular “Déu nos en guard d’un ja està fet” i el fet és que 
les obres, com és ben visible, tiren endavant, havent passat els tràmits admi-
nistratius i institucionals amb rigor i transparència, segons defensa l’alcalde 
Xavi Paz, preguntat sobre el cas. El que la pressió popular ha aconseguit són 
unes reformes del projecte inicial que suposaran unes eventuals millores de 
mobilitat i de l’entorn natural de l’espai. 

És evident que la circulació de vehicles de tot tipus que han de transitar 
per aquest sector suposa un dels principals problemes a resoldre per tal que 
no es vegi afectada la ja prou complicada circulació per la nostra vila i això 
suposa la implicació de diverses administracions. Les experiències, en aquest 
sentit, no són pas gaire bones. Atesa la situació, caldrà que l’Ajuntament ho 
vetlli de prop i no deixi que la resolució del tema es dilati més del que sigui 
estrictament necessari. 

Déu nos en guard d’un ja està fet 

En el Ple celebrat a finals de juny es va aprovar el pressupost per a 
aquest 2020 gràcies als vots majoritaris de l’equip de govern (PSC 
i JxM), amb els vots contraris de la resta del consistori. Mala peça 

al teler. La incapacitat d’atreure alguna adhesió dels partits de l’oposició 
per calcular els comptes municipals augura conflictes puntuals quan arribi 
l’hora d’aplicar-los. La pandèmia que encara patim ha tingut una incidència 
decisiva en el fet que s’hagi confeccionat  un “pressupost més social que 
mai”, gràcies també que “tenim un Ajuntament sanejat que es pot permetre 
un pressupost social i de reactivació”.

L’oposició lamenta l’actitud poc dialogant de l’equip de govern i, en gene-
ral, considera que la previsió d’ingressos és desmesuradament optimista, 
tenint en compte les circumstàncies excepcionals que estem vivint. 

Sectors primordials com la cultura i l’educació queden sensiblement 
afectats per tal de potenciar la reactivació econòmica i la gestió destinada a 
lluitar contra la COVID-19. 

És de desitjar que, a la pràctica, l’equip de govern no faci valdre tant la 
força dels seus vots com la persuasió i la flexibilitat per resoldre, en cada 
cas, les discrepàncies que sens dubte es posaran de manifest.  

Mig any per aplicar el pressupost

Preu  d’aquest exemplar
3 euros 
Subscripció anual
30 euros (11 números)
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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

És una mica estrany que, amb 
la consciència de protector del 
planeta i la natura que ja té 
tothom, i els polítics també, 
s’hagi permès una destrossa tan 
i tan grossa com la que s’està 
fent al Polígon les Llicorelles 
en nom, com sempre, del pro-
grés i l’economia, justament 
els dos valors inconfusibles 
protagonistes del perill de la 
vida a la Terra.

D’això en dic governar 
d’esquena al poble.

L’extinció destrossada és 
tan gran que es veu des dels 
pobles veïns a l’altra banda del 
riu Llobregat. S’està creant un 
desert allà on la terra era bona 
i fèrtil.

Es podien haver creat horts 
urbans amb aquesta terra tan 
bona.

No queda cap zona verda 
per a vianants, solament el 
verd de la riera.

El polígon serà un mal-
son de camions i hauran 
d’eixamplar carreteres locals, 
cosa que significa més despe-
ses per a l’Ajuntament.

Per cobrar més impostos 
s’ha permès un nou gran super-
mercat al barri de la Granja, 
en detriment del comerç de 
barri de l’atenció personalit-
zada. Com si no n’hi hagués 
prou de súpers-supermercats!

Es vol impulsar el petit 
comerç i després se l’enfonsa.

Presumeixen de bosses 
d’aparcament, però van des-
apareixent.

Si volguessin, podrien 
treure un decret que impe-
dís que cap més súper gran 

Estem cansats de llegir titulars 
que culpabilitzen els joves, 
directament o indirectament, 
dels rebrots que hi ha hagut. 
Hi ha joves irresponsables, 
però també hi ha adults que 
no actuen complint les mesu-
res i no han de suportar tota 
aquesta càrrega mediàtica. De 
fet, segurament les condicions 
laborals precàries en què s’ha 
tornat a la feina tenen molt 
més a veure amb els rebrots 
que la manera en què els ado-
lescents i joves fem ús del 
nostre temps lliure. 

No ens referim a cap mitjà 

El 18 juny ens va deixar per 
sempre la Montserrat Miret 
Miquel, filla de cal Miret. La 
Montserrat va marxar com 
ella volia, dormint, al descans 
de la tarda, asseguda al seu 
sofà, que feia almenys un  any 
que pràcticament no deixava. 

La família més propera  
–la filla Montse, el gendre 
Marcel, els seus nets Marcel i 
Eva, i els besnets tan estimats 
per ella, en Fèlix, el Blai, i la 
Mila– us adrecem aquestes 
paraules per a tota la gent 
a qui no vàrem comunicar 
el desenllaç. Vivim moments 
molt difícils per trobar-nos i 
comunicar-nos. 

La iaia gran, com li deien 
els besnets, va acabar els seus 
dies atesa per la família i per 
una persona que la va cuidar 
com si fos la seva mare i a qui 
agraïm tot l’esforç fet. 

Allà on siguis, Montserrat, 
no ens oblidaràs mai. Nosaltres 
tampoc t’oblidarem mai, esti-
mada iaia gran. Una abraçada

La família

Actualment és pràcticament impossible 
passejar pel “passeig”, si se li vol dir 
així.

És impossible passar per la vorera de 
l’esquerra, perquè està ocupada per unes 
obres que envaeixen la vorera.

Tampoc es pot passar per la vore-
ra dreta, perquè uns bidons amb 
formigó i una fusta n’impedeixen el pas. 
Aquestes obres fa mesos que han acabat.

En el centre del passeig hi han col-
locat la caseta d’obres de l’edifici que 
s’està construint en aquest indret. Dies 
enrere, la caseta estava en el primer pis 
d’aquest edifici. Algú ha demanat permís 
per posar-la ara al mig del passeig?

I per últim, el centre del passeig 
està tallat pels contenidors d’escom-
braries i, per tant, en un dels extrems 
sempre hi ha vehicles aparcats en 
zona prohibida.

En fi, que de passeig, el passeig de la 
Font dels Casats en té poc.

Adjunto unes fotografies per il·lustrar 
el que acabo de descriure. 

Esteve Altozano

es pogués instal·lar a la vila. 
El Mercat Municipal està en 
perill d’extinció.        

Isabel

Perquè l'OGT de la Diputació 
de Barcelona del Passeig del 

Els i les joves 
diem prou: NO tot 
és culpa nostra! 

En record a 
Montserrat Miret 
Miquel

en concret; simplement dema-
nem a la població que deixi de 
buscar culpables i que la res-
ponsabilitat col·lectiva es faci 
extensiva a tots els sectors de 
la societat. 

Jovent Republicà de 
Molins de Rei

Dos nyaps de 
l’Ajuntament

L'Organisme de 
Gestió Tributària 
de la Diputació 
ofereix mal servei

Terraplè, encara resta tanca-
da?.

Només se m'acut una 
explicació: perquè són uns 
penques.

Serà que aquesta oficina 
té més activitat que qualse-
vol ofcina bancària de la vila, 
que no han deixat d'atendre 
presencialment, amb totes les 
precaucions?. No ho crec.

He necessitat fer ús d'aquest 
servei de gestió tributària per 

una consulta i els telèfons que 
indiquen en un full informatiu 
a les vidrieres, són inútils. 
No te'n surts. A part d'això, 
no tothom, sobretot els més 
grans, dominen Internet. Per 
consultes, no podien disposar-
hi ni un sol funcionari?

En fi, per mi, un pitafi.

Miquel Rius

Veient l’estat d’abandonament dels 
Aiguamolls de Molins de Rei, estat que es 
perllonga indefinidament en el temps, he 
decidit enviar un escrit a l’Ajuntament de la 
vila i al Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya.

La carta enviada és aquesta:
“Davant del deplorable i denigrant estat de 

l’«espai natural protegit» Aiguamolls Molins 
de Rei, els suggereixo que eliminin tots els 
cartells indicadors de “zona en restauració”, 
“espai natural protegit”, “aiguamolls Molins 
de Rei”, diversitat de la fauna existent”, 
“habilitació d’una joca per a corb marí gros, 
instal·lació de 10 estructures artificials per al 
descans nocturn dels corbs marins durant el 
període d’hivernada”.

Ni existeixen zones en restauració, ni hi ha aigua 
en els aiguamolls, ni es construeixen les estructures 
artificials perquè tampoc existeixen corbs marins, ni hi 
ha fauna en aquesta zona.

És vergonyós mantenir tota aquesta senyalització en 
una zona abandonada.

Adjunto fotos il·lustratives a la vegada que demano 
que es posi en coneixement de la població en general 
l’estat actual d’aquesta zona i les previsions de futur.”

Albert Arrufat

Els Aiguamolls fan pena

El mal estat de la Font dels Casats
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Promocions
Com a persona d’una edat diguem-ne que un xic allunyada de la joventut, amb les 
xacres pròpies d’aquesta condició (i algunes més, val a dir-ho), soc assidu client de les 
farmàcies, en les quals, afortunadament, i atès que soc jubilat, només he d’abonar una 
part del preu dels medicaments que em són receptats.

Així, com a visitant amb una certa regularitat d’aquest tipus d’establiments, algunes 
vegades (ben poques, per ser més exactes) adquireixo productes que no són precisa-
ment medicaments, com ara algun desodorant o un raspall de les dents, per posar un 
parell d’exemples. I vet aquí que, amb l’amabilitat que caracteritza la meva farma-
cèutica habitual, arran d’una d’aquestes compres em va oferir una targeta mitjançant 
la qual podria anar acumulant “punts” (no són ben bé això, però tant se val) que em 
permetrien obtenir descomptes en futures compres del mateix tipus de productes (no 
medicaments).

I vet aquí que fa ja uns quants dies vaig rebre un correu electrònic de l’entitat 
promotora de l’esmentada targeta, en el qual amb tota solemnitat (el meu nom i els 
dos cognoms apareixien en majúscules i negreta) se m’informava que properament 
caducarien els 0,09 € (sí, no m’he equivocat: 9 cèntims d’euro) que tenia acumulats, 
tot indicant-me que a partir de 5 € ja podria aplicar el meu descompte en qualsevol de 
les farmàcies adherides al sistema i em recordava a l’ensems que cada compra nova 
prorrogava per un any la caducitat de la suma acumulada (els esmentats 9 cèntims 
d’euro).

Òbviament, cal donar per suposat que aquest tipus de notificacions es generen de 
forma automàtica i que cap persona de l’organització del sistema (mal que es tractés de 
l’últim administratiu contractat per hores, cosa que semblaria no pas del tot estranya) 
s’ha pres la molèstia d’avisar-me de la propera caducitat del “capital” que tinc acumu-
lat, perquè, altrament, amb gaires clients com un servidor la fallida del negoci estaria 
irremeiablement garantida.

En tot cas, i per si calgués, aquesta notificació de què us parlo m’ha acabat de con-
firmar que, ens agradi o no, tots som, al cap i a la fi, només unes dades incloses en un 
ordinador. Sortosament, encara em queda el tracte personal i sempre agradable amb 
“la meva” farmacèutica.

Josep Lluís Revenga Santos

Fe d’errates
El preu del darrer número 
d’el Llaç era de 3 euros. A 
la portada apareixia correc-
tament el preu, no així a la 
pàgina 3, on es deia que el 
cost de la revista era de 2,60 
euros. Demanem disculpes 
per si aquest error ha pogut 
generar alguna confusió 
entre els nostres lectors.

A la crònica sobre billar 
publicada a la pàgina 45 del 
darrer exemplar de la nostra 
publicació, la número 563-
564, es diu que el jugador 
Esteve Mata pertany a la 
Secció de Billar del Foment, 
quan en realitat és jugador 
del Club Billar Vic.

Redacció

Nota informativa

La implantació sobrevinguda de la 
COVID-19 ha vingut a complicar la ja 
delicada situació d’activitats com són les 
del nostre cas. Per tal de fer front i mirar 
d’adaptar-nos a la nova situació hem 
pres les mesures següents: 

-els exemplars en venda a les llibreries 
passaran a costar 3 €;

-es mantindrà l’import de les subscrip-
cions a 26 €;

-les subscripcions, en lloc de ser cobra-
des per anualitats naturals, es cobraran 
per períodes d’onze números. 

Confiem en la comprensió de lectors i 
subscriptors, i els agraïm el seu suport.

Fòrum XXI – El Llaç

Oh, Europa, Europa...
Resum del perquè tenim tants problemes, d’encaix, 

en aquest món polític i financer de la Unió Europea

“Europa és un dels cinc continents del nostre planeta, 
més gran que Oceania però més petit que Àfrica i sols una 
quarta part d’Àsia i Amèrica. No és, però, un continent 
aïllat ja que està unit a Àsia al llarg de més de dos mil 
quilometres, confonent-se on acaba un continent i comença 
l’altre.

Tampoc no respon a l’existència d’un únic grup ètnic 
ja que Europa conviuen diferents ètnies, cadascuna amb 
característiques pròpies, pertanyent nosaltres, els catalans, 
al grup mediterrani.

Tampoc l’idioma no constitueix un element unificador 
a Europa doncs, a més de parlar-s’hi moltes llengües, 
aquestes llengües no provenen d’un tronc comú sinó que 
tenen orígens diversos. Així, les llengües anomenades 
romàniques -entre les quals es troben el català i el castellà- 
les llengües germàniques, entre les quals hi ha l’anglès i 
l’alemany, i les d’origen eslau que són les que es parlen a 
la majoria de països de l’Est d’Europa i a Rússia.

Al fet que Europa no constitueixi una unitat ni geogràfi-
ca ni ètnica ni lingüística, cal afegir-hi que Europa està for-
mada per múltiples estats, que aquests han lluitat entre sí al 
llarg de quasi tota la seva història i que el nombre d’aquests 
estats ha anat canviant i les seves fronteres s’han modificat 
de resultes de les guerres que només en aquest segle han 
causat més de cinquanta milions de morts a Europa. (...)”

Introducció de Petita història d’Europa – Text: 
Concepció Ferrer – Any 1998

Estralls laborals ocasionats per un virus “mortal” de 
qui encara no sabem d’on diantre  ha sortit. 

501 empreses  cambrilenques han presentat un 
ERTO que afecta més de 1.800 treballadors

“Un total de 501 empreses cambrilenques han presentat 
un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO). 
D’aquestes, 493 empreses ho han fet per causa de força 
major i les altres 8 han presentat l’ERTO per raons econò-
miques o productives. Aquestes xifres suposen una afecta-
ció de 1.826 treballadors afectats a Cambrils i que moltes 
petites i mitjanes empreses s’hagin hagut d’acollir a aques-
ta des de l’inici de la crisi sanitària del coronavirus. Són les 
darreres dades fetes públiques per Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies -a data de 26 de maig.”  

Revista Cambrils – número 585 – juny de 2020

El teletreball agrada i està a l’espera de regulació per 
esdevenir una opció més.

DESCOBERTA. El confinament decretat arran de la 
COVID-19 ha situat el treball remot com una modalitat 
laboral més, que empresaris i empleats tenen en compte.

Cop d’estat
1923
El Servei de Telèfons de la Mancomunitat de Catalunya 

és integrat a l’empresa telefònica de la dictadura politico-
militar espanyola del 1923, la CTNE. Telefònica és ara una 
de les firmes més grans de l’Estat.

“La Penúltima” – L’Econòmic – diumenge 12 de juliol 
del 2020  
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La Llar Magdalena Bona-
mich és un recurs més dins 
del Programa Sense Llar, 
de Càritas Diocesana de 
Sant Feliu de Llobregat. És 
una casa de dos pisos, amb 
9 habitacions independents 
que comparteixen la cuina 
i el lavabo que hi ha a cada 
pis.

És un recurs pensat per 
a persones soles, siguin 
homes o dones, amb la idea 
que tinguin un habitatge 
digne per poder-hi viure i 
estar tranquils mentre van 
treballant en la millora de 
la seva situació personal, 
social, laboral, econòmica 
o de salut. Cada persona 
té un pla individualitzat de 
millora segons la situació 
en què es troba i és acom-
panyada pel professional de 
referència, sigui de Càritas 
o de Serveis Socials de 
qualsevol Ajuntament de la 
nostra diòcesi.

El recurs compta amb 
un equip professional d’una 
treballadora social com a 
referent del projecte i la 
treballadora familiar; entre 
les dues fan el seguiment 
de les persones a la llar 
i donen suport en el que 
calgui per ajudar a millorar 
els objectius proposats a 
l’inici del procés. La comu-
nitat parroquial del muni-
cipi, a través de la Càritas 
Interparroquial de Molins 
de Rei, hi té vinculació amb 
diferents accions per donar 

també suport als residents.
És un recurs d’estada 

limitada i el temps es defi-
neix segons la situació de 
cada persona.

Actualment, totes les 
places de la Llar estan 
ocupades i tenim llista 
d’espera.  

La Llar, durant 
el confinament

Aquest temps de confi-
nament des de la Llar s’ha 
viscut d’una manera no 
gaire diferent en l’aspecte 
d’estar a casa: no sortir, 
complir les mesures reco-
manades a nivell sanitari... 
Sí que és cert que té mati-
sos que van d’acord amb 
les diferents situacions en 
què es troben les persones 
que hi viuen: poder sortir 
ha fet que les relacions que 
tenen moltes de les perso-
nes que viuen aquí, fruit de 
processos de formació, xar-
xes creades, etc., es veiessin 
interrompudes i, per tant, 
s’afavoreix l’aïllament.

Com a Càritas, en tot 
moment hem mantingut les 
trucades, videotrucades,  
videoassemblees... i, de 
seguida que ens hem pogut 
moure de manera presencial 
amb les mesures marcades 
en l’aspecte sanitari, també 
hi hem estat presents física-
ment. Les persones sempre 
han tingut un telèfon de 
referència a on trucar de 
dia, de nit o dies festius.

Des de  Càritas sempre 
intentem arribar una mica 
més enllà, fer un pas més 
en l’atenció a les persones i 
aquest confinament ens ha 
fet veure la necessitat que 
tenim tots de poder estar 
connectats i per això, ara, 
les persones que hi viuen ja 
poden gaudir de connexió 
a Internet i així han pogut 
seguir formacions on-line, 
fer entrevistes per video-
trucada i utilitzar diferents 
plataformes que ens man-
tenen a tots connectats amb 
el món extern, com amics, 
família, etc., cosa que amb 
aquest confinament s’ha 
convertit encara més en una 
necessitat bàsica.

Durant aquest confina-

ment, a Càritas també ens 
han trucat moltíssimes per-
sones demanat ajut i quan 
la situació sanitària ens ho 
ha permès, hem  acollit 
la darrera persona que ha 
entrat a la Llar, perquè, a 
causa d’aquesta crisi pro-
vocada per la COVID-19, 
s’havia trobat al carrer en 
una situació d’extrema vul-
nerabilitat. Actualment està 
vivint a la casa. 

Les persones que  entren 
a viure a la Llar tenen totes, 
entre d’altres, un nexe 
comú: volen viure tranquils 
i en pau per poder millorar 
la seva situació i aconseguir 
tenir un futur millor. Des 
de Càritas els volem oferir 
aquesta oportunitat perquè 

considerem que l’accés a 
l’habitatge és un dret fona-
mental que s’està vulnerant 
i que quan una persona té 
una llar, ni que sigui una 
petita llar a on tornar, trobar 
aquesta calma, descansar i 
sentir-se segura, és quan pot 
iniciar un procés de millora 
i canvi personal, i treballar 
per aconseguir el que tots 
i totes les persones volem: 
viure de manera digna i 
autònoma. I és per això que 
cada dia treballem des de 
Càritas per un món més just 
on els drets fonamentals no 
es vegin vulnerats.

Càritas Diocesana de 
Sant Feliu de Llobregat

La Llar Magdalena Bonamich, un bon servei 
per atendre les persones sense sostre

Càritas Interparroquial de 
Molins de Rei vol expo-
sar algunes consideracions 
sobre les conseqüències de 
la COVID-19 amb relació a 
la seva tasca a la vila.

La pandèmia ha estat 
una gravíssima crisi sani-
tària i quan, malgrat les 
seqüeles de dolor que ens 
deixa, sembla que estem 
superant els seus efectes en 
la salut, comencen a mani-
festar-se greument els seus 
efectes en l’economia real i 
en la vida social.

Les administracions 
públiques estan prenent 
mesures per pal·liar tant 
com sigui possible aques-
tes conseqüències, però, 

al marge, quedaran moltes 
persones i famílies que, per 
unes raons o unes altres, 
no assoliran els beneficis 
de les iniciatives oficials: 
migrants sense regularitzar, 
dones soles, dones soles 
amb fills a càrrec seu, tre-
balladors de l’economia 
submergida que accepten 
qualsevol feina/sou, rello-
gats, persones desarrelades 
i sense vincles, transeünts... 
i precisament aquest és 
el perfil de les persones i 
famílies que acudeixen a 
Càritas i a les quals Càritas 
obre les seves portes.

Durant el temps del con-
finament, Càritas ha estat 
disponible per atendre a qui 

demanava ajut. I ho ha fet 
de forma presencial, en el 
mínim temps possible per 
no exposar ni exposar-se, 
però ha estat freqüent: per-
sones que tenen la seva 
situació regularitzada i d’al-
tres d’irregulars; persones 
desorientades, angoixades 
a les quals se’ls ha acollit, 
escoltat, orientat... Les pro-
blemàtiques són principal-
ment les que es deriven 
de l’atur (ERTO, tancament 
d’empreses, persones pro-
cedents de feines irregu-
lars...), que resten sense cap 
ingrés econòmic ni estalvis 
per fer front a la situació. 
El ventall de demandes fan 
referència a aliments, ajuts 

per a medecines, per a llo-
guers, llum, aigua, etc. 

I de forma telefònica i, 
sovint, presencialment hem 
fet el seguiment de perso-
nes i famílies ateses habi-
tualment i que necessitaven 
atenció, orientació i consol 
davant  situacions noves i, 
de vegades, doloroses. A 
aquestes famílies i perso-
nes, per evitar-los desplaça-
ments, se’ls han facilitat els 
vals de compra d’aliments 
per a quatre setmanes;  a 
més se’ls ha augmentat de 
forma significativa l’import 
dels vals perquè la nova 
situació així ho ha requerit. 

Cal dir que durant tot 
aquest temps, la coordina-

ció amb Serveis Socials i 
Càritas Diocesana ha estat 
essencial.

Però no totes les conse-
qüències han estat negati-
ves; queda lloc per a l’es-
perança. La resposta de la 
nostra comunitat parroquial 
ha estat generosa tant en 
aportacions econòmiques 
com en espècie: nous socis, 
augment de quotes, dona-
tius, aliments i altres ofe-
riments. 

Igualment, en aquesta 
resposta solidària hi hem 
d’incloure entitats, establi-
ments i persones de la vila 
de Molins de Rei.

Moltes gràcies. Que Déu 
us beneeixi!

Càritas Interparroquial 
de Molins de Rei

El nombre de famílies ateses per Càritas Interparroquial 
de Molins de Rei ha crescut durant la pandèmia
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El grup d’afeccionats a les 
impressores 3D Makers 
Molins de Rei va organit-
zar, el passat 6 de juny, 
la jornada “Salvaorelles per 
aliments” amb l’objectiu 
de recollir aliments i altres 
tipus de material que havien 
sol·licitat Creu Roja i 
Càritas per tal d’ajudar les 
persones més necessitades 
de la vila. La recollida es 
va fer de les 10 del matí 
a les 6 de la tarda en dos 
punts instal·lats a la plaça 
de la Llibertat i al Parc de 
la Mariona. Es van aconse-
guir en total 3.047 quilos de 
material.

