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L’ocupació, una xacra que cal resoldre
La galopant crisi econòmica en la qual estem immersos arran de la COVID-19, pandèmia que no acabem 

de superar i sobre la qual els experts diuen que el pitjor encara està per venir, ha incrementat el nombre 
d’ocupacions il•legals d’habitatges arreu del país. Molins de Rei no n’ha estat exempta i en alguns casos, com 
el del carrer Major, amb discussions i baralles, alguna de les quals sagnants, que han provocat l’angoixa, la 
inseguretat i el malestar dels veïns.

Tothom té dret a un habitatge digne. Així ho estableix la Constitució espanyola, però no pot ser a qualsevol 
preu ni de qualsevol manera. Partits polítics i jutges han de canviar i adaptar les lleis a la nova realitat i a la 
situació actual. 

No pot ser que molts dels habitatges buits estiguin en mans de les entitats financeres o dels anomenats 
“fons voltor” i tinguin les seves propietats abandonades i en alguns casos en estat lamentable en no poder-les 
llogar o vendre. No pot ser que els preus de compra o de lloguer dels pisos siguin tan desorbitats, lluny de les 
butxaques de la majoria dels ciutadans, aquells que més estan patint la crisi econòmica. Però tampoc pot ser 
que un propietari passi un determinat temps fora del seu habitatge i en tornar es trobi amb gent desconeguda 
a l’interior i sense poder-hi accedir ni fer-los fora perquè li han canviat el pany. Aquest mes de setembre, el 
Parlament català ha aprovat una llei per regular el preu del lloguer dels pisos. Veurem quant de temps triga el 
tribunal de torn a tombar-la! De fet, Ciutadans, PSC i PP ja han advertit que aquesta llei no té recorregut, car el 
Tribunal Constitucional no reconeix a la Generalitat competències per regular el preu del lloguer.

Segur que de casuístiques n’hi ha moltes més, com segur que darrere de cada ocupació hi ha, en la majoria 
dels casos, històries personals colpidores. La justícia, que sovint, i per al que li interessa, va a pas de tortuga, 
segur que hi té una gran responsabilitat, però no deu ser l’única i cal que s’estableixin normatives i actuacions 
socials que contribueixin que aquest fenomen acabi desapareixent dels nostres pobles i ciutats. 

També fan feredat les històries que hi ha darrere de cada desnonament, alguns dels quals es fan de forma 
discriminada, arbitrària i fent ús de la violència, i no ens referim a violència física.

Empastifar sense més
Una altra de les xacres de la nostra societat són les pintades que apareixen, de forma indiscriminada i amb 

missatges de tot tipus, a les parets d’edificis públics i privats dels municipis i també a portes i persianes dels 
comerços i particulars. Molins de Rei tampoc n’està exempt. Des d’El Llaç ho hem denunciat diverses vegades 
i ara ho tornem a fer amb un reportatge fotogràfic que trobareu a la pàgina 13 d’aquesta edició i que és només 
un minso exemple de les moltes pintades que hi ha a la vila.

Tothom té dret a expressar-se i a fer públiques les seves idees o malestar, però no s’hi val de fer-ho a 
qualsevol preu. I més quan, en la majoria de casos, les pintades corresponen a bretolades sense més. 

És evident que no es poden posar càmeres de videovigilància a cada carrer de la vila ni policies a cada 
cantonada i, per tant, evitar-les sembla una quimera. Tampoc és qüestió d’educació, perquè l’escola fa una molt 
bona feina. Seria més una qüestió de sentit comú i de bona convivència, aspectes aquests dels quals van mancats 
algunes persones.

Som conscients que evitar les pintades és gairebé impossible, però potser l’Ajuntament s’hauria de plantejar 
fer algun tipus de campanya i sobretot netejar les parets, tant d’espais públics com privats. Fer una volta per 
Molins de Rei, veient pintades a cada pocs metres, fa molta pena, denota deixadesa i contribueix a donar una 
imatge de vila bruta i desatesa. Cal  intentar capgirar-ho.

Festa Major descafeïnada 
Molins de Rei, a diferència d’altres municipis que directament l’han suspès a causa del coronavirus, ha optat 

per celebrar la Festa Major. Una festa, però, forçosament descafeïnada, sense les activitats tradicionals i més 
nostrades i amb aforament limitat i inscripció prèvia per assistir a algunes de programades. En aquest sentit, 
hauria estat oportú crear un centre que canalitzés les reserves a les diferents activitats o, si més no, que informés i 
tramités les peticions de les persones que, per una raó o una altra, no estiguin familiaritzades amb la informàtica, 
que ha acabat essent la principal via per fer aquestes gestions. Entre els diferents números de telèfon i les adreces 
electròniques o pàgines web on contactar, l’usuari s’ha vist obligat a actuar com un circumstancial oficinista.

Amb això no volem menystenir l’esforç que ha suposat per a  l’Ajuntament i les entitats de la vila, tant les 
que hi participen amb actes com les que han comprès que no podien fer les que haurien programat.

Ara, cal que tots els molinencs i molinenques puguem gaudir de la nostra Festa Major amb responsabilitat, 
seny i respectant totes les mesures sanitàries marcades per les autoritats. Si ho aconseguim, que no dubtem que 
així serà, podrem dir que aquesta atípica Festa Major haurà superat airosament el repte.

Bona Festa Major de Sant Miquel!



4
núm. 566 setembre 2020

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

Calendaris

He llegit que la paraula calendari prové del llatí calendarium, que es veu que era 
el llibre de comptes en què els prestadors anotaven els noms dels seus deutors i les 
sumes que devien. L’interès de les sumes deixades es pagava en el calendae (és a dir, 
el primer dia; originalment, el dia d’inici de la lluna nova) de cada mes i d’aquí, el 
mot calendarium. 

Des d’un punt de vista més casolà, si voleu, el calendari és (deixant de banda els 
de butxaca, que fan bàsicament el mateix servei) aquella cosa de paper que, general-
ment penjada a la paret, amb fotografies diguem-ne “artístiques”, indicava, en negre 
i vermell, els dies feiners i festius, respectivament.

Avui, amb la tecnologia que ens aclapara, qui més qui menys disposa d’un telèfon 
mòbil que, generalment, incorpora, entre les múltiples aplicacions del mercat, la de 
calendari, amb la particularitat que permet utilitzar-lo com a agenda. 

Personalment, des de fa ja un parell anys he deixat d’utilitzar les tradicionals agen-
des de paper de tota la vida i he sucumbit a la del telèfon mòbil, amb la particularitat 
que em permet cercar per paraules, cosa que té una evident utilitat, especialment quan 
es tracta de recordar, per exemple, quin dia hom va haver d’anar a cal notari o té cita 
amb l’uròleg, per posar només dos simples exemples.

La pega (tret que jo no sigui prou hàbil per eliminar-ho) és que aquest calendari, si 
més no en el cas del meu telèfon, inclou “de sèrie” esdeveniments d’allò més divers 
que tenen lloc arreu de l’Estat espanyol, com ara, i entre molts més, que el 2 de gener 
se celebra la presa de Granada en aquella localitat andalusa; o que el 5 de març és la 
Cincomarzada, celebrada a Saragossa; o que el 14 de febrer no només és el Día del 
Bando de la Huerta, a Múrcia, sinó que a Terol se celebra el sermón de las tortillas; 
o que l’1 de juny és el Dia de la Ginesta a Zamora; o que el 3 d’agost se celebren les 
Festes Colombines a Huelva; o que els sorians festegen Sant Saturi el 2 d’octubre; o 
que el dia que a casa nostra és Sant Esteve, a Almeria celebren el Dia del Pendón. 

Sort, en tot cas, que, pel que fa a nosaltres, també consta “de sèrie” la Candelera (el 
2 de febrer), la Diada Nacional (l’11 de setembre) i Sant Miquel (el 29 de setembre), 
tot i que, en aquest darrer cas, referit només a Lleida i obviant la nostra vila, cosa que, 
convindreu amb mi, no té perdó de Déu! 

PS: M’acaben d’informar de la manera de “prescindir” de la informació dels fes-
tius a Espanya inclosa al calendari del mòbil. Ja ho he fet, però atès que ja tenia escrit 
aquest comentari, m’ha semblat inoportú abocar-lo a la paperera.

Josep Lluís Revenga Santos

Alguns comerços han rebut la 
carta de Correos. S’hi informa 
que si no es disposa de bús-
tia pròpia, la correspondèn-
cia s’haurà d’anar a recollir a 
l’oficina de Correos del carrer 
Miquel Tort, només en horari 
de matí, de dilluns a dissabte. 
I si en 15 dies no es retira, es 
retornarà al remitent. 

Ens hem informat i això no 
ha passat a cap altra població 
de la comarca. Creiem que és 
un abús i, per tant, considerem 
que tots els afectats, veïns i 
comerciants, hem de fer una 
acció conjunta. 

Jesús Cardona Alari, 
president de la Unió de 

Botiguers de Molins de Rei

La voravia dels números 
senars del carrer Miquel Tort 
va quedar interceptada el dia 
u de setembre passat, davant 
de Correos, per una ocupa-
ció del 100% amb materials i 
una bastida d’unes obres, que 
obligava els vianants a seguir 
el seu trajecte a peu per la 
calçada, sense senyalització ni 
cap protecció.

Feta la foto em vaig per-
sonar a la prefectura de la 
Guàrdia Urbana, per cert 
d’una estètica, capacitat i 
manteniment deplorables, on, 
desprès d’exhibir la foto, em 
van informar que ells no hi 
poden actuar, que és compe-
tència del zelador d’obres del 
Departament de Territori (?), 
“nosaltres només podem pren-
dre nota de la queixa i traspas-
sar-la a aquest Departament”.

Mentre m’esperava vaig 
agafar un fulletó d’una Nota 
de Premsa de la Guàrdia 
Urbana del passat Juliol, rela-
tiva a una Campanya per a 

Darrerament he pogut com-
provar la millora d’aquest 
camí fluvial al costat del riu 
Llobregat. 

És un tram d’uns tres qui-
lòmetres que va des de la riera 
de Vallvidrera fins al límit del 
nostre terme municipal, allà 
on hi ha el gual inundable.

Sóc caminant habitual 
d’aquest indret des de fa bas-
tants anys i ara estava molt 
deteriorat i ple de sots pels 
efectes de l’erosió i les plu-
ges.

La mobilitat segura 
dels vianants, 
no és cosa de la 
Guàrdia Urbana

la Mobilitat Segura. La sor-
presa va ser que en lloc es fa 
referència a la mobilitat segu-
ra dels vianants que circulem 
per les voravies, en espais on 
s’hi executen obres, en aquest 
cas particulars. O sigui que el 
tall d’una voravia que obliga 
als vianants a seguir per la 
calçada sense senyalització 
ni protecció, per la Guàrdia 
Urbana no és considerada 
Mobilitat INSEGURA, que 
no hi pot intervenir perquè és 
competència del Departament 
d’Obres. Efectivament, la Nota 
de Premsa només advertia del 
control dels VMP (Vehicles de 
Mobilitat Personal, com bici-
cletes, patinets sense motor i 
patinets amb motor  elèctric). 
La Guàrdia Urbana, doncs, no 
ha de preocupar-se, o prevenir 
la sinistralitat dels vianants per 
altres factors que no siguin els 
estrictament vehiculars. Per 
mi, tot allò que passa a la via 
pública, que pot provocar un 
accident, hauria d’estar sota el 
control de la Guàrdia Urbana, 
com abans. És clar que jo sóc 
del segle passat. 

Estem arreglats.
Text i Foto: Miquel Rius

Remodelació del camí del riu

El seu terra ha estat espla-
nat i piconat amb una mes-
cla de sorra de riu, rebuig 
de pedrera i sauló. A més a 
més hi han plantat uns arbres, 
arbustos i vegetació de ribera 
que són freixes i tamarius.

Actualment es pot gaudir 
molt millor d’una passejada 
per aquest lloc. Això sí, cal 
tenir cura de la gran quantitat 
de grups de ciclistes que hi 
trobem circulant-hi.

Text i foto: 
Vicenç Joan Camps

Mal servei 
de Correos

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

"Que el rei emèrit hagi fugit i s’hagi aixoplugat en una 
monarquia petroliera absolutista és un fet tan greu i humi-
liant per a un país que enderroca tota la gran fabulació 
que s’havia fet els darrers quaranta anys sobre les bondats 
de la modèlica Transició espanyola i la Constitució. És 
un epíleg dolorós per a tots aquells que ens han presen-
tat l’Espanya democràtica com una Espanya moderna i 
homologable amb les monarquies europees. La fabulació 
té aquesta terrible servitud, que amb el temps la realitat 
aflora i es descobreix que tot era una gran fantasia. (...)
Molts dels constituents del 1978 encara tenien alts càrrecs 
del franquisme i amb aquella Constitució van voler prote-
gir el rei com si fos un rei absolutista i alhora es protegien 
ells, i durant tots aquests anys, alguns que sabien el que 
passava, hi col·laboraven per acció o per omissió. I ara 
l’escàndol ja és colossal, digui el que digui la Constitució 
del 1978. La premsa mundial i la justícia suïssa han hagut 
de fer la feina que durant molts anys aquí ningú va voler 
fer. I el més probable és que, si no la reformem i la demo-
cratitzem ràpidament, la monarquia pot esdevenir insos-
tenible perquè cada vegada seran més els que no estaran 
disposats a mantenir un cap d’estat amb aquest nivell 
d’impunitat. (...)
No m’imagino una gran empresa europea donant gràcies 
al seu rei per les  gestions fetes a favor seu. (...)
És clar que tot aquest afer reial fa miques el prestigi de 
la marca Espanya, una marca que fa anys que el Govern 
espanyol intenta prestigiar i valoritzar creant oficines 
especials i gastant-hi molts diners i esforços, sense cap 
èxit.
I és justament ara, que entrarem en una època molt com-
plicada en què necessitem l’ajut dels socis europeus i 
tenir una autoritat moral per gestionar els conflictes inte-
riors que aniran sortint d’aquesta crisi greu, que tenim 
la monarquia i la justícia, dos dels pilars bàsics d’una 
democràcia desacreditada, polititzades i sovint ancorades 
en el passat.
Deixem de fabular i aterrem a la realitat.” 

“Anàlisi”, Esteve Vilanova – 
 El Punt Avui – 2 de setembre del 2020

Alguns dels monuments 
de la vila s’haurien d’encerclar 
pel seu estat semiruïnós

El Prat de Llobregat. Encerclat el monument del 
Cèntric per un accident amb cremades

"La causa, encara sota investigació, apunta a les crema-
des que una nena d’uns dos anys va patir en tocar amb 
les mans la superfície metàl·lica del monument, en una 
hora de màxima exposició al sol. Segons apunten des de 
l’Ajuntament, “el tancament és preventiu fins que acabi la 
investigació”, i no hi hauria previst, de moment, cap refo-
rç permanent de la protecció del monument.” 

“Crònica de la ciutat”, J.M. – Delta Llobregat – 
número 466, juliol/agost del 2020

Diversos grups de moli-
nencs, la majoria socis 
del Centre Excursionista 
Molins de Rei (CEM), 
han participat en la tercera 
edició de la Caminada de 
la Llum per tal de recollir 
diners per a les activitats 
que la Fundació Vicente 
Ferrer desenvolupa entre la 
població rural del sud de 
l’Índia. Engany, la cami-
nada ha estat condicionada 
per la COVID-19 i no s’ha 
pogut fer conjuntament 
com en les dues edicions 
anteriors.

