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Ens trobem immersos novament (si és que es pot dir que hem deixat mai 
d’estar-hi) en l’atmosfera angoixosa i desconcertant provocada per aquesta 
pandèmia corrosiva que, des de fa ja més de set mesos, ha vingut a per-

torbar les nostres vides i que, a l’espera d’una vacuna efectiva, sembla que no hi 
ha indicis que ens vulgui abandonar. L’ensulsiada, en l’àmbit sanitari, educatiu, 
econòmic i social és de proporcions descomunals i d’abast mundial. D’altra banda, 
en determinades ocasions i àmbits, està incidint de forma preocupant sobre el res-
pecte dels drets fonamentals de les persones. En aquestes circumstàncies, trobar 
l’equilibri entre l’exigència de transparència i d’informació i la sobrecàrrega de 
dades, xifres i percentatges que ens proporcionen constantment tots els mitjans és 
una tasca realment complicada i ens porta a un estat de permanent desassossec, 
agreujat pels sovintejats canvis en les mesures que les autoritats ens dicten i que, 
en alguns casos poden semblar fins i tot contradictòries. El més lamentable de tot 
plegat són les vides humanes que el coronavirus, de forma directa o indirecta s’ha 
endut definitivament.

Naturalment, la nostra vila no ha estat cap excepció de la tònica general. El 
món educatiu, el col·lectiu sanitari, l’entramat comercial, les relacions socials..., 
han sofert el brutal impacte de la pandèmia. I, malauradament, també hem hagut 
de lamentar la pèrdua d’uns quants conciutadans. Tots mereixen el nostre record i 
les seves famílies i amics el testimoni del nostre condol. Alguns, però, per la seva 
significació pública, han estat objecte d’un reconeixement manifest, que s’hauria 
produït igualment en qualsevol altre moment no mediatitzat per aquest flagell que 
ens toca viure. És el cas d’en Vicenç Fernández i d’en Sento Masià, dels quals ens 
vam fer ressò en un número anterior i ho tornem a fer en aquest, donant compte 
dels actes que se’ls han dedicat, alguns dels quals, per cert, les darreres mesures 
aprovades, van obligar a suspendre.

La pandèmia, encara

Fòrum XXI-El Llaç ha participat en la 
Mostra d’Antològica, “Sentografies” on en 86 
establiments comercials, entitats i equipaments 

de la vila s’ha pogut veure exposada l’obra d’en 
Sento Masià

Aquest espai del barri del Canal, situat entre els locals 
de l'Associació de Veïns i el del Centre Cívic, podria 

anomenar-se plaça de Vicenç Fernández.

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

EL LLAÇ és independent i la 
seva línia d’opinió es troba 
expressada en els editorials.
La redacció no comparteix 

necessàriament el contingut dels 
articles que van signats.

director
Josep Ferrer

consell de redacció
Jordi Turró, Pere Rodon,  
Jaume Romeu, Romà Català 

redactors 
Francesc Santolària,  
Àngel Beumala, Silvia Guillén

col·laboradors
Josep Lluís Revenga, Francesc 
Lucas, Vicenç Joan Camps, 
Punt Jove, Biblioteca El Molí

fotògrafs col·laboradors
Guillem Urbà, Francesc Lucas

publicitat
Psicogràfics 93 668 36 55
elllac@psicografics.com

correu electrònic
elllac@telefonica.net

redacció
Carrer Major, 101
08750 Molins de Rei 
tel. 93 680 09 09

pre - impressió
PSICOGRÀFICS
Santiago Rusiñol 4, local 8

Dip. legal: B. 617-60.

edita 
Fòrum XXI, associació cultural

Fotografies portada: 
Toni Moreno i Vicenç Joan Camps  



4
núm. 567 octubre-novembre 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

La crisi sanitària en què ens 
trobem per la pandèmia de 
coronavirus va marcar l’ofrena 
floral a Rafael Casanova a la 
plaça del Palau. Des d’ERC 
Molins de Rei estem total-
ment d’acord que calia adap-
tar aquest tradicional acte a 
les mesures de prevenció i 
seguretat, tal com es va fer en 
tot el territori català. 

Tot i això, a ERC Molins 
de Rei considerem que una 
Diada atípica com ha estat la 
d’aquest any no ha de suposar 
una celebració com la que 

Volem donar les gràcies a tota 
la gent que ens ha vingut a 
donar suport i ha participat en 
els tallers organitzats durant 
el cap de setmana de Festa 
Major. Esperem que hagueu 
gaudit d’aquesta Festa Major 
atípica.

Volem denunciar públi-
cament el tracte “desigual” 
que té l’Ajuntament amb les 
diferents entitats de la vila. 
Aquest any no hem fet corre-
foc, però hem vist com s’han 
fet actes de foc i cercaviles 

En el pregó de la nostra Festa 
Major, explicava que enguany 
havíem decidit dur a terme 
la Festa Major Sant Miquel 
2020, perquè confiàvem i 
creiem en tots els molinencs 
i totes les molinenques, i en 
la seva actuació responsable 
complint les mesures de segu-
retat davant la pandèmia. 

Ara, tot just una setmana 
després que la Festa Major 
hagi acabat, escric aques-
tes ratlles per donar-vos les 
gràcies. Gràcies perquè hem 
demostrat que tots som ciu-
tadans i ciutadanes exemplars 
davant del repte d’una Festa 
Major en plena pandèmia. 

Dotze dies de festa, més 
de cinquanta activitats, 4.000 
sol·licituds per participar als 
actes, i amb la majoria de 
vilatans i vilatanes  demos-
trant, com deia, responsabi-
litat, compromís i solidari-
tat; i sobretot, deixeu-m’ho 
destacar, una gran capacitat 
d’adaptació a la nova realitat 
i a les incerteses presents i 
futures. 

Plegats hem demostrat que 
la cultura és i ha de ser segu-
ra.

L’esforç que hem fet con-
juntament Administració, 
entitats i ciutadania ha tin-
gut la seva recompensa. Han 
estat dies d’enyorança,  hem 
trobat a faltar el correfoc del 
divendres amb el Diables, els 
Dimonis, el Cuc i l’Entxus-
cat; la sortida del Camell del 
dissabte; la nostra diada cas-
tellera; la tradicional Cursa de 
Sant Miquel i la bicicletada; 
les puntaires i els escacs... En 
definitiva, hem enyorat molts 
moments tradicionals de la 
nostra Festa Major i sobretot 
hem enyorat poder anar als 
actes, ballar, el contacte amb 
els amics... Les restriccions i 

vam tenir: trista, deslluïda i 
que fins i tot provocava la 
sensació d’un evident desin-
terès per part dels partits que 
governen l’Ajuntament davant 
una celebració tan important 
com és la Diada Nacional de 
Catalunya. 

Lamentem sobretot deter-
minats aspectes que consi-
derem que no es van plani-
ficar tal com hauria calgut, 
moments que volem concretar 
i especificar. Per això pensem 
que: 

-Les entitats i associacions 
que van fer la seva ofrena 
per torns haurien d’haver estat 
anunciades per megafonia, 
cosa que els hauria fet sentir 
més partícips de la jornada. 

-L’absència de música va 
deslluir encara més l’acte. 
Podem entendre que per pre-
caució enguany no es comptés 
amb la cobla per amenitzar la 
celebració, però això no justi-
fica que no hi pogués haver un 
acompanyament musical per 
megafonia. 

-L’ofrena va acabar amb el 
cant d’Els Segadors, però això 
també va quedar deslluït; tot i 
que s’havia informat de com 
seria el final, el fet de no avi-
sar, per la manca de megafo-
nia, de l’inici de l’himne naci-
onal de Catalunya va generar 
confusió. 

-El silenci de l’alcalde de 
Molins de Rei, Xavier Paz, 
en tot moment. L’absència 
del discurs que habitualment 
posa el punt i final a l’ofrena 
a Rafael Casanova denota la 
sensació de manca d’interès 
per part dels qui governen la 
nostra ciutat. 

Des d’ERC Molins de Rei 
lamentem profundament que 
el grup de Junts per Molins 
fos partícip d’aquesta com-
memoració tan deslluïda. No 
entenem que una força polí-
tica que es postula com un 
partit que comparteix l’ob-
jectiu comú d’altres forces, 
com és la independència de 
Catalunya, fos còmplice d’un 

els protocols de la COVID-19 
ens ho han impedit. Però bé, 
amb esperança i ganes, espe-
rem que l’any vinent tornem 
amb més força que mai i no 
dubteu que, com sempre, des 
de l’Ajuntament de Molins 
de Rei apostarem fort i amb 
convicció per la cultura i la 
Festa Major. Units, tornarem a 
omplir els carrers de la nostra 
vila de festa, disbauxa, tradi-
ció i cultura.

La intenció d’aquest equip 
de govern és clara: continuar 
apostant decididament per la 
cultura. Seguirem programant 
cultura, en tots els seus for-
mats, a la vila de Molins de 
Rei durant aquesta legislatura. 
Perquè la cultura és i ha de ser 
part de la nostra vida.

Finalment, i no em cansaré 
de repetir-ho, gràcies, gràcies 
i gràcies a tots els molinencs i 
les molinenques per no fallar-
nos, per fer-nos confiar, per 
seguir les normes de protecció 
de la salut i de seguretat, però, 
sobretot, GRÀCIES per gau-
dir de la nostra Festa Major 
amb responsabilitat. 

Ainoa Garcia
Regidora de Cultura 
de l’Ajuntament de 

Molins de Rei

durant el marc de la Festa 
Major. Vam demanar permís 
per tirar els tres tradicionals 
coets i una traca el divendres 
a les 21 h, moment en què 
normalment té lloc el nostre 
correfoc. L’Ajuntament ens va 
negar aquesta petició a causa 
de la situació actual (total-
ment comprensible), però ha 
estat una sorpresa veure que la 
realitat no ha estat del tot així. 
O tots o ningú.

Som una entitat amb més 
de 30 anys d’història, una de 
les més antigues de la vila. 
Considerem que no hem estat 
tractats amb el respecte que 
ens mereixem i amb el qual 
nosaltres tractem la resta 
d’entitats del poble. 

Per finalitzar, ens agrada-
ria compartir amb vosaltres 
aquesta reflexió: en el moment 
que s’acabin els interessos i 
favoritismes, totes aquelles 
entitats que formem part de la 
vila de Molins de Rei podrem 
aportar als molinencs i moli-
nenques les tradicions, el món 
del foc i la cultura als carrers 
del nostre estimat poble.

Diables de 
Molins de Rei l’Agrupa

acte que, no per auster, es 
convertís en un acte tan trist i 
gens reivindicatiu. 

Finalment, des d’ERC 
Molins de Rei volem reiterar 
que estem plenament d’acord 
que la Diada d’enguany, arreu 
del país, i també a la nos-
tra ciutat, tingués un caire 
diferent marcat per la crisi 
sanitària de la pandèmia de 
coronavirus. La seguretat en 
una situació com la que ens 
trobem és molt important i, tot 
i la transcendència d’aques-
ta data tan assenyalada per 
a Catalunya, per damunt de 
tot ha de prevaldre la res-
ponsabilitat i les mesures de 
precaució. 