Per incentivar a la par-
ticipació. les persones que 
van aportar aliments van 
ser obsequiades amb un 
salvaorelles, una peça en 
la qual es col·loquen les 
gomes de la mascareta per-
què no s’agafin directament 
a les orelles i fer que sigui 
més còmode portar-les. Els 
qui aportaven més quanti-
tat d’aliments rebien altres 
obsequis, com clauers o 
figuretes fetes en impressió 
en 3D.

Makers Molins de Rei 
s’han donat a conèixer 
durant la pandèmia. Tot va 
començar arran de la peti-
ció feta per una persona, a 
través de les xarxes socials, 
en què sol·licitava si algú 
li podia fer un salvaorelles 
amb una impressora 3D. 
“Un company i jo, cofun-
dadors de Makers Molins 
de Rei, ens vam oferir a 
fer-les i així va començar 
tot”, ens diu Raúl Moreno. 

A partir d’aquí van ofe-
rir aquests salvaorelles a 
centres de salut, Guàrdia 
Urbana, ACOSU “i a mol-
tes més entitats del poble, 
i alhora ens vam anar 
ajuntant més gent, alguns 
tenien impressora 3D i 
d’altres no”, recorda en 
Raúl. 

Davant la volada que 
havia agafat la seva inicia-
tiva, se’ls va ocórrer fer la 
campanya que, gràcies a la 
generositat dels vilatans, 
l’ajut d’un grup de volunta-
ris i la participació de diver-
ses entitats del municipi, ha 
permès ajudar les persones 
que ho estan passant pitjor.

Agraïment de Càritas
Càritas Interparroquial 

Molins de Rei ha emès 
un comunicat en el qual, 
en nom de les 22 famílies 
beneficiades, vol agrair 
aquesta iniciativa solidària 

i fa un esment especial als 
organitzadors, voluntaris i 
veïns que hi han col·laborat 
amb les seves aportacions. 

“Davant tants rostres 
marcats per històries de 
dolor i angoixa, iniciatives 
com aquesta i moltes més 
respostes de generositat i 
solidaritat de particulars i 
sectors de la societat ens 
donen força per mantenir 

obertes les mans i els cors. 
Càritas (significa ‘amor’), 
que és l’acció social de 
l’Església, des de la seva 
visió cristiana, conside-
ra que aquestes respostes 
d’amor ens deixen un mis-
satge d’esperança”, conclou 
el comunicat.

Redacció
Fotos:Makers Molins

El molinenc Albert Vinyes 
s’ha proposat, amb vista 
a l’any vinent, creuar el 
continent africà de sud 
a nord-est, des de Ciutat 
del Cap, a Sud-àfrica, fins 
a Gambo, a Etiòpia, per 
portar ajut humanitari a 
l’hospital d’aquesta pobla-
ció etíop. El viatge el farà 
amb moto i acompanyat 
de Carles Ferrando, mes-
tre d’Educació Física de 
Tortosa, i de Marce Vicente, 
comercial del sector sanitari 
de Sant Iscle de Vallalta. El 
projecte per al qual busquen 
patrocinadors i ajut econò-
mic l’han batejat amb el 
nom de “Solid-Motards”.

L’Albert, que treballa en 
el sector esportiu i social, 
ens explica que “fa molts 
anys que tinc al cap creuar 
l’Àfrica amb moto. Per a 
mi és un somni que uneix 
moltes de les meves afi-
cions: viatjar, l’aventura, 
el motociclisme i la passió 
pel continent africà”. A 
més, l’Albert hi té un vin-
cle sentimental amb el con-
tinent africà i, en concret, 
amb Etiòpia “perquè tinc 
un fill nascut en aquest 
país, i sento un profund 
respecte i admiració pel 
país, la seva gent i la seva 
cultura”, afegeix.

La idea de l’Albert 
i els seus dos companys 
d’aventura és poder lliurar a 
l’Hospital de Gambo les tres 
motos, una de les quals amb 
un remolc perquè s’utilitzi 
com a moto-ambulància, i 
el màxim possible de diners 
en metàl·lic. “Coneixem 
l’Iñaki Alegria i la seva 
companya, que són metges 

pediatres i estan fent una 
feina ingent allà a través 
de la seva ONG Alegria 
con Gambo”. Un dels pro-
blemes amb què es troben 
és que en estar en una zona 
rural, “quan les persones 
emmalalteixen, han de 
recórrer uns quants quilò-
metres fins a l’hospital. El 
projecte consisteix a unir 
un remolc a la motocicleta 
per facilitar-ne els tras-
llats”, ens diu l’Albert.

L’Hospital Gambo està 
format per l’hospital del 
poble, 10 centres de salut i 
40 dispensaris dels voltants. 
Els gestiona l’ONG cata-
lana Alegria con Gambo 
i la seva principal missió 
és reduir la mortalitat rela-
cionada amb la desnutrició 
en els infants menors de 5 
anys.

Està previst que 
l’aventura solidària comen-
ci el mes de febrer de 2021 
i ha de durar entre 30 i 35 
dies. En els 8.544 quilò-
metres de recorregut creua-
ran Sud-àfrica, Namíbia, 
Zàmbia, Tanzània, Kènia i 
Etiòpia, i dormiran en ten-
des de campanya.

Per poder tirar endavant 
“Solid-Motards”, l’Albert 
i els seus dos companys 
estan cercant col·laboradors 
que els permetin “atendre 
les despeses de motocicle-
tes, equipament, remolc, 
transports de les motos 
fins a Sud-àfrica, forma-
ció i equipament al perso-
nal d’Etiòpia que durà a 
terme el projecte”.

Josep Ferrer

El molinenc Albert Vinyes vol 
creuar Àfrica en moto per portar 
ajut humanitari a Etiòpia

Makers Molins de Rei recull més de 
3.000 quilos d’aliments per als més necessitats
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ÀNGEL BEUMALA 
(A.B.): Vas néixer a 
Vinaròs (Baix Maestrat) i 
vas venir a viure a Molins 
de Rei quan tenies tretze 
anys, oi?

JOANA SOLANS 
(J.S.): Sí, el meu pare era 
de Vilassar de Mar i la 
meva mare de Vinaròs, i es 
van conèixer perquè ell era 
tècnic de teixits i filats i va 
anar a treballar de director 
a una fàbrica del poble de 
la mare. Allà vam néixer 
la Conxita –la historiado-
ra i novel·lista–, l’Enric i 
jo. Quan tenia vuit anys 
ens vam traslladar tots a 
viure a Miranda de Ebro, 
també per motius de feina 
del pare, i allà va néixer la 
Dolors, la quarta germana. 
Finalment, l’any 1956, el 
pare va conèixer en una 
fira un empresari que li va 
proposar ser el “majordom” 
de la seva fàbrica tèxtil de 
Molins de Rei –l’encarre-
gat en absència de l’amo– i 
tota la família ens vam tras-
lladar a viure a la vila.

A.B.: A Molins de 
Rei hi passes la joven-
tut, t’enamores, et cases, 
formes una família, i a 
l’edat de 47 anys tens un 
tumor... 

J.S.: Sí, l’any 1990 vaig 
tenir un tumor i vaig desco-
brir el món de les persones 
malaltes de càncer. Llavors 
em vaig adonar que tant 
els malalts com les famílies 
dels malalts se n’amaga-
ven, no en volien parlar, 
i això em va doldre. En 
aquell moment, les com-
panyes que tenia al lloc 
on treballava s’hi referien 
com un “mal lleig” o un 
“mal dolent”, i jo un dia 
els vaig dir: “No és ni un 
mal lleig, ni un mal dolent; 
és una malaltia que es diu 
càncer i n’hem de parlar”, 
i llavors totes van desapa-
rèixer! També em va passar 
un fet semblant amb una 
coneguda. Un dia li vaig 
dir que m’havien d’ope-
rar d’un càncer i em va 
etzibar: “això no es diu!”. 
Aleshores em vaig dir a mi 
mateixa que això no podia 
ser, que la malaltia s’havia 
de normalitzar, explicar que 
no necessàriament t’has de 

morir si et diagnostiquen 
càncer. I això s’havia de 
dir, perquè en no dir-ho, 
en aquella època només se 
sabia que algú tenia càncer 
quan es moria i la família 
ho feia públic. En canvi, 
n’hi havia molts que en 
tenien, però com que no 
ho deien, quan es curaven 
la gent no tenia manera de 
saber que s’havien sortit 
d’un càncer i, per tant, no 
descobrien que no era una 
malaltia necessàriament 
mortal. Aquesta va ser una 
de les raons principals que 
em van fer implicar en la 
lluita contra el càncer, al 
costat del fet de la mort 
d’una adolescent que m’era 
molt propera. Va coincidir 
que aquesta noia i jo vam 
passar la malaltia al mateix 
temps, però ella no se’n va 
sortir i jo sí, i no sé per què 
vaig considerar que hi tenia 
com un deute i que hi havia 
de fer alguna cosa. No 
podia quedar-me tan fres-
ca pensant que ella havia 
mort i jo havia sobreviscut 
sense saber-ne el perquè, i 
ja està!  

A.B.: Per què es tenia 
aquesta percepció tan 
negativa del càncer? 

J.S.: Perquè era una 
malaltia molt dolorosa, llar-
ga i sovint mortal. La gent 
que la tenia patia molt, no 
hi havia tots els tractaments 
pal·liatius que hi ha ara. A 
més, hi havia la falsa cre-
ença que era una malaltia 
infecciosa i ningú deia que 
tenia càncer per por que 
els altres, en sentir-ho, se 
n’apartessin per por d’en-
comanar-se. Ara és diferent 
pel fet que la mortalitat 
ha baixat molt gràcies als 
avenços mèdics. 

A.B.: Un cop recupera-
da de la malaltia decidei-
xes fer-te voluntària. 

J.S.: Sí, l’any 1994 vaig 
començar a fer de volun-
tària a la planta d’onco-
logia infantil de l’Hospi-
tal de la Vall d’Hebron. 
Allà vaig conèixer el 
doctor Josep Sánchez de 
Toledo, cap d’Oncologia 
i Hematologia Pediàtrica 
de l’Hospital, membre del 
Comitè Científic de l’Asso-
ciació Espanyola contra el 

Càncer a Catalunya i pre-
sident del Comitè Científic 
de la Federació d’Oncolo-
gia de Catalunya. Després, 
com que l’Hospital de la 
Vall d’Hebron em queda-
va molt lluny en transport 
públic, vaig fer de volun-
tària a l’Hospital Clínic de 
Barcelona, al Departament 
de Quimioteràpia. Quan la 
meva mare va emmalaltir, 
vaig haver de deixar-ho tot 
per tenir-ne cura i després 
ja vaig entrar a la Junta 
local de l’AECC a Molins 
de Rei.  

A.B.: Per qui esta-
va formada la Junta de 
Molins de Rei de l’AECC 
quan hi vas entrar?

J.S.: L’Associació con-
tra el Càncer a la nostra vila 
va iniciar un nou camí amb 
la Junta constituïda l’any 
1998, integrada per deu 
dones: Teresa Soler, Teresa 
Rius, Rosa Bogunyà, Clara 
Bacarisas, Conxita Basco, 
Olga Espinach, Conxita 
Roig, Magda Torrades, 
Rosa Roca i jo mateixa. 
Malauradament, algunes 
d’elles ja són mortes. Més 
endavant s’hi van incorpo-
rar la Rosa Padilla, l’Emí-
lia Sanz, la Joana Arnau, 
l’Anna Castellana i d’al-
tres. Actualment som quin-
ze persones i farà uns dos 
anys se’ns hi va incorpo-
rar el primer home, l’Edu-
ard Escardó, que fa molta 
feina. Disposem d’un espai 

al Centre Cívic Federació 
Obrera on ens reunim un 
cop al mes.

A.B.: El passat 30 de 
novembre de 2019 es va 
celebrar, al Foment CiA, 
la vintena i última edi-
ció del Sopar contra el 
Càncer. Per què deixeu 
d’organitzar aquest sopar 
benèfic després de fer-ho 
durant vint anys seguits?

J.S.: Organitzar un sopar 
per a 275 persones porta 
molta feina, han passat 
vint anys i nosaltres ja no 
som tan joves com quan 
vam començar. Tanmateix, 
el Bot-Mol, la Unió de 
Botiguers de Molins de 
Rei, ha fet públic que a 
partir d’ara s’encarregarà 
de continuar organitzant-lo. 
Ja els vam dir que podi-
en comptar amb el nostre 
suport i la nostra experièn-
cia acumulada al llarg de 
tots aquests anys!

A.B.: A què es destinen 
els diners recaptats en 
aquests sopars benèfics? 

J.S.: En un primer 
moment, l’AECC destinava 
els recursos a centres d’in-
vestigació, com ara l’Ins-
titut Català d’Oncologia, i 
també a becar investigadors 
amb projectes de recerca 
sobre la malaltia. Quan va 
arribar la crisi econòmi-
ca, també es van destinar 
recursos a ajudar famílies 
de malalts amb necessitats 
concretes: medicaments, 

cadires de rodes, suport 
psicològic, etc. 

A.B.: Quines altres 
activitats organitzeu al 
llarg de l’any?

J.S.: Bàsicament, infor-
mació sobre la malaltia i 
prevenció de riscos. A la 
Fira de la Candelera, per 
exemple, sempre hi tenim 
un estand informatiu i 
també a la mostra anual 
d’entitats solidàries de la 
vila, que es fa el mes de 
maig. Quan arriba l’estiu 
fem prevenció del càncer 
de pell regalant crema solar 
per als infants en un parada 
que posem a l’entrada de 
la piscina municipal. El 19 
d’octubre, que és el Dia 
Mundial contra el Càncer 
de Mama, també posem 
una parada informativa al 
carrer de Baix i, finalment, 
per la Festa Major fem una 
col·lecta de diners pels 
carrers de la vila. D’altra 
banda, quan hi ha progra-
mes específics preparats 
des de la seu central de 
Barcelona, també els incor-
porem a la nostra activitat 
local. Per exemple, un any 
vam fer prevenció del càn-
cer de colon; un altre any, 
del de pulmó, etc. Val a dir 
que aquestes activitats de 
presència al carrer sempre 
intentem complementar-les 
amb la conferència d’un 
expert en un local de la 
vila. 

A.B.: Quin balanç fas 

Joana Solans Roda, presidenta de la Junta local de l’Associació contra el Càncer AECC-Catalunya

“Qui pateix càncer ha d’aprendre a 
portar la malaltia amb dignitat”
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de la feina feta durant 
tots aquests anys?

J.S.: Penso que hem fet 
una cosa important, que és 
que el càncer deixi de ser 
una cosa que no es pugui 
anomenar. Jo m’he trobat 
amb gent que no volia venir 
al nostre sopar solidari per-
què es pensava que par-
laríem de la malaltia! Per 
tant, l’important és que la 
societat molinenca sap que 
hi ha un grup de persones 
que hem passat la malal-
tia, que no ens hem ren-
dit, que tenim una qualitat 
de vida magnífica i que 
estem disposades a ajudar 
altres persones que es tro-

bin en una situació sem-
blant. D’altra banda, també 
estic molt orgullosa de dir 
que som un grup d’amigues 
que hem estat durant molts 
anys colze a colze lluitant, 
que mai hem tingut cap 
diferència entre nosaltres i 
que sempre hem estat com-
promeses amb la feina de 
l’Associació. 

A.B.: Què es recomana 
a algú a qui li acaben de 
diagnosticar un càncer?

J.S.: Avui dia existeix 
l’especialitat de la psico-
oncologia, precisament per 
fer una atenció psicològi-
ca individual a pacients de 
càncer i els seus familiars. 

De fet, a Molins de Rei, 
nosaltres havíem tingut un 
psicooncòleg que venia un 
cop a la setmana al Centre 
Cívic Federació Obrera per 
atendre les persones malal-
tes, però avui dia ja tots 
els hospitals en tenen, de 
psicooncòlegs. Quan a mi 
em van operar l’any 1990, 
no hi havia res de tot això. 
També cal tenir en compte 
que cada tipus de càncer és 
diferent i que ja d’entrada 
el metge et parla molt clar 
i et diu que o bé no hi ha 
res a fer o, ben al contrari, 
que aquell tumor no és res i 
que no anirà endavant. Per 
tant, el psicooncòleg s’ha 

d’adaptar al cas concret de 
cada pacient.

A.B.: Però tu, perso-
nalment, què diries?

J.S.: Jo, personalment, el 
que li diria a algú a qui aca-
ben de diagnosticar un càn-
cer és que se’n sortirà, que 
tingui esperança, que pensi 
que la medicina d’avui té 
un ventall de tractaments 
molt eficaços que abans no 
hi eren. Abans només hi 
havia radioteràpia i quimi-
oteràpia, res més! Ara, en 
canvi, hi ha altres tracta-
ments que aconsegueixen 
que la malaltia remeti i es 
quedi crònica, per exemple. 
L’important és tenir clar 

que “càncer” i “mort” no 
són sinònims. L’actitud del 
malalt és important per a 
ell mateix: com més bona 
sigui la seva actitud, millor 
ho portarà. Sigui com sigui, 
la família pateix molt i arri-
ba un punt en què el malalt 
no vol que la família patei-
xi i fa veure que es troba bé 
i que no pateix. I aquesta 
actitud no es pot criticar. El 
malalt ha de ser conscient 
que és la seva malaltia i 
que és la seva responsabi-
litat. Per tant, no s’ha de 
repenjar en la família o els 
amics, ni anar-hi a plorar. 
Ha d’aprendre a portar-la 
amb dignitat.  

Cap al final del segle XIX, la manifestació més 
important de totes les festes populars, la consti-
tuïen les dues festes majors que se celebraven 
cada any a la nostra vila: la primera, la petita, se 
celebrava per Corpus i la segona, la més gran, 
els dies de la festivitat de Sant Miquel.

Aquesta Festa Major del Corpus, també 
anomenada “Festa Major Petita” (encara que en 
alguns programes d’actes es feia constar també 
amb el nom de “Festa Major de Primavera”, 
com és el cas de la Federació Obrera, l’any 
1921), tenia la singularitat que se celebrava a 
finals de la primavera i gairebé al principi de 
l’estiu, quan els extensos camps de cultiu del pla 
del riu oferien els seus fruïts i a les muntanyes 
del voltant la ginesta esclatava i escampava la 
seva olor i fragància, la qual cosa li donava una 
ambientació molt peculiar.

A l’igual que la Festa Major de Sant Miquel 
de la tardor, en aquesta també hi havia moltes 
activitats festives de tot tipus que organitzaven 
les diferents entitats de la vila, com concerts, 
teatre, sarsueles, ballets, cinema, sardanes, con-
cursos, exposicions, competicions esportives i, 
per descomptat, els balls, que s’acostumaven a 
fer en tres sessions de matí, tarda i nit.

Però l’acte més representatiu, i que potser la 
gent que ja tenim una certa edat recordem més, 
era la solemne processó eucarística que recorria 
els principals carrers de la vila, una manifestació 
religiosa i també social de la qual ja vàrem par-
lar extensament en un article anterior.  

Però cal recordar que els actes d’aquesta 
Festa Major Petita no se celebraven el mateix 
dijous del Corpus , “uno de los tres jueves que 
relucen más que el Sol”, com deia la dita popu-
lar d’aquells temps, sinó el diumenge i dilluns 
següents al dijous de Corpus.

L’any 1968, el popular Veterano explicava el 
següent sobre aquesta Festa Major, en una entre-
vista publicada a la revista Llobregat: “Molta 
gent es posava la millor roba que tenia als arma-
ris, si és que no n’estrenava de nova, per portar-
la els homes, primer dins la processó i després 
al ball. Recordo que el ball era d’allò més lluït, 
ja que els nois estrenaven el  traje d’estiu que 
amb tota cura els havia confeccionat l’Isidret o 
el Pahissa i el vestit de les noies, la Pepa Nana, 
cal Manyé, la Dolors de cal Ras o altres sastres 
i modistes del poble. Com era gairebé obligat, 

primer s’anava a la processó i acabada aquesta, 
a ballar s’ha dit! En acabar el ball de la nit, 
encara hi havia humor, els joves, per anar fins 
a la Font dels Casats, a fer gresca, tot passejant, 
ja que en aquell temps des del pas a nivell cap 
amunt, encara no hi havia gaires cases”.

Però amb el pas del temps, la seva popularitat 
va anar disminuint i en els anys 1960, 1961, 

1962 i 1963, ja se l’anomenava oficialment com 
Festes del Corpus, no com a Festa Major, i els 
actes festius que s’hi organitzaven eren molt 
escassos, això sí, sempre eren com a comple-
ment de la popular processó. En els anys 1964, 
1965 i 1966 només es va celebrar la processó, ja 

sense actes festius i populars.
Fent una mica d’història trobem que l’any 

1907, amb motiu de la Festa Major del Corpus, 
el Centre Catalanista de la nostra vila va oferir 
una sèrie d’actes per celebrar-la. Aquest local 
estava situat al carrer del Carril, on antigament 
hi havia el Casino Vell, i posteriorment, amb el 
pas dels anys, es va convertir en la fonda Plat 
del Dia.

La revista Enllà, el dia 15 de juny del 1907 
va publicar una crònica que deia així: “En la 
passada festa petita del Corpus, la digna Junta 
del Centre Catalanista no va perdonar cap 
sacrifici perquè els actes tinguessin una gran 
rellevància. 

El primer dia, a la nit, una companyia de 
Barcelona, formada pels millors elements dels 
teatres Romea i Principal, varen representar la 
popular obra d’en Santiago Rusiñol La Mare. 
El local era ple de gom a gom i donava goig de 
veure l’entusiasme amb què es va aplaudir la 
labor dels distingits artistes. 

L’endemà dilluns, van tenir lloc, a la sala 
del centre, els balls anunciats de tarda i nit, que 
van resultar molt esplendorosos i concorreguts. 
Aquests balls van ser magníficament executats 
per l’acreditada orquestra-cobla Els Munnés, 
d’Esparreguera. 

També aquella sardana de la tarda (la primera 
que es ballava en aquella sala) difícilment se’ns 
esborrarà de la memòria, amb tant entusiasme 
va ser puntejada i admirada per tots els bons 
catalans que vàrem sentir elevar l’esperit amb 
les típiques notes de la democràtica dansa. 

Després, les notes esbojarrades de les altres 
músiques vingueren a trencar el nostre encís. A 
la nit, i després que es ballessin unes sardanes a 
la plaça de la Vila, on va acudir tot el poble, es 
varen repetir una altra vegada els balls a la sala 
del Centre, que varen acabar de matinada. 

Només afegir que va ser molt admirada la 
sardana amb què va començar la primera part 
del ball i encara més admirada i celebrada va ser 
l’actuació del nostre vilatà, el mestre Sebastià 
Mestres, acompanyat pel seu piano, que ens 
va oferir una inoblidable actuació al públic 
assistent”.

Vicenç Joan Camps

La Festa Major del Corpus (Festa Major Petita)

Programa del Foment de l’any 1939                                                                       
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JOSEP FERRER (J.F.): 
Què hi fa un molinenc en 
el departament de vins 
negres de l’empresa sueca 
Systembolaget?

DAVID BALLESTER 
(D.B.): Arribar a un altre 
país i començar de zero no 
és fàcil. He hagut de passar 
per diferents llocs de feina 
fins a trobar-ne un on em 
sento valorat. Poder entrar 
a treballar a Systembolaget 
m’ha obert portes a un tipus 
de formació força diferent al 
que havia fet fins ara. M’hi 
sento còmode.