Les persones que han 
participat d’aquesta ini-
ciativa solidària han hagut 
d’inscriure’s al web de la 
Caminada, fer una aporta-
ció d’entre 5 i 50 euros i 

indicar els quilòmetres que 
han fet. L’objectiu era poder 
recórrer els 9.500 quilòme-
tres que separen Catalunya 
de l’Índia, fita que s’ha 
assolit amb escreix, ja que 
les 547 persones inscrites 
en aquesta edició han fet 
11.116 quilòmetres i així 
superen en 1.551 quilòme-
tres l’objectiu inicialment 
fixat.

Els diners recollits, més 
de 10.000 euros, servi-
ran per poder oferir unes 
22.400 racions de menjar 
a famílies de l’Índia rural 
que el confinament els ha 
deixat sense menjar, sense 
feina i en una situació de 
vulnerabilitat. 

Redacció

El CEM s’implica en la Caminada de la Llum

L’ONG molinenca Gueopic 
ha obert una nova secció 
anomenada L’Hort. Allà, 
les persones amb dificultat 
i diversitat funcional se’ls 
ofereix la possibilitat “de 
participar en un projec-
te que des de l’associació 
creiem imprescindible 
tant pel seu àmbit físic 
com psicològic”, explica 
Dani Andreu, anima mater 
de Gueopic.

El projecte de L’Hort sor-
geix arran de l’adjudicació, 
mitjançant concurs públic, 
d’un dels horts urbans que 
l’Ajuntament ha posat a dis-

posició dels vilatans. “En 
el mateix moment que em 
vaig assabentar del con-
curs, no vaig dubtar ni 
un segon i de seguida vam 
presentar una sol·licitud 
per poder optar a un 
d’aquests espais”, explica 
Andreu, qui considera que 
“és una molt bona pro-
posta per a totes aquelles 
persones a qui fins ara 
els era impossible poder 
accedir a un espai verd i 
ecològic d’ús exclusiu per 
a les seves necessitats.”

L’Hort de Gueopic es 
treballarà amb la idea que 

plantar una llavor, sigui 
quina sigui la dificultat, no 
ha de ser un problema i 
recollir-ne els fruits molt 
menys. I és que el que pre-
tén Andreu amb el projec-
te de L’Hort: inculcar a la 
societat que tothom, sense 
exclusió, ha fer un esforç 
per sembrar “per després 
recollir la recompensa” i 
en el cas de les persones 
que tenen algun tipus de 
dificultat, “poder-ho fer 
amb la dignitat que tant 
es mereixen”.

Josep Ferrer

Gueopic obre L’Hort

Tenim la monarquia i la 
judicatura que ens mereixem
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Aquesta festa major s’acostumava a celebrar 
amb motiu de la festivitat de Sant Jaume. Es 
feia al llarg de la carretera, des de cal Falés 
fins a ca la Mariona. Cal remarcar, però, que 
hi participava tota la gent de la vila, encara 
que fos organitzada pels veïns d’aquest indret. 
L’origen d’aquesta festa és desconegut, però en 
trobem referències des de finals del segle XIX 
fins a principis del segle XX (anys 1887-1909). 
Se sap que un any no es va celebrar a causa 
d’un greu accident ocorregut a la carretera en 
aquelles dates, en el qual va morir un traginer 
atropellat per un carro. 

En aquestes festes de la Carretera, s’acos-
tumava a aixecar un gran envelat al lloc ano-
menat el Puntasco, a la 
cruïlla de la carretera amb 
el passeig. També es feia 
la tradicional cercavila i 
els populars balls, gai-
rebé sempre amenitzats 
per l’Orquestra Militar de 
l’Asil Naval de Barcelona. 
S’hi organitzaven moltes 
i variades activitats, tant 
per a la quitxalla com 
per als més joves, així 
com per als més grans. 
Tothom hi tenia el seu 
espai de diversió. 

També era habitual fer 
una missa de campanya, 
així com escollir una noia 
que representava la Reina 
de la Festa Major. El dia 
abans de començar els 
actes, es feia un recor-
regut amb el repicament 
de les esquelles d’unes 
cabres. També hi corria la 
pólvora: a la tarda, amb 
una traca de petards i, 
al vespre, després de sopar, amb un castell de 
focs artificials que muntava un pirotècnic de la 
vila, anomenat el Manco. Tot seguit venien els 
diferents balls que feien que les festes arribessin 
fins a la matinada. Moltes cases de la carretera 
es guarnien per a l’ocasió; era molt admirada 
la de ca l’Hortolà, engalanada amb infinitat de 
panotxes i carbasses.

Amb motiu d’un pregó, Enric Madorell va 
publicar unes notes referint-se a aquesta Festa 
Major de la Carretera, en les quals explicava 
que:

“Durant el dia no parava la celebració d’ac-
tes. N’hi havia tants, que s’estalonaven, perquè 
a més a més dels programats, cada sector de 
veïns n’organitzava d’altres, amb varietats dife-
rents per atreure els visitants que arribaven dels 
altres carrers del poble. N’abundaven molts 
per als infants, com arrencar amb les dents els 
dos ralets al dessota d’una paella fumada, o el 
de mirar d’agafar una moneda posada al fons 
d’una bujola plena d’aigua, posant el cap dins 
i d’una sola vegada, sostreure-la amb la boca, 
però el que feien era atipar-se d’aigua sense 
tenir ganes de beure.

També hi havia la silueta plana, de fusta, d’un 
home dret, amb els braços oberts que tenint un 

eix a baix i a dalt i el feia voltar amb molta 
lleugeresa, i la canalla, d’un a un i corrents, 
havia de mirar d’introduir un tros de canya o 
bastonet en un forat que el ninot tenia a la mà 
i com que eren molt pocs els que encertaven, 
li donaven moviment rotatiu i rebien una plan-
tofada amb l’altra mà quan giravoltava. No hi 
faltava tampoc el pescar la fruita posada dintre 
una portadora plena d’aigua que tot corrents 
l’havien d’agafar amb una mà. No cal dir les 
remullades que hi havia. Sort que estàvem en el 
mes de la canícula. A més a més no hi faltaven 
altres jocs més corrents com les curses de sacs i 
el trencament de l’olla entre d’altres.

Per a la gent jove i més gran hi havia les 

curses d’obstacles amb bicicletes, totes elles 
adornades, la que feia molta gràcia era la de 
velocitat muntats els concursants amb burros 
que anaven sense ronsal. No cal dir les caigudes 
d’alguns genets improvisats. També hi havia 
l’escalada a un tronc molt alt i ensabonat, i al 
cim d’ell, com a meta de la cursa, hi havia un 
pollastre lligat, que se’l quedava l’heroi que hi 
podia arribar. 

Hi havia un altre concurs, que per cert no 
honrava gens els organitzadors ni els concur-
sants però, dissortadament, cridava a molta 
gent: arrencar el coll de l’oca. Consistia en 
penjar una oca viva per les potes en una corda 
que travessava la carretera, lligada entre els bal-
cons de l’Hostal del Boix i cal Ferreret, encara 
que també s’havia fet en algun altre lloc. Els 
concursants, muntats amb cavalls, mules o ases 
i galopant corrent, quan passaven per sota l’oca 
li estiraven brutalment el coll, que prèviament 
havien ensabonat perquè a l’estirar rellisqués. 
A còpia de fer passades, el que li arrencava es 
quedava l’animal, que havia hagut de sofrir una 
agonia cruel i llarguíssima.

També s’havia celebrat alguna cursa de 
braus, corrida de toros. N’havien fet davant 
de l’Hostal del Sant, ocupant tota l’amplada 

de la carretera amb un tancat fet amb carros. 
El trànsit era desviat pel carrer del Carril i pel   
passeig. Se n’havien celebrat també en algun 
altre lloc, com a un descampat a uns cent metres 
del principi del pont del riu. Seguidament des-
prés d’acabats tots els variats jocs, començaven 
els balls en diferents llocs de la carretera, on el 
ball principal era a càrrec de la Banda Musical i 
d’altres balls més petits entre veïns que se soli-
en acompanyar amb un piano de maneta.”

L’any 1887, el diari La Vanguardia del dime-
cres dia 27 de juliol publicava una crònica que 
tenia a veure amb el nostre poble. Deia així:

“El que ha passat a Molins de Rei amb motiu 
de la Festa Major de la Carretera (festivitat de 

Sant Jaume) no és propi 
d’una població civilitza-
da. Les persones que van 
concórrer a presenciar els 
festejos taurins van tornar 
a les seves cases amb tris-
tos records de la festa. Hi 
havia programada la lídia 
de dos novillos i el lloc 
triat per a la improvisada 
plaça va ser a la sorti-
da del poble, a uns cent 
metres del principi del 
pont sobre el riu. Allà es 
van clavar unes estaques 
formant un cercle subjec-
tades per unes fustes. 

Van acudir moltíssims 
espectadors, la majoria, 
forasters procedents dels 
pobles veïns. Es va lidi-
ar el primer novillo a la 
plaça. La lídia no va ser 
res més que una llarga 
agonia i la mort no va dei-
xar de ser un benefici per 
al pobre animal. Abans 

de començar la lídia del segon, va aparèixer un 
dels picadores muntat sobre una burra, va des-
muntar, va treure les regnes al pacient animal, 
el va acompanyar al centre del cercle i un cop 
allà es va donar principi a l’entreteniment més 
salvatge que es pugui imaginar. Els lidiadores 
es van obstinar a bregar la burra i, vulguis que 
no, li volien posar banderilles i en veure que 
l’animal  fugia, van començar a estoquearla a 
tort i a dret fins que la seva barbàrie va arribar a 
l’extrem que, agafant una faca, van escometre-
la a ganivetades. 

El públic que presenciava l’acte va esclatar 
en crits de protesta contra els lidiadores i els 
deien “assassins!”, però dos Mossos d’Esqua-
dra que hi havia allà presents no hi van fer res; 
a més, un dels cadafals que estava ple de gent 
i en què figurava la presidència, en part es va 
enfonsar, però no es va haver de lamentar per 
fortuna cap desgràcia. La gent va marxar molt 
decebuda cap a les seves cases”. 

El redactor acabava la crònica opinant que és 
molt censurable la conducta d’un Ajuntament 
que permet uns actes així.

Vicenç Joan Camps

La Festa Major de la Carretera, 
(Festa Major de Sant Jaume) 

Orquestra Militar de l’Asil Naval de Barcelona            
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Per fi, aquest 2020 ja 
tenim horts urbans munici-
pals i ens hem de felicitar 
que siguin ja una realitat. 

En un ja llunyà Ple del 24 
de juliol de 2014, jo mateix 
com a regidor d’Iniciativa 
per Molins de Rei vaig 
defensar la moció per a la 
implantació d’horts socials 
en els espais de propietat 
municipal. Els objectius que 
es marcaven, talc com deia 
el mateix preàmbul de la moció, eren de caràcter educatiu, mediambiental 
i, sobretot, un objectiu d’alt interès social. La causa fonamental de la pro-
posta era ajudar a superar la crisi que patíem en aquells moments, és a dir, 
atur de llarga durada, manca de recursos bàsics i els problemes psicològics 
i manca d’autoestima de les persones en situacions socials greus i amb 
poques possibilitats d’inserció en el món laboral.

La moció va ser aprovada per unanimitat, però desgraciadament va 
quedar enterrada en els calaixos dels diferents governs municipals fins als 
anys 2019 i 2020, quan per fi els horts s’han fet realitat. Sis llargs anys 
hem hagut d’esperar per portar endavant un projecte social de caràcter 
urgent en aquells moments. Prefereixo no posar cap qualificatiu a aquesta 
manca de gestió.

Finalment, els horts municipals són una realitat, però, tal com indica 
el preàmbul del reglament que els regula, aprovat a finals de 2019, “la 
finalitat a mitjà i llarg termini és oferir més parcel·les d’horts lúdics...”. 
De fet, de 8.000 metres quadrats que l’Ajuntament ha posat a disposició 
per fer-ne horts lúdics, únicament s’han concedit 33 parcel·les de 50 
metres quadrats, que ocupen uns 2.000 metres quadrats, només una quarta 
part dels terrenys reservats. Resten per desenvolupar encara 6.000 metres 
quadrats més.

Si bé en el reglament que els regula s’intenten incorporar diferents 
sectors poblacionals tot adjudicant parcel·les per a diversos col·lectius, 
mentre es reserva un mínim del 25% per a menors de 35 anys, un 15% per 
a persones més grans de 35 anys, un 25% per a persones jubilades, un 5% 
per a persones derivades de Serveis Socials i, finalment, un 5% per a asso-
ciacions i entitats, és evident que l’actual model d’horts lúdics no respecta 
la proposta inicial formulada i aprovada per unanimitat el 2014 en la qual 

s’indicava el caràcter social 
com a objectiu fonamental.

L’any 2014, el primer 
acord de la moció aprovada 
era la realització d’un inven-
tari d’espais públics en zones 
verdes i equipaments dispo-
nibles per poder conrear, que 
fossin susceptibles de poder 
ser destinats a la creació 
d’horts urbans de caràcter 
social. Cal preguntar-se: s’ha 
fet aquest inventari? Si s’ha 

fet, per què no s’ha fet públic?  
Cal preguntar-se també: han desaparegut els motius per fer-ne horts 

socials de caràcter comunitari i cooperatiu? Per què no s’ha impulsat des 
de l’Ajuntament un projecte solidari i comunitari d’horts socials ecolò-
gics, conjugant la recuperació d’un espai per a l’agricultura amb l’atenció 
a les necessitats de persones amb dificultats d’inserció laboral?

És evident que l’actual crisi de la COVID-19 que ara ens colpeja 
està portant i portarà a l’atur moltes persones i, en especial, col·lectius 
de dones i homes més grans de 50 anys que hauran de sobreviure en 
situacions de precarietat i de crisis personals que afecten clarament 
l’autoestima i fins i tot, en alguns casos, la salut mental. Els horts socials 
suposen una important eina de generació d’autoestima i el sentiment de 
ser útil socialment, ja que posen en valor el treball col·lectiu i en comú. 
Els horts socials comunitaris sens dubte han de ser impulsats i liderats 
des del mateix Ajuntament i des dels Serveis Socials, ajudant, orientant i 
formant aquestes persones per fer-los possibles. 

A més d’aquests 8.000 metres quadrats destinats ara a horts munici-
pals, resten molts camps erms i abandonats susceptibles de convertir-se 
en zones de conreu comunitari i, sens dubte, cal tenir un inventari per 
recuperar-los per a usos agrícoles.

L’any 2020 ha estat l’any dels horts municipals de caràcter lúdic. Faig 
una crida al nostre Govern municipal perquè comenci ja a treballar per 
aconseguir que el 2021 hi hagi més horts lúdics, però sobretot perquè sigui 
r fi l’any dels horts socials i comunitaris.

Lluis Carrasco Martínez, 
exregidor de l’Ajuntament, membre de Molins en Comú

Els horts urbans del 2021: lúdics o socials?

Horts socials a Sant Feliu de Llobregat
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ÀNGEL BEUMALA 
(A.B.): Com va començar 
el teu vincle amb l’esport 
adaptat?