Secretaria de 
Comunicació 

d’ERC Molins 

En el Ple del passat mes de 
setembre, la CUP ens vam 
abstenir sobre el conveni 
de manteniment de les mar-
quesines de bus amb l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
(AMB) per posar sobre la 
taula unes reflexions sobre el 
control que tenim o deixem 
de tenir en la publicitat que 
apareix a les marquesines.

Des de la CUP volem fer 
una reflexió basada en la 
nostra experiència en aquest 
aspecte en concret. Quan 
l’Ajuntament de Barcelona i 
l’AMB van crear l’empresa 
Barcelona Energia, una pro-
mesa electoral del govern 
Colau, va col·locar cartells 
d’aquesta empresa a totes les 
marquesines que gestionava 
a Molins de Rei sense consul-
tar-ho amb l’Ajuntament.

Això ens va crear un cert 
desconcert, perquè Barcelona 
Energia estava llavors gene-
rant energia a partir de la 
crema de residus a la planta de 
Tersa al Besòs entre Barcelona 
i Sant Adrià, motiu pel qual 
rebutjàvem la seva activitat. 
Una activitat altament conta-
minant d’una empresa pública 
de l’Ajuntament de Barcelona 
que es feia dir verda.

Vam fer-ho saber a l’AMB 
i la seva resposta va ser que 
ells eren els titulars de les mar-
quesines i que les gestionaven 
com els semblava més con-
venient, cosa que certament 
és així vist el conveni. No 
volem donar per suposat que 
la gestió serà sempre així, ni 
que sempre ens trobarem amb 
cartells el missatge dels quals 
no compartim, però tampoc 
li volem treure importància 
i volem posar el toc d’alerta 

Gràcies, molinencs 
i molinenques

Comunicat de 
Diables de Molins 
de Rei l’Agrupa

El govern 
sociovergent 
buida de tot 
contingut 
reivindicatiu 
la Diada  

Reflexions sobre 
el conveni de 
manteniment de 
les marquesines de 
bus 

Ja hi tornem a ser. Acabaven 
de netejar la paret. Estic 
d’acord amb la denúncia, 
però no amb les formes. 
No m’agradaria compartir 
una república -i mira que 
me’n sento de republicà- 

amb gent que no té cap 
mirament en empastifar el 
paisatge urbà de la meva 
vila. A cagar a la via, no a 
les nostres façanes.

Miquel Rius

Per una república neta i respectuosa
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La brutícia al bosc

Ara que cada vegada hi ha més gent que surt a 
passejar al bosc es fa més necessari tenir cura del 
que llencem.

Quan llencem papers, per més petits que 
siguin, NO DESAPAREIXEN.

La degradació del paper és molt lenta i nul·la 
quan està exposat a l’aire i el sol.

Si l’enterrem, amb el temps arribarà a podrir-
se i es convertirà en compost natural.

Si us plau, si no podem endur-nos el paper, 
ENTERREM-LO.

La natura ens ho agrairà.

Isabel

per la pèrdua de sobirania i el 
menyspreu de l’AMB, i pot 
tornar a passar. Per això, la 
CUP ens vam abstenir.

Aprovació del reglament 
sobre activitats crematòries

En el mateix Ple de setem-
bre vam votar a favor de la 
regulació dels forns cremato-
ris que els aparta dels nuclis 
habitats, procés iniciat l’ante-
rior govern per tal de regular 
l’activitat i garantir que no 
es posaria un forn crematori 
massa a prop de les cases. 
Amb 250 metres de distància 
de cap casa entenem que és un 
bon equilibri. 

Cal tenir en compte, però, 
que la principal font de con-
taminació al nostre poble 
és l’autopista, els cotxes al 
Centre Vila i la crema de resi-
dus a Ciments Molins.

Per tant, votarem a favor 
de la regulació dels forns cre-
matoris que els aparta dels 
nuclis habitats i ens congratu-
lem que es tanqui el cercle i el 
procés exitosament.

CUP Molins de Rei

Com pot ser que una pobla-
ció de més de 25.000 habi-
tants tingui un mal servei 
de correus i no s’hi faci 
res? Són ja unes quantes les 
queixes publicades per gent 
diversa i no s’hi fa absoluta-
ment res.

L’horari que fan és de 
dilluns a divendres de 8.30 
h a 14.30 h.  Resulta que si 
tens la sort d’estar treballant, 
no pots recollir cap paquet a 
Correos perquè els dissabtes 
no obren i tampoc cap tarda, 
ni que fos en horari reduït. No 
solament això: en dos mesos, 
han repartit cinc carters dife-
rents a la meva zona. Uns 
deixen un resguard indicant 
l’hora que han passat, d’altres 
envien un SMS informant que 
han passat sense indicar l’hora 
i últimament ni resguard  ni 
missatge. 

M’haig d’assabentar pel 
remitent que no m’han trobat 
a casa, cosa que no és certa 
i això indigna qualsevol. La 
meva feina actual comporta 
que una setmana treballi i una 
altra tingui festa, i no em moc 
de casa als matins esperant el 
paquet i no truquen, no dei-
xen paper, no envien SMS... 
i aleshores m’assabento pel 
remitent que diuen que no 
m’han trobat. 

Puc entendre que hi hagi 
gent nova, és clar que sí, com 
també que s’equivoquin de 
bústies, confonguin els núme-
ros i entreguin cartes d’infor-
mació bancària o rebuts de 

El passat dimecres 21 era un 
dia històric per a la reivindica-
ció històrica de la nostra orga-
nització per rebaixar l’edat de 
vot als 16 anys. Es va votar al 
Senat la proposta de llei per 
poder-la debatre al Congreso, 
però el PSOE, contradient-se 
a si mateix i traint els seus 
acords de Govern estatal, va 
impossibilitar-ho votant en 
contra. No entenem per què 
fa uns anys havia donat suport 
a aquesta reivindicació i ara 
se n’ha fet enrere. Se suposa 
que tots els partits haurien de 
voler tenir en compte l’opinió 
dels joves. Als 16 anys, molts 
ja tenen consciència política i 
estan increïblement informats. 
Per què se’ls nega el dret a 
vot?

Als joves de 16 a 18 anys 
se’ls atorguen responsabilitats 
penals, poden treballar i si ho 
fan, han de pagar impostos; 
però, en canvi, no tenen dret 
a escollir la gent que legislarà 
sobre aquests temes. Estem 
molt decebuts amb el paterna-
lisme que envolta la política 
institucional i sospitem que 
als partits tradicionals no els 
interessa que els joves puguin 
expressar-se a les urnes, per-
què això faria trontollar la 
seva posició de poder. No 
ens queda una altra opció que 
resignar-nos a veure com una 
població cada vegada més 
envellida condiciona els resul-
tats electorals i no hauríem 
d’acceptar unes polítiques 
sobre les quals no tenim ni 
veu (ningú ens pregunta la 
nostra opinió) ni vot. Després 
veiem com la maduresa d’al-
guns representants polítics 
deixa molt a desitjar, però, en 
canvi, ells sí que poden votar i 
ser escollits per fer de les ins-
titucions un autèntic circ. 

Laia Juarros, regido-
ra del Jovent Republicà a 

Molins de Rei

Davant de la situació actual de 
pandèmia i la responsabilitat 
que volem mantenir de segu-
retat de les nostres activitats 
comuniquem:

que seguirem treballant per 
fer activitats segures, mante-
nint les mesures de seguretat 
que ens demanen les auto-
ritats;

que hem ajornat les acti-
vitats que estàvem preparant, 
que volien donar suport a 
l'hostaleria i als cellers, ja que 
s’han vist greument afectats 
per les mesures aplicades;

que si la situació s’allarga, 
tornarem a fer tastos virtuals.

Tast Solidari pro Afanoc 
(Suport als nens amb càn-
cer i a les seves famílies)
Atesa la dificultat de fer 

previsions i la dificultat de 
poder fer el tast Solidari 
tal com ens agradaria, hem 
decidit que aquest any no el 
farem.

Tot i això, Afanoc segueix 
necessitant el nostre suport 
i de la resta d’activitats que 
s’organitzen a Molins de Rei 
a través de l’Associació de 
Suport als Infants de Molins de 
Rei. En aquest sentit, ens afe-
girem a la Subhasta Solidària 
que organitza l'Associació de 
Suport als Infants de Molins 
de Rei, amb una petició als 
cellers d’ampolles amb format 
màgnum d’anyades antigues o 
ampolles especials. Ampolles 
molt especials per a una causa 
molt especial.

Associació 
Molinenca de Tast

gas o llum a altres domicilis 
que no toquen, i tant que sí!  
Però els que ja tenim una edat 
no acceptem segons quines 
coses.

Ja n’hi ha prou de donar 
un servei deficient a un poble 
referent a la comarca.

Fins quan haurem d’estar 
trucant al telèfon i que ningú 
l’agafi? Fins quan haurem de 
trucar al telèfon mentre fem 
cua i hi ha gent que està expli-
cant la seva sortideta de cap 
de setmana? Que quedi clar 
que hi ha gent molt vàlida 
també a l’oficina molinenca, 
però són una minoria. 

Aquest particular horari de 
Correos fa de Molins de Rei 
un punt de referència, en sen-
tit negatiu, del que no pot ser 
un servei al ciutadà. S’hi farà 
quelcom?

Joan Xambó

Manaments
Una de les debilitats d’un servidor, ara que l’edat 

no permet altres excessos, és fer algun àpat amb amics, 
àpats aquests que, per regla general, són ideals per a 
llargues sobretaules informals parlant del que és diví i 
el que és humà, amb una certa i agradable displicència.
Fa unes setmanes, compartint taula amb un company 
d’aquells de quan érem més joves, va sortir el tema 
dels Manaments de la llei de Déu i vam recordar, con-
cretament, el novè, que quan anàvem a escola deia (en 
espanyol, és clar!) No desearás la mujer de tu prójimo. 
Val a dir que, en arribar a casa, vaig voler assegurar-me 
de la literalitat del dit manament i, efectivament, a la 
pàgina 226 de l’Enciclopedia Ciclo-pedagógica, obra 
del senyor José Dalmau Carles, editada per Dalmau 
Carles Pla, Editores, de Girona, l’any 1944, es diu que 
l’esmentat manament consisteix a “no desear la mujer 
de tu prójimo”. Confirmat!

Llavors, atès que els Manaments en qüestió són 
equiparables (si més no, en certa forma) al dret penal 
i segons una clara i unívoca doctrina, en aquest dret, 
el concepte d’analogia està proscrit (i només es podria 
aplicar, en determinades circumstàncies, en favor del 
reu [i, en el cas que ens ocupa, del pecador], però mai 
en contra seu), ens va assaltar un dubte terrible: què 
passa si el que hom (impúdicament, és clar) desitja no 
és pas la dona, sinó l’home del seu proïsme? Aquest 
desig és pecat o no? Segons la literalitat, caldria consi-
derar que el que la llei (els Manaments) prohibeix, de 
forma ben clara i precisa, és el desig de “la dona”, no 
pas de “l’home” i no fóra pas possible, de cap manera 
i sota cap concepte, aplicar en aquest cas, com ja he 
dit, l’analogia per substituir, amb caràcter pecaminós i 
mutatis mutandis, el masculí pel femení.