J.F.: A què es dedica 
Systembolaget? En què 
consisteix exactament la 
teva feina?

D.B.: Systembolaget és 
l’empresa encarregada de la 
venda de begudes alcohòli-
ques a Suècia. Un monopoli, 
per entendre’ns. El Govern 
suec entén que a través del 
control de la venda d’alcohol 
i potenciant el consum res-
ponsable pot minimitzar els 
danys que l’alcohol pot cau-
sar a la societat en tots els 
àmbits. 

J.F.: Vas arribar a Suècia 
fa sis anys i mig. Què t’hi va 
portar?

D.B.: Principalment, va 
ser degut a motius laborals 
i a tota una sèrie de circums-
tàncies. La meva parella tot 
just havia acabat la carrera 
de magisteri infantil i jo, a 
causa de la crisi, diguéssim 
que no tenia gaires bones 
condicions laborals. La idea 
va passar pels nostres caps i 
no vàrem trigar gaire a pren-
dre la decisió. 

J.F: Quan vas arribar a 
Suècia sabies suec? Et va 
costar molt aprendre’l?

D.B.: La veritat és que 
no tenia ni idea de l’idioma. 
Havia pogut aprendre quatre 
paraules mal pronunciades 
però no gaire més. Al principi 
va ser complicat, però a poc 
a poc, i gràcies a les classes 
de suec gratuïtes que el siste-

ma proporciona, en vaig anar 
aprenent. Personalment, soc 
de l’opinió que entendre les 
coses bàsiques de l’idioma 
no és gaire complicat. Penso 
que el fet de ser bilingüe 
i, a més, parlar l’anglès és 
un avantatge força impor-
tant. El problema resideix a 
aprofundir en el llenguatge 
més tècnic i a millorar la 
pronunciació. L’argot també 
és complicat. Ara em desen-
volupo millor en suec que en 
anglès i a vegades em costa 
trobar paraules en català i em 
surten en suec.

J.F.: Què et va dir la 
família quan els vas plante-
jar marxar a Suècia?

D.B.: Els va sobtar i els va 
saber greu, evidentment, però 
ho van entendre i sempre 
m’han donat suport. Crec que 
el que els sabia greu, a més a 
més, era la idea general que 
molts joves havien d’anar-
se’n a altres països perquè el 
futur era incert.

J.F.: Tens formació en 
quiromassatge i arquitectu-
ra interior. T’hi has pogut 
dedicar professionalment 
tant a Catalunya com a 
Suècia?

D.B.: A Catalunya vaig 
poder exercir tres anys 
d’arquitecte d’interiors i un 
any de quiromassatgista. A 
Suècia, principalment vaig 
centrar-me en l’interiorisme 
i també hi he treballat. 

J.F.: Quins records tens 
de Molins de Rei?

D.B.: La vila sempre serà 
casa. En tinc records de tots 
els colors: des dels 10 anys 
que vaig jugar a handbol al 
Club Esportiu Molins de Rei, 
l’escola Alzina, el Lluís de 
Requesens, fins a l’època 
quan cantava en el grup Rap 
Doctrina i ens vàrem pre-
sentar al concurs Empalmat. 
Les nits de Festa Major, les 
Matines del Camell… Bons 
records. 

J.F.: Com és un dia qual-
sevol de la teva vida?

D.B.: No crec que sigui 
gaire diferent a la de molts. 
T’aixeques, ets una estona 
amb els qui t’estimen i vas 
a treballar. Tornes a casa, 
fas tasques de la llar, pre-
pares el sopar i poca cosa 
més. La vida social es deixa 
principalment per al cap de 
setmana.

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

D.B.: Intentem fer vida 
social. Ens trobem amb les 
amistats, les quals són princi-
palment catalanes. A l’hivern, 
gairebé sempre a casa d’algú. 
Sopar i jocs de taula no acos-
tumen a faltar-hi. A l’estiu, la 
vida és a fora. Una barbacoa, 
anar al algun llac i banyar-
nos... aprofitar el bon temps.

J.F.: Com és el lloc on 
vius? És car l’habitatge?

D.B.:  Vivim en un pis 
amb pati a peu de bosc. Ben 
comunicat i a prop de tot. 
L’habitatge és més o menys 
igual de car que aquí. El llo-
guer potser és més car, però 
quan llogues hi van incloses 
les despeses de la llar (aigua, 
llum, comunitat, Internet, 
etc.). 

J.F.: Com és el caràcter 
dels suecs?

D.B.: Depèn del dia (riu). 
S’acostuma a dir que els 
suecs són molt freds. Jo no 
crec que sigui del tot veritat. 
Penso que són persones que 
respecten molt l’individu i 
la integritat, i que fins que 
no et coneixen, guarden les 
distàncies. Però un cop has 
entrat al seu cercle, són molt 
propers. 

J.F.: El ritme de vida 

és molt diferent al de 
Catalunya?

D.B.: No crec que hi 
hagi gaire diferència entre 
Estocolm i Barcelona, per 
exemple. Probablement, la 
diferència principal sigui en 
els horaris d’obertura comer-
cial i laboral. El 90% del 
comerç tanca a les 19 h. 
Algunes botigues allarguen 
fins a les 20 h. Els únics que 
obren fins a les 22-23 h són 
els supermercats.

J.F.: És car viure a 
Suècia?

D.B.: Doncs, realment, no 
sé què dir-te. Hi ha productes 
en els quals sí que pots trobar 
molta diferència, com, per 
exemple, en la fruita o la ben-
zina. La fruita és generalment 
més cara i de menys qualitat. 
La benzina és, de per sí, més 
cara. Després hi ha produc-
tes, com els tubercles, que 
són més barats. Diguéssim 
que la premissa és la següent: 
productes autòctons més 
barats que els d’importació, 
però, en general, és així a 
tot arreu.

J.F.: Per què l’alcohol i el 
tabac són tan cars?

D.B.: L’alcohol és més car 
a causa del control de l’Estat, 
tal com ja he explicat abans. 
El tabac no ho sé del cert, 
però puc intuir que serà per 

impostos i per intentar incen-
tivar que la gent no fumi.

J.F.: Es diu que a Suècia 
els ciutadans paguen molts 
impostos, però que, a canvi, 
tenen molt bons serveis. És 
cert?

D.B.: Els impostos que 
paguem a Suècia no són gaire 
diferents, la veritat. Un ciuta-
dà, de mitjana, paga un 30% 
d’impostos. Tot depèn de la 
zona on visquis i del sou 
que tinguis. Més sou, més 
impostos. Les diferències 
principals són que pràctica-
ment tothom els paga (poca 
gent treballa “en negre”), que 
el Govern treballa amb més 
transparència i que la ciu-
tadania gaudeix dels diners 
recaptats. Això permet inver-
tir en ajudes socials, com, 
per exemple, baixa maternal/
paternal, ajudes per a cada 
infant, escola “gratuïta”, clas-
ses de suec gratuïtes, infraes-
tructures, etc.

J.F.: Quins serveis dels 
que gaudeixen els ciutadans 
creus que són millors que a 
Catalunya?

D.B.: En podria dir uns 
quants, la veritat. Per exem-
ple, quan et poses malalt, no 
fa falta que vagis al metge a 
buscar la baixa. De fet, no fa 
falta baixa mèdica durant els 
primers set dies. El primer 

David Ballester Font viu a Huddinge (Suècia)

“Els suecs entenen que el dret a baixa 
maternal no és dels pares per estar amb el nadó, 
sinó del nadó per estar amb els seus pares”

En David Ballester Font és un molinenc de 33 anys 
que des de fa 6 anys i mig viu a Estocolm. Casat 
amb l’Anna, tenen una filla, l’Elna, que tot just ha 

complert el seu primer any de vida.
Amb estudis de quiromassatge i d’arquitectura 

d’interiors, des de fa gairebé dos anys treballa al 
Systembolaget on, entre d’altres, s’encarrega del departa-
ment de vins negres.

Municipi de residència: Huddinge
Nombre d’habitants: 112.848 (31 de desembre de 
2019) Superfície: 140,5 km²
Distància amb Molins de Rei: 2.750 km per carretera 
havent d’agafar algun ferri (30 hores); 3 hores 45 
minuts d’avió en vol directe entre Barcelona-El Prat 
i Estocolm-Arlanda 

En David i la seva filla Elna, a Gotland
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dia no el cobres i després 
cobres el 80% del sou. Un 
altre exemple claríssim seria 
la baixa maternal/paternal. És 
a anys llum de la que es pot 
gaudir a Catalunya. A grans 
trets, els suecs entenen que 
el dret a baixa maternal no 
és dels pares per estar amb el 
nadó, sinó del nadó per estar 
amb els seus pares. Partint 
d’aquesta premissa, disposen 
per al nadó de 480 dies a 
repartir entre els pares. 90 
d’aquests dies no els pots 
cedir a la teva parella. Durant 
el temps que el teu nadó és 
amb tu i, per tant, no treballes, 
cobres el 80% del teu sou. 
Te’l paga l’Estat dels impos-
tos que tothom paga. Per tant, 
les empreses no tenen pràcti-
cament problemes a acceptar 
que estiguis de baixa. De fet, 
si ho tramites amb dos mesos 
d’antelació, no poden negar-
t’ho.

J.F.: Com funciona el sis-
tema sanitari a Suècia? És 
públic o privat?

D.B.: El sistema sanitari 
és públic.  Funciona de la 
següent manera: fins als 18 

anys són gratuïtes l’atenció 
sanitària i els medicaments; 
després, cada visita mèdica 
costa una mitjana de 250 
sek (uns 25 €) fins a arribar 
a un màxim de 1.150 sek 
(uns 115 €) en un any. Per 
tant, en un període de 12 
mesos mai et gastaràs més 
de 115 € en visites mèdiques. 
Les receptes mèdiques fun-
cionen d’una forma similar. 
Això realment permet filtrar 
i no sobresaturar el sistema. 
Per altra banda, ajuda aque-
lles persones que realment 
necessiten atenció, ja sigui 
per malalties cròniques, gent 
gran o si t’han d’operar. 

J.F.: I el sistema educatiu 
és molt diferent al nostre?

D.B.: Sí, molt. Els estudis 
són gratuïts fins a la univer-
sitat. De fet, a partir dels 18 
anys et paguen per estudiar 
i, a més, pots demanar-li un 
préstec a l’Estat per tal de 
poder independitzar-te. És 
més, aquest préstec només 
l’hauràs de tornar en cas 
que el teu sou sobrepassi un 
mínim. 

Amb relació al tipus 

d’educació que s’ofereix, 
puc fer esment de l’etapa 
d’educació infantil, ja que la 
meva parella hi treballa. Pel 
que sé, es treballa potenciant 
més l’aprenentatge a través 
del joc, respectant més el 
ritme individual i els interes-
sos dels infants. La ràtio de 
les aules és molt més baixa 
i el nombre de mestres per 
aula és més elevat. De les 
altres etapes no en tinc gaire 
coneixement, però deuen 
funcionar en consonància.

J.F.: Com és el clima? Fa 
molt fred?

D.B.: El clima és inte-
ressant (riu). Aquí, les qua-
tre estacions estan realment 
marcades. Durant l’hivern fa 
fred, sí, però el fred és sec. 
Acostumo a passar més fred 
a Molins de Rei quan venim 
per Nadal que quan fa -15 
graus a Estocolm. Però, real-
ment, no és el fred el princi-
pal “enemic”, sinó la foscor 
imperativa i la manca de sol 
durant els mesos d’hivern. El 
dia dura de 9 h a 15 h quan 
és més curt i es va allargant 
a poc a poc fins a Sant Joan, 
quan és totalment el contrari 
i a les 3 de la matinada ja surt 
el sol i no s’acaba de pondre 
mai. Tens llum pràcticament 
24 hores. Es fa estrany, però 
t’hi acabes acostumant. 

J.F.: T’has acostumat a 
conduir amb neu?

D.B.: Quin remei (riu)! 
La veritat és que amb unes 
bones rodes no és complicat. 
També es té més cura de 
les carreteres. Les màquines 
llevaneus no s’aturen i a les 
carreteres i voreres sempre hi 
ha sorra. Això no vol dir que 
no es formi el caos durant la 
primera nevada forta. També 
es col·lapsa, però el dia a dia 
no s’atura. 

J.F.: Suècia, juntament 
amb l’Estat espanyol, és 
dels pocs països europeus 
que encara conserven una 
monarquia. La gent està 
contenta amb la família 
reial?

D.B.: Hi ha de tot. 
Diguéssim que el paper de la 
família reial sueca en àmbit 
polític és molt secundari. Tot 
i així, la gran majoria sap 
quan és el seu aniversari. No 
hi ha un sentiment republicà 
gaire arrelat en ningú i si 
hi és, ningú en parla. Per 
entendre’ns, a causa de la 
COVID-19, vàrem veure el 
rei de Suècia assegut en una 
taula amb els principals polí-
tics i institucions, passant el 
relleu, la confiança i el man-
dat de fer el millor pel país. 
El paper del rei va durar el 
que dura un discurs de 3 
minuts.

J.F.: Vius en un barri als 

afores d’Estocolm. Com és 
aquest lloc?

D.B.: És un barri molt tran-
quil, molt a prop de la natura, 
ben ubicat i ben comunicat. 
Fins al centre d’Estocolm tar-
dem el mateix que de Molins 
de Rei a Barcelona, però real-
ment el centre d’Estocolm 
no el trepitgem gairebé mai. 
Només quan venen visites i 
para de comptar. Ens agrada 
més la vida de poble que el 
frenesí de la ciutat.

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

D.B.: L’entorn paisat-
gístic de Suècia, en gene-
ral, és preciós. Estocolm és 
una ciutat que enamora. El 
seu barri antic, els carrerons, 
els canals, la gent... No te’l 
pots perdre. Per als aficionats 
al bon beure, us portaria a 
algun Systembolaget. Entrar 
a una botiga amb més de 
2.500 begudes alcohòliques 
diferents impressiona.

J.F.: I del país, què ens 
recomanaries visitar?

D.B.: A Suècia realment 
hi ha molt per veure. Ciutats 
i pobles com, per exemple, 
Uppsala, Kiruna, Örebro o 
Sigtuna són molt maques. 
Després hi ha regions, com 
Dalarna, que estan plenes 
d’indrets fantàstics i on regna 
la naturalesa. A nosaltres ens 
agrada molt Rättvik. De fet, 
intentem anar-hi un parell de 
cops a l’any amb les amistats. 
Lloguem una cabanya amb 
llar de foc a l’hivern i hi 
anem a desconnectar. 

J.F.: Quins són els plats 
típics de la cuina sueca?

D.B.: La cuina sueca és 
una mica peculiar. Us diria 
que no gaudeixen de gaires 
plats típics. Potser les man-
donguilles amb puré de patata 
i melmelada de nabius seria 
el més proper a un plat típic. 
Per les festivitats com Nadal, 
Pasqua, Sant Joan, etc., sem-
pre mengen el mateix. Es 
tracta d’un bufet amb dife-
rents plats, freds i calents. 

Entre d’altres hi pots trobar 
salmó, patates bullides, man-
donguilles, frankfurts, ama-
nida, pa, mantega… El més 
característic seria el sill, que 
són arengades adobades amb 
espècies i es menja acompan-
yat d’un aiguardent de 40° 
que se’n diu Snaps.

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

D.B.: Són dos llocs molt 
diferents. Cada un gaudeix 
de les seves coses bones i 
d’altres que no ho són tant. 
Potser, en general, de Suècia 
em quedo amb la gran facili-
tat de fer tràmits burocràtics. 
La infraestructura digital que 
tenen muntada funciona molt 
bé.

J.F.: I de la vila, què tro-
bes a faltar aquí?

D.B.: La Festa Major, la 
Fira, el Camell, la vida al 
carrer, les amistats i la famí-
lia. 

J.F.: Cada quan veniu 
a la vila? Quan sou entre 
nosaltres què acostumeu a 
fer?

D.B.: Intentem venir un 
parell de cops a l’any i apro-
fitem per trobar-nos amb la 
família i les amistats. Fer 
sopars de “duro”, un cafè o 
una cervesa, però el que no 
falta mai, segur, són unes 
braves. Difícils de trobar a 
Suècia!

J.F.: La família i els amics 
us venen a veure sovint?

D.B.: Intenten venir sem-
pre que poden.

J.F.: T’has plantejat 
tornar a Catalunya o de 
moment ja estàs bé aquí?

D.B.: La vida et brinda un 
munt d’oportunitats. Tot es 
basa a saber llegir-les i aga-
far-ne cada una al moment 
que pertoca. Fa 6 anys es va 
presentar aquesta i la vàrem 
agafar. Qui sap on serem 
d’aquí a sis anys més. La 
clau és estar atent i entendre 
que a vegades hi ha portes 
que es tanquen i finestres que 
s’obren.

"L’ús de mascaretes es 
desaconsella perquè et toques 
més sovint la cara i el risc de 

contagi és més alt”
J.F.: Com esteu vivint la pandèmia?
D.B.: Doncs, força diferent a com s’està vivint a 

Catalunya. El Govern suec no ha optat pel confinament de 
la població. Hem pogut fer “vida normal” fent ús de les 
recomanacions i pautes a seguir. Això no significa que tot 
sigui igual, ni que no hi hagi preocupació entre la pobla-
ció. Es fa difícil descriure la situació i els sentiments que 
la pandèmia genera. L’ús de mascaretes es desaconsella, 
ja que el Govern i el grup d’experts són de l’opinió que et 
toques més sovint la cara i el risc de contagi és més alt. 

J.F.: Suècia és dels països que ha estat elogiat per 
com ha afrontat la pandèmia. Creus que ha actuat 
de forma correcta? Les mesures aplicades han estat 
bones?

D.B.: Han estat diferents. S’han basat més en la reco-
manació i no tant en la prohibició. La gent ha seguit bas-
tant les recomanacions. La distància, rentar-se les mans i, 
sobretot, quedar-se a casa si tens el mínim símptoma. El 
Govern ha facilitat molt aquest últim punt. Per exemple, 
abans he explicat que si estaves malalt, el primer dia no 
el cobraves. Van aplicar, entre d’altres, una mesura que 
permet quedar-te a casa i cobrar el 80% des del primer dia. 
Realment no sé dir-te si les mesures aplicades han estat 
bones o no. Suposo que el temps ho dirà.

J.F.: La forma d’actuar de Suècia i dels suecs 
s’hagués pogut aplicar a altres països?

D.B.: Suposo que sí. Tot i així, crec que, per un tema 
cultural, no hagués funcionat a tot arreu. 

J.F.: Com heu viscut, des de lluny, l’evolució de la 
pandèmia a Catalunya? Us ha preocupat la manera 
com s’ha actuat?

D.B.: Amb preocupació, però suposo que igual que 
tothom. Aquí també ho vivim amb preocupació. Suposo 
que la incertesa de tot plegat juga un paper important.

J.F.: Creus que ens en sortirem aviat o tenim 
COVID-19 per mesos?

D.B.: Soc de l’opinió que això va per llarg i que difí-
cilment tornarà a ser igual que abans. Simplement no 
estàvem preparats.

 En David, al mig del bosc
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El dia 29 de juny, diversos representants de l’Ajuntament i de la 
Plataforma de les Avingudes de València i Barcelona mantinguérem una 
nova reunió –n’hi ha hagut d’altres abans– per tractar assumptes referents 
a la recent reforma de les referides avingudes, en el tram comprès entre 
el passeig del Terraplè i el carrer de la Raseta. Els representants de la 
Plataforma exposàrem als membres del consistori les principals qüestions 
motiu de preocupació o de queixa, moltes de les quals havien estat ja 
plantejades al corresponent Govern municipal des del mateix moment de 
la nostra constitució.

Dues d’aquestes qüestions són la recollida de residus i la neteja viària. 
En relació amb la primera, reiteràrem la demanda d’establir, en l’àmbit de 
la reforma, el sistema d’”illes emergents” –que redueix considerablement 
l’impacte visual i permet destinar el seu espai a zona de càrrega i descà-
rrega en horari comercial– i la d’implantar-hi un sistema de recollida porta 
a porta dels embalatges dels comerços, per tal d’evitar que els contenidors 
es vegin col·lapsats. Respecte de la segona qüestió reclamàrem, tal com 
ja havíem fet altres vegades, que s’intensifiqui el servei de neteja -les 
voravies estan molt brutes, amb el terra tacat i nombrosos mobles i altres 
andròmines abandonats al costat dels contenidors- i que es reforci amb una 
campanya contínua de conscienciació cívica, a càrrec de l’Ajuntament. 

Pel que fa al manteniment, manifestàrem la nostra prevenció envers els 
elements de protecció instal·lats al perímetre dels escossells dels arbres, 
que s’han demostrat força inconsistents, i sobre la instal·lació dels quals 
ni tan sols se’ns va consultar. També proposàrem que l’Ajuntament exigís 
mesures d’especial protecció al propietari de l’obra de construcció de la 
cantonada de l’avinguda de Barcelona amb el passeig de Pi i Margall, a fi 
de preservar de més danys el nou paviment, sens perjudici de la preceptiva 
fiança. 

Un altre punt tractat fou el de les marquesines d’autobús costat riu, 
el pas posterior de les quals és una mica escanyat, perquè la voravia 
d’aquella banda és més estreta que la del costat muntanya. Per tal de resol-
dre parcialment el problema, de fa temps portem demanant que s’estudiï 
un lleuger desplaçament de la parada de la plaça de la Bàscula a un altre 
punt proper, on la voravia sigui una mica més ampla i el pas per als 
vianants esdevingui, per tant, menys angost. (Aquesta condició es dona, 
només a tall d’exemple, davant mateix de la nova parada costat muntanya, 
entre el carrer de la Raseta i l’extrem oriental del tram reformat.)

Els problemes ocasionats pel trànsit rodat foren també objecte de debat 
a la reunió. Els representants de la Plataforma  reclamàrem la millora de 
la seguretat en els passos de vianants i denunciàrem els actes d’incivisme 

comesos per alguns usuaris de vehicles –ocupació de voravies, excés de 
velocitat i de soroll– i el pas injustificat de vehicles de gran tonatge, actes 
que contravenen un dels que es vengueren com a principals objectius de 
la reforma, la pacificació del trànsit, per fer l’espai urbà més amable, més 
humà i més relaxat. Recordàrem que, per a nosaltres, aquesta pacificació 
passa per fer efectives mesures de reducció de la velocitat màxima, limita-
ció del trànsit rodat i prohibició del pas de vehicles pesants, tot implantant 
la senyalització adient, establint la vigilància adequada i sancionant els 
infractors. 

Amb relació als espais comercials, insistírem en el nostre conven-
ciment que, ja que l’activitat comercial és un element essencial en la 
cohesió social del carrer –i, per tant, de la vila–, cal elaborar un inventari 
i implementar un pla de dinamització dels comerços de les avingudes, 
a fi d’evitar tant com sigui possible que els locals estiguin buits o amb 
usos inadequats. Pel que fa a l’autorització de terrasses a la via pública, 
que sens dubte contribueix positivament a la vivacitat de les vies, expres-
sàrem tanmateix el nostre escepticisme sobre llur futura prosperitat, si no 
va acompanyada d’una ferma voluntat municipal d’apaigavar el soroll al 
carrer –especialment el del trànsit rodat– i  fer l’ambient més agradós. 

Així mateix manifestàrem que és convenient fer respectar els horaris 
als bars i comerços que tenen obert i serveixen begudes més enllà de 
l’horari comercial, ja que l’incompliment dona peu als seus clients a restar 
davant l’establiment fent renou fins a altes hores de la matinada, fet que 
pertorba el descans veïnal.