SARA SUÁREZ 
PUBILL (S.S.P.): A 
l’institut on estudiava el 
Batxillerat hi havia una 
professora d’educació físi-
ca que tenia una filla amb 
una discapacitat. Ella em 
va suggerir que fes el tre-
ball de recerca sobre esport 
adaptat i així va ser com 
vaig conèixer aquesta rea-
litat, que em va seduir des 
del primer moment. Quan 
vaig començar la universi-
tat, mentre estudiava, vaig 
voler combinar les meves 
primeres feines amb aquest 
col·lectiu i a les tardes feia 
de monitora d’activitats 
extraescolars a l’Escola 
d’Educació Especial Jeroni 
de Moragas, de Barcelona. 
Allà vaig observar que, 
per les capacitats de les 
persones amb síndrome de 
Down, la gimnàstica rítmi-
ca hi podia encaixar: són 
unes persones amb molta 
flexibilitat per la laxitud 
dels lligaments, tenen molta 
memòria, una ment molt 
preparada per seguir rutines 
i reproduir moviments i, 
al mateix temps, una gran 
sensibilitat per la música. 
De fet, quan comunicati-
vament es tenen dificultats 
i la parla no serveix per 
definir o posar paraules al 
que se sent, el cos pot ser 
una altra forma de llenguat-
ge. Llavors, l’Escola em 
va permetre començar una 
extraescolar de gimnàstica 
rítmica durant el curs 2009-
2010 i, com que no en sabia, 
em vaig haver de formar 
fent un curs d’entrenadora 

de gimnàstica a l’Escola 
Catalana de l’Esport!

A.B.: I com vas passar 
de fer una extraescolar a 
fundar un club esportiu 
independent?

S.S.P.: De seguida em 
vaig adonar que funcionar 
com a extraescolar tenia 
la limitació que si no eres 
alumne de l’escola, no hi 
podies participar i que si 
deixaves l’escola, aban-
donaves la pràctica espor-
tiva. Llavors, amb unes 
companyes vam decidir 
crear un club independent 
i demanar a l’Ajuntament 
de Barcelona un espai on 
poder entrenar. Així va ser 
com va néixer, l’any 2011, 
el Club Esportiu Jeroni de 
Moragas, en honor a aquest 
metge i pedagog català que 
va viure durant els anys 50 
del segle passat, i també 
en reconeixement a l’escola 
d’educació especial on va 
començar tot.

A.B.: Com funciona el 
Club Esportiu Jeroni de 
Moragas?

S.S.P.: El Club, el por-
tem endavant amb tot 
l’amor del món quatre ami-
gues i ho fem de forma 
voluntària perquè totes ja 
tenim les nostres profes-
sions: una és fisioterapeuta, 
dues són mestres i jo soc 
professora d’educació físi-
ca. La modalitat esportiva 
que oferim és la gimnàstica 
rítmica i tenim disset espor-
tistes, totes noies, si bé 
ens encantaria que també 
vinguessin nois. El Club 
és obert a persones amb 
discapacitat intel·lectual 
en general, però la majoria 
d’elles tenen la síndrome 
de Down. Només entrenem 

una hora i mitja un dia a 
la setmana, perquè trobar-
nos més dies seria compli-
cat. Quan una família té un 
fill amb discapacitat, ha de 
cobrir un munt d’aspectes 
fora d’hores: visites al 
logopeda, sessions de fisio-
teràpia... i com que no hi 
ha oferta esportiva d’aquest 
tipus enlloc més, les famí-
lies fan l’esforç de venir 
de lluny. De fet, la majoria 
venen de fora de Barcelona 
i una d’elles, d’Igualada! 
De Molins de Rei, actual-
ment tenim l’Estel Fusté 
Gómez.  

A.B.: Per què és tan 
excepcional que una fede-
ració esportiva inclogui 
aquests esportistes en les 
seves competicions ofi-
cials?

S.S.P.: Nosaltres el que 
volíem és que les noies 
poguessin competir de 
forma normalitzada. El sis-
tema esportiu és fet de tal 
manera que l’única opció 
que tenen les persones amb 
discapacitat de fer esport 
és a través d’una federació 
esportiva adaptada, només 
per a persones amb disca-
pacitat. Al seu temps va ser 
un sistema brillant, quan ni 
tan sols existia aquest dret, 
però crec que avui és un 
model que ha de canviar, 
ja que qualsevol persona 
ha de poder anar a un club 
ordinari, fer esport i poder 
competir de manera nor-
malitzada o més inclusiva. 

En aquest sentit, vam fer 
un treball molt a fons amb 
la Federació Catalana de 
Gimnàstica, perquè és la 
federació normalitzada del 
nostre esport. Jo tinc disset 
gimnastes que tenen una 
discapacitat intel·lectual i 
vull que puguin entrenar 
normal, en una instal·lació 
normal, en un club normal 
i competir de manera nor-
mal. Tot això sembla molt 
obvi, però no és gaire evi-
dent encara per a tothom. 
Llavors, la Federació 
Catalana de Gimnàstica hi 
va accedir i es va crear un 
reglament específic i una 
categoria nova. En la gim-
nàstica rítmica es funciona 
per nivells, del nivell 1 al 
10, per la qual cosa nosal-

tres vam esdevenir el nivell 
11. Finalment, la tempo-
rada 2018-19, per primer 
cop a la història, van poder 
competir en un Campionat 
de Catalunya ordinari!

A.B.: Devia ser molt 
emocionant per a vosal-
tres, oi?

S.S.P.: L’emoció de 
veure que arriba el dia del 
Campionat de Catalunya, 
que es reuneixen 800 gim-
nastes en un pavelló espor-
tiu, amb o sense discapa-
citat, i que comparteixen 
vestidors, nervis, tapís, etc., 
no es pot descriure amb 
paraules. I l’únic que passa 
quan sortim a la pista és que 
el reglament que se’ns apli-
ca és una mica diferent, fet 
que no és res de l’altre món 

Sara Suárez Pubill, entrenadora de gimnàstica rítmica inclusiva

“Volem la inclusió dels esportistes amb discapacitat 
intel·lectual en els clubs esportius ordinaris”

El diumenge 24 de novembre de 2019 es va fer a 
Manresa la fase final de la II Copa Catalana de 
Rítmica amb 800 gimnastes participants, entre 

les quals una vintena amb discapacitat intel·lectual. La 
Federació Catalana de Gimnàstica és de les poques que 
inclou aquestes esportistes en les seves competicions 
oficials i la Sara Suárez Pubill és una de les respon-
sables d’aquesta fita històrica. Ella és llicenciada en 
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, té un màster 
en formació del professorat i és doctora en Ciències de 
l’Educació i Esport, professora d’educació física en un 
institut d’ensenyament secundari i fundadora del Club 
Esportiu Jeroni de Moragas. La Sara fa set anys que 
viu a Molins de Rei amb la seva parella.
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perquè també hi ha diferèn-
cies de reglament entre 
categories o entre sexes. El 
món de l’esport, en general, 
va com un passet al darrere 
de la societat pel que fa a 
inclusió. Si a la societat 
ja trobem que el ritme és 
lent, en l’esport encara ho 
és més. A l’hora de partici-
par en competicions, si no 
encaixes en l’estructura de 
les categories establertes, 
no hi tens res a fer. Per tant, 
les opcions de pràctica per 
a persones amb discapacitat 
intel·lectual són mínimes 
encara a dia d’avui.

A.B.: Però existeixen 
organismes només per a 
persones amb discapaci-
tat intel·lectual que orga-
nitzen les seves competi-
cions, oi? 

S.S.P.: Però és que nosal-
tres hem sortit del camí de 
l’esport “especial” i el que 
volem és la inclusió dels 
esportistes amb discapaci-
tat intel·lectual en l’esport 
ordinari. Això ho hem 
aconseguit a Catalunya 
amb la Federació Catalana 
de Gimnàstica –tal com 
he explicat abans–, 
però encara no existeix 
a escala de Federació 
Espanyola, ni tampoc de la 
Federació Internacional de 
Gimnàstica. Són portes que 
estem intentant obrir. De 
fet, hi ha molt pocs esports 
on actualment això suc-
ceeix. Un d’ells és l’hoquei 
herba, en el qual nosaltres 
ens vam inspirar. Ells van 
començar per la Federació 
Catalana, després van con-
vèncer l’Espanyola i final-
ment van acabar convencent 
la Federació Internacional. 
Actualment existeix la 
categoria “Hockey Plus”, 
on juguen a hoquei herba 
esportistes amb discapaci-
tat intel·lectual. De fet, tots 
els grans equips d’hoquei 
herba, des del Barça fins 
l’Egara, de Terrassa, tenen 
un equip de la categoria 
“Hockey Plus”. En gim-
nàstica nosaltres som el 
“nivell 11” i en l’hoquei 
herba ho han batejat així, 
però és el mateix concepte: 
crear una categoria més, al 
costat de les altres, per als 
esportistes amb discapaci-
tat intel·lectual.

A.B.: Llavors quina és 
la principal reivindicació 
que faries? 

S.S.P.: A part d’intentar 
convèncer les federacions 
i canviar les estructures, és 
fonamental canviar l’estat 
de les coses des de baix i 
que els clubs s’atreveixin 
a acollir esportistes amb 
discapacitat intel·lectual. I 

això és relativament fàcil, 
i, de fet, aquesta transfor-
mació, de mica en mica, 
s’està fent. És una feina de 
formigueta, però a poc a 
poc es va entenent que el 
que és normal és ser dife-
rent. Els clubs, les entitats 
esportives, han d’entendre 
l’esport com un cosa que 
tothom té dret a fer, amb 
discapacitat o sense: nois, 
noies, adults, infants... Si 
de petits creixem compar-
tint i coneixent, la inclu-
sió social sorgirà de forma 
natural!

A.B.: Hi ha altres clubs 
esportius com el vostre?

S.S.P.: Vam començar 
aquesta batalla sols, però 
després s’hi va sumar el 
Club Rítmica Sitges Garraf 
i això ens va permetre 
organitzar la competició. 
Actualment competeixen 
quatre conjunts: tres del 
nostre club i un quart con-
junt del club de Sitges. Per 
cert, els equips poden ser 
mixtos i en el club de Sitges 
hi ha un gimnasta noi! 

A.B.: No es posen ner-
vioses en les competicions 
actuant davant d’un jurat?

S.S.P.: Es posen nervio-
ses tal com ens posaríem 
nerviosos tu i jo, i qualse-
vol persona que s’enfronti 
al repte de mostrar davant 
d’un altre allò en el que 
ha estat treballant. D’altra 
banda, la competició dona 
sentit a tot el que treballen 
durant els entrenaments. 
No és una simple exhibi-
ció, que ja n’han fet moltes! 
Pensa que és un col·lectiu 
que, per desgràcia, està 
acostumat a sentir una 
mirada de pena o focalitza-
da en l’error, en allò que no 
saben fer. En canvi, el dia 
de la competició, la mirada 
és sobre el que saben fer. 
És una mirada d’admiració 
i això és molt potent! Per a 
tothom és molt important 
sentir-se reconegut i aplau-
dit, i elles no en són una 
excepció.

A.B.: El professorat 
d’educació física surt de 
la universitat prou cons-
cienciat i preparat per 
treballar amb aquests 
col·lectius?

S.S.P.: Gens ni mica. 
Quan vaig estudiar hi havia 
una assignatura que es deia 
“esport adaptat”, però que-
dava curta. Jo crec que és 
fonamental conèixer aques-
ta realitat, tan senzill com 
això. Les persones amb dis-
capacitat són poc visibles, 
no les coneixem, i per això 
quan les tractem per primer 
cop no sabem com actuar. 
En canvi, quan interactues 

i coneixes, normalitzes, i ja 
no tens al davant persones 
amb la síndrome de Down: 
al davant hi tens l’Estel, 
l’Alba, la Paula... que s’han 
convertit en amigues teves. 

A.B.: Com és un dia 
d’entrenament al Club 
Esportiu Jeroni de 
Moragas?

S.S.P.: Per començar, 
a mesura que van arribant 
–perquè cadascuna té el 
seu ritme–, el que fem és 
una rotllana a la pista i 
preguntem com estan, com 
els ha anat la setmana, i a 
partir d’aquí comencem a 
escalfar. L’escalfament té 
dues parts: una primera part 
a la barra de ballet i una 
segona part al terra. La part 
principal de l’entrenament 
canvia segons el moment 
de la temporada. Si la com-
petició encara queda molt 
lluny, fem activitats per tre-
ballar l’expressió corporal 
o elements tècnics nous que 
puguin resultar difícils per 
a elles, per anar pujant el 
llistó. Si tenim la compe-
tició a prop, el que fem és 
el muntatge de les coreo-
grafies i els corresponents 
assajos. És important que 
arribi el dia de la competi-
ció, perquè és el que dona 
sentit als entrenaments i és 
el que fa que es proposin 
reptes més difícils, com 
qualsevol esportista. De 
fet, a cap esportista li sur-
ten les coses a la primera. 
L’única diferència és que 
nosaltres hem de fer més 
repeticions.

A.B.: Quines satisfac-
cions t’aporta fer aquest 
voluntariat d’entrenadora 
de gimnastes amb disca-
pacitat intel·lectual?

S.S.P.: És obvi que em 
compensa moltíssim, per-
què si no, no li dedicaria 
tantes hores! Pensa que no 
solament és l’entrenament 
setmanal... Mantenir un 
club esportiu suposa una 
càrrega de feina enorme de 
gestió administrativa que 
esgota i absorbeix molt: 
assegurances, tramitació de 
llicències, portar la comp-
tabilitat... Jo crec que és 
tan senzill com que em fa 
feliç entrenar amb elles. El 
dimarts és un dia marcat a 
la setmana que ja esperes!

A.B.:  Com esteu vi-
vint la pandèmia de la 
COVID-19? 

S.S.P.: El col·lectiu de 
les persones amb discapaci-
tat intel·lectual té, per defi-
nició, una salut molt deli-
cada. Per exemple, la sín-
drome de Down és un tras-
torn genètic que no només 
comporta una dificultat en 

l’intel·lecte. En la mesura 
que els gens són a totes les 
cèl·lules de l’organisme, 
també comporta dificultats 
respiratòries, cardíaques 
i una alta probabilitat de 
patir càncer. I això mateix 
també passa en altres tipus 
de discapacitats. Com que 
són especialment vulnera-
bles, veurem com fem la 
represa. N’hem parlat amb 
les famílies i farem el que 
les autoritats sanitàries per-
metin fer, però essent molt 
estrictes per no posar-les 
en risc. Si tenim dubtes, no 
arrencarem. D’altra banda, 
les videoconferències per 
entrenar durant el confina-
ment les vam descartar. La 
comunicació amb elles és 
difícil i no haurien pogut 
fer-ho soles, i les famílies 
ja en tenien prou amb la 
situació que estaven pas-
sant. De totes maneres, si a 
partir del setembre o l’oc-
tubre podem, ens trobarem, 
ni que sigui a l’aire lliure, 
perquè la gimnàstica rítmi-
ca és salut mental i tots la 
necessitem.

A.B.:  L’any 2018 vas 
esdevenir doctora per la 
Universitat Ramon Llull 
amb una tesi doctoral 
titulada: “El comporta-
ment dels acompanyants 
a les competicions espor-
tives de futbol en edat 
escolar”  

S.S.P.: Sí, el futbol és 
l’esport més practicat i per 
això el vaig triar. La idea de 
partida era que, si bé l’es-
port en infants té una fun-
ció educativa, de vegades, 
certs comportaments dels 
acompanyants els desedu-
quen, com ara els crits, els 
insults, o veure el maltrac-

tament als àrbitres des de 
la grada. La conclusió va 
ser que els comportaments 
per part dels acompanyants 
són majoritàriament posi-
tius, però que encara hi ha 
marge de millora. El pro-
blema és que els pocs que 
es comporten malament es 
veuen molt, fan molt de 
soroll. Per tant, per pocs 
que siguin, aquests mals 
exemples dels acompa-
nyants s’han d’eradicar i 
han de ser zero.