Val a dir que una posterior revisió, via Internet, 
d’aquet tema em va permetre constatar que la versió 
“actualitzada” del dit novè manament diu, de forma 
literal “No consentiràs pensaments ni desigs impurs”, 
és a dir, obviant si aquests pensaments i desigs impurs 
són referents a la dona o l’home del proïsme (o fins i 
tot a la veïna soltera del 3r. 2a). Però, en aquest cas, 
¿no ens trobem de fet amb un supòsit repetitiu (amb 
atenuants, si voleu) del que ja disposa el sisè dels 
esmentats manaments, que diu “No cometràs accions 
impures” (sense especificar si aquesta comissió és 
per acció, per omissió o de pensament)? la vista de 
l’anterior disquisició, suposo que estareu d’acord 
amb mi en allò que qui no té feina, el gat pentina. En 
tot cas i com a conclusió, penso que les sobretaules, 
especialment entre jubilats, s’han de considerar un bé 
a protegir, com ara el medi ambient, oi?

Josep Lluís Revenga Santos

Correos no rutlla

L’Associació 
Molinenca de 
Tast ajorna les 
activitats que 
estava preparant

La proposta del 
Jovent Republicà 
per rebaixar l’edat 
de vot als 16 anys, 
vetada al Senat
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El dilluns 28 de setembre 
van començar els cursos 
presencials del Consorci 
per a la Normalització 
Lingüística a la Federació 
Obrera i el 13 d’octubre, els 
cursos de modalitat en línia. 
Aquest any, per tal d'evitar 
que els cursos es puguin 
veure interromputs per una 
altra situació de confina-
ment o per contagis en el 
grup, tots els nivells que 
corresponen a l'expressió 
escrita (Intermedi -nivell 
B2-, Suficiència -nivell 
C1- i Superior -nivell C2) 
han passat a ser en línia, 
és a dir, en la modalitat 
virtual. Per contra, pel 
que fa a l'aprenentatge de 
l'expressió oral es distin-
geix entre grups presencials 
(nivell Inicial -A1- i Bàsic 
-A2); semipresencials, amb 
un dia de classe presencial 
i un altre de virtual (nivell 
Elemental, és a dir, B1) i 
virtuals (Bàsic i Elemental). 
Això no obstant, els cursos 
que es fan a l'aula també 
compten amb la possibilitat 

de passar-se a un entorn 
virtual, si calgués seguir el 
curs telemàticament a causa 
de les circumstàncies.

Durant els vuit dies que 
va durar la matrícula, des 
del nostre Servei Local de 
Català vam matricular 116 
persones entre les modali-
tats presencial i en línia, de 
tots els nivells. D’aquestes, 
40 van ser per als dos grups 
de nivell Bàsic presencial 
que s'han pogut obrir a la 
Federació Obrera en horari 
de matí i vespre. La deman-
da d'aquest primer nivell 
oral encara ara és molt gran 
i el moment de la matrícula 
es van haver de derivar per-
sones que s'havien quedat 
sense plaça presencial cap 
a la modalitat en línia.

Si tenim en comp-

te que estem parlant de 
l’aprenentatge d’una llen-
gua, la majoria d’alumnes, 
sense diferenciar nivells, 
prefereixen assistir a clas-
se pel que representa de 
beneficiós i enriquidor, 
però passar-nos a un entorn 
virtual farà possible que no 
s'hagi de tornar a interrom-
pre les classes si la situació 
ens hi portés.

Aquest període de matrí-
cula que ja ha finalitzat 
correspon al darrer tri-
mestre de l'any, és a dir, 
des de final de setembre o 
inici d'octubre fins al 10 de 
desembre, moment en què 
s'obrirà una nova matrícula 
per al trimestre següent: de 
gener a març.

Servei Local de Català 
de Molins de Rei

Moltes vegades alguns usuaris de patins, patinets, 
monopatins-articulats i bicicletes, quan circulen per 
a les voreres del centre vila, no s’imaginen els perills 
d’accidents greus que poden causar, sobretot a les per-
sones d’edat avançada...
El patinet elèctric, una opció per a la 
nova mobilitat
La popularitat dels vehicles de mobilitat personal (VMP) 
ha augmentat arran de l’emergència sanitària però encara 
queda pendent garantir una bona convivència amb els 
altres mitjans de transport i que els usuaris n’estiguin 
més i millor informats, ja que, segons un ampli estudi del 
RACC, un 40% desconeixen l’actual normativa.Si no fa 
gaires anys creuar-nos amb patinets elèctrics pels carrers 
i les voreres era un fet anecdòtic, avui dia forma part 
del nostre paisatge urbà quotidià, i encara més després 
del confinament. Ningú qüestiona l’actual boom dels 
vehicles de mobilitat personal (VMP) -com ara patinets 
elèctrics, rodes o segways-, sobretot  a les grans ciutats, 
ni els seus nombrosos avantatges: són un exemple de 
mobilitat sostenible positiva per a la ciutat, faciliten un 
ús eficient de l’espai i generen zero emissions i zero 
sorolls. Però, en paral·lel, com ha passat amb tots els nous 
mitjans de transport, a mesura que creix el seu ús, també 
s’incrementa el nombre d’accidents de trànsit, com està 
passant amb els patinets elèctrics a Barcelona. (...)

Marta Bach- La Revista del RACC
- Número 507 – octubre 2020

Cambrils, Salou i Vila-seca consensuen una ordenança 
comuna per a l’ús del patinet elèctric
Les tres poblacions costaneres s’han posat d’acord  per 
tirar endavant el reglament que regularà la circulació de 
vehicles de mobilitat personal i bicicletes amb pedalet 
assistit. (...)
El regidor de Mobilitat va apuntar que, a hores d’ara, 
les àrees jurídiques ho estan acabant de treballar. “S’està 
acabant de revisar tot el tema jurídic perquè aquesta 
ordenança “penja” del codi de circulació”.

Berta Ruiz- Revista Cambrils
 – Número 586 juliol 2020Mou El Cul! selecciona les propostes del procés 

de pressupostos participatius 2020

El dimecres 23 de setembre es va dur a terme l’Assemblea oberta de decisió del 
procés de pressupostos participatius proposat des de la Regidoria de Joventut  de 
l’Ajuntament de Molins de Rei en el marc del  Pla Local de Joventut – MOU!.

Aquest procés, adreçat a tots els joves de 14 a 30 anys que viuen a Molins de Rei 
o bé tenen una relació directa amb el municipi, ja sigui per motius d’estudi, feina o 
associatius, té com a principal objectiu que la joventut de la vila decideixi a quines 
activitats o projectes es destinen 9.000 € del pressupost de la Regidoria. Les accions 
presentades havien d’estar relacionades amb l’oci alternatiu, la cultura i la creació o 
l’emancipació, i es van distribuir en 6 categories d’acord amb la temàtica i el grup 
d’edat: de 14 a 17 anys i de 18 a 30 anys.

Tot el procés ha estat validat per la Comissió de Seguiment del Pla Local de 
Joventut, integrada per representants de les entitats juvenils i tècnics de la Regidoria 
de Joventut. 

S’hi han presentat un total de 5 propostes i es van aprovar per Assemblea. Totes les 
accions van ser explicades, consensuades i aprovades per l’Assemblea amb un import 
total de 4.067 €.

El projecte de Pressupostos Participatius es fa des 
de l’any 2010, de manera que aquesta n’és l’onzena 
edició. En aquests anys s’hi han presentat un total de 
78 projectes i se n’han aprovat 67.

Les accions es duran a terme fins al desembre 
de 2020. L’Assemblea va aprovar una pròrroga dels 
projectes que es vegin afectats per la situació sani-
tària i no es puguin fer durant el 2020, de manera 
que es puguin dur a terme durant el primer trimestre 
del 2021.

Més informació al Punt Jove, carrer 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

Punt Jove

Ja han començat els cursos de català 
a Molins de Rei adaptats a la situació 
que ha provocat la pandèmia
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La Festa dels Jocs Florals era la festa de la 
poesia i la literatura catalana, un certamen 
que premiava les composicions poètiques i les 
divulgava.

Els premis ordinaris eren tres: La Flor 
Natural, que era el premi d’honor a la millor 
poesia que canta a l’amor, amb motiu del qual, 
segons un vell costum, el seu guanyador elegia 
una dona entre les dames d’honor que era pro-
clamada Reina de la Festa; L’Englantina d’Or, el 
premi a la millor composició de caràcter patriò-
tic sobre un tema històric o que glosés i exaltés 
valors presents o projectes de futur de la pàtria, 
i La Viola d’Or, al millor poema que enaltís la 
fidelitat dels valors espirituals.

Dues coses eren característiques dels Jocs 
Florals: la proclamació d’una Reina de la Festa 
i l’ús exclusiu de la llengua catalana. Va ser una 
manera de fer un reconeixement a una institució 
establerta pels antics reis de Catalunya i Aragó, 
i de promoure entre la joventut el conreu de la 
literatura i la llengua catalanes.

A Molins de Rei, els Jocs Florals es varen 
celebrar en sis ocasions. La primera, l’any 
1906, organitzada per l’Associació Catalanista, 
i després, als anys 1907, 1915, 1921, 1929; 
finalment, l’última va ser l’any 1951. Però avui, 
en aquest article, només ens centrarem en la 
primera edició, la més antiga, la de l’any 1906, 
quan la vila tenia en aquell temps uns 3.000 
habitants i estava presidida per l’alcalde Fidel 
Vila Amigó.

L’Associació Catalanista va ser l’organitza-
dora, per a la Festa Major de l’any 1906, dels 
primers Jocs Florals de Molins de Rei, els quals 
no es varen celebrar en el seu local social, situat 
al cafè d’en Turuta, al carrer del Carril, que 
disposava de la sala de ball i d’espectacles a la 
planta superior, sinó en un escenari més natural 
com era “l’hort del Negre”, una gran horta, un 
recinte rústic on es va instal·lar un gran i espaiós 
envelat, perfectament embellit per l’adornista 
Bartomeu Baliarda de la nostra vila. Aquest hort 
del Negre estava situat a l’altra banda de la ram-
bla de la Riera (actual carrer Jacint Verdaguer) 
i anava des de la via del ferrocarril fins al 
carrer del Pou Artesià (actual carrer del Pintor 
Fortuny), on hi havia una gran bassa d’aigua 
amb un pou i un airós molí de vent.

Aquests primers Jocs Florals varen ser pro-
moguts per l’activa Associació Catalanista, pre-

sidida per Josep Amat Puigventós. També va ser 
molt destacada la contribució de les dones de 
la vila, les quals, a més d’elaborar un manifest 
per a l’ocasió, brodaren i oferiren una magní-
fica senyera amb al·legories de sant Jordi i del 
pont.

Fou molt memorable la celebració d’aquest 
certamen literari, al qual s’hi varen presentar 
223 composicions, majoritàriament d’escriptors 
barcelonins. 

El que va sorprendre molt va ser l’actuació 
d’un orfeó molinenc, encara que fos efímer, 
creat i dirigit pel convilatà Sebastià Mestres. Era 
el primer orfeó de la nostra vila.