Un altre capítol del debat fou dedicat a les obres pendents: la refor-
ma del passeig de Pi i Margall i la del següent tram de l’avinguda de 
Barcelona –del carrer de la Raseta al Parc de la Mariona–, la primera amb 
projecte aprovat, però sense data d’inici programada, i la segona en fase 
de redacció del projecte executiu.

En aquest punt expressàrem als representants del Govern municipal 
el nostre prec que ambdues actuacions es portin a terme amb la màxima 
celeritat possible, per donar continuïtat a l’obra reformada i connectar-la 
amb més qualitat amb el centre de la vila i amb el barri del Canal. En el 
cas de Pi i Margall, més encara quan, per decisió del consistori, la cons-
trucció del pas de vianants costat muntanya, a la cruïlla amb les avingudes 
de València i Barcelona, ha quedat ajornada fins que s’abordi la reforma 
integral del passeig, una aturada que trenca la projectada continuïtat de la 
voravia nord de les avingudes.

Per tal de millorar l’entorn i la connectivitat proposàrem també que 
s’estudiés la possibilitat de guanyar com a espai públic de lleure els jardins 

de la casa del Canal de la Infanta, tot i coneixe’n la dificultat. 
Si haguéssim de definir l’estat d’ànim dels representants de 

la Plataforma en sortir de la reunió, l’hauríem de qualificar, sens 
dubte, de descoratjament, ja que, tot i l’aparent imatge dialogant 
de l’equip de govern, les seves contestes foren sovint evasives i  
mancades de concreció. Això ens duu a qüestionar la garantia del 
compliment, per part del consistori, d’algunes de les reivindica-
cions que suposàvem ateses i a sospitar d’un notable desinterès 
per la seva part en la cerca efectiva de solucions a altres propos-
tes formulades, menystenint la voluntat enriquidora que sempre 
les ha animat.

Serveixin per il·lustrar-ho algunes de les seves respostes, 
com la de no acceptació de  responsabilitat municipal davant la 
incivilitat d’alguns vilatans, tocant a la neteja i a l’ocupació de 
les voravies –tot i l’anunci d’una nova campanya sobre el tema, 
sense data compromesa–, o la menció del comportament exem-
plar de la Guàrdia Urbana durant el confinament, per explicar 
l’elusió del seu deure en la planificació i el control del trànsit 
rodat. Per no parlar de la manifesta inacció de l’equip de govern 
respecte a l’estudi d’un pla sectorial d’aparcament, que doti d’un 
servei millor als comerços de la zona, o al d’un més que urgent 
projecte de senyalització, repetidament reclamats a les reunions 
mantingudes.

La millora duta terme ens plau, òbviament, i la celebrem, 
però pensem que en determinats aspectes, alguns d’essencials, es 
queda a mig camí per manca de voluntat o de convenciment.

Plataforma de les avingudes de València i Barcelona 
Per saber-ne més: 

https://forumllac.wordpress.com/2020/07/20/la-reforma-incom-
pleta-de-les-avingudes-valencia-barcelona/

De veritat l’Ajuntament escolta el veïnat? La reforma 
incompleta de les avingudes de València i de Barcelona
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El nostre Ajuntament ha engegat el procés per a la construcció d’una 
nova residència municipal per a les persones grans. En un principi, això 
hauria de ser una gran notícia, però després dels fets que hem conegut, a 
causa de la pandèmia i que afecten directament el sistema de residències 
que tenim, la notícia ens deixa molt preocupats. No es pot construir una 
nova residència sense fer un plantejament a fons i global de l’atenció a les 
persones grans. No podem permetre que es repeteixin errors.

Per pensar en l’atenció a les persones grans i les seves necessitats, 
cal tenir en compte quatre aspectes, per ser clars i sintètics: primer, les 
persones  (Atenció Centrada en la Persona –ACP–); després, l’espai i els 
equipaments; les atencions i els serveis, i  el personal cuidador.

L’atenció centrada en les persones, ACP, comporta un treball corrector 
de com interpretar les seves necessitats. Ara s’acostuma a sentir que molts 
responsables polítics i tertulians diversos parlen dels nostres avis i àvies. 
És una expressió paternalista: les persones grans no pertanyen a ningú; 
són d’elles mateixes. S’ha de respectar la seva individualitat i la seva 
essència, començant perquè se’ls tingui en compte, que se’ls doni valor 
i afecte. Que se’ls faciliti la seva relació interpersonal, la seva integració 
social. Cal ser justos i prendre consciència de l’aportació de les persones 
grans a la societat. S’ha de modificar el punt de mira i mirar la vellesa 
més positivament, ja que les persones grans aporten una experiència acu-
mulada, coneixements, maduresa... S’ha de facilitar el trencament amb la 
solitud que senten més d’un 30% de les persones grans per raons diverses: 
per la viduïtat, la pèrdua d’amistats i l’aïllament social. 

L’espai i els equipaments. L’espai fonamental per a totes les persones 
és la llar familiar pròpia. Si per raons diverses això no pot ser, és evi-
dent que cal facilitar que puguin estar en equipaments (residències) que 
cobreixin les seves necessitats. Cal fugir dels grans equipaments amb un 
cert aire hospitalari quant a disseny i a la distribució interna dels espais. 
Una residència és la nova llar d’aquestes persones; en conseqüència, és 
necessari canviar-ne el concepte, ja que han de ser veritables llars, amb 
espais interiors agradables, que disposin d’espais individuals que respec-
tin la seva intimitat i espais col·lectius per facilitar-ne la interrelació. La 

decoració, el mobiliari i la distribució han de ser el més proper possible 
al concepte de llar. Això no treu que en cas d’urgència tinguin també les 
instal·lacions i els serveis sanitaris per atendre aquesta circumstància.

Les atencions i els serveis. El manteniment de la màxima qualitat 
de vida és el punt clau. Ara bé, no solament s’ha de pensar en la part 
psicofísica i psicomotriu; també hem de tenir en compte, i és un aspecte 
fonamental, el vessant social, cultural i emocional. Les persones residents 
han de mantenir el màxim de temps possible la seva necessitat i capaci-
tat d’integració social i cultural, i se’ls ha de facilitar i atendre les seves 
necessitats emocionals. Aquí, per raó d’espai, només apuntem els aspectes 
més fonamentals. Sabem que és necessari desenvolupar extensament la 
importància d’aquest apartat.

Les persones cuidadores. Algú es pot imaginar un hospital on les perso-
nes que atenen els malalts no tinguin cap formació específica? Oi que no? 
Doncs això passa en molts casos en les residències actuals, i en el millor 
dels casos són cuidadors i cuidadores amb una formació mínima, amb 
un curset de poques hores. És a dir que unes persones que han d’atendre 
i conèixer a fons les persones grans al seu càrrec, que han d’atendre les 
seves necessitats personals, socials, culturals i emocionals, tenen una 
formació mínima, si la tenen, i, en conseqüència, la seva categoria profes-
sional i també el seu sou són mínims. A les residències hi ha molts bons 
professionals que han de suplir la seva manca de formació amb dedicació, 
voluntarisme i sensibilitat personal. L’objectiu clar és formació adequada, 
categoria professional adequada i reconeguda, i retribució digna i justa.

Aquí només apuntem per on cal anar alhora de pensar en un nou equi-
pament i redreçar la situació actual. Des d’ERC fa temps que hi anem 
treballant. Entenem que no solament és feina d’un Ajuntament; és una 
feina de tots els estaments polítics i de la societat en general. Si no es fa 
així, continuarem tenint les persones grans en equipaments pensats amb 
mentalitat de beneficència i amb un funcionament en general, ja que hi ha 
molt poques excepcions, molt institucionalitzat en el qual la capacitat de 
decisió de les persones residents és gairebé nul·la.

Salvador Auberni, secretari de Gent Gran ERC – Molins de Rei

La nova residència per a la gent gran

Vagi per davant que no soc membre de cap plataforma de les que s’han 
activat per defensar aquest entorn tan fantàstic que tenim els molinencs a 
costat de casa, però els dono el meu suport en les seves iniciatives. També 
vull deixar clar que aquest escrit no és un atac a aquest consistori ni a 
cap en particular. N’hi ha hagut de tots colors, junts i separats, i cadascun 
té la seva part de responsabilitat. La magnitud del que s’està fent a les 
Llicorelles em planteja un seguit de preguntes per a les quals m’agradaria 
trobar una resposta lògica. Les que em venen al cap no ho són, o sí? Ves 
a saber. Aquí van:

-Per què el Polígon s’aprova basant-se en un pla de l’any 1976? Ningú 
s’ha adonat que els rellotges continuen corrent i que res del món és igual 
que quaranta-quatre anys enrere?

-Com pot ser que en un mateix Ple Municipal (26/9/2019) s’aprovi una 
moció per protegir el planeta (declarar l’Emergència Climàtica al munici-
pi) i un pla per destruir-ne un tros?

-Per què, si Molins de Rei, Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del 
Vallès es van unir per salvar els espais que afectava el Vial de Cornisa, 
ara Molins de Rei aprova un projecte que destrueix el seu espai? Aquí 
s’inclou la urbanització de la Rierada.

-Com és que s’ha envaït l’espai del costat de la riera, protegit pel pro-
grama de la Unió Europea “Natura 2000”?

-Per què a l’alcalde de Molins de Rei, vicepresident executiu del 
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, li és indiferent la 
destrucció de la zona de transició entre el Parc i el nucli urbà?

-Per què el Consorci del Parc de Collserola no ha fet cas ni ha fet 
córrer els informes dels biòlegs que indicaven els efectes negatius que el 
Pla comporta?

-Per què els que aproven els plans i projectes són els que van vestits 
amb americana, corbata i sabates llustroses, i no són els que porten caça-
dora i bambes i coneixen el territori?

-Per què està detallat el projecte del polígon i no ho està el de restau-
ració de la riera? 

-Per què en comptes d’habilitar, dins del polígon, un vial per al trànsit 
dels camions i maquinària durant les obres, s’ha optat per destrossar la 
vora de la riera?

-Per què el projecte es va aprovar en un Ple extraordinari i urgent? Una 
obra de tanta durada no podia esperar el temps del tràmit ordinari?

-Per què la informació no ha estat transparent i el poc que s’ha dit 
només ha estat sobre els aspectes “suposadament” positius? Penjar uns 
fulls al tauler d’anuncis de l’Ajuntament pot ser legal, però no és gens 

transparent.
-Per què es pregunta als vilatans sobre l’amplada d’unes voreres, si a 

un barri hi volen un parc infantil o unes taules de ping-pong, etc., i no se’ls 
pregunta sobre una actuació de tanta envergadura?

-Per què els molinencs no ens preocupem, ja que els partits no ho fan, 
de mirar amb deteniment els projectes que afecten la vila d’una manera 
substancial i sempre fem tard?

-Per què, en la poca informació que es dona, es posa èmfasi en els 
llocs de treball, com si fossin exclusius per als molinencs, si probablement 
seran ocupats en la mateixa mesura per persones que vindran de fora?

-Per què els partits polítics, sobretot els de l’oposició, no entren a fons 
en els temes per veure’n tots els aspectes?

-Per què els partits de l’oposició, davant del nyap, s’excusen dient que 
se’ls ha amagat informació, o que hi ha hagut canvis de regidors, per jus-
tificar el seu posicionament en la votació?

-Per què quan un polític –generalitzo– és designat per ocupar un càrrec 
en un òrgan supramunicipal, passa a defensar el posicionament d’aquest 
darrer i no el dels ciutadans que el van elegir?

-Què es pensa posar en la zona de reserva municipal que s’ha explanat 
més enllà del que és pròpiament polígon? Tant de bo no siguin cremato-
ris.

-Per on passaran els 200 tràilers, els 200 cotxes dels treballadors i les 
innombrables furgonetes que s’hauran d’endur el material dels tràilers? 
Tots entraran i sortiran. Això representa un vehicle cada poquíssims 
segons que el pas actual al polígon no pot absorbir.

-Després del polígon vindrà la urbanització del triangle “riera-carretera 
de Caldes-carretera antiga”? Ho sabrem un bon dia per sorpresa, quan ja 
tot estarà dat i beneït?

-Es connectarà la rotonda del capdamunt del polígon amb el Papiol? 
Això serà més trànsit.

-Tindrà alguna relació el polígon amb l’enllaç projectat de l’autovia, 
l’autopista i la BV-1413?

-A qui beneficia?
He escrit aquestes preguntes per tal que els molinencs –inclosos els 

regidors– ens adonem que cal estar alerta de les coses que es couen a 
l’Ajuntament i no anar a remolc de fets consumats (a la Rierada encara 
s’hi és a temps). Si algú té la intenció de respondre’n alguna, que ho faci 
de manera clara, concisa i cenyida al tema. A Internet hi ha pàgines que 
ensenyen a fer discursos d’una hora sense dir res i no cal.

Josep Raventós Rebulà

Les Llicorelles: les preguntes que no em sé respondre
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L’Ajuntament de Molins de 
Rei ha demanat a l’empresa 
inversora Goodman, que pro-
mou la urbanització de les 
Llicorelles, que ampliï el pro-
jecte de recuperació mediam-
biental i de regeneració vege-
tal de la zona compresa entre 
can Rabella i el riu Llobregat. 
La petició, a la qual el promo-
tor no hi ha posat cap objec-
ció i es va donar a conèixer en 
una roda de premsa celebrada 
el passat 16 de juliol, es basa 
en els darrers informes tèc-
nics encarregats pel consistori 
arran de les protestes veïnals i 
polítiques sorgides els darrers 
mesos, un cop s’ha compro-
vat, visualment, l’afectació 
que els treballs tenen sobre 
aquesta zona d’entrada al 
Parc de Collserola.

Entre les millores de 
mobilitat i mediambien-
tals que preveu el projecte 
destaquen la reforestació 
del Parc de Collserola; la 
creació d’un nou camí, 
d’ús públic, per arribar a 
la masia de can Rabella 
per on vianants, ciclistes, 
i la mateixa fauna autòc-
tona podran endinsar-se 
al Parc de Collserola; la 
millora la circulació inter-
na del polígon Riera del 
Molí amb una nova roton-

da, que servirà per fer un 
canvi de sentit i que en 
un futur permetrà connec-
tar Molins de Rei amb el 
Papiol; l’obertura d’un nou 
carrer que donarà accés 
directe a la parcel·la indus-
trial; l’augment de terreny 
públic, ja que es disposarà 
d’una parcel·la per a equi-
paments públics, i la recu-
peració de les dues ribes de 
la riera de Vallvidera, que 
passaran –mitjançant cessió 
gratuïta– a ser de propietat 
municipal i, per tant, es 
guanyarà un nou espai verd 
de més de 100.000 metres 
quadrats.

El representant 
de Goodman, Ignacio Gar-
cía, ha assegurat que “no 
estem fent un polígon 
industrial; estem fent un 
sector, reformant una 
zona que estava abando-
nada” i ha recordat que en 
el moviment de terres “hem 
trobat tota mena de mate-
rials, sobretot pneumàtics 
i amiant, i ho hem netejat 
tot”. García no ha posat 
cap objecció a les peticions 
fetes per l’Ajuntament i el 
Parc de Collserola, “perquè 
nosaltres hem vingut aquí 
per quedar-nos i aquest 
és el nostre projecte insíg-

nia a Catalunya”, 
ha dit.

Davant les crí-
tiques rebudes per 
part de veïns i par-
tits de l’oposició, 
l’alcalde, Xavi Paz, 
ha assegurat que 
l’equip de govern 
ha actuat “amb la 
màxima trans-
parència, el màxim 
rigor jurídic i amb 
la màxima pre-
servació mediam-
biental” i alhora ha 
volgut destacar “la 
importància cabdal que 
representa per a Molins 
de Rei la creació de 200 
nous llocs de treball des-
prés de la crisi econòmica 
i social provocada per la 
pandèmia de la COVID-
19”. Paz també ha recordat 
que tots els procediments 
administratius del projec-
te “s’han aprovat sempre 
sense cap informe desfa-
vorable” i ha animat la 
ciutadania a consultar tota 
la documentació i informa-
ció que es pot trobar al web 
municipal de l’Ajuntament 
de Molins de Rei. 

Primera nau, per al 
gener del 2021

El sector industrial de 
les Llicorelles inclourà la 
primera instal·lació mul-
tinivell de classe A que 
es desenvolupa a l’Estat 
espanyol. L’operador logís-
tic danès DSV és qui ocu-
parà aquest sector, que 
contempla un trànsit diari 
d’entre 150 i 200 camions. 
Segons les previsions de 
Goodman, la primera nau 
entrarà en servei el mes de 
gener del 2021 i la sego-
na, el mes de setembre del 
mateix any.

Acte propagandístic
En un comunicat con-

junt de Molins Camina-
Podem i de Molins en 
Comú, tots dos partits qua-
lifiquen la roda de premsa 
de l’equip de govern amb 
representants de Goodman 
i del Parc de Collserola, 
d’"acte propagandístic i 
menystenidor del procés de 
seguiment de les obres". 
Lamenten que no s’hagin 
explicat “els efectes nocius, 

perjudicials i col·laterals 
que comportarà aquesta 
iniciativa per a Molins de 
Rei i per a les persones que 
hi vivim” i consideren que 
“hagués estat cortès pre-
sentar prèviament les nove-
tats sobre les obres i els 
projectes que conflueixen 
a les Llicorelles als grups 
municipals de l’oposició i 
en el marc de la Comissió 
de Seguiment. Per respec-
te i consideració a tots 
ells i als qui representen, 
i als més de 500 vilatans 
que han signat el manifest 
STOP Llicorelles”.

Les millores mediam-
bientals introduïdes són 
fruit, segons els dos par-
tits signants del comuni-
cat, del moviment ciutadà, 
que “ha servit per tornar 
a qüestionar les mancan-
ces i debilitats del projecte, 
ha fet que alguns regidors 
que van donar suport al 
projecte ara el qüestionin i 
que l’equip de govern hagi 
de tenir en compte les opi-
nions de l’oposició, si més 
no formalment”. A més, ha 
permès també la creació, 
per unanimitat del plena-
ri de la corporació, d’una 
Comissió de Seguiment de 
les obres.

Davant la impossibi-
litat d’aturar el projecte 
“perquè no és convenient 
i per manca de fonaments 
legals”, Molins Camina-
Podem i Molins en Comú 
demanen que es millorin 
“les mancances i els efec-
tes col·laterals nocius que 
comporta: la mobilitat 
i la circulació pel poble, 
la correcta connexió amb 
l’autopista i l’autovia, 
la millora de la riera de 
Vallvidrera com a corredor 

biològic, fer un seguiment 
adequat de la construcció i 
posada en funcionament de 
l’equipament al servei del 
Parc de Collserola, i fer un 
ús adequat dels dos milions 
d’euros que l’Ajuntament 
ha ingressat per la venda 
de l’aprofitament urbanís-
tic del sector”.

Josep Ferrer

L’empresa que urbanitza les Llicorelles 
haurà d’invertir més diners a recuperar 
tota la zona mediambiental afectada

Els accessos al polígon 
de Riera del Molí

Un dels aspectes que sembla que encara és a l’aire o, 
si més no, no està resolt del tot, són els accessos al 
polígon industrial de Riera del Molí, que s’haurà de 
fer, com fins ara, des de l’antiga carretera de Caldes. El 
principal problema, però, és com arriben els camions 
fins aquí.

Si no s’hi posa remei, tot sembla indicar que la cruï-
lla del carrer Verdaguer amb carretera de Caldes, ja de 
per si col·lapsada, es convertirà en un coll d’ampolla. 
Caldrà també posar bones indicacions, perquè no seria 
gens estrany veure camions transitar pel passeig del 
Terraplè tot cercant l’enllaç amb l’autopista per anar 
en direcció a Tarragona, Lleida o Girona.

L’alcalde, Xavi Paz, va afirmar que “aplicarem 
totes les mesures possibles” per evitar que afec-
ti els veïns i el trànsit de la vila. En aquest sentit, 
l’Ajuntament ha demanat el desdoblament de la carre-
tera C1413 –la carretera de Caldes–, “seguirem recla-
mant la connexió directa amb l’autovia”, l’enllaç 
que hauria d’anar entre l’actual sortida de Pallejà de 
l’A2 i la gravera, i confia que l’entrada en funciona-
ment, “en un any”, de la connexió entre l’AP7 i l’A2 
a l’alçada de Castellbisbal-el Papiol alliberi de trànsit 
la C1413.

J. F.

Per saber-ne més: 
Comunicats conjunts de 
Molins Camina-Podem i 

Molins en Comú 
https://forumllac.worpres.
com/2020/07/20/cal-millo-
rar-les-mancances-i-efec-
tes.collaterals-nocius-del-
projecte-industrial-de-les-
llicorelles/
https://forumllac.worpres.
com/2020/06/10/mocio-
al-ple-del-4-juny-sobre-el-
sector-industrial-de-les-lli-
corelles
Comunicat de premsa de 

la CUP
https://forumllac.worpres.
com/2020/06/05/comissio-
de-seguiment-especial-de-
les-obres-de-les-llicore-
lles/

Comunicats de la 
Plataforma STOP 

Llicorelles 
https://forumllac.worpres.
com/2020/07/23/comissio-
obres-a-les-llicorelles-in-
formes-que-ho-afinen/
https://forumllac.worpres.
com/2020/07/09/la-plata-
forma-stop-llicorelles-va-
lora-negativament-linfor-
me-tecnic/
https://forumllac.worpres.
com/2020/07/01/les-llico-
relles-es-fa-a-lempar-du-
na-legislacio-obsoleta-el-
pgm-76-tardofranquista

Imatge virtual de com quedarà l'entorn de les Llicorelles 
un cop enllestida tota la urbanització
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L’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) ha 
aprovat el text refós del 
Pla Especial de Protecció 
del Medi Natural i del 
Paisatge del Parc Natural 
de Collserola (PEPNat) i el 
text refós de la modifica-
ció puntual del Pla General 
Metropolità (PGM) que va 
associat al PEPNat. Ara, la 
pilota és a la teulada de la 
Generalitat de Catalunya, 
qui és qui en darrera instàn-
cia ha d’aprovar definitiva-
ment el Pla perquè entri en 
vigor. La Plataforma Cívica 
en Defensa de Collserola ha 
mostrat la seva satisfacció 
per aquest nou pas admi-
nistratiu, però ha criticat 
amb duresa que els argu-
ments urbanístics i de pro-
tecció de l’espai de la zona 
metropolitana de Barcelona 
encara es basin en el PGM 
elaborat l’any 1976.

Un Pla Especial 
que arriba tard

El PEPNat té com a 
objectiu principal garan-
tir la màxima protecció i 
conservació de la serra de 
Collserola i ha de substituir 
l’anterior Pla Especial, que 
data de 1987. La nova pla-
nificació proposa augmen-
tar els espais lliures en més 
de 700 hectàrees i es pla-
nifica una nova estratègia 
per a l’ús públic. Es basa 
en dos eixos fonamentals: 
la preservació de la biodi-
versitat i la potenciació dels 
serveis ecosistèmics. 

En la seva redac-
ció, les administracions 
–Generalitat de Catalunya, 
AMB, Consorci del Parc 

Natural de la Serra de 
Collserola, Diputació de 
Barcelona i els nou ajunta-
ments que formen part del 
Parc– han tingut en compte 
“els beneficis que aporta al 
medi ambient, a la societat 
i a la qualitat de vida”, 
segons es diu en un comu-
nicat de premsa de l’AMB. 
“Aquest gran pulmó verd 
ofereix benestar i salut a 
la població metropolitana, 
un augment de la riquesa 
ecològica, un marc per a 
la sensibilització envers la 
sostenibilitat i el lleure per 
a la ciutadania i un esforç 
de la infraestructura verda 
metropolitana”, s’afegeix.