A.B.:  Només tens 32 
anys i ja ets llicenciada 
en Ciències de l’Activitat 
Física i l’Esport, doctora 
en Ciències de l’Educa-
ció i Esport, professora 
d’educació física i entre-
nadora de gimnàstica 
rítmica inclusiva. Què et 
queda per fer?  

S.S.P.: Quan vaig acabar 
la carrera em va enganxar la 
crisi del 2008 i les opcions 
de feina del que havia estu-
diat eren nul·les. Llavors, 
vaig combinar diferents 
feinetes de qualsevol cosa 
i vaig aprofitar per seguir 
formant-me. Es tractava de 
treure partit de la situació i 
ja que no hi havia oportu-
nitats laborals, vaig invertir 
el temps a fer la tesi doc-
toral. Jo crec que a moltes 
persones de la meva gene-
ració ens ha passat això: 
estem més formats, però és 
per una raó circumstancial. 
Ara ja fa sis o set anys 
que soc professora d’edu-
cació física. M’encanta la 
feina i com a entrenadora 
de gimnàstica rítmica soc 
molt feliç. Tinc un sou que 
em permet omplir la nevera 
i un club que m’omple l’es-
perit. No aspiro a més.



10
núm. 566 setembre 2020

Aquests aiguamolls (actualment seria més exac-
te anomenar-los “aiguasecs”) ocupen el que 
antigament havia estat un meandre del riu 
Llobregat, abans que desaparegués amb la cons-
trucció de l’autopista A2, l’any 1969.

Són al marge esquerre del riu i la llacuna, 
que és d’aigua dolça, té una fondària d’entre 
30 i 150 cm, envoltada d’una rica varietat de 
vegetació de ribera, ocupa una extensió de 6 Ha 
i és, quan està plena d’aigua, la làmina d’aigua 
dolça més gran del Baix Llobregat, per la qual 
cosa és una zona humida natural que enriqueix 
la biodiversitat de la comarca i en permet alhora 
un ús públic i educatiu, així com científic, de 
gran importància. 

Una mica d’història
Als anys 60, l’antic ICONA es va fer amb la 

propietat de la zona i va plantar pollancres, plan-
tada que no va reeixir a causa del nul drenatge 
del sòl, de manera que als anys 90 es van trobar 
que la major part d’arbres estaven malalts i no 
tenien cap valor fuster. Va ser llavors quan es 
va considerar la creació de l’aiguamoll i es va 
recuperar un espai natural. Aquesta idea es va 
veure reforçada a l’observar que la pollancreda 
havia estat plantada sobre una antiga extracció 
d’àrids.

Amb cada crescuda del riu, l’aigua inundava 
la zona i  es mantenia molt de temps acumulada 
per culpa de la impermeabilització dels sedi-
ments fluvials.

La creació de l’aiguamoll el va dur a terme 
la Fundació Terra, entitat privada dedicada 
a la creació i recuperació d’espais naturals, i 
es va inaugurar l’any 1996. És propietat del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, que 

li va cedir la gestió a l’Ajuntament de Molins 
de Rei.

La restauració de l’espai va consistir a retirar 
els pollancres malalts i morts, fer el fons de la 
llacuna amb illes i construir un sistema de bom-
beig de l’aigua del riu amb energia solar.

Al seu moment, aquesta làmina d’aigua 
comptava amb un sistema de monitorització 
ambiental, únic al país, que permetia contro-
lar de forma remota l’obtenció de dades de 
l’energia del bombeig i de la qualitat de les 
aigües, cosa que va permetre conèixer que 
la qualitat de l’aigua del riu millorava al ser 
embassada a l’aiguamoll, així com l’evolució 
de la vegetació.

Valors naturals
Entre les espècies vegetals hi destaquen les 

espècies arbòries com el vern, el salze i el tama-
riu, i entre les plantes, el canyís i la boga, que 
formen els anomenats canyars, de gran impor-
tància per a la nidificació d’una bona quantitat 
d’espècies d’ocells, així com per ser un punt 
de descans i d’alimentació per als ocells durant 
els seus moviments migratoris de primavera i 
tardor. Perquè si els aiguamolls destaquen per 
uns valors naturals, és precisament per la seva 
riquesa ornítica (varietat d’espècies d’ocells). 
Fins al 2002 hi van nidificar fins a 20 espècies 
d’ocells, com el teixidor, la boscarla de canyar, 
el rossinyol bastard, el cabusset comú, el marti-
net menut... i s’havien vist fins a 123 espècies 
diferents. Dormint, hi han arribat a haver més 
de 150 exemplars de martinets, esplugabous i 
bernats pescaires, mentre que també és refugi 
hivernal del martinet ros. 

Tot i no tenir la varietat que tenen els ocells, 
també hi ha un altre tipus de fauna, com el 
conill, l’eriçó, el senglar, la guineu i ratpenats, 
així com algunes espècies de serp, granotes 
i gripaus, i una bona varietat d’insectes, amb 
diverses espècies de papallones.

Per desgràcia, tots aquests valors que hem 
destacat fins ara, actualment han desaparegut en 
bona part. L’aiguamoll és un “aiguasec” i només 
hi ha aigua quan plou amb intensitat, motiu pel 
qual la llacuna està seca i esquerdada, i sembla 
més una zona de secà que una zona humida.

La natura lluita per sobreviure com pot. Les 
tanques d’observació i els diferents cartells 
informatius estan degradats i malmesos pel van-

dalisme i la falta de manteniment.
La causa principal de l’assecament sembla 

ser que és el vandalisme, que malmet el sistema 
de bombeig de l’aigua, i el robatori de les peces 
de l’estació de bombeig.

En l’actualitat, l’Ajuntament i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona estarien estudiant 
una solució per fer tornar l’aigua a la zona i, 
amb ella, la varietat de fauna dels primers anys.

Esperem que aquesta solució arribi ben aviat 
i els aiguamolls tornin a estar plens de vida pel 
bé de la natura, dels molinencs i del conjunt de 
la societat.

Text i fotos: Lluís Albero i Figueras

Els Aiguamolls de Molins de Rei
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TOTA LA INFORMACIÓ SOBRE AQUESTES MODIFICACIONS
DEL SERVEI ES PODRAN CONSULTAR:

als webs
www.rodaliesdecatalunya.cat
www.renfe.com

al telèfon d’informació  900 41 00 41

a l’ App de Rodalies de Catalunya,

així com als comptes de twitter @rodalies i @renfe. 

Les actuacions que Adif executarà durant els propers mesos a la infraestructura 
ferroviària comportaran importants afectacions a les línies R1, R2 i R4 de 
Rodalies de Catalunya. 

Renfe ha dissenyat la millor oferta possible per facilitar la mobilitat dels 
ciutadans als serveis afectats.

Consulta tota la informació a rodaliesdecatalunya.cat, renfe.com, telèfon 900 
41 00 41 o a les estacions.

Afectacions al servei de Rodalies per obres
d’Adif a la infraestructura ferroviària

fins el 15 de novembre
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Després d’un nou cap de 
setmana d’aldarulls prota-
gonitzat per les persones 
que viuen en un dels immo-
bles ocupats del carrer 
Major, el qual va acabar 
amb una persona ferida per 
arma blanca, l’Ajuntament 
va precintar primer, i tapiar 
després, l’accés a l’immoble 
del número 35 del carrer 
Major, un dels tres edificis 
ocupats d’aquest carrer en 
el tram comprès entre els 
carrers Poeta Mateu Janés i 
Duran, i Mercat. La clausu-
ra es va poder fer aprofitant 
que a l’interior no hi havia 
ningú perquè les persones 
que hi vivien van fugir 
en estar en recerca pels 
Mossos d’Esquadra després 
de la sagnant baralla. 

La situació i resolució 
reproduïda de moment en 
aquest immoble és molt 
semblant a la viscuda fa 
poc més d’un any en un 
altre habitatge ocupat del 
carrer Carril, que també va 

provocar el neguit, la inse-
guretat i les protestes dels 
veïns.

L’accés al número 35 del 
carrer Major es va tapiar 
el passat 24 d’agost. Tot 
i que els conflictes, bara-
lles, sorolls i molèsties als 
veïns han estat constants en 
els darrers mesos, la gota 
que ha fet vessar el got 
han estat les ferides d’arma 
blanca que va rebre una 
persona, presumptament 
per part d’un dels ocupes, 
arran de la discussió per un 
patinet elèctric robat.

Una setmana abans, el 
17 d’agost, una persona, 
en estat molt nerviós, es va 
presentar al carrer Major 
acusant els ocupes d’haver-
los robat un patinet elèctric. 
Des de l’habitatge ocupat 
van respondre llançant-li 
pedres i totxos, cosa que va 
posar en perill la integritat 
física de les persones que 
passaven en aquell moment 
per aquest tram de carrer. 

Els Mossos d’Esquadra van 
reduir l’home que era al 
carrer i el van ingressar en 
un centre psiquiàtric.

Dies més tard, la mati-
nada del 23 d’agost, 
Mossos d’Esquadra i 
Guàrdia Urbana van haver 
d’intervenir en una nova tri-
fulga. Aquest cop, la baralla 
es va produir a l’interior de 
l’habitatge. Els Mossos van 
detenir dues persones que 
serien de fora de la vila. 
Els agents van estar força 
estona inspeccionant la part 
del darrere de l’immoble, 
la que dona al passatge de 
la Sardana, segurament cer-
cant el patinet presumpta-
ment robat o drogues. 

Ja al migdia del dia 23, 
un dels participants a la 
baralla de la matinada, i 
que va aconseguir fugir de 
la policia, es va tornar a 
encarar amb els ocupes. 
Aquest cop, la cosa va anar 
a més i va rebre diver-
ses ferides d’arma blanca, 

que van deixar un reguit-
zell de sang ben visible al 
carrer Major. Els membres 
de l’ADF Puigmadrona-
Olorda van ser els encarre-
gats de netejar el carrer. El 
ferit va ser traslladat a un 
centre sanitari.

L’Ajuntament tapia la 
casa d’en Ràfols des-

prés d’un intent frustrat 
d’ocupació

L’Ajuntament va ta-

piar el passat 15 de set-
embre la casa on residia 
l’entranyable Francesc 
Ràfols després que dos dies 
abans s’intentés ocupar 
trencant un vidre d’una de 
les finestres de l’immoble. 
L’habitatge està situat en el 
número 82 del carrer Rafael 
Casanova, a tocar del Racó 
de Margarida Xirgu i de 
l’Ajuntament.

Josep Ferrer

Es tapia l’accés d’un dels 
immobles ocupats del carrer Major

Vicenç Joan CampsCedida

Carrer Major Casa d'en Ràfols
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Un tren de Rodalies que es 
dirigia cap a Martorell es 
va haver d’aturar uns vint 
minuts a l’estació de Molins 
de Rei per una baralla entre 
dos viatgers a l’interior d’un 
dels vagons. Una persona 
va resultar ferida en rebre 
una ganivetada a la cuixa, 
segons han indicat fonts 
dels Mossos d’Esquadra.

Els fets van passar cap 
a les 10 de la nit del pas-
sat dissabte 5 de setembre. 
Segons han explicat fonts 

de la companyia ferroviària, 
un treballador de Renfe 
va alertar de l’incident 
el servei de seguretat de 
l’estació de la vila i els 
Mossos d’Esquadra. També 
es va avisar el SEM (Servei 
d’Emergències Mèdiques), 
que va traslladar el ferit a un 
centre sanitari. El presump-
te agressor va aconseguir 
fugir abans que arribessin 
els agents.

Redacció

Els Mossos d’Esquadra 
han desarticulat una orga-
nització criminal dedicada 
als robatoris amb força a 
domicilis de diversos muni-
cipis metropolitans, entre 
els quals Molins de Rei. El 
grup s’autoanomenava  Tres 
Puntos – 3P, estava ubicat 
en un pis ocupat del barri 
de Sanfeliu de l’Hospitalet 
de Llobregat i després de 
l’estat d’alarma havien afe-
git a la seva activitat delic-
tiva la venda de substàncies 
estupefaents i la tinença 
il·lícita d’armes. 

En una primera fase de 
la investigació, iniciada el 
mes de gener, a les per-
sones investigades se les 
va poder relacionar amb un 
total de vuit robatoris en 
domicilis dels municipis de  
l’Hospitalet de Llobregat, 
Molins de Rei, Sant Feliu 

de Llobregat i Cornellà de 
Llobregat. Amb la COVID-
19, els investigats van atu-
rar la seva activitat, però un 
cop acabat el confinament 
van tornar a robar en habi-
tatges de Collbató i Lliçà 
d’Amunt a banda de traficar 
amb drogues.

El 29 de juliol es va 
detenir tres persones de 
nacionalitat espanyola, 
d’edats compreses entre 
els 20 i els 28 anys, i es 
van poder recuperar joies, 
rellotges i altres objectes 
robats. A més, els agents 
van intervenir una pistola, 
10.000 euros en efectiu i 
100 grams de cocaïna. El 
jutge va decretar l’ingrés a 
presó del cap del grup i la 
llibertat amb càrrecs per a 
la resta de detinguts.

Redacció

Aquest 14 de juliol, un 
lector de la revista va 
enviar un escrit a través de 
l’APP municipal “Cuidem 
Molins” en el qual denun-
ciava l’existència de dos 
dipòsits de més de 1.000 
litres d’aigua en el terrat 
de la Torre Fergniani, un 
centenari edifici modernis-
ta més conegut, des de fa 
uns anys, com Kasablanka, 
situat en el número 2 del 
carrer Catalunya,  al barri 
de la Pau.

El lector, a través 
d’aquesta aplicació mòbil, 
advertia del perill existent 
pel mal estat general de 
l’edifici, apuntalat i amb 
perill d’ensorrar-se. “Prego 
que vetllin d’ofici per la 
seguretat dels ocupants i 

perquè la casa no continuï 
degradant-se encara més”, 
diu a l’escrit.

Fins al moment de tan-
car aquest article per ser 
publicat, 19 de setembre, 
el denunciant no ha rebut 

cap mena de resposta per 
part de l’Ajuntament. Els 
dipòsits segueixen al seu 
lloc sense que s’hagi fet cap 
actuació relacionada.

Redacció

Agents de la Guàrdia Urbana, 
personal de l’Agrupació de 
Defensa Forestal (ADF) 
Puigmadrona-Olorda i de 
la protectora d’animals 

Help Guau van aconseguir 
capturar dos porcs vietna-
mites que des de feia unes 
setmanes s’havien vist en 
captivitat a la zona boscosa 

de la Riera Bonet i Sant 
Pere de Romaní. 

El rescat es va fer el 
passat 15 d’agost després 
de localitzar-los i poder-los 
arraconar en un hort. Els 
porcs vietnamites es venen 
com a animals de compan-
yia i no estan acostumats a 
viure en llibertat. És pro-
bable que els propietaris 
els haguessin abandonat. A 
banda del mal i les des-
trosses que estaven fent a 
la zona per on es movien, 
hi havia el perill que es 
poguessin creuar i repro-
duir amb porcs senglars, 
segons han indicat des de 
l’ADF.