La festa fou d’una rellevància extraordinària. 
A l’inici de l’acte, mentre sonava l’himne d’“Els 

Segadors”, les dones de la vila, amb un esclat 
d’aplaudiments i entusiasme, van fer lliurament 
de la senyera al president de l’entitat perquè en 
fos representativa, senyera que fou costejada 
per subscripció popular entre les veïnes i les 
estiuejants (cal remarcar que en aquella època, 
a la nostra vila, a l’estiu, s’hi venia a estiuejar, 
sobretot gent de Barcelona). En una cara de 
la senyera hi havia pintat sant Jordi i a l’altra, 
una vista del famós pont de Carles III, amb una 
inscripció brodada amb la llegenda “Associació 
Catalanista de Molins de Rei – Any 1906 – Les 
dones”. 

És de notar que la revista local Enllà va 

publicar una relació amb els noms de totes les 
donants, unes 150, i els imports donats per 
cadascuna d’elles. D’acord amb l’economia de 
l’època, les aportacions oscil·laven entre 0,25 i 
5 pessetes. 

L’acte el va presidir l’Excel·lentíssim Senyor 
Josep Bertran i Musitu, diputat a Corts, acom-
panyat dels senyors Ferran Agulló, Miquel 
Roca, Emili Selva i Josep Roviralta, així com 
la Colònia Vilagut, representada pels senyors 
Francesc i Joan Viñas, Joaquim Soler i Baldomer 
Vilagut.

Pel que fa a entitats patrocinadores o adhe-
rides, se’n van presentar unes trenta, totes de 
tendència clarament catalanista. A més de les 
de la nostra vila també n’hi havia de la ciutat de 
Barcelona, encapçalades per l’Orfeó Català, així 
com d’altres dels pobles de la rodalia.

El Jurat qualificador estava format pel pre-
sident, Pompeu Crehuet, i Joan Oller, Agustí 
Calvet, Pere Tarragó i Vicenç Caldés. El pre-
sident del jurat qualificador va pronunciar un 
discurs d’exaltació catalana i de reconeixement 
a l’esforç de Molins de Rei per celebrar aquesta 
festa de les lletres. Després, va fer públic el 
veredicte emès pel jurat: La Flor Natural va ser 
adjudicada a un llarg poema titulat “Scherzo”, 
l’autor del qual va ser el barceloní Xavier Viura 
i Rius. També es va atorgar un accèssit al vilatà 
Josep Muntané i Selva, per l’obra “La casa 
pairal”. Les obres sobre temes locals premiades 
foren “El pont de Molins de Rei” i “Aplec de 
notes històriques de la vila”, totes dues d’autors 
forans. 

L’Unça d’Or, oferta per la Colònia Vilagut 
al millor treball presentat en el tema lliure, es 
va atorgar a una delicada poesia de Ramon 
Surinyach i Senties, titulada “La noia alegre dels 
pobles clars”, que va ser molt aplaudida.

En aquesta ocasió no consta que s’adjudi-
quessin els típics premis de L’Englantina d’Or 
i La Viola d’Or, sinó trenta-dos premis en total. 
També es va oferir un guardó local a càrrec de 
Josep Roviralta (La Ploma d’Or) i altres premis, 
com La Mitja Unça d’Or i diversos objectes 
d’art, així com també 100 pessetes.

Fou elegida Reina de la Festa la senyoreta 
Ignàsia Campmany i Albareda, qui amb la seva 
Cort d’Amor va passar a ocupar el lloc presiden-
cial preparat a l’estrada.

Vicenç Joan Camps

Recordant els primers Jocs Florals
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Malgrat la situació de pan-
dèmia a causa de la COVID-
19, la Pizzeria El Ñoqui, 
de la rambla de la Granja, 
va organitzar per tercer any 
consecutiu un dinar solida-
ri a favor de l’Associació 
Gueopic.

L’acte, que va comptar 
amb l’actuació de l’artista 
Pau Riba, es va fer el diu-
menge 20 de setembre res-

pectant totes les mesures de 
seguretat i higièniques.

Els assistents van 
poder demanar pizzes i 
hamburgueses. Els bene-
ficis d’aquesta jornada, 
1.705 euros, s’han desti-
nat a Gueopic perquè pugui 
seguir desenvolupant la 
seva tasca solidària envers 
l’autisme.

Redacció

El passat 7 d’octubre, se’ns 
va fer entrega de les claus 
de l’hort urbà a Enreda’t. 
Eren unes claus esperades, 
perquè responen a un pro-
jecte que neix amb molta 
il·lusió i amb la fermesa de 
què és un element integra-
dor per a les persones amb 
discapacitat.

Des de l’Associació 
Enreda’t ens vam presentar 
a la convocatòria d’un hort 
urbà, perquè creiem que per 
a les persones amb discapa-
citat, la participació en l’ac-
tivitat produeix beneficis en 
les diferents dimensions de 
la persona, recollides en 
el concepte de qualitat de 
vida, donat que les accions 
se centren en tots els eixos: 
benestar emocional, físic i 
material, drets i autodeter-
minació, desenvolupament 
personal, relacions inter-
personals i inclusió soci-
al. Aquesta activitat també 
ajuda a tenir cura del medi 
i consciència vers l’alimen-
tació saludable.

Un estudi realitzat 
per professionals de la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona, de l’Institut 
de Ciència i Tecnologia 
Ambientals, del Barcelona 
Laboratory for Urban 
Environmental Justice and 
Sustainability, de l’Institut 
Hospital del Mar d’Investi-
gacions Mèdiques i de l’IS-
Global va determinar que 
la participació en aquests 
projectes augmenta l’índex 
de qualitat de vida de les 
persones amb discapacitat 
així com el seu rol social, 
més actiu i implicat amb 
l’entorn.

La nostra proposta és 
integral. Començant per la 
plantació, creixement, reco-
llida del producte i posteri-
or empaquetat i distribució.

Creiem que és molt 
important fer tot el recor-
regut perquè en aquest con-
flueixen i es poden treballar 
no només aspectes socialit-
zadors sinó també aspectes 
cognitius i manipulatius 
(saber fer una caixa, comp-
tar quantes unitats van a 
cada una, etiquetatge...). 
Aquesta tasca aporta un 
coneixement, no només del 
producte, sinó també dels 

resultats finals.
Un tant per cent de les 

hortalisses i verdures reco-
llides, seran repartides per 
a les famílies dels usuaris, 
i un altre tant per cent entre 
entitats que es dediquin 
a persones en situació de 
pobresa o exclusió social 
de la vila.

En la gestió del dia a 
dia, la nostra proposta és 
col·laborar amb el Parc 
Agrari del Baix Llobregat 
perquè ens aportin el seu 
assessorament de persones 
expertes en aquest àmbit, 
creant un vincle entre les 
persones amb discapacitat 
i el sector primari. I així 
mateix promourem la crea-
ció d’un voluntariat de per-
sones expertes o jubilades 
perquè siguin els padrins 
del nostre hort i amb la seva 
col·laboració ens ajudin a 
tirar endavant el projecte. 
I per altra banda, amb la 
gent dels Habitatges Alba 
de Molins de Rei, ja que 

la situació actual, a causa 
de la pandèmia, ha fet que 
moltes de les activitats que 
ells feien, s’hagin deixat de 
fer; tenint l’Hort d’Enreda’t 
a la seva disposició, sent 
un espai a l’aire lliure, els 
pot ajudar a fer alguna acti-
vitat a la natura que els hi 
produirà beneficis en molts 
aspectes.

Com a entitat, una de les 
coses que més ens agrada, 
és compatir sinergies amb 
altres entitats i col·lectius, 
ja que aquestes interaccions 
ens enriqueixen molt com a 
societat.

Estem segurs que tots 
els nostres fills i les seves 
famílies gaudirem d’aquest 
projecte i serà un element 
visibilitzador de què coses 
petites, poden fer grans pro-
jectes i sobretot normalitzar 
les persones amb discapa-
citat que són els veritables 
protagonistes.

Enreda’t per la Diversitat

Gueopic ja ha començat 
a treballar en l’hort urbà 
que li ha estat adjudicat. 
El fundador de l’entitat, 
Dani Andreu, pretén que a 
l’hort hi puguin treballar 
plegats usuaris de Gueopic 
amb persones externes, per-
què “creiem que pot ser 

molt profitós”, i considera 
que l’hort, “per a persones 
amb diversitat funcional o 
amb limitacions motrius, 
pot ser un gran espai de 
llibertat”.

Redacció

L’hort urbà d’Enreda’t, 
un projecte per ajudar a 
millorar la qualitat de vida 
de persones amb discapacitat

El Ñoqui aporta 1.705 euros 
a Gueopic amb la pizza i 
l’hamburguesa solidàries

Gueopic estrena l’hort urbà
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Les ràdios i televisions locals 
emeten des del 5 d’octubre el 
programa “Què i com menjar 
durant el càncer”, una com-
pilació de trenta-dues recep-
tes elaborades per atenuar 
els efectes secundaris més 
comuns que apareixen amb 
aquesta malaltia. La iniciati-
va ha estat de la molinenca 
Anna Tresserra i Rimbau, 
professora de la Universitat 
de Barcelona, especialista en 
nutrició i salut, i expacient 
de càncer. Ella mateixa ho 
explica en un vídeo que es 
pot veure al web menjardu-
rantelcancer.cat:  “El gener 
del 2018 em van diagnosti-
car un càncer de tipus neu-
roendocrí al nas i al coll. 
Vaig haver de fer el típic 
tractament de quimioterà-
pia i radioteràpia durant 
sis mesos. Òbviament, el 
diagnòstic de la malaltia va 
tenir un gran impacte a la 
meva vida i vaig haver de 
deixar la feina, canviar la 
logística a nivell familiar i 
necessitar ajuda diària en 
pràcticament tot. D’altra 
banda, en el meu cas vaig 
haver de canviar moltís-
simes coses en l’aspecte 
nutricional perquè la loca-
lització del tumor feia que 
em fos molt difícil menjar”.  

Un cop guarida, l’Anna 
va fer una festa per cele-

brar-ho i els seus amics li 
van regalar diners per inver-
tir en un projecte de recerca 
relacionat amb la malaltia. 
Llavors va contactar amb el 
col·lega Raúl Zamora, inves-
tigador de l’Institut Català 
d’Oncologia i de l’Institut 
d’Investigació Biomèdica de 
Bellvitge, i juntament amb ell 
va posar fil a l’agulla a aquest 
problema de l’alimentació 
durant el tractament. Segons 
Raúl Zamora, la malnutri-
ció és la responsable final 
d’entre un 10% i un 20% de 
les morts d’aquests pacients: 
“Normalment tenen poca 
gana, problemes a l’hora 
d’empassar, nàusees, diar-
rees, restrenyiment, nafres 
a la boca, distorsió del sen-
tit del gust i les olors dels 
menjars els molesten mol-
tíssim, fet que ho complica 
encara més tot”.

De fet, l’Anna Tresserra 
tot això ho va viure en pri-
mera persona: “Vaig tenir 
molts d’aquests símptomes 
i cada un d’ells tenia unes 
conseqüències diferents, 
per la qual cosa havia 
d’adaptar l’alimentació al 
que em passava en cada 
moment. De fet, no puc dir 
que seguís un tipus d’ali-
mentació concreta durant 
tot el tractament, sinó que 
vaig haver-la d’anar canvi-

ant pràcticament cada set-
mana”. La variabilitat de les 
molèsties és el que més la va 
afectar, al costat de la dificul-
tat, a vegades, per entendre 
les instruccions de l’especia-
lista: “Moltes vegades, quan 
ets a la consulta amb el 
metge i reps una informa-
ció, no et queda gravada al 
cap, o no et queda del tot 
clara, tot i que, potser, en 
aquell moment et penses 
que sí, però després arri-
bes a casa i et sorgeixen 
un munt de preguntes. O 
potser, simplement, és que 
des del moment de la visita 
fins que arribes a casa, o 
al cap d’uns dies, de sobte 
et canvia completament la 
simptomatologia i el que 
el metge et va dir ja no et 
serveix”.