Josep Lluís Moner, 
portaveu de la Plataforma 
Cívica en Defensa de 
Collserola, considera que 
el Pla arriba molt tard. “El 
2010, Collserola va ser 
declarada Parc Natural; el 
2012 s’havia d’aprovar el 
Pla Especial i a hores d’ara 
encara no el tenim. Hi ha 
hagut molta lentitud per 
part de les administracions 
per la seva complexitat, 
perquè està al mig de tot un 
conglomerat urbà”, afirma 
Moner.

Objectius del PEPNat
-Preservació i millo-

ra dels valors ambientals. 
S’aposta per la màxima 
protecció de tot el Parc i es 
proposa millorar la connec-
tivitat, conservar els ele-
ments de valor ecològic, 
controlar les pertorbacions 
i fomentar l’economia 
verda.

-Valorització dels recur-
sos naturals. Es fan partí-

cips de la seva gestió 
els propietaris dels 
terrenys. Actualment, 
el 60% dels terrenys 
del Parc són de titula-
ritat privada. 

-Infraestructures i 
serveis: es minimitza 
l’efecte barrera pro-
vocat per carreteres, 
línies ferroviàries o 
torres elèctriques i es 
potencien i s’adeqüen 
passos per a la fauna 
en punts estratègics 
com ara la riera de 
Vallvidrera o el torrent 
de Batzacs.

-Espai funcional: es crea 
un espai de transició entre 
les zones naturals i urbanes 
per tal que aquí es concen-
trin la majoria d’activitats 
i usos.

-Ús públic: amb 
l’objectiu de fomentar el 
parc com a espai de salut, 
benestar i coneixement, es 
defineix una xarxa bàsi-
ca per a l’ús públic que 
concentra les activitats en 
determinats espais i camins, 
ubicats preferentment a les 
vores del Parc. D’aquesta 
manera s’evita la dispersió 
dels usuaris.

-Patrimoni no cons-
truït: no s’admeten noves 
edificacions i s’aposta pel 
manteniment i la millora 
del patrimoni arquitectònic, 
històric i cultural existent.

Canvis en el PGM
El nou PEPNat obliga a 

fer canvis en el PGM. En 
concret, s’incrementen els 
espais lliures en més de 
700 hectàrees; s’estableix 
una qualificació específica 
per al sistema hidrogràfic; 
es potencien les activitats 
agropecuàries; es redueix 
en més de 400 hectàrees el 
sòl destinat a infraestructu-
res viàries i equipaments; es 
defineix un nou model d’ús 
públic i social per potenciar 
el lleure responsable que no 
malmeti els valors naturals 
del Parc, model que orde-
na la forta concurrència 
d’usuaris, i s’identifiquen 
determinats espais que, des 
del punt de vista ambien-
tal, requereixen un tracta-
ment diferenciat, com ara 
espais d’interès connector, 
illes de tranquil·litat o àrees 
d’especial significació.

Central Park 
o Parc Natural?

Per a Josep Lluís Moner, 

un dels debats que hi ha 
hagut entorn a Collserola 
era si s’optava per tenir 
un Central Park a l’estil de 
Nova York o bé un Parc 
Natural. La darrera opció 
és la que s’ha acabat impo-
sant “i, per tant, cal complir 
amb tots els requeriments 
de preservació de tots els 
ecosistemes i espècies que 
conviuen en aquest espai 
natural”. Una preservació 
que demana canviar els 
criteris urbanístics amb els 
quals es basa la conurbació 
de Barcelona i que daten 
del 1976. “És vergonyós i 
un insult a la ciutadania que 
encara es faci servir aquest 
PGM, perquè en 44 anys hi 
ha hagut molts canvis urba-
nístics i mediambientals”. 
En aquest sentit, el porta-
veu de la Plataforma Cívica 
en Defensa de Collserola 
considera que amb el docu-
ment aprovat per l’AMB 
“s’ha perdut la gran ocasió 
de desprogramar i passar a 
no urbanitzable tot el que 
fins ara no s’ha desenvo-
lupat, independentment del 
que digui el PGM”.

Moner és conscient que 
l’espai natural de Collserola 
és complex, “perquè està 
molt fragmentat. És com si 
hi hagués dos o tres parcs 
diferents separats per carre-
teres i vies dels trens, i té 
com molts formatges inte-
riors que són urbanitzables, 
el valor dels quals està pels 
núvols per la seva ubica-
ció”.

Un altre dels aspectes en 
què el Pla Especial no fa 
incidència és “en les urba-
nitzacions fora d’ordenació, 
que no es poden mantenir”. 
Un tema força complex i 
polèmic. “No volem que 
es faci fora la gent que ara 
viu en aquestes urbanitza-
cions. Volem que hi hagi 

una extinció diferida, és a 
dir, que aquestes propietats 
no es puguin heretar.”  

Els ecologistes conside-
ren també que on el Pla 
Especial hauria de ser més 
contundent és a regular l’ús 
que els ciutadans fan del 
Parc. “Hi ha una invasió 
absoluta de curses que es 
fan a les nits o ciclistes que 
van en grup i que circulen 
per dins de les rieres i que 
provoquen grans alteracions 
en la fauna i flora”, afirma 
Moner, qui també consi-
dera “inadmissible” que la 
riera de Vallvidrera estigui 
“separada en dos trams en 
el seu tractament, quan s’ha 
de tractar com una sola uni-
tat”, o que no s’estableixi 
un sistema d’indicadors 
“fiables” sobre la qualitat 
dels diferents hàbitats del 
parc.

Les votacions 
en el Consell Metropolità 

de l’AMB
El PEPNat s’ha apro-

vat amb els vots a favor 
de Compromís i Acord per 
Torrelles, ERC, En Comú 
Podem i el PSC. Hi ha votat 
en contra el PP, Ciutadans, 
Barcelona pel Canvi i Junts 
per Catalunya; i s’han abs-
tingut Ara Decidim Ripollet 
i Guanyem Badalona en 
Comú.

La modificació del PGM 
associada al PEPNat s’ha 
aprovat amb els vots a favor 
de Compromís i Acord 
per Torrelles, Ciutadans, 
Barcelona pel Canvi, Junts 
per Catalunya, ERC, En 
Comú Guanyem i el PSC. 
El PP hi ha votat en contra, 
mentre que Ara Decidim 
Ripollet i Guanyem 
Badalona en Comú s’han 
abstingut.

Josep Ferrer

Nou pas per a l’aprovació definitiva 
del Pla Especial de Collserola

L’Ajuntament cedeix a 
l’Àrea Metropolitana la 

protecció urbanística de les 
zones naturals del municipi

L’Ajuntament ha establert un conveni administratiu amb 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per tal que 
aquest organisme assumeixi les competències en relació 
amb la legalitat urbanística dels dos espais naturals del 
municipi: el Parc Natural de la Serra de Collserola i el 
Parc Agrari del Baix Llobregat.

Amb aquest acord, l’ens metropolità vetllarà per la 
“restauració de la realitat alterada i de l’ordre jurídic 
vulnerat, la imposició de sancions i la determinació i 
restitució dels danys i perjudicis causats” en aquests 
dos espais naturals dins del terme municipal de la vila, 
segons es diu en un comunicat de premsa.

El conveni es va aprovar en el Ple municipal del 
passat 25 de juny.

Redacció

Vicenç Joan Camps
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El Ple de l’Ajuntament de 
Molins de Rei celebrat el 
passat 25 de juny va apro-
var el pressupost municipal 
per al 2020, uns comptes 
municipals que incorporen 
prop d’un milió d’euros del 
romanent d’anys anteriors. 
El pressupost, que és de 
32.689.959,01 euros, un 
7,7% més que el del 2019, 
va ser aprovat amb els vots 
a favor de l’equip de govern 
i el vot en contra de tots els 
partits de l’oposició.

Com era d’esperar, el 
pressupost està marcat 
per la pandèmia i la crisi 
derivada de la COVID-19. 
Per aquest motiu són més 
socials que mai. Gairebé 
una quarta part, 7,7 mili-
ons d’euros –un 24,7% del 
total–, es destinen als ser-
veis a les persones. També 
s’incrementa en un 7,7% 
els diners destinats a les 
polítiques d’habitatge.

Els comptes municipals 
per a aquest 2020 inclouen 
la creació de tres noves 
línies d’ajuts en matè-
ria d’habitatge, economia 
verda i per a la reactivació 
econòmica adreçada a autò-
noms, microempreses i cen-
tres especials de treball, per 
un import total de 300.000 
euros. També s’estableix 
una partida de 70.000 euros 
per a la creació de l’Ofici-
na Municipal COVID-19, 
en la qual treballaran qua-
tre professionals, de nova 
contractació, que seran els 
encarregats de gestionar i 
informar la ciutadania dels 
ajuts COVID-19. A banda, 
l’equip de govern invertirà 
85.000 euros en la compra 
de material de protecció de 
la COVID-19 i destinarà 
70.000 euros a reforçar el 
personal de la Llar d’Avis 
Municipal i al sosteniment 
de les llars municipals.

Dues despeses més 

previstes en els comp-
tes municipals són dotar 
econòmicament l’empresa 
municipal Molins Energia 
amb 115.000 euros i els 
305.955,25 euros que es 
destinaran al pagament de 
les indemnitzacions per al 
reallotjament dels veïns 
afectats del carrer Sant Pere 
Romaní. 

Segons s’afirma en un 
comunicat de premsa de 
l’Ajuntament, les prioritats  
per a l’equip de govern 
“són, primer, les persones, 
amb uns pressupostos soci-
als i de reactivació econò-
mica dels sectors econò-
mics de la vila més afectats 
per la crisi. Tanmateix, els 
pressupostos també posen 
l’accent en la seguretat ciu-
tadana, la neteja i el man-
teniment de la via pública, 
l’educació i l’atenció a les 
persones”. En paraules de 
l’alcalde, Xavi Paz: “és un 
pressupost pensat per a 
la reactivació econòmica 
i la protecció de tots els 
molinencs i les molinen-
ques. Perquè ningú quedi 
enrere en l’època que ens 
ha tocat viure”. El primer 
tinent d’alcalde, Ramon 
Sánchez, ha constatat que 
“és un pressupost que neix 
de la prudència i és únic, 
excepcional i amb plenes 
garanties, perquè Molins 
de Rei té un Ajuntament 
sanejat que es pot perme-
tre un pressupost social i 
de reactivació”. 

Inversions
Les inversions previstes 

per a aquest any pugen a 
4.048.168,80 d’euros. La 
partida més gran serà per a 
Patrimoni Municipal de Sòl 
i Habitatge (1.780.175,06 
d’euros), i per a la millora 
de la vila i els equipaments 
s’hi destinen 673.971,20 
euros. També hi haurà 

diners per a la rehabilitació 
del Palau dels Requesens 
(522.000 euros), per a la 
millora de la via pública 
(210.000 euros), per a la 
remodelació del passeig Pi 
i Margall (175.000 euros), 
per a la urbanització del 
nou barri de les Guardioles 
(145.022,54 euros) i per a 
l’execució del programa 
dels barris de muntanya 
(117.000 euros). 

Retallades injustificades
ERC, tot i entendre que 

els pressupostos estan con-
dicionats per la pandèmia, 
consideren injustificada “la 
retallada en alguns àmbits 
que per a nosaltres són pri-
mordials com la cultura, 
l’educació, les polítiques de 
joventut i l’atenció a perso-
nes discapacitades; veiem 
desequilibrada la reducció 
de despesa en l’Àrea de 
Serveis a les Persones en 
contraposició a un aug-
ment del 30% en promoció 
de la vila”. 

Els republicans lamen-
ten que no s’hagin tingut en 
compte algunes de les pro-
postes que van fer arribar a 
l’equip de govern com ara: 
treballar per la integració 
de les persones discapaci-
tades a la vila; incrementar 
les ajudes a productors i 
promotors de cultura; ini-
ciar un procés participatiu 
i un pla per a la construc-
ció d’un casal de joves; 
un millor aprofitament de 
la Biblioteca del Molí o 
reformular la Festa Major 
per adaptar-ne el format en 
comptes de retallar-ne la 
partida. Alhora, consideren 
que s’ha de ser prudent en 
voler “dependre excessi-
vament en ingressos rela-
cionats amb alienació de 
patrimoni municipal i taxes 
relacionades amb la cons-
trucció”.

 Menyspreu de 
l’equip de govern

La CUP va acusar l’equip 
de govern de menystenir 
l’oposició, perquè “no 
han ni intentat que votem 
diferent, no s’han reunit 
amb nosaltres, no ens han 
acceptat cap proposta, no 
ens les han contestades” i 
consideren que “no són” els 
pressupostos “que Molins 
necessita”. 

Els cupaires van presen-
tar 68 propostes als pres-
supostos d’enguany i cap 
s’ha tingut en compte, tot 
i que en un correu elec-
trònic enviat per un tèc-
nic de l’Ajuntament se’ls 
va informar que algunes 
d’elles s’havien inclòs 
“sense dir ni quines ni pre-
guntar-nos com les estàvem 
plantejant”. La CUP també 
es queixa que s’ignoressin 
les 56 mesures “que els 
vam entregar” a principis 
de juny, “algunes de pres-
supostàries i d’altres de 
formes d’aplicació i treball 
des dels departaments”.

Als cupaires els “sor-
prèn” la previsió d’in-
gressos que fa l’equip de 
govern, perquè, "per opti-
mista, costa de creure”. Els 
“estranya” que es contem-
pli que a la vila els parti-
culars facin més obres que 
l’any passat “ara que estem 
en crisi”. I asseguren que 
“tenim poca confiança” 
que s’executi, en només sis 
mesos, tota l’obra pública 
prevista en el pressupost. 
La CUP creu que “caldria 
contenir la despesa i cen-
trar-la en serveis públics, 
no tant a arreglar carrers 
en època de crisi social”.

Cal redreçar 
l’Ajuntament

Igual que els republicans 
i els cupaires, el grup muni-
cipal de Molins en Comú 

considera que els ingressos 
previstos en el pressupost 
d’enguany depenen massa 
“de l’única figura d’impost 
directe que tenim, el de 
construccions i obres, que 
s’incrementa en 900.000 
euros”. 

Demanen que s’actuï en 
“la desorganització interna 
i de funcionament”, ja que 
“els grans dèficits organit-
zatius i els problemes de 
Recursos Humans no han 
desaparegut”; que s’impul-
sin polítiques de promo-
ció interna i que es faci 
una auditoria a la Guàrdia 
Urbana. 

Molins en Comú tampoc 
està d’acord amb la dotació 
econòmica per les políti-
ques mediambientals; mos-
tren la seva “preocupació” 
per la reducció de diners 
destinats a campanyes sobre 
reciclatge i minimització 
de residus; troben “ridí-
cul” l’increment de 5.000 
euros per al Pla d’Habitatge 
2012-2017 “perquè ja està 
caducat i no s’ha mogut un 
dit per fer-ne la pròrroga, 
modificació o fer-ne un de 
nou”. 

Per contra, mostren la 
seva satisfacció per l’in-
grés de 215.000 euros dels 
fons europeus FEDER per 
a la rehabilitació del Palau 
dels Requesens “en un 
moment que sabem que la 
Generalitat, com a òrgan 
delegat d’aquests fons, 
ha retirat els futurs ator-
gaments per destinar més 
recursos a les conseqüènci-
es de la COVID 19”.

Josep Ferrer

El pressupost de l’Ajuntament pel 2020 supera 
els 32 milions d’euros, dos milions més que el 2019

L’Ajuntament de Molins de 
Rei adquirirà el cent per cent 
de les accions de l’empresa 
Molins Energia, que es con-
vertirà en un servei muni-
cipal. El Ple del passat 25 
de juny va aprovar el pla 
de viabilitat per fer-ne la 
compra, pla que es va apro-
var amb els vots a favor 
del PSC, Junts per Molins 
i la CUP, i l’abstenció de 
la resta de partits polítics 
de la corporació. La inten-

ció del consistori és que 
l’empresa, que gestiona el 
servei d’aigua calenta del 
barri de la Granja, es faci 
càrrec també dels serveis 
de jardineria i manteniment 
dels parcs infantils de la 
vila.

L’Ajuntament fa temps 
que va darrere de municipa-
litzar aquest servei, sobre-
tot per la insistència de la 
CUP, que ja ho va intentar 
en l’anterior mandat, quan 

tenien responsabilitat de 
govern. En aquell moment, 
la compra de les accions no 
es va poder fer perquè calia 
establir un pla de viabilitat 
per poder adquirir les acci-
ons i eixugar el deute acu-
mulat per l’empresa, que 
és d’un milió d’euros. Ara, 
la pilota és a la teulada de 
la Generalitat, que és qui 
finalment ha de donar llum 
verd al pla aprovat pel con-
sistori.                Redacció

Molins Energia serà un servei municipal

L’Ajuntament de Molins de 
Rei ha aprovat dues con-
vocatòries de subvencions 
adreçades a autònoms i 
emprenedors. Les peticions 
per a aquestes dues línies 
d’ajuts es poden presen-
tar fins al 31 de juliol del 
2021.

Una de les subvencions va 
adreçada als autònoms que 
apostin per l’aprofitament 

de les tecnologies 4.0. La 
segona línia de subvencions 
és per a la posada en marxa 
d’una activitat econòmica 
a la vila. En aquest cas se 
subvencionen les despeses 
del local i les quotes men-
suals del Règim Especial 
de Treballadors Autònoms 
(RETA).

Redacció

L'Ajuntament ofereix ajuts 
per a autònoms i emprenedors
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El 2019, Molins de Rei va 
registrar un 2% menys de 
robatoris amb violència res-
pecte del 2018. Aquesta és 
una de les principals dades 
aportades a la Junta Local 
de Seguretat  celebrada el 
22 de juliol, en la qual es va 
destacar “la bona coordi-
nació dels diferents cossos 
(Guàrdia Urbana, Mossos 
d’Esquadra, Policia 
Nacional i Guàrdia Civil) en 
la lluita contra la COVID-
19”, segons s’afirma en un 
comunicat de premsa de 
l’Ajuntament.

Segons les dades fetes 
públiques a la reunió, 
l’any 2019, les detencions 
efectuades pels Mossos 
d’Esquadra van baixar un 
29,5% respecte del 2018 
i la taxa per mil habitants 

dels fets delictius és, a 
Molins de Rei, del 40,8%, 
23 punts  per sota de la 
mitjana de Catalunya, que 
és del 63,8%. 

Les infraccions admi-
nistratives han pujat un 
373,5%, un increment 
que s’ha accentuat entre 
els mesos de març a juny 
d’aquest any a causa de 
l’estat d’alarma decretat 
arran de la pandèmia del 
coronavirus. La Guàrdia 
Urbana ha interposat un 
total de 280 denúncies per 
incompliment del Reial 
Decret 463/2020, del 14 
març. 

Davant de l’increment 
de les ocupacions, totes les 
forces de seguretat presents 
a la reunió es van com-
prometre a treballar con-

juntament per evitar-les i 
poder mantenir l’ordre i la 
seguretat en aquelles ocu-
pacions pendents de resolu-
ció judicial. 

Presidida per l’alcalde, 
Xavi Paz, la Junta Local de 
Seguretat va comptar amb 
la presència del subdele-
gat del Govern d’Espanya 
a Barcelona, Carlos Prieto; 
del primer tinent d’alcalde, 
Ramon Sánchez; del regi-
dor de Seguretat, Guàrdia 
Urbana i Protecció Civil, 
Miguel Zaragoza, i de 
representants dels dife-
rents cossos de seguretat 
(Guàrdia Urbana, Mossos 
d’Esquadra, Policia Nacio-
nal i Guàrdia Civil)  que 
actuen a la vila.       

Redacció 

Els robatoris amb violència a la vila disminueixen un 2%

La Guàrdia Urbana va dete-
nir dues persones, com a pre-
sumptes autors d’un robatori 
amb força en un establiment 
de restauració situat al número 
92 del passeig del Terraplè.

Els fets van ocórrer cap 
a les 2.30 h de la matinada 
del divendres 17 de juliol, 
quan la Guàrdia Urbana 
va rebre una trucada de la 
Comissaria dels Mossos 
d’Esquadra que indica-
va el robatori. La patrulla 
dels agents locals va poder 
localitzar dos individus sos-
pitosos lluny del lloc on 
s’hauria comès el robatori. 
Després de fer l’escorcoll 
oportú, se’ls va detenir acu-
sats dels delictes de robato-
ri amb força i danys.

Sis detencions 
més en quatre 

actuacions diferents
Entre el 20 i el 25 de 

juliol, la Guàrdia Urbana 
va detenir sis persones en 
quatre actuacions diferents. 
Els detinguts, segons el cas, 
han estat acusats dels delic-
tes d’atemptat contra agents 
de l’autoritat; de maltracta-
ment en l’àmbit de la llar, 
trencament de condemna i 
ordre de detenció activa; 
per furt, i per delicte lleu 
d’usurpació i delicte greu 
de resistència i desobedièn-
cia. 

Totes les actuacions i 
detencions han estat possi-
bles gràcies a les trucades 
que els veïns han fet a la 
Guàrdia Urbana.

Detenen un veí de Molins 
de Rei per intentar robar 
un vehicle a la Llagosta

El passat 24 de juliol, la 
Policia Local de la Llagosta 
va detenir un veí de Molins 
de Rei, de 20 anys, per 

intentar robar un cotxe, 
sense matricular, estacio-
nat en uns terrenys situats 
entre l’estació de Rodalies 
d’aquest municipi del 
Vallès Oriental i el peatge 
de l’autopista C-33. 

Els fets van passar cap a 
quarts de dues de la matina-
da quan el vigilant d’aquell 
aparcament, on sempre hi 
ha molts cotxes estacionats 
a l’espera de ser distribuïts 
per vendre’ls, va poder rete-
nir el jove molinenc quan 
intentava robar un dels 
cotxes. Un altre individu sí 
que va poder fugir amb un 
cotxe robat. 

Redacció

La Guàrdia Urbana deté dues 
persones per un robatori amb força

El darrer cap de setmana del 
mes de juliol, els veïns del 
carrer Major van viure de 
nou atemorits pels incidents 
produïts en els habitatges 
ocupats, en concret, en els 
dels números 33 i 35. Es 
tracta d'uns fets recurrents.

El 24 de juliol, cap a les 
8 del vespre, una parella, 
que presumptament viu en 
els pisos ocupats, va discu-
tir al mig de la via pública. 
Tot i les reiterades truca-
des que els veïns van fer 
a la Guàrdia Urbana, cap 
patrulla s’hi va poder pre-
sentar perquè estaven fent 
un altre servei, segons van 
indicar fonts municipals. 
Els Mossos d’Esquadra es 
van fer càrrec de l’incident, 
però quan la patrulla s’hi va 
presentar, “no van observar 
res estrany, la situació era 
tranquil·la i el carrer estava 
ple de gent”, van assenyalar 
les mateixes fonts. 

La matinada del dia 
següent, en concret, cap 
a dos quarts de tres, la 
Guàrdia Urbana va rebre 
un avís d’una nova bara-
lla també al mig del car-
rer. Quan la patrulla s’hi 
va presentar no van veure 
res d’anòmal, però durant 
una estona van mantenir un 
punt estàtic de vigilància, a 
la cruïlla del carrer Major 
amb el carrer Mercat, sense 
que es produís cap mena 
d’incident.