Redacció

Des que es va fer la remo-
delació de l’avinguda de 
Barcelona i la plaça de la 
Bàscula, els veïns d’aquest 
indret han criticat la ubi-
cació del pas de vianants 
actual perquè no hi ha cap 
mena de seguretat per a les 
persones que, per exemple, 
venen del barri del Canal i 
volen travessar la carrete-
ra per dirigir-se al Centre 
Vila, ja que al carrer Josep 
Folqué està permesa la cir-
culació de vehicles. Just en 
el punt on hi ha el pas de 
vianants amb semàfor, es fa 
el gir per entrar a l’esmentat 
carrer. Quan un vehicle vol 
accedir al carrer Folqué i es 
troba amb persones espe-
rant en el lloc indicat per 
creuar quan els és permès, 
s’han d’apartar.

El lloc és del tot insegur i 
comporta risc tant per a via-
nants com per a conductors 
que no s’esperen –si és que 
no són habituals d’aquest 
indret– que a l’entrada d’un 
carrer es puguin trobar per-
sones palplantades.

Abans de la remodelació 
de la plaça de la Bàscula 

i de la carretera, el pas de 
vianants amb semàfor esta-
va ubicat uns 10 metres 
més a la dreta i estava sepa-
rat del carrer Josep Folqué. 

Qui ha decidit el canvi? 
Per què, tal com demanen 
els veïns, no es torna a ubi-
car a on era anteriorment?

Vicenç Joan Camps

Una persona ferida d’arma blanca 
per una baralla dins d’un tren 

Desarticulen una organització 
criminal que es dedicava a 
robar amb força en habitatges 
de l’Àrea Metropolitana

Capturen dos porcs vietnamites a 
la zona boscosa de la Riera Bonet

Dos dipòsits d’aigua podrien provocar 
l’ensorrament de la Torre Fergniani

Pas de vianants conflictiu i perillós

Vicenç Joan Camps
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L’Ajuntament ha adjudicat 
33 parcel·les municipals de 
50 metres quadrats cadas-
cuna per ser utilitzades com 
a horts urbans. Només es 
permetrà el conreu agrícola 
i la producció ha de ser per 
a autoconsum. L’entrega 
de claus als adjudicataris 
està prevista entre finals 
de setembre i principis 
d’octubre.

Les 33 parcel·les, situa-
des al barri del Canal, s’han 
distribuït en 5 lots dife-
rents per tal de garantir que 
tothom pugui tenir-hi accés. 
Dues d’elles s’han adjudi-
cat a entitats i 3 a perso-
nes derivades de Serveis 
Socials. Les 28 restants 
han estat distribuïdes de la 

següent manera: 10 per a 
menors de 35 anys amb 
adjudicació paritària, és a 
dir, 5 per a homes i 5 per 
a dones; 8 per a més grans 
de 35 anys no jubilats, amb 
la mateixa distribució pari-
tària del 50%,  i les 10 
restants, a jubilats seguint 
el mateix patró de paritat 
homes-dones.

Els beneficiats, tots ells 
majors d’edat i empadro-
nats a Molins de Rei com a 
mínim des de fa dos anys, 
podran gaudir dels horts 
urbans per un període de 
2 anys, que es podrà pro-
rrogar fins a un màxim de 
2 anys més. Durant aquest 
temps, els usuaris hauran 
de pagar 75 euros anuals 

pel consum de l’aigua, a 
més de dipositar una fiança 
retornable de 100 euros.

L’alcalde de la vila, 
Xavi Paz, ha afirmat que 
la voluntat del seu Govern 
és “promoure i ampliar 
aquesta iniciativa com a 
eina de desenvolupament 
comunitari i, així, més per-
sones podran sumar-se als 
enormes beneficis en la 
qualitat de vida i el des-
envolupament personal que 
comporta”. 

Per arranjar les parcel·les 
destinades a horts urbans 
l’Ajuntament hi ha invertit 
més de 50.000 euros.

Redacció 

El passat 4 de juny, 
el Tribunal Català de 
Contractes del Sector 
Públic (TCCSP) va suspen-
dre el concurs per escollir 
l’equip tècnic que havia 
de redactar el projecte per 
construir la nova residència 
per a gent gran de Molins 
de Rei. La paralització es 
feia arran de la presentació, 
durant el mes de febrer, 
d’un recurs en contra de la 
valoració que s’havia fet a 
un dels projectes presen-
tats. El 15 de juliol, després 
d’analitzar i estudiar el cas, 
el TCCSP fallava a favor 
de l’Ajuntament de Molins 
de Rei i donava llum verd a 
continuar amb el procedi-
ment concursal.

En concret, el recurs el 
va presentar UTE 080, una 
unió temporal d’empreses 
formada per 080Arquitec-
tura SLP, Arago arquitec-
tura i enginyeria SL, APC i 
RSS. En concret, UTE 080, 

que en la primera fase del 
concurs va quedar en sise-
na posició a 2,25 punts del 
cinquè classificat i no va 
ser seleccionada per seguir 
avançant en el procés, 
demanava la revisió de la 
valoració de la seva oferta 
en dos apartats, ja que con-
siderava que la puntuació 
rebuda era insuficient. 

Després de la desestima-

ció del recurs, l’Ajuntament 
seguirà amb el procés. Es 
preveu que al llarg del mes 
d’octubre es pugui esco-
llir el gabinet d’arquitectes 
a qui se li encarregarà la 
redacció del projecte de la 
nova llar d’avis, que ha de 
tenir 102 places residenci-
als i 20 de centre de dia.

Redacció

A finals del mes de maig 
es van iniciar els treballs 
per tal d’obrir una franja de 
prevenció d’incendis fores-
tals al barri de muntanya 
de Vallpineda: en concret, 
a la zona oest de la urba-
nització. Les tasques s’han 
dividit en dues fases per tal 
de no entorpir la nidificació 
d’espècies que viuen dins 
el Parc Natural de la Serra 
de Collserola i per l’alt risc 
d’incendis que a l’estiu hi 
ha a la zona. Els treballs, 
després de la primera actua-
ció, s’enllestiran durant el 
mes d’octubre. Un cop la 
franja estigui enllestida, 
protegirà el bosc d’un pos-
sible incendi que es pugui 
iniciar dins de la urbanitza-
ció i a la inversa.

Segons un comu-
nicat de premsa de 
l’Ajuntament, la franja 
de prevenció d’incendis 
forestals forma part del 

projecte d’urbanització de 
Vallpineda i,  amb un cost 
de 78.000 euros, és la pri-
mera infraestructura que 
s’executa d’aquest pla. El 
consistori molinenc recorda 
que “tot i que l’obligació de 
fer la franja és dels veïns de 
Vallpineda, l’Ajuntament, 
d’igual manera que es va 
fer a Sant Bartomeu de 
la Quadra i la Rierada, 
n’assumeix el cost”. 

Per aconseguir disposar 
d’aquesta franja s’ha de dis-
minuir la densitat d’arbres 
i arbustos per millorar 
l’estructura forestal del 
bosc que envolta la urba-
nització i dotar, davant de 
possibles incendis que es 
puguin ocasionar, de més 
seguretat bidireccional: tant 
de la urbanització cap al 
bosc com del bosc cap a la 
urbanització.

Redacció

Aquest estiu, l’Agrupació 
de Defensa Forestal (ADF) 
Puigmadrona Olorda, que 
dona servei a Molins de 
Rei i el Papiol, ha estrenat 
un nou vehicle, un Toyota 
Hilux, gràcies a la inversió 
que han fet tots dos ajunta-
ments.

El nou vehicle  està ple-
nament equipat amb materi-
al per poder assumir les tas-
ques d’atac i extinció dels 
incendis forestals; alhora, 
permet actuar amb més 

rapidesa en cas de presèn-
cia de foc arreu del territori 
dels termes municipals de 
Molins de Rei i el Papiol, 
desenvolupar millor les tas-
ques en l’arranjament de 
camins i rieres, i possibili-
ta que es facin intervenci-
ons de calatge com són el 
possible rescat de persones 
en els incendis i esdeveni-
ments que puguin succeir 
a la vila. 

Redacció

Vallpineda tindrà enllestida 
a l’octubre la franja de 
protecció d’incendis forestals

L’ADF Puigmadrona Olorda 
compta amb un nou vehicle

L’Ajuntament adjudica 33 horts municipals

Es reprèn el concurs per construir 
la nova llar d’avis municipal

Cedida per l'Ajuntament · Dan Costa

Vicenç Joan Camps
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L’Ajuntament de Molins de Rei ha homena-
tjat els 38 molinencs que han perdut la vida 
com a conseqüència de la COVID-19. En 
un acte solemne, fet a la sala La Gòtica el 
passat 7 de setembre, l’alcalde Xavi Paz va 
indicar que “com a vila, cal mantenir ben 
viu el seu record; serà la millor manera 
d’omplir el seu buit”.

Tots els regidors del consistori van dipo-
sitar una rosa blanca en memòria de les 
38 víctimes. Posteriorment van signar en 
el llibre de condol, llibre que fins al 12 
de setembre també van poder signar totes 
les persones que es van acostar fins a La 
Gòtica. 

L’Ajuntament ha posat a disposició dels 
molinencs un llibre de condol electrònic a 
través de la pàgina web oficial del muni-
cipi.

Redacció

La vila ret homenatge als trenta-vuit
molinencs morts per coronavirus

El Parc de la Mariona va 
acollir el passat 12 de set-
embre un acte d’agraïment 
i reconeixement als volun-
taris, treballadors del sector 
sanitari i servidors públics 
per la seva actuació durant 
el confinament. L’acte pre-
sentat per la comunicadora 
i meteoròloga de RAC1, 
Mònica Usart es va fer tan-
cat al públic per garantir 
els protocols sanitaris i hi 
van participar una seixan-
tena de persones represen-
tant als diferents col·lectius 
homenatjats.

A banda dels preceptius 
parlaments de les autori-
tats locals es va comptar 
amb l’actuació musical, 
de Gorka Garay & String 
Quartet mentre que Lluís 
Posada i Miquel Bofill van 
oferir una lectura musica-
da.

L’alcalde, Xavi Paz, va 
tenir un record pels moli-
nencs que ens han deixat 
a causa de la pandèmia, 
“veïns i veïnes molt esti-

mats a qui la COVID-
19 no ens ha permès dir 
adéu”. Alhora, va destacar 
“la important tasca de 
tots els col·lectius que han 
estat en primera línia o 
han col·laborat durant 
aquesta pandèmia.”

Els guardonats han 
estat ADF Puigmadrona-

Olorda, les Cosidores de 
Mascaretes, la Creu Roja, 
els Makers MdR, Protecció 
Civil, la Xarxa de suport 
MdR, el CAP la Granja, la 
Clínica de Molins de Rei, la 
Guàrdia Urbana, els Mossos 
d’Esquadra i tots els treba-
lladors municipals.

Redacció 

L’Ajuntament agraeix l’actuació de 
voluntaris i professionals durant el confinament

Cedida per l'Ajuntament · Dan Costa
Jo
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Un total de 91 establi-
ments associats a la Unió 
de Botiguers de Molins de 
Rei (BOTMOL), situats en 
l’anomenat Molins de Rei 
Centre de Comerç, l’anella 
comercial de la vila, han 
participat en un estudi per 
determinar quins efectes i 
impacte ha tingut la pandè-
mia en les activitats econò-
miques urbanes com ara 
comerç al detall, bars, res-
taurants i serveis personals, 
entre d’altres. Els resultats 
de l’enquesta corresponen 
al segon trimestre del 2020, 
entre l’1 d’abril i el 30 
de juny. L’estudi es va fer 
entre el 16 i el 25 de juliol i 
els enquestats van haver de 
respondre 15 preguntes.

Baixen les vendes
Malgrat que prop del 

70% dels enquestats han fet 
l’esforç d’oferir nous ser-
veis com ara comandes per 

telèfon/WhatsApp, venda 
en línia al web o servei 
de lliurament a domicili, 
només un 30,8% han tingut 
una activitat més positiva 
en relació amb el segon tri-
mestre de l’any 2019.

La disminució de les 
vendes ha estat la tònica 
general per a la majoria dels 
establiments, el 69%. Per a 
un 58,9% dels negocis, la 
disminució de les vendes 
ha estat de més del 20%, 
en relació amb el mateix 
període de l’any anterior.

Dels establiments que 
afirmen haver augmentat la 
facturació, per a un 60,8% 
l’increment ha estat del 
10% o inferior.

Les mesures a impulsar
Davant d’aquests resul-

tats, del tot evidents, el 
president del Bot-Mol, 
Jesús Cardona, ha anun-
ciat l’aplicació d’un pla 

de mesures per a la recu-
peració del comerç i dels 
serveis. El pla es realitzarà 
amb els recursos propis dels 
associats i la col·laboració 
institucional. Es focalitza 
en les tres mesures que 
generen més consens entre 
les activitats de Molins 
de Rei Centre de Comerç, 
d’acord amb els resultats de 
l’enquesta del Baròmetre 
2T|2020: 

1-Inversió en campanyes 
de prevenció de la COVID-
19 en els establiments 
comercials, de restauració 
i de serveis (# Molins-Et-
Cuida) per tal que tant els 
clients com els treballadors 
dels establiments facin ús 
de totes les mesures de 
prevenció, com ara tapa-

boques, higiene freqüent 
de les mans o manteniment 
de la distància, uns pro-
tocols que “mentre no es 
desenvolupi la vacuna, són 
imprescindibles”, ha indi-
cat Cardona. BOTMOL i 
l’Ajuntament de Molins 
de Rei col·laboraran en 
el desenvolupament de la 
campanya municipal (# A 
Molins Millor), una promo-
ció iniciada en la tempora-
da d’estiu que tindrà més 
novetats en la campanya 
de Nadal. 

2-Propostes imaginati-
ves, innovadores i flexibles 
per resoldre l’aparcament 
per als clients de la vila 
que han d’arribar a l’anella 
comercial en vehicle pri-
vat i de les persones de 

l’entorn més proper que fan 
confiança als establiments 
de Molins de Rei Centre 
Comercial.  

3-Reforçament de 
l’assistència als socis per 
a la implementació de nous 
serveis d’atenció als clients 
com ara lliurament a domi-
cili o vendes en línia i per 
altres canals. 

Redacció

El BOTMOL impulsa un pla de mesures per 
a la recuperació del comerç urbà i els serveis

La junta directiva del BOTMOL agraeix “l’excel·lent 
valoració” que els associats han fet en l’enquesta 
sobre la gestió i la informació que han rebut durant el 
període de confinament i desconfinament, amb motiu 
de la COVID-19.

La valoració amb les dues qualificacions més 
altes (“molt bé”, amb el 52,7%, i “bastant bé”, amb 
el 35,2 %) significa l’aprovació del 88,9% de les 
respostes dels socis. Els insuficients són només del 
2,2%, mentre que un 3,3% dels enquestats no en fan 
cap valoració.

Els socis del BOTMOL valoren de forma des-
igual les mesures de suport adoptades fins ara per 
l’Ajuntament de Molins de Rei: fins al 16,5% (1 de 
cada 6) desconeixen quines són les mesures que s’han 
pres; la suma dels resultats positius i normals és del 
45,1 % (amb un 3,3 % de màxima nota) i les valora-
cions com a insuficients són del 38,5%.