Els continguts audiovi-
suals han estat produïts per 
la Xarxa Audiovisual Local 
(XAL) i han comptat amb 
el suport científic i tècnic 
de la Fundació Alícia, l’Ins-
titut Català d’Oncologia 
(ICO), l’Institut d’Investiga-
ció Biomèdica de Bellvitge 
(IDIBELL), l’Institut d’Inves-
tigació Sanitària Pere Virgili 
(IISPV) i la Universitat de 
Barcelona (UB). Per una 
banda, es tracta d’aportar 
recomanacions generals als 
pacients durant el tractament 

del càncer, 
oferir video-
receptes per 
a simptoma-
tologies molt 
determinades i 
recomanacions 
a l imentà r ies 
per després 
d’haver patit 
la malaltia. 
Els contin-
guts s’adrecen 
a familiars i 
malalts, sense 
oblidar, però, 
que mai subs-
titueixen els 
diagnòstics dels 
equips mèdics 
que en fan els 
s e g u i m e n t s . 
Segons Raúl Zamora i Anna 
Tresserra, “la nostra apor-
tació és oferir tota aquesta 
informació de forma pràc-
tica, en un format visual 
i atractiu, i amb idees per 
fer receptes fàcils perquè 
l’alimentació no sigui una 
cosa monòtona.”

Pel fet de ser professora 
de nutrició i haver estat paci-
ent de càncer, aquest projecte 
té per a ella molt de sentit: 
“Tinc moltes ganes de veu-
re’l créixer i de veure com 
altres persones en poden 
gaudir i se’n poden bene-
ficiar”. 

Anna Tresserra i Rimbau 
va néixer a Molins de Rei 
l’any 1985, és llicenciada en 
Ciències Químiques (2008), 
en Ciència i Tecnologia 
d’Aliments (2010) i doctora 
en Nutrició i Salut (2014). Ha 
estat investigadora de l’Ins-
titut d’Investigació Sanitària 
Pere Virgili (IISPV). 
Actualment és professora 
de la Facultat de Farmàcia i 
Ciències de l’Alimentació, de 
la Universitat de Barcelona, 
dins del Departament de 
Nutrició, Ciències de l’Ali-
mentació i Gastronomia. 

Àngel Beumala

Arran dels darrers rebrots 
sorgits i davant les noves 
mesures de prevenció 
que aquestes darreres set-
manes s’estan aplicant a 
Catalunya, Creu Roja del 
Baix Llobregat Centre ha 
posat en marxa un projecte 
de sensibilització i preven-
ció en salut comunitària per 
tal de sensibilitzar, informar 
i dotar d’eines la població 
sobre la prevenció de la 
COVID19.

L’organització desen-
voluparà diferents acci-
ons, com treballar l’estat 
emocional de les persones 
(especialment el dels col-
lectius més vulnerables), 
la gestió de la malaltia 
(facilitant l’accés als dife-
rents centres d’assistència 
primària i hospitalaris) a 
través de l’acompanyament 
o la gestió de la cita prèvia, 
les trucades de seguiment i 
informació a les persones 

usuàries a les quals la ins-
titució està donant atenció, 
i treballar estils de vida 
saludable facilitant pautes 
en alimentació, entre altres 
accions.

Des de Creu Roja, tal 
com ens explica el referent 
tècnic de l’entitat, Rubén 
Caballero, es pretén, durant 
els propers tres mesos, arri-
bar a més de 2.500 per-
sones dels 9 municipis on 
aquesta organització fa la 
seva acció solidària.

Per desenvolupar el 
projecte, s’ha incorporat 
una nova figura tècnica a 
l’equip per tal d’arribar a 
totes les persones usuàries 
de Creu Roja. A part, s’està 
creant un grup de volunta-
ris formats com a promo-
tors de salut comunitària 
per donar resposta davant 
les necessitats sorgides a 
causa de la pandèmia.

225 famílies molinenques 
reben ajut del Banc 

dels Aliments
A part de la posada en 

marxa d’aquest projec-
te, des del passat mes de 
març, la Creu Roja al Baix 
Llobregat Centre ha incre-
mentat el volum d’usuaris 
i voluntaris. Pel que fa als 
usuaris, a Molins de Rei, 
en el projecte del Banc dels 
Aliments, tenien un total 
de 136 famílies el mes de 
febrer, una xifra que s’ha 
incrementat durant els dar-
rers mesos fins a arribar a 
les 225 famílies i 588 bene-
ficiaris aquest mes d’octu-
bre. A part dels productes 
bàsics d’alimentació, des 
del mes de març, la cistella 
es complementa amb pro-
ductes per a la higiene de la 
llar, una acció que s’englo-
ba dintre del projecte Creu 
Roja RESPON.

En aquest context d’aug-
ment de la demanda, l’enti-

tat ha fet una aportació eco-
nòmica de més de 40.000 
euros en targetes d’alimen-
tació per tal de garantir les 
necessitats més bàsiques de 
tots els usuaris i usuàri-
es que han vingut a Creu 
Roja.

Més voluntaris
L’organització també ha 

vist incrementat el nombre 
de persones voluntàries. En 
concret, en els darrers sis 
mesos han trucat a la porta 
de Creu Roja un total de 
68 persones per oferir la 
seva col·laboració. Gràcies 
a aquest increment de col-
laboradors, s’ha pogut 
donar resposta a totes les 
persones que han necessitat 
alguna ajuda per part de 
l’entitat.

Creu Roja Baix 
Llobregat Centre

La molinenca Anna Tresserra impulsa 
un projecte audiovisual sobre nutrició i càncer

La Creu Roja Baix Llobregat Centre duu a terme un 
projecte per sensibilitzar i prevenir sobre la COVID-19
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La Generalitat ja torna a parlar de la T-Mobilitat, projecte de millora 
i unificació de títols de transport públic que porta endarrerit uns quatre 
llargs anys.  La T-mobilitat s’ha venut com la solució a tots els temes 
pendents de l’actual tarifació de l’Autoritat del Transport Metropolità 
(ATM), que funciona per zones i també com a element per resoldre el 
caos que suposa la multitud de títols de transport. 

La T-Mobilitat és només una eina física i informàtica que pot ajudar, 
però la resolució real dels problemes són decisions polítiques i financeres 
que han d’adoptar les diferents administracions i, en especial, l’ATM, 
que depèn de la Generalitat i del finançament del transport, que, mal-
grat haver estat regulat per la Llei 21/2015 del Parlament de Catalunya, 
segueix dormint el somni dels justos en els calaixos de la Generalitat.  

Està clar que les tarifes que s’aplicaran i s’integraran en la prope-
ra T-Mobilitat, inclosa la tarifació social, depenen únicament de deci-
sions respecte al seu finançament i de la voluntat política de fer-ho.

El gener de 2019, la creació de la tarifa plana d’una zona en l’àmbit 
dels municipis que componen l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB), va ser una nova ocasió perduda per tractar correctament la tari-
fació social, tal com succeït el 2020 amb la creació dels nous títols de 
transport T-Casual o T-Usual. La tarifació social segueix sense tocar-se.

Quina és la realitat actual de la tarifació social? De forma resumida 
podríem dir que és una autentica disbauxa.  Vegem per què.

L’ATM té títols socials per als menors de 16 anys, la T-Jove, T-Usual 
bonificada per a persones en atur i títols bonificats per a famílies nom-
broses i monoparentals, però no hi ha títols per a persones grans i tampoc 
per a persones amb discapacitats i acompanyants.

Pel que fa a la gent gran, persones discapacitades i acompanyants, la 
situació és realment rocambolesca i greu, ja que: 

-Rodalies RENFE va totalment per lliure i aplica diferents descomp-
tes a la resta; com a especial, té una targeta pròpia, la daurada. No estan 
integrats a Rodalies els títols socials (ni els de l’ATM ni els de l’AMB). 
Qüestió totalment incomprensible si ara Rodalies està gestionada per la 
Generalitat.

-FGC també té la seva pròpia línia de tarifació social, si bé a la zona 
1 està integrada a la tarifació social de l’AMB. 

-En els municipis de tota la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB), 
l’aplicació de tarifes socials és totalment diferent segons les poblacions 
i els serveis urbans.

-En el cas de l’àmbit de l’ATM és molt greu que no existeixi un passi 
per a persones discapacitades i d’acompanyant amb preu reduït. 

En el cas de l’AMB l’aplicació de la tarifació social també és clara-
ment absurda i discriminatòria, perquè a la mateixa AMB, a la zona 1 
tarifària, l’edat d’aplicació de la T-Rosa (gratuïta) i la T4 (bonificada) 
és diferent i s’aplica a diferents edats entre els 60 i els 65 anys segons 
el municipi on es visqui i només serveix per als autobusos locals, cosa 
que suposa, en el cas de Molins de Rei, que no es pot utilitzar per anar a 
serveis essencials com els serveis mèdics de municipis veïns.   

Ho podem veure clarament en el quadre que il·lustra aquest escrit.

Les persones grans i jubilats i jubilades són discriminats en la 
tarifació social segons el mode de transport que s’utilitzi, la seva 
edat i el seu municipi de residència. Les persones amb discapacitat i 

acompanyants pateixen la mateixa discriminació. 
La tarifació social és un dret reconegut i urgent!
-La manca de finançament social ha estat l’excusa permanent per 

no aplicar les polítiques de tarifació social del transport públic a tot 
Catalunya i a tots els mitjans de transport.

-La discriminació per raó d’edat, residència i mitjà de transport és 
evident, injusta i inconstitucional.

-És una realitat que reconeix tothom i així ho ha manifestat el mateix 
Parlament i el Síndic de Greuges de Catalunya.

-Cal un acord polític urgent que doni una solució per fi a aquest greuge 
discriminatori inadmissible.

Atesa aquesta realitat, és necessari i urgent que en tot l’àmbit de 
zonificació tarifària de l’ATM es faci una aplicació de reducció 
tarifària social unificada, igual per a tots els municipis i mitjans 
de transport públic. És del tot injustificable la discriminació per raó 
d’edat o residència en un municipi o pel mitjà de transport públic que 
s’utilitzi tant per a la gent gran com per al col·lectiu de les persones amb 
discapacitats i acompanyants. Aquesta aplicació arbitrària i diversa de la 
tarifació social està vulnerant drets reconeguts per llei i fins i tot principis 
constitucionals.

No hi ha cap excusa per demorar-ho més. No cal esperar a nous can-
vis de tarifes ni a la desitjada implantació de la T-Mobilitat. Si es vol, és 
possible posar en marxa ràpidament una tarifació social, unificada i 
igualitària a tota la Regió Metropolitana.  