Diumenge a la tarda, a 
les 17.25 h, la policia local 
va rebre un altre avís de 
baralla a la via pública, el 
tercer en tres dies. Com que 
la patrulla de la Guàrdia 
Urbana estava atenent un 
accident de trànsit, del ser-
vei se’n van fer càrrec els 
Mossos d’Esquadra, segons 
van indicar les mateixes 
fonts municipals. 

Quan la patrulla de la 
policia autonòmica va arri-
bar al carrer Major, es van 
trobar amb un grup de per-
sones –entre 4 o 5– armades 
amb pals –sembla ser, bar-
res de ferro–, que no viuen 
als habitatges ocupats, que 
estaven increpant els ocu-
pes del número 35 del car-
rer Major, els quals llença-
ven pedres als del carrer des 
del balcó de l’immoble.

Segons la informa-
ció recollida pels Mossos 
d’Esquadra, les persones 
que portaven pals volien 
recuperar uns penjolls que, 
segons la seva versió, els 
ocupes del carrer Major els 
havien robat el dia anterior. 
Els ocupes que van llençar 
pedres van donar la versió 
contrària. 

Els Mossos d’Esquadra, 
que no van practicar cap 
detenció, s’han fet càrrec de 
la investigació per aclarir 
els fets. 

Intent d’ocupació d’un 
pis a la plaça del Mas
El passat 24 de juliol es 

va produir un nou intent 
d’ocupació en un pis de la 
plaça del Mas, en el barri 
de Bonavista, segons han 
explicat els veïns de la zona 
a través de les xarxes soci-
als.

Així que els veïns van 
veure moviment estrany en 
el pis, que era la segona 
vegada que s’intentava ocu-
par, van avisar la Guàrdia 
Urbana. Els agents, que 
van rebre el suport d’una 
patrulla dels Mossos d’Es-
quadra, van dissuadir les 
tres persones que intenta-
ven ocupar l’habitatge, una 
dde les quals, però, va ser 
detinguda.

Redacció

Noves trifulgues entre 
els ocupes del carrer Major
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Els problemes de convivèn-
cia provocats per les perso-
nes que viuen en tres habi-
tatges ocupats del carrer 
Major, l’intent d’ocupació 
de diferents pisos i locals 
de la vila i l’atracament que 
es va produir a principis 
de juny en un hipermercat 
de la vila han incrementat 
la sensació d’inseguretat 
en el municipi per part de 
veïns i comerciants. Per 
aquest motiu, Esquerra 
Republicana de Catalunya 

(ERC) demana a l’equip 
de govern que faci accions 
concretes per acabar amb 
aquesta problemàtica.

En un comunicat de 
premsa, els republicans 
proposen que s’habilitin 
pisos de lloguer social i que 
es doni suport a les perso-
nes que en necessiten “amb 
assessorament de totes 
les vies possibles”. També 
demanen a la sociover-
gència que els informi de 
les actuacions que s’estan 

fent “o es preveuen fer per 
aturar situacions de mala 
convivència i seguretat als 
nostres carrers”. 

ERC també ressalta que 
“els efectius de la Guàrdia 
Urbana local no viuen el 
seu millor moment pel que 
fa a donar a l’abast a tots 
els fronts que se’ls obren”, 
una altra xacra del munici-
pi a la qual no s’acaba de 
posar fil a l’agulla. 

Redacció

Esquerra Republicana demana al Govern 
municipal que posi fi a la inseguretat ciutadana El Jovent Republicà de 

Molins de Rei considera 
que la vila ha de tenir un 
casal de joves. Per aquest 
motiu demanen que en els 
pressupostos d’enguany 
es faci un primer pas amb 
la inclusió de dues parti-
des destinades al disseny 
d’aquest equipament.

Les joventuts d’ERC 
consideren que un casal 
“dissenyat pels i per als 
joves pot proporcionar 
grans beneficis a la vila”, 
que permetria oferir “un 
model d’oci alternatiu als 

“botellons” que sovint deri-
ven en conductes incíviques 
i problemes de convivència 
amb els veïns”, segons indi-
quen en un comunicat de 
premsa.

Les joventuts d’ERC 
volen que amb els diners 
que es destinin al pressu-
post, s’encarregui un primer 
estudi per a la construcció 
del casal de joves i que 
es faci un procés participa-
tiu perquè els joves puguin 
decidir els espais que hauria 
de tenir el centre.

Redacció

Les joventuts d’ERC volen que 
la vila tingui un casal de joves

Nou entrebanc per millorar 
l’accessibilitat de l’estació 
de Renfe de Molins de 
Rei. Si la pandèmia havia 
endarrerit les obres uns 
mesos, ara, l’empresa Ortiz 
Construcciones y Proyectos 
ha decidit, de forma unila-
teral, rescindir el contracte 
i abandonar el projecte, que 
comptava amb un pressu-
post de 5.098.790 euros. 

En un comunicat de prem-
sa, la companyia ferroviària 
ha estat molt contundent a 
l’hora d’indicar que l’em-
presa adjudicatària de les 
obres “deixa tirats els ciuta-
dans de Molins de Rei” i, en 
concret, “els més de 10.000 
viatgers diaris que utilitzen 
l’estació”. L’Ajuntament, en 
un altre comunicat de prem-
sa, “lamenta la decisió i el 
desdeny de l’empresa Ortiz 
Construcciones y Proyectos 
cap a Molins de Rei i els 
seus ciutadans i ciutadanes” 
i, alhora que deixa cons-
tància d’un “profund males-
tar”, el consistori “exigeix” 
a Renfe i Adif “accelerar 
tot el  que sigui possible, els 
nous tràmits per a la contra-
ctació d’una nova empresa 
que porti a terme les obres 
previstes a l’estació de la 
vila. Malauradament, no 
es compliran els terminis 
previstos i l’Ajuntament vol 
escurçar tot el que sigui 
possible aquest nou entre-
banc”. Renfe, per la seva 
part, ha indicat que “està 
estudiant quina és la millor 
fórmula per endarrerir el 
mínim possible aquestes 
actuacions”. 

L’acte d’inici d’obres es 
va signar el 16 de març 
passat. Els problemes van 
sorgir arran d’una modifi-

cació del projecte, per al 
qual l’empresa va presentar 
diverses al·legacions “a les 
quals Renfe ha anat donant 
resposta”. Sembla que 
aquests arguments no han 
convençut l’adjudicatària, 
que ha decidit rescindir el 
contracte. 

L’alcalde de la vila, Xavi 
Paz, que potser ensumava 
alguna cosa, ja havia enviat 
una carta a la directora de 
Rodalies, Mayte Castillo, 
“per sol·licitar-li més 
informació de la situació 
actual, ja que després de 
l’estat d’alarma, no s’ha-
vien iniciat les obres”. Paz 
ha assenyalat que l’Ajun-
tament “serà exigent amb 
Renfe perquè realitzi les 
obres de l’estació de la 
vila”, ja que “es tracta 
d’una demanda històrica 
i necessària”.

Els veïns es 
queixen del pas 

de trens de mercaderies
Aquest entrebanc s’afe-

geix a les queixes de molts 
veïns, sobretot els que viuen 
a l’entorn de les vies del 
tren, per l’excés de soroll 
i les vibracions que han 
de suportar a causa del pas 
dels trens de mercaderies.

Les molèsties van 
començar el 25 de juliol 
quan Adif i Renfe van ini-
ciar obres simultànies a 
diferents punts de la xarxa 
ferroviària que provoquen 
diverses afectacions, tant en 
el transport de viatgers com 
en el de mercaderies. Si 
no hi ha cap endarreriment, 
els treballs i les afectacions 
s’allargaran fins al 15 de 
novembre. 

Una de les actuacions 

és l’adaptació a l’am-
ple internacional del tram 
Castellbisbal-Martorell-
Nus de Vila-seca, cosa que 
obliga a desviar tot el tràn-
sit ferroviari de mercade-
ries per la línia de la costa 
–la que passa per Vilanova 
i la Geltrú i Sitges– fins a 
la bifurcació de la Gornal, 
a l’Hospitalet de Llobregat, 
i continuar cap a Molins de 
Rei, i a l’inrevés. Fins ara, 
tots aquests trens passaven 
per Sant Sadurní d’Anoia, 
fins a Castellbisbal, i puja-
ven per Rubí, sense passar 
per la vila.

Adif lamenta les molès-
ties ocasionades, segons 
informació recollida per 
Ràdio Molins de Rei. 
Reconeixen que no hi ha 
cap alternativa per desviar 
els trens, ja que no poden 
circular pel tram tallat i que 
aquest és l’únic recorregut 
possible, perquè el ramal 
que passa per l’altra banda 
del riu, paral·lel a les vies 
de l’AVE, està reservat per 
a entrades i sortides del 
port. Les mateixes fonts 
d’Adif asseguren que l’ús 
del xiulet de les locomoto-
res, una altra de les quei-
xes dels veïns, és obligatori 
sempre que hi hagi personal 
treballant a les vies o el 
maquinista detecti qualse-
vol situació de risc i neces-
siti advertir de la presència 
del tren.

Les queixes rebudes no 
són exclusives de Molins 
de Rei. Els veïns de tots 
els municipis per on passen 
aquests dies els trens de 
mercaderies fan els matei-
xos retrets. L’ens ferroviari 
demana paciència.

Josep Ferrer

L’empresa que havia de fer les 
obres per millorar l’accessibilitat 
de l’estació de Renfe rescindeix 
unilateralment el contracte
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A mitjan mes de juny es 
va procedir a arrencar les 
boniques plantes ornamen-
tals anomenades baladres 
amb les seves vistoses flors 
de colors vermell, rosa o 
blanc que durant anys i 
anys havien estat a la carre-
tera general, al costat de 
les mitjanes de separació 
entre el carril central, els 
aparcaments, el carril bici 
i el carril lateral, tant en 
un costat com a l’altre, fins 
a arribar al terme de Sant 
Feliu de Llobregat. Aquest 
municipi per contra, manté 
l’ornamentació floral.

Després de la darrera 
actuació que s’hi ha fet, ara 
tot és ciment i més ciment 
i deixa un paisatge desola-
dor. Per a les persones que 
habitualment fan aquesta 
ruta tot caminant i passejant 
fins a arribar al poble veí 
(uns sis quilòmetres més o 
menys entre anada i torna-
da), es troben amb la decep-
ció de no poder gaudir amb 
la seva presència. 

Pocs espais verds tenim 
al Centre Vila que només 
falta que ens treguin el que 
hi havia a l’entrada del nos-
tre poble.

Queixa de Molins 
en Comú

A través de les xarxes 
socials, Molins en Comú 
es pregunta: “Tapar tota 
la franja verda de l’antiga 

carretera amb ciment; així 
defensa els espais verds el 
nostre Ajuntament?” i recor-
da que el Ple municipal de 
novembre de l’any passat es 
va aprovar per unanimitat 
el Pla Local d’Adaptació al 
Canvi Climàtic, que durant 
els propers deu anys ha de 
dur a terme actuacions per 
fer front a les conseqüèn-

cies de l’emergència cli-
màtica a Molins de Rei. 
Entre les accions, apunten 
des de Molins en Comú, 
“es recollia l’ampliació de 
zones verdes i la creació 
de més zones d’ombra per 
mitigar l’increment de les 
temperatures”.

Vicenç Joan Camps

Ciment i més ciment a la vila

Una de les fonts més popu-
lars de Molins de Rei és la 
font dels Casats. Situada al 
final del passeig del mateix 
nom, la font ha patit reitera-
dament el vandalisme dels 
joves que han fet d’aquest 
indret el lloc ideal per prac-
ticar el “botellón”.

Segons expliquen els 
veïns de la zona, tot just 
inaugurada la recuperació 
de la font, fa poc més d’un 
any, l’aixeta es va fer malbé 
en rebre una pilotada. Les 
posteriors aixetes que han 
anat posant els operaris 
d’Aqualia, l’empresa enca-
rregada del servei de sub-
ministrament d’aigua pota-

ble a la vila, s’han anat tren-
cant per l’ús maldestre que 
en fan aquells que volen 
beure aigua, especialment 
els joves abans esmentats.

Finalment, l’Ajuntament 
va decidir no substituir 
l’aixeta i així està aquest 
espai des de fa mesos. S’ha 
recuperat una font molt 
popular a la vila, però no pot 
oferir el seu preuat bé per-
què no té cap broc. Potser 
caldrà posar un sistema a 
prova del vandalisme i del 
mal ús que se’n pugui fer. 
Segur que en el mercat hi 
ha sistemes per evitar-ho.

Josep Ferrer 

Com es pot beure aigua 
d’una font que no té aixeta?

Els Mossos d’Esquadra han 
detingut un home de 43 
anys, de nacionalitat russa 
i veí de Barcelona, com a 
presumpte autor d’un delic-
te contra la seguretat viària 
en conduir amb un excés 
de velocitat, falsedat docu-
mental i per tenir vigent una 
ordre de detenció.

Els fets van ocórrer el 
passat 5 d’abril, durant el 
confinament. En un portal 
de vídeos d’Internet, els 
Mossos van veure una gra-
vació en la qual una perso-
na conduïa un vehicle de 
gamma alta a 220 km/h en 
un tram de l’autopista B-23, 
al seu pas per Molins de Rei, 
que està limitat a 100 km/h. 
El jutge, després de prendre-
li declaració, va decretar la 
seva llibertat amb càrrecs.

Redacció

Detenen un 
conductor que es 
va gravar en vídeo 
mentre conduïa 
a 220 km/h

A dalt, el tram de Molins de Rei; 
a sota, el tram de Sant Feliu de Llobregat

Josep Ferrer

Vicenç Joan Camps

Cedida per Molins en Comú
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ERC renova part de l’Executiva 
i crea tres noves secretaries

La secció local d’Esquerra 
Republicana de Catalunya 
(ERC Molins) ha renovat 
part de la seva Executiva i 
ha creat tres noves secre-
taries, segons va decidir 
l’Assemblea de militants 
reunida el passat 7 de juliol, 
que es va celebrar al pati 
de la Joventut Catòlica-
la Peni per tal de complir 
amb la normativa decretada 
arran de la pandèmia de la 
COVID-19.

La nova Executiva incor-
pora tres noves secreta-
ries –Gent Gran, Transició 
Ecològica i Educació– i ha 
canviat el responsable de 
quatre secretaries més. A 
més, la regidora republi-
cana Marta Espona, porta-
veu del Grup Municipal a 
l’Ajuntament, entra a for-
mar part de l’Executiva.

La composició de l’equip 

directiu d’ERC Molins és la 
següent: president, Ramon 
Canal; vicepresidenta, 
Eva Perelló; Secretaria 
d’Organització, Josep 
Maria Juarros; Secretaria de 
Comunicació, Laia Juarros; 
Secretaria de Finances, 
Lluís Benet; Secretaria de la 
Dona, Cristina Rodríguez; 
Secretaria de Barris, Alonso 
Casanova; Secretaria 
de Política Municipal, 
Pep Surià; Secretaria de 
Nova Ciutadania, Marta 
Espona; Secretaria de Gent 
Gran, Salvador Auberni; 
Secretaria de Transició 
Ecològica, Jordi Cea; 

Secretaria d’Educació, 
Núria Garriga, i com a 
representant del Jovent 
Republicà, Roger Vergés. 

Redacció

Més d’un centenar de per-
sones van participar, el pas-
sat 12 de juliol, en un acte 
per condemnar els mil dies 
que els Jordis (Jordi Cuixart 
i Jordi Sánchez) porten a la 
presó. 

La concentració, convo-
cada per les seccions locals 
de l’Assemblea Nacional 
Catalana (ANC) i Òmnium, 
es va fer a la plaça de 
l’U d’Octubre i va comp-
tar amb la presència de la 
germana de l’expresident 
de la Generalitat, Carles 
Puigdemont, Montserrat 
Puigdemont, qui va dema-
nar que es faci justícia tant 

pels líders independentistes 
empresonats com pels que 
són a l’exili.        Redacció

Més d’un centenar de persones protesten 
pels més de mil dies de presó dels Jordis

Les agrupacions locals 
de Ciutadans i del Partit 
Popular han interposat un 
recurs contenciós adminis-
tratiu davant la negativa de 
l’Ajuntament de Molins de 
Rei de retirar la pancarta 
penjada a la façana de la 
Casa de la Vila en la qual 
es reclama la llibertat dels 
presos polítics.

“Reclamem a l’Ajunta-
ment que actuï amb neutra-
litat institucional”, afirmen 
els dos partits polítics en 
un comunicat de premsa. 
Asseguren que amb la seva 

denúncia no volen “judi-
cialitzar la vida política de 
Molins de Rei”, sinó que el 
que pretenen és “aconseguir 
que una institució fonamen-
tal per als molinencs com 
és el seu Ajuntament sigui 
respectuosa amb els senti-
ments dels seus habitants, 
independentistes o no, amb 
els símbols de tots i, en 
darrera instància, amb la 
llei”.

Crítiques de Molins de 
Rei per la Independència

En un altre comunicat de 

premsa, Molins de Rei per la 
Independència afirma que la 
decisió de posar la pancarta 
va ser aprovada per majoria 
en el Ple de l’Ajuntament, 
“on rau la sobirania del 
poble”. Considera que amb 
la denúncia, els dos partits 
volen “obtenir per la via 
judicial allò que no s’acon-
segueix a les urnes” i recor-
da que entre CS i PP només 
sumen 1 dels 21 regidors 
representats en el consistori 
molinenc.

Josep Ferrer

CS i PP denuncien l’Ajuntament per no retirar la 
pancarta que reclama la llibertat dels presos polítics

@Jordi Costa 1425
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Premsa Comarcal

La Generalitat ha apro-
vat un Pla per a la Reactiva-
ció Econòmica i la Protecció 
Social per fer front a la crisi 
derivada de la Covid-19, que 
marcarà l’estratègia de país 
per als pròxims anys. El nou 
pla té un cost de 31.765 mili-
ons d’euros i gira al voltant 
de cinc eixos. Aquests són 
l’economia de la vida, la so-
cietat del coneixement, la 
digitalització, la transició 
ecològica i un eix més trans-
versal que té a veure amb la 
perspectiva de gènere i la 
internacionalització. A tra-
vés d’una vintena de grans 
projectes, que inclouen fins 
a 145 actuacions, el pla mos-
tra la capacitat innovadora i 
de transformació del sector 
públic.

El document és el re-
sultat dels treballs desen-
volupats en les darreres 
setmanes per la Comissió 
per a l’elaboració del Pla 
per a la Reactivació Econò-
mica i Protecció Social com 
a conseqüència de la crisi 
de la Covid-19 (CORECO) 
i mostra el compromís del 
Govern envers tres objectius 
essencials: reforçar l’estat 
del benestar i la capacitat 
productiva de Catalunya; re-
duir les desigualtats socials 
accentuades per la pandè-
mia i accelerar la transició 
cap a un model econòmic 
més sostenible i resilient. 

Per aquest motiu, a la base 
del pla figuren l’Agenda 
2030 i els Objectius de Des-
envolupament Sostenible 
(ODS) de Nacions Unides, 
així com el Pacte Verd Eu-
ropeu (European Green 
Deal) i l’Estratègia Digital 
Europea (Digital Europe). 

REACTIVACIÓ EN CINC 
EIXOS

Una part important de 
les actuacions són per fer 
front a la crisi derivada de 
la pandèmia com ara con-
tinuar garantint les presta-
cions del sistema de salut i 
assistencial i protegir l’eco-
nomia productiva amb un 
pla de xoc de Treball, dotat 
amb 184 milions d’euros. El 
document preveu alhora la 
posada en marxa de grans 
planificacions per qüesti-

ons estratègiques de país, 
com ara la transformació 
del model agroalimentari, 
la lluita contra el canvi 
climàtic o la mobilitat 
sostenible. Els projectes 
s’implementaran en dife-
rents fases en un horitzó 
que abasta fins a les dues 
dècades vinents. Aquests 
s’agrupen al voltant de 
cinc eixos que dibuixen 
el model social, econòmic 
i institucional cap al qual 
ha d’avançar Catalunya en 
els pròxims anys i que posa 
el focus en la digitalització i 
la transició ecològica. 

DIGITALITZACIÓ I TRANS-
ICIÓ ECOL GICA  ILARS 
DE LA REC ERACIÓ

La meitat del pressu-
post del nou pla, uns 16.000 
milions d’euros, es destina-

rà a la transició ecològica, 
que preveu dotar Catalu-
nya amb més infraestruc-
tures d’energia renovable, 
apostar per una economia 
circular, mesures d’eficièn-
cia energètica i una mobili-
tat sostenible. L’altra gran 
aposta és la digitalització, 
que ha permès mitigar 
l’impacte econòmic i soci-
al de la pandèmia. Ara bé, 
cal consolidar i ampliar els 
avenços fets en els darrers 
mesos, tal com recomana la 
Comissió Europea, que fixa 
la transició digital com un 
dels pilars de la recupera-
ció. En aquesta línia, el pla 
de la Generalitat inclou un 
Pla d’Educació Digital de 
Catalunya, la digitalitza-
ció dels sectors productius 
i competències digitals, i la 
implementació de tecnolo-
gies digitals avançades en 
territoris i ciutats intel-
ligents.

Un altre dels eixos del 
nou pla és el batejat “Eco-
nomia per la Vida”, que 
aposta per avançar cap a 
una economia al servei de 
les persones. Aquest pre-
veu, entre d’altres, un pla 
de foment en la innovació 
en salut, bioeconomia i 
transformació del sector 
agroalimentari, forestal 
i marítim, qualitat assis-
tencial amb garanties, 
reactivació del consum i 
inclusió social. La societat 

del coneixement és un dels 
cinc eixos del pla i aposta 
per impulsar solucions in-
novadores en l’àmbit sani-
tari així com reconduir les 
carreres professionals dels 
sectors més afectats per la 
crisi. L’últim eix inclou deu 
actuacions transversals 
que giren al voltant de la in-
ternalització de l’economia 
i la transversalitat de gène-
re per garantir l’equitat i la 
igualtat d’oportunitats.

 ILIONS D E ROS 
ER AL 

El cost total del pla és 
de 31.765 milions d’euros, 
2.760 dels quals s’invertiran 
aquest any 2020. Entre les 
actuacions més immediates 
hi ha el Pla de xoc a l’àm-
bit de Treball, l’ampliació 
dels ajuts per a necessitats 
bàsiques, un Pla d’educació 
digital de Catalunya, un pla 
de foment de la innovació 
en Salut o una injecció 
econòmica per a reactivar 
el comerç, entre altres.

En paral·lel al pla de 
reactivació, el Govern 
segueix treballant per re-
forçar la resta de pilars 
de l’estat del benestar. En 
aquest sentit, insisteix 
en l’exigència de resoldre 
l’infrafinançament crònic, 
xifrat en 5.000 milions d’eu-
ros, que pateix el sistema de 
salut català.
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Pensàvem que només 
serien un parell de setma-
nes i teníem al cap mol-
tes preguntes: Quan torna-
rem? Anirem de colònies? 
Recuperarem el nostre torn 
del pati?... Interrogants que 
no tenien resposta, ni tan 
sols a Internet.

El dijous 13 de març, 
darrer dia d’escola, els 
alumnes van regar molt bé 
les plantes, van recollir les 
coses com si fos un diven-
dres, se’ls van escapar algu-
nes abraçades... El desig de 
trobar-se aviat era latent i, 
tot d’una, van començar a 
incorporar noves paraules 
al seu vocabulari: confina-
ment, videotrucades, unitats 
de treball, desescalada…

Amb ganes de tirar enda-
vant, amb ganes de treba-
llar, amb ganes d’aprendre 
i d’ensenyar vam fer com 
sempre, a partir del nostre 
entorn més proper, de la 
realitat que ens tocava viure 
i fer d’aquesta experiència 
un motiu d’aprenentatge. Els 
alumnes del Cicle Superior 
han estat treballant virtual-
ment a partir d’Unitats de 
Treball Integrades on han 
explorat, cada setmana, el 
confinament des de tots els 
vessants.