Redacció

Els associats 
valoren positivament 
la gestió del BOTMOL
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L’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, en col·laboració 
amb l’Ajuntament de la 
vila, ha instal·lat diversos 
refugis de biodiversitat 
en el Parc Mariona amb 
l’objectiu d’afavorir la pro-
liferació de flora i fauna en 
parcs urbans.

Aquests refugis consis-
teixen en grans troncs d’ar-
bres col·locats al terra que 

tenen la funció d’atraure i 
albergar éssers vius, com 
animals, fongs i molses. 

Aquests tipus d’inicia-
tives permeten tenir cura 
de la conservació del verd, 
potencien la diversitat bio-
lògica i milloren l’entorn 
natural perquè en puguin 
gaudir tots els ciutadans.

Redacció

A les habituals tasques de 
manteniment que cada estiu 
fa l’Ajuntament als centres 
educatius de la vila, enguany 
s’ha fet especial atenció en 
adequar i arranjar diverses 
escoles del municipi per 
tal d’incrementar i adop-
tar les mesures necessàries 
per evitar la generació de 
riscos de propagació de la 
infecció de la COVID-19 
en aquests espais. 

Segons ha indicat l’al-
calde, Xavi Paz, “als cen-
tres escolars municipals, 
a l’Escola de Música i a 
les escoles bressol se’ls 
ha dotat del material 
EPI necessari, que s’ani-

rà reposant durant tot el 
curs” i ha afegit que “s’ha 
treballat conjuntament 
amb les direccions dels 
centres escolars per tal de 
garantir un inici de curs 
amb la màxima seguretat. 
Aquesta col·laboració es 
mantindrà durant tot el 
curs per tal de garantir-
la.”

Les actuacions que s’han 
fet han estat:

-Construcció de més 
lavabos i instal·lació de 
tanques de separació per 
dividir els patis a les llars 
d’infants municipals del 
Molí, El Rodó i La Traca.

-Es repararan els des-

perfectes provocats per les 
goteres a la llar d’infants 
La Traca.

-S’arranjarà el jardí de la 
llar d’infants El Cargol.

-Es faran tasques de 
pintura i s’instal·laran 
dos termòstats a l’Escola 
Estel, l’Escola Municipal 
de Música Julià Canals i 
l’Escola d’Adults.

El curs a Molins de Rei 
s’ha iniciat amb normalitat. 
Durant la primera setmana 
de represa de les classes, 
entre el 14 i el 18 de setem-
bre no s’havia hagut de con-
finar cap grup en els centres 
educatius de la vila.

Redacció

El Banc de Bones Pràctiques 
dels Governs Locals de 
Catalunya (BBP), de la 
Federació de Municipis de 
Catalunya i de la Fundació 
Carles Pi i Sunyer d’Estudis 
Autonòmics i Locals, ha 
elogiat la feina duta a terme 
pel Consell d’Adolescents 
de Molins de Rei i l’ha 
inclòs en el seu catàleg en 
consider-lo com una pràc-
tica significativa que repre-
senta una aportació innova-
dora i de qualitat que pot 
servir de referència a altres 
ajuntaments i entitats. 

El Consell d’Adolescents 
es va crear per donar conti-
nuïtat al Consell d’Infants i 

amb l’objectiu d’incorporar 
els joves a la vida pública a 
través de la seva mirada. 

El primer Consell 
d’Adolescents va treballar 
en l’organització d’activitats 
per a adolescents i joves per 
a les Festes de Primavera 
i per a la Festa Major de 
Sant Miquel. El segon 
Consell ha treballat sobre 
la sostenibilitat, l’ecologia 
i la igualtat de gène-
re mitjançant un projecte 
al voltant dels Objectius 
de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) de 
l’Agenda 2030, aprovats a 
les Nacions Unides. 

Redacció

Els 6 i 9 de juliol es van 
fer, de manera virtual, 
les sessions de cloenda 
del Consell d’Infants i el 
Consell d’Adolescents de 
Molins de Rei. A banda 
dels estudiants, hi van par-
ticipar l’alcalde de la vila, 
Xavi Paz, i les regidores 
d'Infància i Família, Carme 
Madorell, i Joventut, Ainoa 
Garcia. 

El Consell d’Infants, que 

aquest curs ha arribat a la 
quarta edició, ha estat for-
mat per 23 infants de 5è i 6è 
de primària de les escoles 
de la vila i l’Esplai l’Agru-
pa. Enguany han treballat 
un projecte al voltant del 
reciclatge, el medi ambient 
i la sostenibilitat. La idea 
principal a desenvolupar 
era que poguessin fer una 
campanya sobre com poder 
augmentar el valor del reci-

clatge al municipi.
La segona edició del 

Consell d’Adolescents ha 
estat formada per 17  joves de 
diferents instituts de la vila. 
Han treballat els Objectius 
de Desenvolupament Sos-
tenible (ODS) de l’Agenda 
2030 de les Nacions Unides; 
en concret, el medi ambient 
i la igualtat de gènere.

Redacció

S’instal·len refugis per millorar la 
biodiversitat en el Parc Mariona

L’Ajuntament adequa els centres educatius 
de la vila per poder fer front a la pandèmia

El Banc de Bones Pràctiques 
reconeix la feina del Consell 
d’Adolescents de la vila

La pandèmia obliga a cloure els consells 
d’Infants i Adolescents de forma virtual

La pandèmia ha incremen-
tat el nombre d’aturats a la 
vila. Segons dades de finals 
del mes d’agost, a Molins 
de Rei hi havia 1.290 perso-
nes a l’atur, 257 més que a 
finals d’agost del 2019, i la 
taxa d’atur era del 10,59%. 
Per tal d’ajudar les per-
sones en atur en el feixuc 
procés de recerca de feina, 
al web de l’Ajuntament 
s’ha creat un àmbit anome-
nat “Busca feina i forma’t” 

(https://www.molinsderei.
cat/ambits/busca-feina-i-
format/) on es poden tro-
bar tots els recursos que el 
consistori posa a l’abast del 
ciutadà per buscar feina i 
formar-se, i on les empre-
ses poden publicar ofertes 
de feina.

“Busca feina i forma’t” 
conté els següents apartats: 
ClicFeina, Vols formar-te?, 
Publicació d’ofertes labo-
rals d’empreses, Ofertes de 

treball, Contacta, FAQS i 
Oferta pública d’ocupació.

Al mateix temps s’ha 
posat en marxa el ClicFeina, 
un nou servei en línia per 
donar-se d’alta als serveis 
d’una manera més àgil i 
intuïtiva. A través d’aquest 
servei, i des de qualse-
vol dispositiu amb accés 
a Internet, qui vulgui es 
podrà donar d’alta al servei 
amb usuari i contrasenya 
per tal d’assegurar la confi-
dencialitat de la informació, 
actualitzar les dades perso-
nals –es podrà afegir una 
nova experiència, un nou 
títol, canviar el CV, etc.–, 
comunicar els interessos 
formatius o inscriure’s a 
ofertes de feina i  fer-ne el 
seguiment.

Redacció

L’Ajuntament ajuda a cercar feina als aturats

Vicenç Joan Camps
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La plaça del Palau ha tor-
nat a acollir la tradicional 
ofrena floral amb motiu de 
la celebració de la Diada 
de l’Onze de Setembre. A 
diferència d’altres anys, no 
hi ha hagut ni parlaments 
de les autoritats ni ballada 
de sardanes i les entitats 
que hi han volgut partici-
par ho han fet respectant 
totes les mesures sanitàries 
i de seguretat, i seguint els 
horaris prèviament preesta-
blerts per fer l’ofrena. 

Entre les 10 del matí 
i les 12 del migdia, i a 
intervals de quatre minuts, 
les entitats que han fet 
l’ofrena, segons l’ordre 

previst, han estat: AECC-
Catalunya contra el càn-
cer, Agrupació Folklòrica 
Molins de Rei, Assemblea 
Nacional Catalana – Molins 
de Rei per la Independència 
(ANC), Associació 
Audiovisual Molins de 
Rei Televisió, Associació 
de la Federació Obrera de 
Molins de Rei, Associació 
de Voluntaris de Protecció 
Civil, Associació Islàmica 
de Molins de Rei, Casa 
de Andalucía, Casal de la 
Dona, Centre Excursionista 
Molins de Rei, Club Futbol 
Sala Molins 99, Club 
Esportiu Molins de Rei, 
Club Gimnàs Molins de 

Rei, Club Natació Molins 
de Rei, Colla Castellera 
Matossers de Molins de 
Rei, Comissió Cavalcada de 
Reis, Esplai MIB, Foment 
Cultural i Artístic, Fòrum 
XXI-El Llaç, Esquerra 
Republicana de Catalunya 
(ERC), Joventut Catòlica-la 
Peni, Joventuts d’Esquerra 
Republicana de Catalunya 
(Jovent Republicà), Junts 
x Molins, Molins Camina-
Podem, Molins en Comú, 
Òmnium Cultural Molins de 
Rei, Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC), Penya 
Blaugrana Josep Raich, 
Teatre 15 Arcades, Unió de 
Botiguers de Molins de Rei 

(Bot-Mol) i Candidatura 
d’Unitat Popular (CUP).

Posteriorment, l’alcalde 
de la vila i els portaveus 
dels grups municipals han 
fet l’ofrena floral en nom 

del consistori del municipi.
L’acte, discret i sobri, 

ha finalitzat cantant Els 
Segadors, l’himne oficial 
de Catalunya.

Redacció

L’ofrena floral de la Diada es fa respectant 
totes les mesures sanitàries i de seguretat
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Punt Jove
Bucs d’assaig de la Federació Obrera
Els bucs d’assaig són sales totalment insonoritzades que poden ser sol·licitades per 
a assajos musicals o escènics de petit format. 

A la Federació Obrera hi ha tres bucs:
Buc 1: amb capacitat per a 5 persones i equipament bàsic d’instruments i mate-

rial tècnic
Buc 2: amb capacitat per a 2 persones i equipament bàsic d’instruments i mate-

rial tècnic
Buc 3: amb capacitat per a 2 persones i sense equipar.
Els horaris en què es poden utilitzar els bucs són de dues hores: de dilluns a 

divendres, de 17 a 19 h i de 20 a 22 h.
S’ha de pagar una taxa per poder-hi accedir; en cas de ser jove i empadronat a 

Molins de Rei, hi ha descompte. 
Per poder fer ús dels bucs d’assaig cal fer petició prèvia i seguir el protocol 

sanitari vigent de mesures contra la COVID-19.
Més informació i reserves al Punt Jove, carrer de Jacint Verdaguer, 48. Tel. 93 

668 54 52. Dilluns i dimecres, de 16 a 20 h, i dimecres, de 10 a 14 h http://pijmo-
linsderei.blogspot.com

Punt Jove

El crític de cinema, i moli-
nenc, Albert Galera ha estat 
reconegut amb el Premi 
per a Guió de Curtmetratge 
CECCAC 2020 per l’obra 
Chaplin: cap dia per-
dut. Els premis són con-
cedits pel CECCAC, el 
Centre Experimental de la 
Cinematografia i les Arts 
Audiovisuals de Catalunya. 
Aquest és el primer premi 
que guanya Galera i el pri-
mer guió cinematogràfic 
que escriu.

Galera estableix una 
connexió entre la ficció i 
la vida personal del genial 
cineasta. La frase cèlebre 
pronunciada per Chaplin 

“un dia sense un somriure, 
és un dia perdut” ha ser-
vit com a punt de partida 
d’aquest curtmetratge, que 
ens portarà fins als primers 
dies de l’splastick, l’arriba-
da de Chaplin a Hollywood 
i la creació del personatge 
de Charlot, a partir de les 
produccions de la compa-
nyia Keystone Studios. 

Segons Galera, amb 
Chaplin: cap dia perdut, 
“pretenc retre homenatge 
a una de les figures més 
icòniques de la història 
del cinema i de l’art uni-
versal, a partir de l’anàlisi 
dels seus inicis”.

Redacció

Albert Galera, guardonat pel 
guió del curtmetratge, 
Chaplin: cap dia perdut

El grup molinenc NTG està 
treballant en el seu segon 
disc, que volen publicar a 
finals d’any. Per a aquest 
nou projecte compten amb 
la producció de Jaume 
Garcia Ferrer, conegut pro-
ductor nacional.

El nou disc, que 
s’anomenarà Basado en 
Hechos Reales, consistirà 
de 10 cançons originals 
i serà publicat en tots els 
mitjans digitals. A part, es 
farà una tirada limitada de 

còpies en CD.
NTG és un grup de rock 

nascut a  Molins de Rei. Ha 
ofert diversos concerts a la 
vila i es destaquen les seves 
arrels del rock dels anys 
80 i 90. 

En aquest enllaç https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=smb8aL7HZ9Y 
es pot escoltar un avança-
ment del disc que estan pre-
parant.

Redacció

Belmonte, compositor, pro-
ductor, enginyer de mescles 
i gravació, a més de tocar 
totes les guitarres, ha vol-
gut que en aquest segon tre-
ball discogràfic, la guitarra 
elèctrica en fos la protago-
nista. “És un disc més cru 
i sense tanta producció; 
per això a la majoria de 
les cançons només hi ha 
bateria, baix i guitarra, 
excepte en algun tema, 
que també hi ha teclats”, 
afirma Belmonte. 

A The Corner hi han 
participat els músics Toni 
Mateos, bateria (Orozco, 

Alejandro Sanz); Jordi 
Vericat, baix (Jarabe de 
Palo); Javier Martín, baix 
(Ojos de Brujo), i Arecio 
Smith, pianos.

El primer treball de 
Teserac era més vocal, per-
què dels 12 temes, 9 eren 
vocals i 3 instrumentals. Hi 
van intervenir músics com 
David Simó, bateria (David 
Bisbal); Javier Martin, baix 
(Ojos de Brujo); Raquel 
Belmonte (veu principal); 
Packito “Sexmachine”, veu 
principal (Fundacion Tony 
Manero); Marian Barahona, 
veu principal (La Vella 

Dixieland); Olga Romero, 
veu principal, i Llorenç 
Peris, programació

“No és fàcil descriu-
re la musica que faig. 
Jo diria que és una 
barreja de Rock, Indie, 
Instrumental... fora dels 
circuits més comercials”, 
diu Belmonte.

A l’enllaç https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=iZhbjSg9biY es 
pot veure el vídeo anome-
nat Rage & Hope, on hi ha 
un recull dels darrers temes 
de Teserac. 

Redacció

Teserac, el projecte musical liderat 
pel molinenc Joaquín Belmonte, 
edita el seu segon disc, titulat "The Corner"

NTG prepara el seu segon disc
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Estadística parroquial 
dels mesos de juliol i agost

Durant els mesos de juliol i agost, a la parròquia de 
Sant Miquel Arcàngel de la nostra vila es van celebrar 3 
batejos, 2 matrimonis i 22 exèquies.