Lluís Carrasco Martínez, 
delegat territorial de la PTP al Baix Llobregat

La unificació de la tarifació social, la gran 
assignatura pendent de la integració tarifària
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Altre cop, els catalans serem cridats a les urnes. Altre cop, unes eleccions 
que no hem decidit fer nosaltres, sinó que ens arriben imposades per 
la repressió política i judicial a la qual està sotmès el nostre país i tots 
nosaltres.

Però que ningú s’enganyi: malgrat tot, hi tornarem a ser, tornarem a 
votar i, molt probablement, tornarem a guanyar. Com ja hem guanyat 
totes les votacions que s’han fet en l’àmbit autonòmic, estatal i europeu, 
en els darrers anys. I, en especial, com vam fer en el referèndum de l’U 
d’Octubre.

Molts de nosaltres votarem per un partit independentista però en abso-
lut per plebiscitar el que ja vàrem votar en aquella històrica diada. No fa 
cap falta! Fer-ho seria menystenir i malbaratar el mandat d’aquella diada. 
Ni tampoc serà per arribar a la següent pastanaga que ens intentin encolo-
mar els partits, aquest cop la de superar el 50% dels vots; i encara menys 
perquè ens motivi el seu posicionament dels darrers dos anys.

Anirem a votar per la independència de Catalunya. És el que continuem 
volent i exigint, per sobre de tot. Anirem a votar per la independència 
perquè el poble hi segueix sent i hi serà sempre. Anirem a votar no per 
fer cap nova performance ni jugada mestra, ni tampoc per assolir el darrer 
invent marketinià, com el que estan intentant ara amb això del 50%. Ja no 
ens ho creiem, tot això, i així ho fem saber ara als partits independentistes: 
vendrem car el nostre vot. Ara per ara, som moltes i molts els que segura-
ment encara votem partits independentistes, però si fos per convenciment, 
no en votaríem cap del tres.

Partits: us queda molt de temps i hi teniu molt a guanyar, i seria ben 
fàcil: aquell partit que concreti, aquell partit que deixi de fer servir parau-
les buides i gastades, aquell partit que ens motivi un mínim, hi guanyarà 
molt. Per contra, si seguiu (qualsevol dels tres) fent el mateix dels darrers 
dos anys i mig i continueu prioritzant els interessos del partit i/o personals 
per damunt del bé de Catalunya, podeu perdre, molt i sobtadament.

Des de l’octubre del 2017, passant el gener del 2018, ens heu decebut 
molt, moltíssim. Fa molt temps que hem deixat de creure en solucions 
pactades, perquè no hi ha un tracte de tu a tu, posen condicions abans de 
seure del que es pot parlar i el que no, no hi ha un mínim respecte. És una 
quimera i una presa de pèl. Tots som coneixedors que el nostre enemic té 
una cultura i manera de fer molt diferent de la nostra. Només és imagi-
nable una posició veritablement negociadora de l’Estat espanyol quan no 
li quedi més remei a fer-ho, quan pensi que ha perdut, quan es vegi amb 
la soga al coll.

Tampoc estem convençuts amb les noves jugades mestres, amb nous 

intents de nom altisonant, que almenys fins ara pocs avenços i fets tangi-
bles han assolit. No en volem més. Potser un dels nostres errors ha estat 
esperar a tenir-ho tot perfecte, tot estructurat per prémer el botó de la 
desconnexió. Pocs territoris que han aconseguit la seva independència han 
esperat a tenir-ho tot fet, acabat i estructurat. Ans al contrari, han fet la 
revolució i un cop guanyada han construït el nou estat. Ho vam intentar, 
però no en vam ser capaços: en 18 mesos vam organitzar un referèndum, 
i, a la pràctica, res més.

I tampoc hem vist cap lideratge que ens dugués cap a una via de des-
obediència, malgrat discursos que ho podien fer pensar, i la prova reitera-
da que la gent hi era i estava a punt.

I tot això, adobat amb la carència del que més reclama la gent del carrer 
fa tant temps: la unitat dels partits. Portem anys i panys reclamant aques-
ta unitat, reclamant centrar-nos en l’objectiu: primer crear la República 
Catalana i deixar per després negociar o competir per les diferències. 
Però en lloc d’això, els partits ens ofereixen un tristíssim escenari ple de 
desavinences, curtcircuits, mutis, traïcions.... Desolador.

I, al davant, un enemic dur, molt dur, violent, venjatiu, que ens coneix 
(“deixa’ls que es barallin entre ells”, deia un personatge sinistre que no 
mereix que n’esmentem el nom), i sobretot, un enemic unit. I així, men-
trestant, si continuem demanant, esperant i confiant, només podem obtenir 
el que durant anys i segles han fet amb Catalunya i els seus representants: 
enganys i noves promeses que mai no es compleixen, trampes, impe-
diments, i els darrers anys, repressió en tots els àmbits on són capaços 
d’arribar. Tant els fa si ho demana un 49%, un 51%, un 55% o més d’un 
80% de la gent (com ja va passar amb l’aprovació de l’Estatut), tant els fa: 
la unitat del seu estat per sobre de tot, en especial per sobre del que vulgui 
la gent. No canviaran, fins que algú o la situació els obligui a fer-ho.

I malgrat tot, ens hi tornareu a trobar: votarem i guanyarem de nou, 
segur. Però no volem esperar més. Només tenim una vida i la volem viure 
a la República Catalana. I per això votarem la llista que ens ofereixi un pla 
concret, la que es comprometi de debò. Ja no comprarem més discursos 
ambigus, buits, ni votarem a qui ens tracta com infants. No votarem ni 
frases enginyoses ni piulades incendiàries ni titulars del dia. Partits polí-
tics independentistes: encara hi sou a temps, de guanyar molt; però també 
podeu perdre molt. Depèn de vosaltres.

Nosaltres, hi serem.
Visca Catalunya lliure!!!!

ANC, Molins de Rei per la independència

Fa 40 anys que l’Assemblea General de l’ONU va decidir, el 1980, crear 
una Universitat per la Pau (UPAZ) amb base a Costa Rica amb el mandat 
de promoure l’educació per a la pau. Com a organisme intergovernamen-
tal compost per 41 països de totes les regions del món, el nostre treball 
s’inspira en les millors pràctiques de pau i drets humans promogudes pel 
sistema de l’ONU.

Recentment, la UPAZ va participar en el Fòrum Intercultural organitzat 
per la Secretaria del Grup dels 20 (G-20), les vint economies més avança-
des del món, que aquest any va tenir lloc a Riyadh (Aràbia Saudita). Allà 
vam discutir sobre l’impacte de la COVID en la nostra societat, i vaig 
centrar la meva intervenció en el món de l’educació.

La declaració del G20 comença dient: “La pandèmia de la COVID-19 
és un poderós recordatori de la nostra interconnexió i vulnerabilitats”.

Vaig constatar que la humanitat s’enfronta a una crisi mundial de tal 
magnitud, que no tenim constància de l’ampli impacte que la pandèmia 
COVID-19 està generant en totes les àrees. La pandèmia ha provocat can-
vis essencials en l’àmbit de la salut, l’economia, el comerç i les relacions 
en el sistema internacional i entre les principals potències. El Secretari 
General de les Nacions Unides, António Guterres, President d’Honor de 
la UPAZ, va declarar que “la pandèmia de la COVID-19 és un dels desa-
fiaments més perillosos que ha afrontat mai aquest món”.

Quins són els canvis que ha adoptat el món acadèmic per adaptar-se a 
la pandèmia de la COVID-19?

La manca d’educació presencial ha provocat un canvi en l’àmbit educa-
tiu digital. En un curt període de temps, els ordinadors, les xarxes socials 
i les aplicacions informàtiques han envaït els espais acadèmics. Hem con-
vertit les nostres cases en centres d’aprenentatge. Tant els professors com 

els estudiants han après com comunicar millor el contingut acadèmic. Per 
a això, el suport de les famílies i una adaptació de les polítiques educatives 
dels països han estat essencials per aconseguir un resultat òptim.

Però, quines haurien de ser les prioritats dels líders del G20 en 
l’educació com a part de la recuperació de les crisis de la COVID-19?

En primer lloc, superar el costat negatiu de la tecnologia digital. En el 
2019, el 87% de la població industrialitzada va utilitzar Internet, mentre 
que només el 19% dels països menys desenvolupats podia accedir a les 
eines tecnològiques. Aquesta situació ha creat exclusió i desigualtat en 
l’educació, cosa que ha impedit el compliment de l’objectiu 4 sobre des-
envolupament sostenible, que té com a objectiu assolir una educació de 
qualitat per a tothom el 2030.

En segon lloc, trencar barreres i permetre la globalització de l’educació 
que ens imposa la COVID-19 per democratitzar el coneixement. La tec-
nologia digital ha de promoure l’ensenyament en línia per arribar a totes 
les regions del món, oferint oportunitats a estudiants independentment de 
l’edat, el sexe o el nivell cultural.

En tercer lloc, combatre la discriminació i el racisme en l’àmbit educa-
tiu. L’educació s’ha d’orientar al ple desenvolupament de la personalitat 
humana respecte als drets humans i de les llibertats fonamentals. El dret a 
l’educació és la millor manera de combatre la intolerància i l’odi.

Dr. David Fernández Puyana
Ambaixador, Observador Permanent de la Universitat per la Pau a 

l’ONU Ginebra i la UNESCO Paris
@UPEACE i @PuyanaFernandez

Noves eleccions: hi serem

L’educació com a part de la 
recuperació de les crisis de la COVID-19
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L’Associació de Veïns del 
barri del Canal ha iniciat 
una recollida de signatures 
per demanar a l’Ajunta-
ment que un espai d’aquest 
barri porti el nom de Vicenç 
Fernández, president de 
l’entitat durant 14 anys, 
mort el passat 27 de març 
per coronavirus. En con-
cret, es vol que es posi el 
seu nom a la plaça que hi 
ha entre el local de l’Asso-
ciació de Veïns i el local del 
Centre Cívic. 

Acte d’homenatge
El passat dissabte 10 

d’octubre, la carpa de Riera 
Mariona va acollir l’ac-
te d’homenatge a Vicenç 
Fernández, persona molt 
estimada no solament al 
Canal, sinó a tota la vila, 
per la seva bonhomia i 
implicació en el món asso-
ciatiu i cultural.

L’acte, conduït per 
Maribel Rodríguez, va 
comptar amb les interven-
cions de Lluís Carrasco, un 
dels artífexs de la famosa 

paella del barri, que enguany 
havien de fer per darrera 
vegada abans de cedir el 
relleu al Club Petanca, que 
és qui, en principi, l’orga-
nitzarà a partir d’ara.

Son de l’Havana i Íngrid 
i Llorenç, artistes que sem-
pre han participat en les 
festes del barri, van posar 
la nota musical a l’acte. La 
vídua d’en Vicenç, Rosa 
Ricart, va agrair a l’Asso-
ciació de Veïns l’organit-
zació de l’esdeveniment i 
totes les mostres de suport 
i condol que ha rebut per 
part d’amics i coneguts del 
seu marit. L’Entxuscat va 
cloure l’acte fent esclatar 
una traca.