En la primera unitat de 
treball es van centrar en els 
Efectes positius del confi-
nament a la natura i van 
veure com l’entorn natural 
més proper rebia, amb cert 
alleujament, el distancia-
ment de les persones. 

En la segona setmana, 
van partir d’iniciatives 
personals o col·lectives 
solidàries en favor de la 
lluita contra el coronavi-
rus i es van posar sota la 
pell d’un petit empresari 
o empresària, per tal de 
dissenyar una hipotètica 
empresa handmade, creado-
ra de samarretes solidàries 
amb finalitats benèfiques. 

Van dedicar també una 
unitat de treball a la cura 

del propi cos: Alimentació 
en el confinament. La ten-
dència a no tenir cura de 
l’alimentació quan pas-
sem tantes hores a casa 
pot ocasionar problemes 
de salut. Aquella setmana, 
l’alumnat es va centrar en 
l’alimentació saludable, a 
saber aprendre a escollir 
bé i a recordar els pro-
cessos que se succeeixen  
a l’interior del cos quan 
mengen.

Durant els dies de con-
finament, fins i tot les 
compres més bàsiques es 
van limitar. Les cues per 
comprar pa, a vegades qui-
lomètriques, van ocasionar 
que molta gent optés  per 
fer el seu propi pa a casa. 
Com que és un aliment 
bàsic en la nostra alimen-
tació, li van dedicar una 
unitat de treball: Pa de 
confinament. Els infants es 
van convertir en forners i 
forneres experts, tot repas-
sant alguns conceptes rela-
cionats amb les barreges 
de diferents materials o, en 
aquest cas, els ingredients.

També van redesco-
brir Els balcons, un lloc 
de retrobament, un petit 
espai de casa per prendre 
l’aire, fer exercici, aplau-
dir… i veure les cares dels 
veïns i amics. Balcons 
ideals per fer créixer les 
nostres plantes d’exterior. 
En aquesta unitat de treball 
van repassar les parts i fun-
cions d’aquests éssers vius 
que formen part de la vida 
i de l’entorn. També van 
descobrir els balcons de la 
nostra vila, aquells que es 
van guarnir amb l’objectiu 
de recuperar un somriure, 
sovint tapat per una mas-
careta.

Van empatitzar amb 
Personatges famosos confi-
nats i van adonar-se que ells 
i elles no són els primers, 
ni probablement seran els 
últims, a viure una situa-
ció de confinament. Anna 

Frank, Robinson Crusoe, 
Frida Khalo, William 
Shakespeare, Gaudí, 
Munch, Newton, Albert 
Espinosa... també van patir 
situacions similars a les que 
hem viscut amb la pandè-
mia i tots ells van treure 
alguna experiència positiva 
de tot plegat. 

Per últim, l’alumnat ha 
descobert el que serà la 
“nostra nova normalitat” i 
han pogut anticipar el que 
serà la tornada a l’escola i 
a l’institut. Han vist com 
animals i plantes tenen una 
gran capacitat per adaptar-
se a les noves situacions i 
entorns naturals.

Com veieu, els alumnes 
no han deixat d’aprendre: 
mapes conceptuals, càlculs 
matemàtics, mandales efí-
mers, lectura de textos, clas-
sroom, padlets, bookface, 
esquemes, resums, poesia, 
dibuixos, textos argumenta-
tius, instructius o diaris...

Del confinament i des del 
confinament també s’aprèn 
i hem descobert, docents 
i alumnes, una manera de 
treballar que no ha estat 
fàcil, però que finalment ha 
resultat molt enriquidora. 

No ens agradaria tancar 
aquest article sense fer un 
reconeixement a l’esforç 
que han hagut de fer pares 
i mares en tota la diver-
sitat d’entorns familiars. 
Acompanyar i estar al cos-
tat del fill o filla amb o 
sense problemes d’espai, de 
connectivitat, de dedicació 
de temps de qualitat… no 
ha estat fàcil. El treball de 
tota la comunitat educativa 
ha sigut la clau de l’èxit!

Ara només ens queda 
retrobar-nos ben aviat, 
sense la necessitat de clicar 
un enllaç o una pantalla que 
ens separi, tot i que en rea-
litat sempre ens hem sentit 
ben a prop i acompanyats. 

Escola Madorell

Fins al 22 de novembre es 
pot visitar al Museu Palau 
Solterra, de la Fundació 
Vila Casas de Torroella de 
Montgrí, l’exposició de la 
fotògrafa molinenca Espe 
Pons titulada “Sota la llum 
del mar”. 

La mostra és un assaig 
fotogràfic “que pretén dig-
nificar totes les víctimes 
del franquisme de l’Es-
panya de la Guerra Civil 
i la postguerra”, segons 
explica la mateixa artista. 
El projecte es basa en la 
història del germà petit de 
l’avi de la fotògrafa, Tomàs 
Pons Albesa, que va ser afu-
sellat al Camp de la Bota de 
Barcelona l’any 1941, amb 

31 anys.
Per poder recopilar tota 

aquesta història, l’Espe ha 
anat als llocs que Tomàs 
Pons Albesa va recórrer 
durant els últims moments 
de vida i ha recopilat infor-
mació de l’època relacio-
nada amb el cas amb l’ob-
jectiu de reconstruir una 
història que, fins ara, estava 
fragmentada.

A través d’un paisatge de 
llums i ombres, la mostra 
ofereix una combinació de 
fotografia contemporània 
amb testimonis documen-
tals de l’època que no dei-
xarà indiferent el visitant. 

Redacció

Al Madorell, el confinament 
no ens ha aturat!

La fotògrafa molinenca Espe Pons 
exposarà al Museu Palau Solterra 
de la Fundació Vila Casas

Una cinquantena de repre-
sentants de 13 casals i ate-
neus del Baix Llobregat es 
van reunir el passat dissabte 
27 de juny al Casal Popular 
la Barrina de Molins de 
Rei per celebrar la trobada 
anual d’aquest col·lectiu.

Durant més de tres hores 
es van debatre els múltiples 
models organitzatius i de 
gestió que tenen els casals, 
les lluites socials de què 
participen, la relació amb 
les sòcies i socis, o les altres 
organitzacions i assemblees 

que acullen. Un dinar de 
germanor i el cant d’una 
glosa en directe van servir 
per cloure la trobada. 

Redacció

El Casal la Barrina acull 
la trobada de casals i 
ateneus del Baix Llobregat

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

Anna M. Juvillà

Cedida per C.P. Barrina
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Aquest confinament, que 
es va iniciar al març i del 
qual sembla que ens anem 
sortint, va significar una 
trencament amb les dinà-
miques de moltes entitats 
i, sobretot, amb les que 
fem activitats conjuntes al 
carrer. Des de Dimonis no 
hem volgut deixar de fer 
activitats en la mesura del 
que ha estat possible.

Sota aquest criteri, per 
Sant Jordi, hem fet la 1a 
Trobada Virtual de Bestiari 
Infantil de Molins de Rei. 
Fent una mica d’història, 
l’abril del 2018, pels volts 
de Sant Jordi, els Dimonis 
de Molins de Rei vam 
organitzar la 1a Trobada 
de Bestiari Infantil de la 
vila. En aquesta primera 
trobada, les bèsties infan-
tils de deu colles, vingu-
des de Catalunya i del País 
Valencià, van acompanyar 
els nostres Dracs de Molins 
de Rei –Llum, Foc i Tro–, 
primer en una plantada i, 
posteriorment, en una cer-
cavila pels nostres carrers.

Un any després, per les 
mateixes dates, i en un for-
mat molt similar, van ser 
vuit les colles que ens van 
acompanyar per participar 
en la 2a Trobada. Quatre de 
les participants en la prime-
ra edició van decidir tornar 
a visitar la nostra vila.

Enguany, quan estàvem 
tancant dates amb 
l’Ajuntament per poder 
convocar la 3a Trobada, 

l’estat actual d’alarma sani-
tària ens va obligar, primer, 
a ajornar-la amb l’esperança 
que tot canviés aviat i, pos-
teriorment, a anul·lar-la a la 
vista de les circumstàncies, 
de manera que deixàvem la 
3a edició d’aquesta Trobada 
de Bestiari Infantil per al 
Sant Jordi del 2021.

Aquest fet no ens va fer 
renunciar a programar un 
acte per al cap de setmana 
de Sant Jordi que ja teníem 
reservat per a les nostres 
bèsties i que havia de ser 
l’inici de la temporada de 
foc 2020. Per això vàrem 
decidir convocar totes les 
colles amb bestiari infantil 
a participar en aquesta 1a 
Trobada Virtual de Bestiari 
Infantil i demanar un vídeo 
de la bèstia infantil, cre-
mant, o una presentació de 
la colla i les seves bèsties, 
primer, a tots els partici-
pants en les edicions ante-
riors i, després, a tothom 
que s’hi volgués afegir.

La resposta va ser molt 
positiva i hi van parti-
cipar 11 colles, que van 
ser, a més dels Dracs de 
Molins de Rei, Llum, Foc 
i Tro: el Drac Estarrufadet, 
dels Diables del Poble 
Nou; Ombra, Espurna 
i Fum, dels Pixafocs i 
Cagaspurnes de Masquefa; 
els Dracs Foc i Forca, de 
les Forques de Can Deu, de 
Sabadell; el Mussolet, de 
la Companyia General del 
Foc, de Gavà; la Cuqueta, 

de Castellbisbal; els Mini 
Bornis, de la Piula Diables, 
de Llinars del Vallès; la 
Cabra Petita, de Reus; 
les Vibrietes i Dragolins, 
dels Botafocs de Castelló; 
els Dracs Infantils Jussà 
i Banyut, dels Banyetes 
d’Horta, de Barcelona; la 
Tarasca, de Cervera, i el 
Troquiter, un drac particu-
lar d’un infant de Molins de 
Rei que es va voler afegir a 
la trobada i que, amb molt 
de grat, vàrem acceptar.

Tots aquests vídeos 
que ens van fer arribar les 
colles de bestiari infantil 
per participar en aquesta 1a 
Trobada Virtual, els podeu 
trobar al nostre web dimo-
nisdemolins.com.

Activitats solidàries
Però, per a nosaltres, 

i des de les nostres pri-
meres activitats, no tot és 
foc. També hem participat 
en un parell d’actes soli-
daris, conjuntament amb 
altres entitats de la vila, 
organitzades per Makers de 
Molins de Rei.

La primera va ser quan 
el col·lectiu Makers ens 
va oferir, a nosaltres i a 
altres entitats de la vila, la 
possibilitat de col·laborar 
amb ells per fabricar straps 
(salvaorelles), necessaris 
especialment per a la gent 
que ha de portar masca-
reta durant molta estona. 
La nostra col·laboració va 
consistir a donar el mate-

rial plàstic necessari per 
fabricar-lo amb les seves 
impressores 3D. Amb 
aquesta col·laboració, ens 
van donar un strap per a 
cadascun dels membres de 
Dimonis de Molins de Rei i 
alguns més, posteriorment, 
que vam acabar donant a 
diferents centres de salut, 
com l’Hospital Teknon 
de Barcelona, l’Hospital 
d’Igualada i el Parc Sanitari 
Sant Joan de Deu de Sant 
Boi.

La segona activitat en 
què hem col·laborat amb 
Makers de Molins de Rei va 
ser la recollida d’aliments 

que es va dur a terme el 
dissabte 6 de juny a Molins 
de Rei, que es va organitzar 
conjuntament amb la Creu 
Roja i l’Ajuntament. 

Tal com es pot veure, no 
hem parat al llarg del con-
finament. I volem seguir 
treballant, i així ho estem 
fent, per preparar la tornada 
als carrers amb les nostres 
activitats que ens caracte-
ritzen: el foc i els tabals. 
Esperem poder trobar-nos 
ben aviat pels carrers de la 
nostra vila.

Dimonis de Molins de Rei

Els Dimonis de Molins de Rei, en confinament

El Pla Especial del Patrimoni Històric i 
Arquitectònic de la vila, el PEPHA, ja és vigent
Molins de Rei ja comp-
ta amb un Pla Especial 
de Patrimoni Històric i 
Arquitectònic, batejat amb 
l’acrònim de PEPHA. El 
Pla va ser validat per la 
Generalitat el passat 18 de 
febrer, va ser publicat el 
18 de març en el Butlletí 
Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i, un cop supe-
rats tots els corresponents 
terminis, ja és plenament 
vigent.

El PEPHA estableix cinc 
nivells de protecció: 

Nivell de protecció 
1, Integral: s’aplicarà en 
aquells béns que per les 
seves característiques s’han 
de mantenir íntegrament. 
Només es permetran inter-
vencions de restauració i 
consolidació que no mal-
metin ni perjudiquin el bé.

Nivell de protecció 2, 

Conservació: es permetrà 
restaurar els valors pri-
mitius dels edificis i béns 
catalogats en aquest nivell 
mitjançant projectes unita-
ris de reforma i/o restau-
ració. 

Nivell de protecció 3, 
Parcial: es permeten obres 
sempre que no es perdin els 
valors dels elements que 
van originar la protecció i 
resideixen principalment en 
la seva estructura tipològi-
ca, exteriorment reflectida 
en la façana i en la dispo-
sició dels elements comuns 
com són les escales i els 
vestíbuls, que serien les 
parts protegides. La resta 
de l’edifici podrà ser objec-
te d’obres de rehabilitació, 
sempre que es mantinguin 
els elements comuns.

Nivell de protecció 4, 
Ambiental: independen-

tment de l’obra a realitzar, 
que pot ser fins i tot la 
substitució total o parcial 
de l’edificació, caldrà man-
tenir els trets tipològics de 
les façanes i línies de coro-
nament per tal de contribuir 
a la millora del paisatge 
urbà. En el cas de béns 
naturals –ambiental i pai-
satgístic–, protegeix àrees, 
entorns i elements puntuals 
que tinguin valor ecològic i 
mediambiental, com poden 
ser miradors, cingleres, jar-
dins històrics, fonts natu-
rals, arbres monumentals, 
etc.

Nivell de protecció 5, 
Documental: permet les 
intervencions de conserva-
ció, restauració, reforma o 
rehabilitació, ampliació i 
fins i tot l’enderroc, sempre 
que en aquest darrer cas 
se’n deixi constància docu-

mental a través de foto-
grafies i plànols per tal de 
garantir la permanència de 
la seva memòria històrica.

L’alcalde, Xavi Paz, ha 
destacat l’aprovació per 
unanimitat del PEPHA, 
“fet que és garantia de 
feina ben feta i de perdu-
rabilitat del marc norma-

tiu que se’n deriva” i ha 
recordat que l’Ajuntament 
establirà una línia de sub-
vencions per a particulars  
que  realitzin millores en 
aquests béns protegits.

Redacció
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Quan a principis d’any ens 
plantejàvem el leitmotiv 
d’aquesta edició, teníem 
molt clar que l’ecologia 
havia de ser la temàtica 
vertebradora, perquè ja fa 
temps que diverses reivindi-
cacions i estudis han deixat 
clara l’emergència climàti-
ca a la qual ens enfrontem. 
Finalment, l’episodi de pan-
dèmia global i els motius 
del seu origen han ratificat 
la decisió. El marc concep-
tual de l’ecoterror –o terror 
ecològic– permet traçar 
l’evolució que ha experi-
mentat la humanitat, al llarg 
de la història del cinema, en 
la seva relació amb el medi 
natural, reflectida especial-
ment en el cinema de terror 
a través de tantes i tan-
tes pel·lícules que expres-
sen la nostra por davant 
d’amenaces, tant fictícies 
com reals, que ens avisen 
dels perills que comporta 
no respectar la natura, fins 
i tot plantejant la hipòtesi 
que es pugui rebel·lar. Així 
doncs, les retrospectives i 
les xerrades d’aquest any, 
així com la imatge gràfica 
que us presentem en aquest 
article, pivotaran al voltant 

d’aquest concepte. En espe-
cial, també el llibre oficial, 
que editem juntament amb 
l’editorial Hermenaute, en 
el qual un equip de 6 autors 
exploren des d’un vessant 
cinematogràfic, però també 
històric i filosòfic, com els 
éssers humans hem plasmat 
en l’art la nostra visió de la 
natura.

Una de les novetats més 
importants d’enguany la 
trobem en el mateix orga-
nigrama del Festival, ja 
que estrenem Direcció. En 
aquests darrers 13 anys hem 
tingut la gran sort de comp-
tar amb la inestimable direc-
ció del gran amic Albert 
Galera, el qual ha encetat 
nous projectes que li impe-
deixen continuar pilotant el 
Terrormolins. L’agraïment 
és etern i sabem que la seva 
vinculació amb nosaltres 
es mantindrà, perquè ell és 
part d’aquest projecte tan 
il·lusionant. En el seu lloc 
s’ha creat una Direcció col-
legiada entre l’Omar Parra i 
el Javi Rueda, al capdavant, 
i la Glòria Massana, en la 
Vicedirecció. L’Omar i la 
Glòria fa temps que formen 
part de l‘Organització i hi 

ha assumit diferents rols; el 
Javi, a banda de ser un amic 
del Festival des de fa anys, 
ha estat el responsable de 
les quatre darreres Jornades 
Professionals. En paraules 
del mateix Albert Galera, 
un triplet de luxe.

Fins ara, i malgrat la 
cancel·lació presencial de 
mercats cinematogràfics tan 
importants com el Marché 
du Film de Cannes, les 
produccions no han parat 
d’arribar al Festival, tant 
de llargmetratges com de 
curtmetratges. Això ens fa 
pensar que tindrem una edi-
ció amb una alta qualitat, 
perquè a més dels títols ja 
tancats i anunciats, seguim 
treballant per tancar la pro-
gramació després d’escollir 
entre els més de 600 llargs 
i 400 curts que de moment 
han arribat. No serà senzill, 
però sí fascinant.

El Festival tindrà lloc 
del 6 al 15 de novembre. 
Es mantindran els actes 
presencials, tot i que la 
situació actual n’obligarà 
a reduir una mica el nom-
bre, però ho suplirem amb 
un seguit d’activitats vir-
tuals que seran novetat al 

Festival i que creiem que 
seran molt ben rebudes per 
la comunitat. Les mesures 
sanitàries adoptades seran 
les estipulades en els pro-
tocols oficials creats per a 
festivals de cinema, en els 
quals la màxima és priorit-
zar la seguretat del públic 
que assisteix a l’esdeveni-
ment: limitació de capacitat 
de la sala, desinfeccions, 

mascaretes, gels hidroalco-
hòlics... tot plegat perquè 
puguem gaudir d’una nova 
edició de Terrormolins tal 
com sempre ho hem fet, 
amb les dosis de passió que 
el certamen i els especta-
dors es mereixen i agra-
eixen.

Roger Sàbat

Festival 2020: terror i natura
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L’Arxiu Municipal de 
l’Ajuntament de Molins 
de Rei està recollint docu-
ments, en suports diversos 
i aportats per la ciutadania, 
amb l’objectiu de preser-
var la memòria col·lectiva 
del temps del coronavi-
rus. Es tracta d’una cam-
panya impulsada des del 
Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya 
i l’Associació d’Arxivers 
de Catalunya a la qual s’ha 
adherit l’Arxiu de la vila.

Amb tot el material 
recollit es pretén que en el 

futur es puguin comprendre 
millor els moments excep-
cionals que s’estan vivint 
des del punt de vista de la 
població civil.

Qualsevol persona que 
vulgui aportar la seva 
experiència ho pot fer de 
forma digital a https://www.
molinsderei.cat/arxiveml-
acovid19/. En cas de docu-
ments analògics es poden 
portar presencialment a 
l’Arxiu Municipal, situat a 
l’edifici de Ca n’Ametller.

Redacció

L’Arxiu Municipal recull 
documents sobre la 
pandèmia de la COVID-19L’actriu Anna Sahún 

(Barcelona, 1975) és la 
guanyadora de la 46a edi-
ció del Premi de Teatre 
Memorial Margarida Xirgu, 
guardó que distingeix la 
millor interpretació feme-
nina de la temporada teatral 
barcelonina. Des de la dis-
solució, l’any 2015, de la 
Penya Carlos Lemos, que 
és qui va crear el guardó, el 
premi l’atorga l’Agrupació 
Dramàtica de Barcelona 
(ADB) i l’Ajuntament de 
Molins de Rei, i compta amb 
el suport de la Federació 
de Grups Amateurs de 
Teatre de Catalunya, del 
Col·legi Oficial de Joiers, 
d’Orfebres, de Rellotgers i 
de Gemmòlegs de Catalunya 
(JORGC), de l’Ajuntament 
de Barcelona, del Festival 
Grec 2020 i de l’Institut del 
Teatre de la Diputació de 
Barcelona.

Anna Sahún ha estat 
premiada per la seva inter-
pretació a l’obra Justícia, 
de Guillem Clua, que trac-
ta sobre la història recent 
de Catalunya. Dirigida 
per Josep Maria Mestres, 
es va estrenar a la Sala 
Gran del Teatre Nacional 
de Catalunya (TNC) el mes 

de febrer. El jurat li ha con-
cedit el guardó “per  la 
seva versatilitat en posar-se 
en la pell de personatges 
molt diferents entre ells, 
que la feien passar d’estats 
anímics contradictoris en 
qüestió de segons, fet que 
demostra el seu domini de 
la interpretació i la con-
firma com una  actriu de 
caràcter”, segons es diu a 
l’acta del jurat format per 
representants dels grups 
Teatre del Centre Catòlic 
d’Hospitalet de Llobregat, 
Centre Moral de Gràcia de 
Barcelona, GEAtre de Canet 
de Mar, Grup Gespa-Sant 
Pere Apòstol de Barcelona, 
Teatre pels Descosits de 
Barcelona, Quinze Arcades 

de Molins de Rei, Toc Toc 
Teatre de Llerona i Triangle 
Teatre de Cornellà.

El veredicte del jurat es 
va donar a conèixer el pas-
sat 6 de juliol en un progra-
ma especial emès per Ràdio 
Molins de Rei. Anna Sahún 
es va assabentar del premi 
en rebre la trucada en direc-
te de Mercè Managuerra, 
la guanyadora de l’edició 
del 2019. 

El lliurament del premi, 
l’Anell Xirgu, creat en 
aquesta ocasió per les joie-
res Elisenda Santacreu i 
Anna Puig, es va fer el 13 
de juliol passat en el vestí-
bul del Mercat de les Flors 
de Barcelona. 

Redacció

Anna Sahún guanya el Premi Margarida Xirgu
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Estadística parroquial 
del mes de juny 2020

Durant el mes de juny, a la parròquia de Sant Miquel 
Arcàngel de la nostra vila es van celebrar 3 batejos, 1 
matrimoni i la cerimònia religiosa de 7 exèquies.

Batejos
Dia 27: Gayst Cobos Yeiko
Dia 28: Albert Prats Fusalba i Laura Prats Fusalba

Matrimonis
Desiderio Santeugini Guasch amb Patricia Álvarez 
García

Exèquies
Església de Sant Miquel

Dia 21: Juan Manuel Alejo Alcántara, de 54 anys

Capella del Tanatori
Dia 12: Dolores María García Bruno, de 71 anys
Dia 19: Mercè Bou Clarasó, de 83 anys
Dia 21: Loreto Alonso Martín, de 83 anys
Dia 25: Rosa Baró Gall, de 90 anys
Dia 28: Carmen Olid Giménez, de 83 anys
Dia 28: Anselmo Martínez Martínez, de 86 anys

Secció elaborada per Josep Artés i Martí 

Els dies 6, 7, 8, 9 i 10 
d’aquest mes de juliol, la 
Parròquia de Sant Miquel de 
Molins de Rei s’ha omplert 
de vida amb la iniciativa del 
rector de les parròquies de la 
vila, Mn. Vicenç Guinot, jun-
tament amb un equip d’una 
desena de joves cristians, per 
tal d’organitzar durant la set-
mana un campus d’estiu per a 
infants de 4 a 12 anys sota les 
estrictes condicions de dis-
tància de seguretat, prevenció 
i seguretat que la situació epi-
demiològica requereix.