Juliol
Batejos

Dia 5: Júlia Buendia Costa i Pol Buendia Costa
Dia 13: Lucas de la Higuera Masvidal

Exèquies
Església de Sant Miquel

Dia 1: Roser Llopis Cervelló, de 89 anys
Dia 5: Pilar Ballobar Laflor, de 94 anys
Dia 22: Jaume Joan Cardona Jutglar, de 88 anys

Capella del Tanatori
Dia 12: Maria Rosa Casanovas Borrell, de 78 anys
Dia 14: Cristina Magdalena Seng Zipfel, de 78 anys
Dia 26: Mercedes Martínez Márquez, de 97 anys

Agost
Batejos

Dia 16: Míriam García Fernández

Matrimonis
Dia 8: Sergi Gil Barza amb Marta Romero González
Dia 21: Rodoslaw Koc amb Gisela D’Ocon Moratona

Exèquies
Església de Sant Miquel

Dia 1: Josep Farrera Ribé, de 80 anys; 
          Antoni Pujol Roca, de 87 anys
Dia 11: Pepita Pérez Comajuncosas, de 98 anys
Dia 18: Catalina García Sicília, de 94 anys
Dia 20: Montserrat Pujol Tort, de 91 anys
Dia 21. Ramon Coll Giménez, de 80 anys
Dia 28: Ivan Tobías Martínez, de 36 anys

Capella del Tanatori
Dia 4: Josep Vitoria Tutusaus, de 48 anys
Dia 8: José Haros Magora, de 91 anys
Dia 17: Loli Soto Pérez, de 62 anys
Dia 19: Laura Barberà Puig, de 54 anys
Dia 21: Balbina Martí Miret, de 86 anys
Dia 23: Jacinta Hidalgo Vico, de 82 anys
Dia 24: Isabel García Macario, de 78 anys
Dia 28: Miguel Rodríguez Santiago, de 80 anys
Dia 30: Joan Mercier Nin, de 85 anys

Secció elaborada per Josep Artés i Martí

El sorteig de l’Euromillones 
ha tornat a portar la sort 
a Molins de Rei. En con-
cret, una butlleta validada 
a l’Estanc Molins (punt 
de venda número 15.780), 
situat en el número 41 de 
l’avinguda de Barcelona, 
ha obtingut un premi de 
30.597,11 euros en ser una 
de les quatre butlletes pre-
miades de Tercera Categoria 
(5+0 encerts) del sorteig de 
l’Euromillones del passat 8 

de setembre.
Aquest és el segon premi 

que dona l’establiment 
aquest 2020. En concret, en 
el sorteig del 17 de gener 
de la Primitiva, una butlleta 
segellada en aquest mateix 
establiment va encertar cinc 
números més el comple-
mentari. A l’afortunat li va 
correspondre un premi de 
36.783,32 euros. 

Redacció

El barri del Centre Vila 
compta, des del passat 30 
de juliol, amb una nova 
associació veïnal gràcies a 
l’impuls d’un grup de per-
sones que portaven mesos 
treballant amb aquesta idea, 
però el confinament n’havia 
alentit la creació.

L’Associació de Veïnes 
i Veïns Centre Vila pretén, 
segons es diu en un comu-
nicat de premsa, “cobrir 
una necessitat evident de 
ser un canal de comunica-
ció directe amb l’Ajunta-
ment de Molins de Rei en 
les seves reivindicacions i 
les propostes que els veïns 
del Centre Vila desitgin 
plantejar-li”.

La Junta Directiva està 
presidida per Carlos López 
Pujol; Ana Vicente Abella 
n’és la vicepresidenta; 
Manuel Julià Macias, el 
secretari, i Narcís Aracil 
Piquer, el tresorer, mentre 
que actuen com a vocals 
Fina Cabestany Edo, Josep 
Maria Murgades Rubí, 
Esteve Raventós Ortells, 
José Antonio Sánchez Roca 
i Isabel Bargalló Sánchez. 
Segons manifesta l’actual 
Junta, “serem una nova eina 
de cooperació amb l’Ajun-
tament i no de confron-
tació. Tenim molts temes 
a tractar i sempre estarem 
disposats a transmetre totes 
les inquietuds dels nostres 
veïns quant a seguretat i 
convivència, habitatges, 
lloguers, comerç, desno-
naments, residència de la 
tercera edat i cura de les 
persones grans, tributació, 
salubritat, urbanisme, parcs 
i jardins, emissions radio-
elèctriques, ecologia, con-

taminació, fires, activitats 
de carrer, cultura i oci, així 
com tots aquells temes que 
incideixin en la qualitat de 
vida de les veïnes i els veïns 
del centre de la vila”.

L’Associació també està 
integrada per membres de 
plataformes ciutadanes, 
com STOP Tributs AMB o 
la de l’avinguda Barcelona-
València, i per comerciants 
del centre de la vila, “preo-
cupats per la situació actual 
de crisi i inseguretat ciu-
tadana a qui l’Associació 
també donarà suport en les 
seves reivindicacions i en el 
seu nou ressorgiment com 

a eix comercial en el centre 
de la vila”. 

La nova Associació asse-
gura que és apolítica i que 
els seus estatuts “recullen” 
la condició de “romandre 
al marge de l’activitat polí-
tica dels grups polítics del 
poble”.

L’actual seu de l’entitat 
està a la Federació Obrera, 
però ja han fet les opor-
tunes peticions per poder 
ocupar una de les depen-
dències que s’habilitaran en 
els baixos de l’edifici de 
l’antiga fàbrica de Ferrer i 
Mora.

Redacció

Molins de Rei comp-
ta amb un nou servei 
d’acompanyament psicolò-
gic per a fills de dones vícti-
mes de violència masclista. 
L’accés al servei, que s’ha 
posat en marxa aquest mes 
de setembre, es fa a través 
del Servei d’Informació i 
Atenció a la Dona (SIAD).

El SIAD té com a fina-
litat donar resposta a les 
demandes d’informació i 
atenció de les dones, poten-
ciar els seus processos 
d’autonomia  i contribuir 
a la superació de totes les 

situacions de desigualtat de 
gènere. 

Els serveis que ofereix el 
SIAD són: 

-Servei d’assessorament 
jurídic: consell legal sobre 
els drets de les dones en 
relació amb el dret de famí-
lia, maltractaments, con-
flictes per propietats, drets 
laborals, conflictes penals, 
assetjament sexual, mater-
nitat, matrimoni, parelles 
de fet, etc.

-Servei d’acompanya-
ment psicològic: atenció 
personalitzada a les dones 

amb necessitats d’acom-
panyament psicològic per 
diferents casuístiques, 
especialment per a dones 
en situació de violència

-Informació i orientació 
a les dones que, per raons 
de gènere, presenten una 
situació de desigualtat

-Informació i suport a 
les persones, entitats i pro-
fessionals que treballen o 
volen treballar a favor de la 
igualtat.

Redacció

Una butlleta d’Euromillones 
validada a Molins de Rei obté un 
premi de més de 30.000 euros

Es crea l’Associació de Veïnes i 
Veïns Centre Vila de Molins de Rei

La vila compta amb un servei 
d’acompanyament psicològic per a fills 
de dones víctimes de violència masclista
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L’escriptora molinenca Eva 
Moreno Bosch ha guanyat 
la sisena edició del Premi 
Guillem de Belibasta, un 
certamen literari convocat 
per la petita població de 
Tragó de Segre (Alt Urgell). 
El lliurament del premi es 
va fer el passat 6 d’agost en 
el marc de la Festa Major 
d’aquest municipi.

El relat guanyador 
s’anomena “Trèvol Atzur” 
i ha estat escollit entre les 
122 obres presentades en 
aquesta edició. L’escrit, 
premiat amb 1.500 euros, 
forma part del llibre Trèvol 
Atzur i altres narracions, en 
el qual, a banda de l’obra 
de l’escriptora molinenca, 
també es recullen cinc tre-
balls finalistes més del cer-
tamen. 

Redacció 

Eva Moreno Bosch guanya el VI 
Premi Guillem de Belibasta

En commemoració del 
200 aniversari de la inau-
guració del canal de la 
Infanta (1819), el Centre 
d’Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat ha editat el 
llibre Descobrir el Canal 
de la Infanta. Set itinera-
ris per la seva xarxa, una 
agradable obra introduïda 
per la historiadora molinen-
ca Gemma Tribó i Traveria 
amb la qual es pretén fer 
arribar al gran públic la rea-
litat actual d’aquesta infra-
estructura tan desconeguda 
com important per a la his-
tòria de la nostra comarca.

Editat en forma de pràcti-
ca guia de viatges, en aques-
ta obra es proposen al lector 
set rutes per la xarxa de reg 
del canal de la Infanta que, 
abastables a peu i transport 
públic, ensenyen els punts 
més interessants i recòn-

dits de la seva traça. Una 
traça que, desapareguda de 
la nostra vista en molta part 
del seu trajecte, però encara 
ben viva en d’altres, ens 
parla de la transcendental 
relació del Baix Llobregat 
amb el riu i com aprofitar-lo 
ha permès el seu desenvolu-
pament històric i humà.

Així les coses, iniciant el 
recorregut a Martorell i aca-
bant a les portes del cemen-
tiri de Montjuïc a Barcelona, 
diversos autors lligats 
d’una manera o una altra 
al canal de la Infanta des 
dels seus respectius muni-
cipis (Roger Lloret, Clara 
Bargalló, Esther Hachuel, 
Joan Bonich, Ignasi Doñate 
i Ireneu Castillo, coordi-
nats per Javier Morata) ens 
conviden a passejar entre 
els camps i la gran urbs tot 
descobrint els senyals que 
ha deixat aquesta infraes-
tructura hidràulica.

Pertanyent a la Col·lecció 
“Camins de l’Aigua” –del 
qual n’és el número 3– i 
patrocinat per Aigües Ter-
Llobregat, Descobrir el 
Canal de la Infanta. Set 
itineraris per la seva xarxa 
apareix com a resposta a 
la creixent inquietud de la 
societat envers la qualitat de 
l’aigua, del medi ambient i 
la conservació del nostre 
patrimoni històric.

Ireneu Castillo

Després d’aquests mesos en 
que l’activitat tant cultural 
com econòmica, social o 
educativa ha estat afecta-
da per les conseqüències 
derivades del COVID-19, 
la Biblioteca el Molí ha 
tornat a obrir en l’horari 
habitual i a oferir a les per-
sones la gran majoria dels 
seus serveis. 

En aquest sentit, 
l’Ajuntament de Molins de 
Rei ha adoptat les màxi-
mes mesures de seguretat 
i higiene indicades per les 
autoritats sanitàries compe-
tents per qualsevol edifici 
amb presència de públic, 
amb l’objectiu de fer de la 
Biblioteca el Molí un espai 
segur on poder continuar 
gaudint de la lectura, la cul-
tura i el coneixement amb 
garanties.

Actualment, podeu acce-
dir a tots els espais comuns 
de la Biblioteca i fer ús dels 
diferents serveis tenint en 
compte que, donades les 
restriccions d’aforaments, i 
les mesures preventives de 
la COVID-19, els punts  de 
lectura s’han de reservar al 
taulell amb el carnet de la 
biblioteca;

Pel que fa a les activi-
tats, tot i que anirem fent 
propostes en format virtual, 
aquest mes de setembre ja 
s’ha pogut tornar a gau-
dir de forma presencial 
de l’hora del conte per a 
infants i menuts, els labo-
ratoris,  els tallers, els clubs 
de lectura tant infantils com 
juvenils i d’adults, les ter-
túlies literàries i d’assaig, 
el cinefòrum, el grup de 
conversa en anglès patroci-

nat per l’Acadèmia Òxford 
Idiomes,...

Per a participar en qual-
sevol de les activitats pro-
gramades, ara sempre cal 
fer inscripció prèvia per 
telèfon, de forma presen-
cial o a través del formulari 
d’inscripció que trobareu a 
la pàgina web.

Si voleu més informació, 
poseu-vos en contacte amb 
nosaltres a través del correu 
electrònic b.molins.m@
diba.cat o trucant al telèfon 
936 801 681. Recordeu que 
també podreu trobar tota la 
informació i novetats refe-
rents a les activitats orga-
nitzades per la Biblioteca el 
Molí al web www.bibliote-
caelmoli.cat, a la Biblioteca 
Virtual de la XBM o al 
twitter @bibliomolins.

Biblioteca El Molí

La Biblioteca El Molí torna a 
organitzar activitats presencials

Un nou llibre permet resseguir i 
redescobrir el Canal de la Infanta
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L’equip de resistència 
Kawasaki Català Aclam no 
ha pogut participar aquest 
any en cap de les proves on 
tenia previst fer-ho a l’inici 
de la temporada a causa de 
la situació de pandèmia que 
ens afecta.

Quan a primers d’any 
l’Eduard Català començava 
a treballar en la nova moto 
del 2020, poc s’imaginava 
que no la podria fer córrer 
en cap de les dues curses 
on tenia previst fer-ho: les 
24 Hores de Catalunya, a 
Montmeló, i el Bol d’Or, 
al circuit francès de Paul 
Ricard. En aquestes dues 
mateixes curses és on ja 
van participar el 2019.

La primera de les proves 
s’havia de disputar, com 
cada any, a primers de juli-
ol, però ja al mes d’abril, 
el Circuit de Barcelona-
Catalunya va comunicar que 
la suspenia pel coronavirus, 
tal com ja havia fet amb la 
resta de curses programa-
des aquesta temporada. Tot 
i que algunes s’han pogut 
fer més tard a porta tancada 
i sense públic, les 24 Hores 
quedaven cancel·lades defi-

nitivament i deixaven la 
formació de Molins de Rei 
sense poder disputar la seva 
prova estrella en la qual 
un cop més tenia serioses 
possibilitats de fer un bon 
paper i pujar a dalt de tot 
del podi, ja que sortien com 
sempre com a favorits.

El Bol d’Or, prova 
mítica també de 24 hores 
de durada que pertany al 
calendari oficial del campi-
onat del món de resistència, 
sí que s’havia de disputar al 
setembre, però les autori-
tats regionals franceses van 
decidir, fa uns dies, suspen-
dre també aquesta cursa. 
El darrer cap de setmana 
d’agost sí que es van dispu-

tar les 24 Hores de Le Mans 
també en territori francès, 
però al pertànyer a regi-
ons diferents no van que-
dar afectades de la mateixa 
manera.

Això deixava l’equip 
Kawasaki Català Aclam 
sense poder córrer cap de 
les dues curses previstes, 
tot i tenir la moto a punt, 
haver fet entrenaments tant 
al circuit de Montmeló com 
al traçat francès, tenir tota 
la infraestructura preparada 
i haver fet una forta inversió 
econòmica que finalment 
no s’ha pogut transmetre a 
la pista, tal com era la seva 
intenció.

Toni Ramoneda

Els germans Josep i Roger 
Colomina, de l’equip One 
To One Molins de Rei, van 
participar a la Colina Triste, 
la primera prova de ciclis-
me de muntanya (MTB) de 
categoria UCI que es podia 
disputar després del confi-
nament. La cursa es va fer 
del 6 al 9 d’agost a Soria i 
hi van participar 106 equips 
en les diferents categories. 

Després de quatre eta-
pes de bogeria, lluitant 
braç a braç amb els millors 
ciclistes espanyols de 
l’especialitat, els germans 
Colomina van acabar la 
competició amb un temps 
de 14 hores, 11 minuts i 37 
segons, i van aconseguir el 
vintè lloc de la General i, a 
la seva categoria, l’Elit.

Aquest any, l’equip One 
To One, amb els germans 
Colomina, volia participar 

en curses internacionals de 
MTB, però la COVID-19 
ho ha impedit. Veient el seu 
nivell i els bons resultats 
assolits, de ben segur que 

la propera temporada faran 
el salt a la competició inter-
nacional.