Activista veïnal
En Vicenç Fernández 

va néixer a Marbella, a la 
província de Màlaga, un 30 
d’agost de 1942. Amb 20 
anys va arribar a Molins de 
Rei. Tal com ell explicava, 
de seguida es va enamorar 
de la vila, però sobretot de 
la Rosa Ricart, el seu amor, 

la seva amiga, la seva com-
panya i amb qui ha compar-
tit un projecte de vida que li 
ha donat dos fills, en Joan i 
la Montserrat, i quatre nets: 
Nin, Pau, Jana i Tània.

En Vicenç va comen-
çar treballant de pintor. 
Després ho va fer en una 
fàbrica de manufactu-
res de Sant Andreu de la 
Barca, a la fàbrica Exin de 
la vila i en una empresa 
de Castellbisbal on feien 
endolls. Treballant aquí va 
tenir un accident laboral 
que li va provocar una inva-
lidesa. En no trobar feina 
adequada a la seva forma-
ció, va treballar, durant uns 
mesos, com a conserge a 
l’Escola Ferran Agulló i, 
més endavant, com a vigi-
lant de pati de l’Escola Sant 
Miquel, la coneguda popu-
larment com Els Padres. El 
seu bon caràcter i paciència 
van fer que fos molt estimat 
per tota la mainada amb qui 
tractava.

Veí del barri del Canal 
des del 1972, en Vicenç va 

estar al capdavant de totes 
les lluites veïnals per acon-
seguir millores per al seu 
barri i durant 14 anys va ser 
president de l’Associació 
de Veïns del Canal, enti-
tat a la qual sempre hi va 
estar vinculat fent-hi dife-
rents funcions a la Junta 
Directiva.

Home inquiet i actiu 
també, va estar molt impli-
cat en el bàsquet, on va for-
mar part de diferents juntes 
directives, tant als Padres 
com al Club Esportiu 

Molins de Rei.
Un dels principals desit-

jos del Vicenç era que l’As-
sociació de Veïns del Canal 
seguís amb la tasca a la 
qual ell s’hi havia dedicat 
en cos i ànima, un anhel 
del tot garantit per l’actual 
Junta Directiva. A més, si, 
un cop presentades les sig-
natures, l’Ajuntament apro-
va la petició, el seu nom 
quedarà lligat per sempre 
més al seu barri i a la seva 
vila d’adopció.

Josep Ferrer

La inauguració, el pas-
sat dia 2 d’octubre, a la 
sala de Ca n’Ametller, de 
l’exposició antològica de 
l’obra de Sento Masià, 
alcoià de naixement i Fill 
Adoptiu de Molins de Rei 
pels seus anys de residència 
i vinculació social i artís-
tica a la nostra vila, va 
donar el tret de sortida del 
merescut homenatge que es 
dedica a l’artista trencador, 
radical i compromès que va 
ser i que, malauradament, 
ens va deixar en plena pan-
dèmia del coronavirus, als 
vuitanta anys.

Amb el guiatge i 
l’abnegada dedicació de 
l’activista cultural Toni 
Moreno i la decisiva par-
ticipació de l’Ajuntament 
molinenc, l’homenatge 
s’estendrà al llarg d’unes 
quantes setmanes i constarà 
de diversos actes i exposi-
cions en diferents espais. 
A l’esmentada exposició de 
Ca n’Ametller, que ja esta-
va prevista per al passat mes 
de maig i en la preparació 
de la qual encara hi va par-
ticipar el mateix autor, i que 
va estar oberta fins a l’1 de 
novembre, s’hi ha d’afegir 

la que del 23 d’octubre al 
8 de novembre, sota el títol 
“Art i compromís”, amb 
obres de la darrera etapa 
de l’artista, es va instal·lar 
a l’Agrupació Folklòrica, 
i també la col·lectiva que 
reuneix obres que amics i 
deixebles seus li han dedicat 
i que, sota l’epígraf genèric 
“El meu Sento” s’ubica en 
els baixos de l’edifici El 
Molí del 17 d’octubre al 15 
de novembre. 

En aquest mateix marc 
s’han fet una sèrie d’actes, 
com ara l’acompanyament 
musicovocal a càrrec 
d’Antònia Peñas i Lluís 
Posada que va tenir lloc 
en l’acte d’inauguració de 
la mostra, la presentació 
de diverses publicacions 
sobre l’obra d’en Sento, 
una actuació musical 
(31-10, matí), l’actuació de 
Gerard Capdevila i Oriol 
Cortadellas Desconstruint 
Homenatge a Teresa –la 
inoblidable cançó d’Ovidi 
Montllor, conciutadà i 
bon amic de l’homenatjat 
(31-10, tarda), una 
col·laboració de l’actriu 
Sílvia Bel (1-11) i l’audició 
de Setze cançons que al 

Sento li agradaven, mescla-
des per Miquel Casas, que 
servirà per posar la cloenda 
a l’exposició (15-11).

D’altra banda, a la 
Federació Obrera es va 
poder observar un recull 
d’esbossos previs a la 
instal·lació de l’escultura 
mural que està ubicada en 
el mateix edifici (del 14 
al 31 d’octubre) i l’estudi 
del pintor (28-10), així com 
durant un dies es van poder 
trobar diverses obres seves 
en diferents establiments 
comercials i entitats de la 
nostra vila.

En definitiva, un com-

plet i merescut homenatge 
a un artista de reconeguda 
vàlua que El Llaç va comp-
tar durant uns anys entre els 
seus col·laboradors i que 
va deixar petjada en els 

ambients docents i artístics 
molinencs.  

Jaume Romeu
Fotos cedides per 

l'Ajuntament Dan Costa

Es recullen signatures perquè un espai del barri 
del Canal porti el nom de Vicenç Fernández

Homenatge a Sento Masià

Josep Ferrer
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El 15 de novembre era la 
data prevista perquè Adif, 
l’ens gestor de les infra-
estructures ferroviàries, 
acabés les obres de cons-
trucció del tercer carril del 
Corredor del Mediterrani 
entre Castellbisbal-Mar-
torell-Nus de Vila-seca. 
Els terminis, però, no es 
podran complir i els tre-
balls s’allargaran encara 
unes quantes setmanes més. 
Això vol dir que fins que no 
acabin les obres els trens 
de mercaderies seguiran 
passant per la vila. Els pas 
d'aquests convois ha pro-
vocat les queixes del veïnat 
dels municipis per on hi cir-
culen, sobretot per excés de 
soroll i vibracions. Segons 
Adif, els motius d’aquest 
ajornament són la pandè-
mia i la vaga que el perso-
nal de circulació de l’ens 
ferroviari ha fet en hores 
nocturnes en dies concrets 
dels mesos de setembre i 
octubre, i tenen intenció de 
repetir aquest novembre. 

Des que van començar 
les obres, el 25 de juliol, 
tot el trànsit ferroviari de 
mercaderies es desvia  per 
la línia de la costa –la que 

passa per Vilanova i la 
Geltrú i Sitges– fins a la 
bifurcació de la Gornal, a 
l’Hospitalet de Llobregat, 
i continua cap a Molins 
de Rei i a l’inrevés. Fins 
ara, aquests trens anaven 
per Vilafranca del Penedès 
i Sant Sadurní d’Anoia, fins 
a Castellbisbal i pujaven 
per Rubí, sense passar per 
la vila.

Adif, que ha lamentat les 
molèsties que aquest enda-
rreriment pot provocar a 
usuaris i veïns, està fent un 
nou calendari per acabar 
les obres, terminis que un 
cop estiguin clars i s’hagin 
planificat seran comunicats 
als municipis afectats. 

La reforma de l’estació 
segueix esperant

Renfe continua sense 
poder adjudicar els treballs 
de reforma de l’estació de 
Molins de Rei, pressupostats 
en més de 7 milions d’euros, 
després de l’espantada 
feta per l’empresa Ortiz 
Construcciones, que és qui 
havia guanyat el concurs 
públic per fer els treballs. 

L’acte d’inici de les 
obres es va signar el 16 de 

març, però pocs dies des-
prés l’empresa es va desdir 
i va rescindir el contracte 
de forma unilateral partint 
de diferents al·legacions 
“a les quals Renfe ha anat 
donant resposta”, segons 
un comunicat de premsa de 
la companyia ferroviària. 
En el mateix comunicat 
s’afirma que l’empresa va 
“deixar tirats els ciutadans 
de Molins de Rei” i, en 
concret, “els més de 10.000 
viatgers diaris que utilitzen 
l’estació”, segons un comu-
nicat de premsa de Renfe. 
Des de llavors no s’ha fet 
cap actuació a l’estació de 
la vila.

En una reunió telemàti-
ca mantinguda el passat 1 
d’octubre per representants 
del consistori molinenc, 
encapçalats per l’alcalde, 
Xavi Paz, amb la directora 
de Rodalies, Mayte Castillo, 
i el responsable d’obres a 
estacions de Rodalies de 
Renfe, Cecilio Gómez, 
aquests es va comprometre 
a executar les obres, tot i 
que no van poder indicar 
quan començarien.

Josep Ferrer

Els trens de mercaderies 
seguiran passant per la vila

La Comissió Territorial 
d’Urbanisme de l’Àmbit 
Metropolità ha aprovat la 
modificació puntual del Pla 
General Metropolità (PGM) 
de Can Coll per millorar la 
seva ordenació, esponjar-
la i fer-la més permeable. 
Es crearan dos passos 
transversals per poder unir 
l’avinguda de Barcelona 
amb el carrer Canal de la 
Infanta i es podran construir 
73 pisos més dels previs-
tos inicialment, en concret 
274 de 80 metres quadrats 
cadascun. Malgrat aquest 
canvi, no s’incrementa el 
sostre d’edificabilitat de 
l’illa, segons es diu en un 
comunicat de premsa del 
Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 

L’illa, de 9.502 metres 
quadrats de sòl, està deli-
mitada per l’avinguda de 
Barcelona, el carrer del 
Canal de la Infanta i el 
carrer de Josep Folqué. 
Està parcialment ocupada 
per edificacions industrials, 
blocs d’habitatges plurifa-
miliars de diferents alça-

des i habitatges unifami-
liars situats entre mitgeres. 
També hi ha solars buits i 
edificis protegits. 

El planejament vigent 
preveu edificar comple-
tament l’illa, creant una 
barrera urbana i uns habi-
tatges amb condicions de 
ventilació i d’assolellament 
poc convenients. Per evitar-
ho, l’Ajuntament ha pro-
posat una ordenació alter-
nativa de tota l’illa que ja 
compta amb el vistiplau 
de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme.

Per millorar la permeabi-
litat es crearan dos passos 
transversals per facilitar 
el trànsit entre l’avinguda 
Barcelona i el carrer del 
Canal de la Infanta. Un 
d’aquests passos és el carrer 
de la Raseta, que ja existeix 
i que s’amplia fins als 10 
metres en el tram on es 
troba amb el carrer Canal 
de la Infanta, que també 
s’amplia. A més, l’interior 
de l’illa de Can Coll es 
qualifica com a parc i jardí 
urbà.

Redacció

Can Coll podrà tenir fins a 274 habitatges 
i es creen dos passos transversals

Vicenç Joan Camps

La urbanització del nou 
barri de les Guardioles 
ha comportat l’ampliació 
econòmica del contracte 
del servei de neteja viària 
i recollida de residus de la 
vila, així com el de submi-
nistrament de maquinària.