La iniciativa va sorgir 
unes setmanes abans, quan es 
va fer palesa la situació social 
i econòmica derivada de la 
crisi de la COVID-19, amb la 
voluntat d’oferir a les famí-
lies un espai de lleure amb 
valors organitzat per joves 
cristians i enfocat a la cana-
lla després de tants mesos 
de confinament i restriccions 
en les relacions personals. 
D’aquesta manera, sota el 
paraigua de la Parròquia i 
amb la feina voluntària dels 
joves que hi hem participat, 
aquesta activitat no ha supo-
sat cap cost econòmic per a 
les famílies.

Així, la idea principal al 
voltant de la qual hem enfo-
cat les activitats del campus 
ha estat emmarcar el lleure i 
les bones estones comparti-
des entre la canalla en un fil 
conductor compost de valors 

que hem treballat a través 
d’activitats diàries: confiança, 
generositat, entrega, valentia 
i companyonia. Treballant un 
valor per a cada dia de la set-
mana que ha durat el campus 
hem viscut, a través del valor 
diari, aspectes significatius 
de la vida cristiana adaptats 
a la canalla.

A la iniciativa del rec-
tor vam engrescar-nos en un 
primer moment la Raquel 
Pérez (mestra), el Pau Artés 
i un servidor. Poc després 
van engrescar-se també 
el Pau Mercier, la Raquel 
Vázquez, el Pablo Gómez, 
la Leila Hurtado, el Carles 
Vázquez, la Sandra Peña, la 
Daniela Quispe i la Yulissa 
Yata. Plegats hem pensat i 
organitzat les activitats, i la 
logística del campus.

Fins al passat 1 de juliol 
va estar obert el formulari 
d’inscripció i vam tancar amb 
un total de 25 nens i nenes 
inscrits. Atesa la diversitat 
d’edats, van ser agrupats en 
tres grups –de 4 a 6 anys, de 
7 a 8 anys i de 9 a 10 anys–, 
mentre cada grup comptava 
amb tres monitors assignats. 
D’aquesta manera, sota el 
mateix fil conductor, les acti-
vitats s’han adaptat a cada 
grup d’acord amb l’edat de 
la canalla.

Les activitats diàries 
(de dilluns a dimecres) han 
començat i acabat amb una 

pregària compartida i cantada 
a la capella del Sant Crist 
de l’església de Sant Miquel, 
seguida de jocs variats, la 
pregària de l’Àngelus a mig-
dia i manualitats, refrescades 
amb jocs d’aigua. Dijous vam 
gaudir d’una estona de piscina 
i vam participar en una activi-
tat de tirolines a Naturpark, 
aprofitant per treballar el 
valor del dia: la valentia. 
Divendres vam pujar, els més 
grans a peu i els més menuts 
amb autocar, a Santa Creu 
d’Olorda. Després que la 
canalla resolgués la gimcana 
que havíem preparat, vam fer 
l’última pregària del campus 
a l’ermita de Santa Creu.

Finalment, volem destacar 
que la idea principal va ser i 
ha estat en tot moment obrir 
de bat a bat les portes de la 
Parròquia per omplir-la de 
vitalitat, fe, amistat i estones 
compartides. Un cop culmi-
nada l’experiència, amb el 
testimoni de famílies i par-
ticipants puc afirmar, sense 
ombra de dubte, que, com a 
mínim aquesta setmana, la 
Parròquia s’ha omplert de 
vida. És per això que des 
de la Parròquia volem donar 
continuïtat a aquesta inicia-
tiva, per ampliar l’oferta de 
lleure amb valors a les famí-
lies, amb una certa periodici-
tat durant el curs.  

Iker Freiria i Tomàs

Campus d’Estiu Sant Miquel 2020

Una butlleta del sorteig del 
Millón del passat 26 de juny, 
i jugada en el punt de venda 
número 15.795, que regenta 
Llibreria Barba de Molins 
de Rei, ha estat premiada 
amb un milió d’euros.

En el sorteig de 
l’Euromillones hi parti-
cipen jugadors d’Àustria, 
Bèlgica, Espanya, França, 
Irlanda, Luxemburg, 
Portugal, Regne Unit i 
Suïssa. A banda d’encertar 
la combinació guanyadora, 

cada setmana, amb les but-
lletes validades a Espanya 
en els sortejos que es fan 
els dimarts i els divendres, 
s’extreu una combinació 
que ha de coincidir amb 
el codi que té cada butlle-
ta participant. El guanya-
dor del milió d’euros l’ha 
obtingut gràcies a aquest 
codi, que aquesta vegada va 
ser el BSX99194.

“Fa més de 20 anys que 
venem loteria, però mai 
havíem donat un premi 

tan gran. N’hem donat 
algun de 300.000, 150.000 
i 100.000 euros, però mai 
aquesta quantitat”, afir-
mava Montserrat Barba, 
propietària de Llibreria 
Barba. Satisfeta per haver 
fet feliç el guanyador, asse-
gurava que “és impossible 
saber qui és ni si és de 
Molins de Rei o d’un altre 
poble”.         

Josep Ferrer

Una butlleta validada a Llibreria Barba 
obté un milió d’euros del sorteig del Millón

Molins de Rei és un dels 
municipis triats com a esce-
nari del joc BellyRun per 
a mòbils i tauletes iOS i 
Android. En aquest joc de 
tipus Arcade, el jugador 
ha de superar els nivells 
ambientats en diferents 
poblacions i afrontar els 
reptes que se li proposen. 
Mentre es van passar panta-
lles es poden veure alguns 
dels llocs més emblemàtics 
dels municipis escollits. A 
més, cada població té la 
seva pròpia música. 

En el cas de Molins de 
Rei, la música triada és 
la coneguda cançó “Avui 
he tornat”, de Pier, i entre 
els edificis que s’hi poden 
veure destaquen l’estació de 

Renfe, la plaça de la Creu, 
el Mercat Municipal, Ca 
n’Ametller o l’Ajuntament. 
En començar el joc es pot 
llegir el missatge següent: 
“Benvingut a Molins de Rei. 
Estàs preparat per recórrer 
la ciutat? Sigues ràpid i 
agafa 100 corones i 100 
botifarres de coradella per 
poder superar el nivell. 
Estigues atent amb les rodes 
de molí! Molta sort!”. 

El joc, que es pot desca-
rregar de forma gratuïta, ha 
estat dissenyat per l’empresa 
EAAPP Entertainment SL, 
amb seu a Abrera, i s’ha fet 
pensant en la promoció cul-
tural i turística del territori.  

Redacció

Molins de Rei, protagonista del joc 
per a mòblis i tauletes BellyRun
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L’Ajuntament ha vol-
gut reconèixer l’esforç 
que han fet els 66 
infants que han par-
ticipat de la Càpsula 
del Temps regalant-
los el llibre Ja puc 
sortir de casa!, un 
relat que explica als 
nens i les nenes a què 
s’havien d’afrontar 
durant la desescala-
da i en els pròxims 
mesos. El lliurament de la 
publicació es va fer el pas-
sat 11 de juny.

El llibre s’ha editat amb 
la col·laboració de l’Hos-
pital Sant Joan de Déu i 
ha comptat amb l’ajut del 
doctor Bonaventura Clotet, 
cap del Servei de Malalties 
Infeccioses de l’Hospital 
Germans Trias i Pujol. 

El llibre es pot trobar 
a la Biblioteca el Molí i 
es pot demanar al servei 
de préstec. També s’ha fet 
arribar als centres educatius 
de primària, llars d’infants, 
al servei de pediatria del 
CAP de Molins de Rei, a la 
Clínica i a metges de la vila, 
entre d’altres.

Redacció

A finals de l’any passat, 
l’Associació Catalana de 
Premsa Comarcal (ACPC), 
a la qual Fòrum XXI, com a 
entitat editora de la revista 
El Llaç, hi està adherida, 
va oferir als seus mem-
bres la possibilitat de dur a 
terme un estudi d’audiència 
de les capçaleres de prem-
sa comarcal arreu de tot 
el territori català, servei 
al qual Fòrum XXI es va 
acollir. L’estudi, realitzat 
de setembre a desembre de 
2019 a l’àrea del munici-
pi de Molins de Rei per 
la empresa Infortécnica 
(www.infortecnica.com), 
es va dur a terme a partir 
d’entrevistes realitzades a 
150 molinencs més grans 
de 15 anys, escollits a 
l’atzar.

Els resultats d’aquest 
estudi ens permeten infor-
mar els nostres lectors i 
anunciants que la nos-
tra revista gaudeix d’una 
àmplia difusió entre la 
població molinenca i que, 
després de més de sis 
dècades al capdavant dels 
mitjans de comunicació 
de Molins de Rei, conti-
nua essent una publicació 
fortament arrelada i amb 
gran presència a la vida 
sociocultural de la vila, a 
més de tenir un considera-
ble seguiment entre la gent 
més jove.

Aquests són els resultats 
de l’estudi:

-El Llaç obté una quota 
de lectors diaris de 144 per-
sones. 

-El 57,6% de la pobla-

ció ha llegit algun cop la 
publicació impresa El Llaç 
(14.792 persones). 

-Durant el mes de de-
sembre de 2019 la van 
seguir el 16,8% dels 25.700 
habitants de Molins de Rei 
(4.318 persones), que li 
dediquen un temps mitjà 
d’audiència de 48,2 minuts 
durant el conjunt del mes. 

-Han llegit alguna vega-
da El Llaç el 54,6% dels 
molinencs, el 60,5% de 
les molinenques, el 46% 
dels menors de 35 anys, el 
66,2% dels molinencs entre 
30 i 55 anys i el 59,2% dels 
més grans de 55 anys.

-Les dones dediquen 8,5 
minuts mensuals a la lec-
tura de la publicació i els 
homes, 7,7 minuts.

-El 49,4% dels lectors 

llegeixen la revista a casa; 
el 10,1%, a la feina i el 
12,7%, al bar. A part dels 
subscriptors, el 25,7% de la 
població molinenca compra 
El Llaç alguna vegada.

Bona presència digital
El Llaç té 2.530 segui-

dors al Facebook (www.
facebook.com/elllac) i 
publica una pàgina web 
(www.forumllac.wordpress.
com) en la qual, a partir del 
mes de març d’enguany, 
s’hi han co-mençat a publi-
car notícies d’actualitat que 
es renoven diàriament, de 
manera que aquest servei 
s’afegeix al que es feia 
fins llavors i que consistia 
a publicar l’editorial i la 
portada del número acabat 
de sortir en paper i, qua-
tre setmanes després de la 
seva aparició als quioscs, 
s’hi publicava la revista en 

format pdf.
Durant el passat mes de 

març, la web rebia una mit-
jana de 26 visitants diaris; 
durant el mes d’abril, 37; 
durant el mes de maig creix 
fins a 229 visitants diaris 
(cal tenir en compte l’allau 
de notícies diàries que ha 
generat la pandèmia) i 
durant el mes de juny, 176 
visitants diaris.

Tant els resultats 
d’audiència obtinguts en 
la tradicional publicació en 
paper com en els mitjans 
digitals que el Consell de 
Redacció de la revista ha 
impulsat, ens encoratgen 
a seguir treballant pel bé 
de totes les molinenques 
i molinencs i al servei del 
nostre país. 

Moltes gràcies a tots els 
lectors, col·laboradors i 
anunciants.

Redacció

Pilar Raventós Puigmartí, 
la Pilar, ha volgut fer un 
regal als seus amics i fami-
liars. Pocs dies abans de 
celebrar el seu norantè ani-
versari, la Pilar, nascuda a 
Sant Sadurní d’Anoia un 9 
d’agost de 1929, va “aga-
far la mania o la il·lusió 
de fer quelcom per a qui 
més estimo: família sense 
excepció, amigues i amis. 
Volia donar-los a tots quel-
com que poguessin llegir i 
a la vegada fos un record 
de tot el que he fet durant 
la meva vida”, explica ella 
mateixa en l’“Oferiment i 
agraïments”, que és a la 
vegada el pròleg del llibre 
titulat La Pilar, vivències 
viscudes en la quotidianitat 
de cada dia al llarg dels 
seus 90 anys.

En 62 pàgines dividides 
en tres capítols, amb un 
epígraf on recorda la festa 
del seu primer norantè ani-
versari, la Pilar es despulla 
davant del lector per rela-
tar, amb la seva clarivident 
ment i prodigiosa memò-
ria, les fites més importants 
de la seva vida: la seva 
infantesa a Sant Sadurní 
d’Anoia; la seva joventut; 

el festeig i casament 
amb l’amor de la seva 
vida, en Joan, amb 
qui van compartir 30 
anys plegats i fruit 
del seu amor són els 
cinc fills del matri-
moni –la Rosa, que 
va morir al cap de 
tres mesos i mig de 
néixer; la Rosa, per-
què van voler repetir 
el nom de la primera 
filla; el Joan, la Pilar 
i l’Hortènsia–; l’arri-
bada a Molins de Rei, 
els pollastres i conills; 
el Mercat Municipal, 
Ràdio Molins de Rei, 
la militància al PSUC, 
el Col·lectiu de Vídues o 
l’honor d’haver estat jut-
gessa de pau durant vuit 
anys, tasca a la qual s’hi va 
dedicar en cor i ànima, tal 
com ha fet sempre en tot 
allò en què la Pilar s’hi ha 
implicat.

Qui escriu aquesta resse-
nya es considera amic de la 
Pilar. Amb ella he compar-
tit molts cafès-tallats, mol-
tes interessants converses al 
voltant de Ràdio Molins de 
Rei i de la vida, moments 
d’alegria i d’enrabiades, 

i ella va ser qui em va 
aconseguir, quan jo tenia 
18 anys, la meva primera 
feina a cal Ribé. Com que 
crec que conec una mica la 
Pilar, no se m’acut una altra 
manera de cloure aquest 
article que la darrera frase 
del seu llibre, una frase que 
en llegir-la en veu alta et 
defineix perfectament com 
és el tarannà de l’amiga 
Pilar: “I ara sí que poso 
punt final. Ja està”. 

Redacció

Bons resultats d’audiència d’El Llaç

Pilar Raventós edita la seva autobiografiaL’Ajuntament participa en l’edició 
d’un llibre per ajudar els infants 
a afrontar la postpandèmia



29
núm. 565 juliol - agost 2020

El foment de la cultura, 
i en especial de la lectu-
ra, continua sent, malgrat 
aquest temps de confina-
ment, represa de la norma-
litat i vacances, una de les 
prioritats de la Biblioteca 
el Molí.

És per això que cada any 
portem a terme diversos 
clubs de lectura no sola-
ment amb aquest propòsit, 
sinó també per la impor-
tància de compartir aques-
ta activitat, fet que afavo-
reix el desenvolupament 
intel·lectual, enriqueix la 
nostra vida social, ja que 
ens permet conèixer altres 
persones amb interessos 
semblants, i millora la nos-

tra salut cognitiva. 
En aquesta ocasió us 

volem presentar els clubs 
que trobareu a la Biblioteca 
durant el proper curs esco-
lar:

-Tertúlia literària, en què 
els tertulians es troben cada 
dos mesos per comentar 
una novel·la de tot tipus 
de gènere

-Tertúlia d’assaig, amb 
Jesús Ballaz, en què es 
comenta bimestralment una 
obra d’assaig

-Club Còmic Molins, 
novetat d’aquesta tempo-
rada, dirigit a públic de 
més de 16 anys i conduït 
per Pau Moratalla, mem-
bre de Cineclub Hal 2002, 

en què una vegada al mes 
es comentaran títols de 
novel·la gràfica, còmic, 
historietes, etc.

-Club de Lectura 
Dramatitzada, conduït per 
Elisa Poch, presidenta de 
Teatre 15 Arcades, en què 
els participants treballen 
la dicció, entonació i dra-
matització oral d’una obra 
teatral amb periodicitat 
quinzenal

-Trobada d’escriptura, 
en què els assistents com-
parteixen un cop al mes 
els seus escrits al voltant 
d’un tema proposat a les 
sessions.

Pel que fa als clubs 
de lectura per a infants i 

joves, aquesta temporada 
se n’amplia l’oferta:

-Club de Lectura per a 
nenes i nenes de 1r i 2n, 
de 3r i 4t, i de 5è i 6è de 
primària

-Club de Lectura per a 
joves de 1r i 2n d’ESO, i 
de 3r i 4t d’ESO, en el qual 
es treballaran tant algunes 
lectures obligatòries dels 
cursos des d’una perspec-
tiva més lúdica, com altres 
obres de temes d’interès 
per als joves.

Per a tots els clubs cal-
drà fer inscripció prèvia a 
partir del 24 d’agost. Si 
voleu saber quin és el més 
interessant per a vosaltres, 
teniu qualsevol dubte o 

en voleu més informació, 
poseu-vos en contacte amb 
nosaltres a través del correu 
electrònic b.molins.m@
diba.cat o trucant al telèfon 
93 680 16 81. Recordeu 
que també podeu trobar tota 
la informació i les novetats 
referents a aquestes activi-
tats i a la resta que també 
estan organitzades per la 
Biblioteca el Molí de forma 
presencial, a l’agenda de 
la Biblioteca, consultant el 
web www.bibliotecaelmoli.
cat o al twitter @biblio-
molins.

Biblioteca el Molí

El 23 de juny vam tornar a la Federació 
Obrera per poder atendre telefònicament o 
amb cita prèvia tots els dubtes o necessitats 
que qualsevol persona pogués tenir en rela-
ció amb el català. Durant el confinament, 
hem estat treballant des de casa i hem 
tutoritzat un grup del nivell Suficiència 
3 perquè obtinguessin el nivell C1, hem 
enviat alumnes cap a la plataforma Parla.
cat perquè poguessin acabar el nivell que 
havien començat amb nosaltres, hem revi-
sat 131 documents 
que han suposat 
213 pàgines i hem 
aparellat 8 perso-
nes amb aprenents 
o voluntaris per 
practicar el català.

Des de la torna-
da a la Federació 
hem atès persones 
que necessita-
ven els certificats 
impresos dels nivells impartits, hem conti-
nuat assessorant en la correcció de textos i 
sobretot hem estat informant sobre el curs 
que ha d’iniciar-se a final de setembre.

El primer aspecte que serà diferent és 
el procés de matriculació. Fins ara hi 
havia dues setmanes de temps per fer la 
matrícula dintre d’uns horaris d’atenció al 
pública. Aquest any, seguint les mesures 
de prevenció que s’estipulen per a tots els 
serveis de l’Administració, a partir del 7 de 
setembre caldrà trucar per telèfon al Servei 
per demanar cita prèvia per fer la matrícula 
i les proves per detectar el nivell de les 
persones que no tinguin cap acreditació 
de llengua. Aquesta situació especial ens 
permetrà, d’una banda, agilitar els tràmits 
amb els alumnes antics, ja que només cal-
drà renovar la matrícula amb el pagament 
del rebut que els enviarem per correu elec-
trònic, i, de l’altra, atendre personalment 

només els que siguin nous o els que no 
puguin fer tràmits telemàtics. 

L’inici de curs està previst per a finals de 
setembre i, com sempre, la matrícula serà 
trimestral; per tant, de setembre a Nadal. 
Això no obstant, com a conseqüència de les 
mesures de prevenció establertes, s’estan 
plantejant dues modalitats de curs: presen-
cial i virtual. Els nivells orals (Inicial Bàsic 
i Elemental) seran presencials i els nivells 
escrits (Intermedi i Suficiència), podria 

ser que fossin vir-
tuals, tutoritzats 
per personal del 
nostre Servei. Les 
mesures actuals 
de distància de 
seguretat entre 
persones fa que 
s’hagi de calcu-
lar menys perso-
nes per grup, que 
potser s’hagin de 

desdoblar grups i que, potser, de resultes de 
tot plegat no es puguin obrir tots els nivells. 
El setembre ja estaran definitivament con-
cretades les condicions en què treballarem. 
Per aquest motiu, davant de qualsevol 
dubte, truqueu-nos al 93 680 52 63, exten-
sió 5, o envieu-nos un correu electrònic a 
l’adreça slcmolins@cpnl.cat.

Vivim un temps de replantejament i rede-
finició de moltes coses, i l’ensenyament és 
un dels aspectes que s’està adaptant a les 
necessitats de la població i a les circumstàn-
cies que ens condicionen. Segurament som 
davant d’una nova manera d’aprendre. Cal 
buscar-li els aspectes positius i, sobretot, 
fer que ningú es quedi sense l’oportunitat 
de seguir-la.

Servei Local 
de Català de Molins de Rei

Novetats dels clubs de lectura a la Biblioteca el Molí

El curs 2020-2021
Punt Jove

L’Assessoria de Mobilitat Internacional, del Taller d’Art, 
Cultura i Creació de l’Ajuntament de Molins de Rei, 
ha dedicat el mes de juny a la mobilitat europea amb la 
intenció de donar a conèixer totes les opcions de mobilitat 
adreçades a joves fins als 30 anys i totalment accessibles, 
en ser finançades per la Comissió Europea.

La professional del servei al Punt Jove de Molins de 
Rei ha elaborat unes càpsules informatives sobre els inter-
canvis juvenils del programa Erasmus+ i els projectes de 
voluntariat del Cos Europeu de Solidaritat per introduir les 
joves i els joves del municipi en aquestes oportunitats al 
seu abast, entre moltes d’altres.

Al web es proporciona informació sobre els requisits 
de participació, la tipologia de projectes i la seva duració, 
a més de donar eines per cercar projectes tant als webs 
de les entitats que els gestionen com a la plataforma del 
Portal Europeu de la Joventut. A més, tenint en compte 
que la mobilitat s’ha vist limitada arran de l’evolució de 
la COVID-19, s’anima les joves i els joves a començar a 
confeccionar el currículum Europass i la carta de motiva-
ció mentre es reprenen els projectes.

Aquesta càpsula informativa també resulta una bona 
oportunitat per donar a conèixer l’Assessoria de Mobilitat 
Internacional entre les joves i els joves de Molins de Rei. 
El servei, que es feia quinzenalment de 16 a 20 hores a 
la Federació Obrera, continua actiu de forma telemàtica 
per rebre consultes sobre estudis, pràctiques, feina o 
voluntariat a l’estranger al correu electrònic puntjove@
molinsderei.cat.

Per informar-se més detalladament de les càpsules 
informatives cal visitar el web https://www.molinsderei.
cat/mobilitatinternacionaljoves o bé el blog del Punt Jove 
de Molins de Rei http://pijmolinsderei.blogspot.com.

Punt Jove

L’Assessoria de Mobilitat 
Internacional del Punt Jove 
de Molins de Rei continua 
donant recursos a les joves i 
els joves, tot i que de forma 
telemàtica, per preparar la 
seva experiència a l’estranger
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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 564 - 565 De totes les respostes 
rebudes a la redacció ha 
estat escollida a l’atzar la 
de Ana María Laffitte. 
El guanyador del con-
curs pot passar a reco-
llir el premi directament 
per Llibreria Papereria 
Amèlia, presentant el 
DNI o qualsevol docu-
ment acreditatiu.