Redacció

Abans d’explicar-vos com 
hem conviscut fins al 
moment amb la pandèmia 
actual, permeteu-nos donar 
el nostre agraïment al per-
sonal sanitari, policial, de 
transport, de comunica-
ció, docent i sobretot a les 
famílies, que hem hagut de 
reinventar-nos per fer el dia 
a dia més “normal” als nos-
tres fills i filles. 

Com tots, quan les auto-
ritats van decidir l’aïlla-
ment, ens ho vèiem venir. 
El que no ens imaginàvem 
és que seria tan llarg en el 
temps. Des de l’inici, el 
Club de Judo Molins de Rei 
va prendre dues decisions: 
no cobrar cap quota fins que 
es tornés als entrenaments i 
començar a fer classes on-
line gratuïtes per a tothom 
en tres grups, dos dies a la 
setmana. Durant unes set-
manes vàrem proposar als 
alumnes uns reptes i també 
es va escollir un alumne/a de 
cada grup cada setmana per 
fer-li una entrevista i que 
es donés a conèixer. Es va 
mantenir aquesta feina fins 
que es va passar a la fase 
de la represa. L’objectiu era 
ajudar les famílies a passar 
una estona diferent durant 
el confinament i a no perdre 
el contacte amb els alumnes 
i entre els alumnes. 

L’evolució de les fases 

ens va permetre tornar als 
entrenaments, sempre amb 
les mesures de seguretat i 
higiene indicades per les 
autoritats: al principi, sense 
contacte, fins a l’aparició 
dels grups estables, cosa que 
vam fer amb molt de seny. 
La Federació Internacional 
de Judo i la Reial Federació 
Espanyola de Judo i DA van 
redactar uns protocols per a 
la tornada a l’entrenament 
i nosaltres vam redactar el 
nostre protocol d’activitats 
on s’indiquen les mesures 
de seguretat i higiene que 
prenem abans, durant i des-
prés dels entrenaments. 

Es pot fer judo sense 
contacte? Doncs, sí. Primer 
vàrem donar més temps a 
tornar a recuperar la forma 
física i després es van anar 
introduint activitats de per-
feccionament tècnic tant de 
judo de terra com de judo 
dret. Actualment treballem 
amb grups estables i sempre 
respectant totes les mesures 
de seguretat marcades per 
les autoritats. 

Volem agrair a les famí-
lies que formen part del 
nostre Club el suport que 
hem rebut des del primer 
moment. Sense vosaltres, 
res seria possible.

Daniel Pavón, 
director tècnic del  Club 

Judo Molins de Rei

Temporada en blanc 
per al Català Racing

Els germans Colomina, de l’equip ciclista One 
To One, obtenen el vintè lloc a la Colina Triste

El Club de Judo reprèn 
l’activitat respectant totes 
les mesures de seguretat

Cedida Club Judo MdR

Cedida Català Racing

Cedida One To One
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Després d’una carrera 
plena d’èxits esportius, el 
waterpolista molinenc Èric 
Marsal Martí torna a casa. 
Considerat un dels millors 
jugadors de waterpolo que 
ha donat la vila, Marsal 
jugarà la propera tempora-
da al Club Natació Molins 
de Rei Sintagmia i formarà 
també part del cos tècnic de 
la secció.

Format a les categories 
inferiors del club, Marsal 
ha jugat en clubs com el 
Barcelona, el Canoe i el 
Sabadell, i fins i tot ha com-
petit en la lliga australia-
na.  Ha estat també diverses 
vegades internacional amb 
la Selecció Espanyola abso-
luta i júnior.

Redacció

El waterpolista Èric Marsal 
tornarà a jugar amb el Club 
Natació Molins de Rei

Després de mesos sense 
poder entrenar i amb mol-
tes de les proves suspe-
ses per la pandèmia, els 
nedadors màsters del Club 
Natació Molins de Rei van 
poder fer algunes compe-
ticions, molt poques però 
si ho comparem amb una 
temporada normal. Això no 
obstant, en les proves en 
què han participat han asso-
lit bons resultats. Destaca 
l’actuació de Joan Xambó, 
que ha aconseguit la segona 
posició final de la categoria 
M50 a la Copa Swim no 
Limits, que consta de tres 
proves.

La primera d’elles es va 
disputar el passat 1 d’agost 
a la localitat de Port de la 
Selva. Amb un recorregut 
de 5 km, i amb una mar 
bastant dolenta, va acon-
seguir la segona posició de 
la categoria M50 amb un 
temps d’1 hora i 14 minuts.

El 22 d’agost, Xambó 
obtenia la tercera posició a 
la segona prova disputada 
en aigües de la localitat 
de Colera (Alt Empordà). 
La competició, de 5.500 
metres, va haver de modi-
ficar el recorregut inicial a 
causa de la forta tramun-
tana que bufava a la zona, 
de manera que els nedadors 
van haver de fer dues vol-
tes en un circuit habilitat 
a la platja de Garbet. Joan 
Xambó va fer un temps d’1 
hora i 6 minuts. 

La darrera prova de la 

Copa es va disputar el 29 
d’agost a la població de 
Portbou. De nou, el mal 
temps i la mar picada van 
fer que la competició es 
disputés en un circuit de 
dos quilòmetres al qual els 
participants hi van haver de 
fer dues voltes. El nedador 
molinenc va acabar tercer 
de la seva categoria, la de 
més grans de 50 anys.

Bons resultats per a Pere 
Vendrell i Jordi Sanchis

El nedador molinenc 
Pere Vendrell va quedar en 
primera posició de la cate-
goria M50 a la Copa Athlon 

celebrada el 12 de juliol 
a Port de la Selva. Va fer 
un temps de 46 minuts 45 
segons per a un recorregut 
de 3.000 metres.

El dia 1 d’agost, el neda-
dor màster Jordi Sanchis va 
quedar en tercera posició 
en la categoria M40 de la 
Ultraebre Swim Marathon. 
Es tracta d’una prova de 
30.830 metres celebrada al 
riu Ebre que el nedador del 
Club Natació Molins de Rei 
va cobrir amb un temps de 
5 hores 15 minuts.

Redacció

Joan Xambó aconsegueix la segona 
posició a la Copa Swim no Limits

Joan Xambó Pere Vendrell

El nedador molinenc Josep 
Maria Pardo ha guanyat la 
Copa Swim Costa Brava 
Half d’aigües obertes en la 
categoria de més grans de 
60 anys. La Copa, que es 
va disputar el mes d’agost, 
constava de tres proves. 

La primera d’elles es va 
disputar a Port de la Selva 
l’1 d’agost. Pardo va com-
petir a la distància de 2,5 
km i va fer un temps de 44 
minuts 9 segons, cosa que li 
va permetre quedar primer 
de la seva categoria i disse-
tè de la general. 

La segona prova es va 
fer el 22 d’agost a Colera i, 
amb un recorregut modifi-
cat pel mal temps, el neda-
dor molinenc va cobrir la 
distància establerta amb 
un temps de 34 minuts 24 
segons, de manera que va 

quedar el 13è de la general 
i, de nou, el primer dels 
més grans de 60 anys. 

La darrera competi-
ció de la Copa Swim no 
Limits es va disputar el 29 
d’agost a Portbou en un 
recorregut que també es va 
haver de modificar per les 
males condicions de la mar. 
Pardo va fer un temps de 33 
minuts 3 segons i va ser 19è 

de la general i primer de la 
seva categoria.

Redacció  

Josep Maria Pardo guanya la Copa Swim Costa 
Brava Half en la categoria de més grans de 60 anys

Cedida Club Natació
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Enguany, i després de molts 
i molts anys d’espera, el 
Club Gimnàs Molins de 
Rei estrenava per fi les 
seves noves instal·lacions 
a la Zona Esportiva Ricard 
Ginebreda i semblava que 
tot garantia una temporada 
exitosa per al Club, però, 
malauradament, el pas-
sat 31 de juliol, i després 
del tancament total de les 
instal·lacions des del pas-
sat mes d’abril a causa de 
la pandèmia provocada per 
la COVID-19, es donava 
per finalitzada la temporada 
2019-2020 sense entrena-
ments ni competicions. 

Aquesta temporada, el 
Club només ha pogut parti-
cipar en alguna competició 
amistosa i en la Primera 
Fase de la Copa Catalana, 
que és la competició clas-
sificatòria per al Campionat 
d’Espanya de Gimnàstica 
Artística. La resta de les 
fases van quedar anul·lades 
o aplaçades a la temporada 
vinent. 

Tot i la clausura de les 
instal·lacions, l’equip tècnic 
va treballar per organitzar-
se i adaptar-se a la situació, 
i  trobar la manera de seguir 
amb els entrenaments a dis-
tància i no presencials per 
tal de mantenir al màxim la 
forma física de les gimnas-
tes, ja que en aquest esport 
és la base de tot. Gràcies 
a la constància, a l’esforç 
i a la responsabilitat de les 
gimnastes envers aquests 
entrenaments en línia, no tot 
es va perdre i no ha estat tan 
dura la represa dels entrena-
ments a les instal·lacions un 
cop les fases de desescalada 
la van permetre. 

A mitjan juny es van 
poder reprendre els entre-
naments amb les gimnastes 
de competició, seguint de 
manera estricta els proto-
cols d’higiene i de distàn-
cia de seguretat marcats 
pels òrgans oficials i el 
Departament de Salut. 

A finals de juny també 
es va fer el Casal d’Estiu. 
El cos tècnic assegura haver 
vist una gran consciència 
i respecte per part de les 
participants envers la situa-
ció i les normes marcades a 
seguir per vetllar per la via-
bilitat de l’activitat, i així 
el Casal i els entrenaments 
d’estiu van esdevenir tot 
un èxit.  

El passat 24 d’agost, 
després d’unes merescudes 
vacances, les gimnastes de 
competició reprenien de 
nou els entrenaments per 
tal de preparar-se i fer front 
a un calendari atapeït, ja 
que afronten totes les com-
peticions aplaçades de la 
temporada 2019-2020 i les 
de la nova temporada 2020-
2021.

Amb vista a la nova 
temporada, seguint sempre 
les restriccions sanitàries i 
la normativa del moment a 
causa de la situació de la 
COVID-19, a principis de 
setembre el Club Gimnàs 
Molins de Rei ha comen-
çat la nova temporada a 
la Zona Esportiva Ricard 
Ginebreda per a totes les 
categories i gimnastes que 
en formen part i s’ha obert 
la fase d’inscripcions per a 
noves gimnastes. 

Club Gimnàs 
Molins de Rei

El Club Gimnàs 
afronta una nova 
temporada marcada 
per la pandèmia

El tret de sortida de la tem-
porada 2019/2020 comença-
va amb bones expectatives, 
ja que es mantenia la doble 
línia en totes les categories 
i se celebrava la commemo-
ració del 20è aniversari del 
club. Jugadores, equip tèc-
nic i la Junta Directiva, amb 
la col·laboració de pares i 
un representant de l’equip 
masculí en els inicis del 
club, ens congratulàrem en 
un acte al Poliesportiu amb 
la presència de l’alcalde de 
Molins de Rei, Xavi Paz.

La irrupció de la COVID-
19 va interrompre entrena-
ments i tota l’activitat espor-
tiva, tant del vòlei com de 
totes les entitats esportives 
de la vila i de Catalunya. 
La Junta va prendre dues 
decisions que havien de 
notar-se en l’economia del 
club: no cobrar les quo-
tes a les famílies i, per als 
entrenadors, acollir-se als 
ERTO que l’Estat va habi-
litar per pal·liar situacions 
dramàtiques en les eco-
nomies domèstiques. Una 
de les conseqüències més 
notòries que es va haver 
de prendre va ser la renún-
cia a la plaça de Nacional 
per part del primer equip. 
Va ser una decisió llarga-
ment rumiada, consensuada 
amb les noies de l’equip i 
amb el coordinador tècnic, 
perquè, a més a més dels 
motius econòmics, la posi-

ció en què l’equip va que-
dar ens abocava a la pèrdua 
de la categoria. Per tant, 
els mèrits esportius van ser 
la principal raó del des-
cens, tot i que la Federación 
Española de Voleibol deci-
dís no baixar cap equip de 
categoria. Per estar en una 
categoria cal poder compe-
tir-hi, però la situació actual 
no ho ha permès.

Malgrat que l’activitat 
esportiva va quedar atura-
da, la de la Junta no ha 
deixat de funcionar. Tot just 
encetat el 2020 vam incor-
porar un nou coordinador, 
el Gervasio Stoppiello, per-
sona molt experimentada 
en el món del voleibol que 
gaudeix d’una gran reputa-
ció en l’àmbit català, té una 
àmplia experiència en força 
clubs de Catalunya i porta-
va un nou projecte esportiu 
molt engrescador.

Per donar impuls a 
aquesta nova etapa s’ha 
renovat la imatge del Club 
amb un nou logo, nous 
equipaments i s’ha enge-
gat un projecte de gestió 
en qualitat que es preveu 
que estigui acabat durant 
aquesta temporada que 
encetem, la 2020/2021. El 
Club Vòlei Molins vol ser 
referent en valors esportius 
i desplegar metodologies i 
objectius que permetin aju-
dar a millorar el desenvo-
lupament i la pràctica del 

voleibol, però també que 
la formació esportiva vagi 
de la mà de la formació de 
persones.

Hem estat presents en 
algunes escoles de Molins 
de Rei en els mesos 
d’octubre i novembre, com 
també volíem estar-ho a 
l’abril, però no va poder ser. 
Per aquesta nova tempora-
da, hi ha previst engegar el 
projecte del Vòlei Escolar, 
que esperem que puguem 
dur a terme si es donen les 
condicions sanitàries.

Tot i estar pendent del 
nostre futur, condicionat 
per la situació derivada de 
la pandèmia, el Club Vòlei 
Molins adopta totes les 
mesures de seguretat pre-
ventives i es mostra total-
ment proactiu en aquesta 
nova realitat. Per això ha 
definit i elaborat protocols 
d’actuació propis basats en 
la informació que aporten 
les diferents autoritats, tant 
institucionals com sani-
tàries.

Volem ser el Vòlei de la 
vila, volem que les nostres 
jugadores portin l’escut del 
club amb orgull i agraï-
ment, perquè la fortalesa i 
la humilitat són valors que 
segur que ens han de fer 
créixer. 

Dona tres tocs a la vida. 
Voleibolitza’t!!

Club Vòlei Molins

La pandèmia obliga l’equip Sènior 
del Club Vòlei Molins a renunciar 
a la competició nacional

El molinenc Marc Garcia, del Club Escacs Molins 
de Rei, s’ha proclamat subcampió de Catalunya, 
categoria sub18, i cinquè de la categoria sub20 
en el Campionat disputat a Salou del 5 al 10 de 
setembre.

Després de vuit rondes de competició, 
l’escaquista molinenc va acabar amb una puntuació 
de 5,5 i va fer taules a la darrera partida amb el 
guanyador absolut del Campionat, Víctor Álvarez, 
del Foment Martinenc.

Redacció

Marc Garcia aconsegueix el Subcampionat 
de Catalunya d’Escacs sub18

Cedida Club Gimnàs MdR
Cedida Club Vòlei Molins
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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 565 De totes les respos-
tes rebudes a la redac-
ció ha estat escollida a 
l’atzar la de Nil Viñets 
Fernàndez. El guanya-
dor del concurs pot pas-
sar a recollir el premi 
directament per Llibreria 
Papereria Amèlia, pre-
sentant el DNI o qual-
sevol document acredi-
tatiu.