La modificació del con-

tracte és per un import de 
47.331,85 €/any, IVA inclòs, 
fins a l’acabament del con-
tracte, el 5 de juliol del 2021. 
Hi ha la possibilitat de fer 
dues pròrrogues del contrac-
te, cadascuna de les quals 
d’un any.

Redacció

S’amplia el contracte 
del servei de neteja viària 
i recollida de residus
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Malgrat les mesures restric-
tives marcades per la pan-
dèmia, unes 300 persones 
van participar, el dissabte 
26 de setembre, en plena 
Festa Major, en un botellón 
que es va fer al Polígon 
Riera del Molí, segons ha 
informat Ràdio Molins de 
Rei.

En les declaracions de 
l’alcalde de la vila, Xavi 
Paz, a l’emissora local, 
per dissoldre el botellón 
van haver d’intervenir tres 
patrulles de la Guàrdia 
Urbana i una dels Mossos 
d’Esquadra.

El botellón del carrer 
Ginesta, al Polígon Riera 
del Molí, no és un fet 
aïllat, ja que en els últimes 
mesos se n’han detectat en 
altres espais, com els pàr-
quings del Castell Ciuró 
i del cementiri municipal 
o a l’avinguda Collserola, 
espais que l’Ajuntament ha 
clausurat per evitar que es 
repeteixin aquestes concen-
tracions que estan prohibi-
des perquè són un dels prin-
cipals focus que faciliten la 
propagació i el contagi de la 
COVID-19.

Redacció

Els veïns del carrer Pare 
Manyanet es van endur 
un bon ensurt el passat 14 
d’octubre quan, cap a dos 
quarts d’11 del matí, es va 
desprendre l’arrebossat de 
la part superior de la façana 
de l’habitatge situat en el 
número 1 d’aquest carrer. 

Per sort, ningú no va 
prendre mal, perquè en el 
moment de l’esfondrament 
cap vianant passava per 
sota. La Guàrdia Urbana va 
acotar de seguida la zona 
amb cinta i cons per evitar 
que es passés per aquest 

indret a l’espera que els 
propietaris de l’immoble 
reparessin els desperfectes.

Redacció

Un incendi que es va pro-
duir la matinada del 25 de 
setembre passat en el terrat 
de l’edifici Llobregat, situat 
en el número 2 del carrer 
Mercat, va cremar dos tras-
ters, dues rentadores i roba 
que hi havia estesa, segons 
informació facilitada per 
Bombers de la Generalitat. 

No hi va haver cap per-
sona ferida ni tampoc es va 
haver de desallotjar ningú. 

En l’extinció del foc hi 
van participar quatre dota-
cions de bombers.

Redacció  

Els bombers van haver 
d’intervenir per apagar un 
incendi que es va declarar 
el 26 de setembre en una 
nau industrial situada en 
el número 17 del Camí del 
Riu, a tocar de la B-23, 
just a l’alçada de l’accés 
a l’autopista en direcció a 
Barcelona que hi ha abans 
de creuar el pont sobre el 
Llobregat de la N-340. 

El foc hauria començat 
en un generador elèctric 
situat a la part alta de la 
nau. Es va cremar el sostre, 
dos vehicles que hi havia 
a dins i material divers del 
taller. Cap persona va resul-
tar ferida.

El foc es va produir a 

la mateixa zona on el dia 
abans se’n va originar un 
altre, durant el qual només 
es va cremar vegetació. Els 
bombers desvinculen tots 

dos incendis i asseguren 
que no tenen res a veure 
l’un amb l’altre. 

Redacció

La policia intervé en un botellón 
a la Riera del Molí, en el qual 
participaven unes 300 persones

Es desprèn part de la 
façana d’un habitatge 
del carrer Pare Manyanet

Cremen dos trasters del terrat de l’edifici Llobregat

Crema el sostre d’una nau industrial 
situada al costat de l’autopista B-23

Oriol Tous

@jordicosta 1425

Josep Ferrer
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El passat 2 d’octubre, 
TV3 va emetre l’estrena 
de la pel·lícula La mort 
de Guillem, un film que 
narra tota la polèmica judi-
cial arran de l’assassinat 
de Guillem Agulló i que 
era molt esperat en els sec-
tors independentistes. Per 
aquest motiu, el Jovent 
Republicà de Molins de Rei 
va organitzar una projecció 
a la pista de la Federació 
Obrera a la qual va assis-
tir una trentena de perso-
nes de totes les edats que 
van omplir tot l’aforament 
previst condicionat per les 
mesures higièniques i de 
seguretat de la pandèmia.

“Teníem moltes ganes 

de dur a terme 
aquesta pro-
jecció, ja que 
creiem ferma-
ment en la llui-
ta antifeixista 
i en els valors 
que defensa-
va Guillem, 
i considerem 
que el fet de 
veure la retransmissió per 
TV3 era necessari per 
reforçar el missatge de ger-
manor a través dels Països 
Catalans, ja que va ser una 
retransmissió simultània 
també al País Valencià i a 
les Illes Balears”, afirmen 
en un comunicat des de 
Jovent Republicà. I afegei-

xen que “no ens estarem 
de denunciar la injustícia 
que envolta aquest cas i 
la impunitat del feixisme. 
Defensem que ara mateix 
el millor homenatge que 
se li pot fer a en Guillem 
és mantenir viva la seva 
memòria”.

Redacció

El dijous 1 d’octubre, 
ANC i Òmnium Cultural 
van voler recordar el dia 
del Referèndum per la 
Independència del 2017 
amb un esdeveniment 
públic celebrat a la plaça 
de l’1 d’Octubre de la vila. 
A l’acte, preparat amb totes 
les normes de seguretat 
contra la COVID-19, hi 
van assistir unes 200 per-
sones, entre les 100 cadires 
instal·lades dins del recinte 
i les de l’espai exterior. 

Va obrir l’acte la poeta i 
actriu Estel Solé, que inicià 
el seu parlament amb un 
recitat vibrant del poema 
“No passareu”, d’Apel·les 
Mestres, i un repàs de 

les accions preparatòries 
que van fer possible l’1O 
a la vila, per, a continua-
ció, donar pas a l’estrena 
del documental Jo també 
hi vaig ser, preparat per 
Molins TV amb imatges de 
l’1 d’octubre. Seguidament, 
Solé va repassar els fets 
esdevinguts des de l’endemà 
del referèndum i va acabar 
amb un clam reivindica-
tiu de la unitat que el va 
fer possible. Finalment, va 
donar la paraula a sis perso-
nes que van explicar breu-
ment la seva experiència 
d’aquell dia. L’acte es va 
cloure amb el cant d’“Els 
Segadors”.

Redacció

ANC i Òmnium Cultural 
recorden l’1 d'Octubre amb el 
documental "Jo també hi vaig ser"

Una trentena de persones es reuneixen 
a la pista de la Federació Obrera per 
veure l’emissió de la "La mort de Guillem"

El passat 20 de setembre, la Guàrdia Urbana 
va detenir tres persones com a presumptes 
autors d’un robatori comès en una benzinera del 
Polígon Industrial el Pla. Els agents també van 
poder recuperar diferents telèfons mòbils, entre 
els quals el de la persona que va denunciar el 
robatori.

Redacció

El Ple de l’Ajuntament del mes de setembre 
va aprovar el calendari oficial de les festes 
locals de Molins de Rei per a l’any 2021. 
El proper any serà festa local el dilluns 24 
de maig –Segona Pasqua– i el dimarts 29 de 
setembre, festivitat de Sant Miquel, el patró 
de la vila.

Redacció 

Detenen els autors del 
robatori en una benzinera

Les festes locals del 2021 
seran el 24/5 i el 29/9
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La regidora socialista 
Jessica Revestido ha estat 
reescollida primera secre-
tària del PSC Molins de Rei 
en l’assemblea virtual cele-
brada el passat 7 d’octubre. 
A la sessió també es va 
aprovar per unanimitat 
l’informe de gestió del 
mandat 2017-2020 i es va 
avalar la proposta de nova 
Executiva. 

En el balanç de gestió, 
Revestido va ressaltar “el 
bon treball realitzat des de 
l’agrupació en consolidar 
l’espai socialista, trans-
metent els nostres valors 
i principis, ampliar l’ac-
ció política a nous sectors 
i poder sumar persones i 
col·lectius en el nostre pro-
jecte”, segons s’indica en 
un comunicat de premsa 
del PSC.

Revestido va agrair la 
tasca dels membres sortints 
de l’Executiva i, respecte 
al nou equip directiu, va 

indicar que “es prioritza-
rà treballar per enfortir 
l’agrupació, coordinant-
se amb la tasca del Grup 
Municipal i fent que els 
principis i valors que ens 
identifiquen com a socialis-
tes siguin al capdavant de 
les polítiques municipals, 
millorant així la vida dels 
nostres veïns i veïnes”.

En la seva intervenció 
durant l’assemblea, l’alcal-
de, Xavi Paz, va afirmar 
que els principals reptes per 
al que queda de mandat 
passen per “reduir i preve-
nir els efectes del COVID a 
Molins de Rei; aplicar les 
mesures del programa elec-
toral de les eleccions 2019, 
recolzat per la majoria de 
molinencs i molinenques, i 
pal·liar les conseqüències 
de la crisi sanitària: més 
ajudes, més cohesió social 
i més reactivació social i 
econòmica”.

La nova Executiva del 

PSC està formada per 
Jessica Revestido, Primera 
Secretaria i Secretaria de 
Feminisme i LGTBI; Jordi 
González, Secretaria d’Or-
ganització o Secretaria de 
Formació; José Manuel 
Campesino, adjunt a 
Secretaria d’Organització; 
Iván Mustieles, Secretaria 
de Política Municipal; Maria 
José Viyela, Secretaria 
de Polítiques Socials; 
Ainoa Garcia, Secretaria 
de Comunicació; Jéremy 
Piel, Secretaria d’Acció 
Política; María Camenforte, 
Secretaria de Participació; 
Carmen Hidalgo, Secretaria 
de Cohesió Territorial; 
Rafaela Poley, Secretaria 
de Gent Gran; Noelia 
Caballero, Secretaria de 
Joventut; Manuel Beltrán, 
Secretaria de Dinamització, 
i Carmen Rodríguez i Rafa 
Jiménez com a vocals.

Redacció

El Partit Demòcrata 
(PDeCAT) i Junts, que 
a Molins de Rei fins ara 
s’agrupaven sota el paraigua 
de Junts x Molins, marca 
amb què es van presentar 
a les darreres municipals, 
han decidit seguir els seus 
camins per separat després 
de l’estira-i-arronsa dels 
darrers mesos entre segui-
dors i militants d’un partit 
i l’altre.

En una entrada al grup 
de WhatsApp “Associats 
JuntsxMolins” del passat 17 
d’octubre s’informava als 
membres del grup que, des-
prés d’uns mesos “convul-
sos políticament”, les dues 
formacions havien decidit 
que “prenguin rumbs per 
separat” i que “en l’àmbit 
local, les dues formacions 
tindran representació”.

De fet, tres dels qua-

tre regidors que Junts x 
Molins té al consistori –en 
concret, el cap de llista, 
Ramon Sánchez, així com 
Jordi Ensenyat i Jordi 
Pradell– s’han afiliat a 
Junts, mentre que Carme 
Madorell segueix militant 
al PDeCAT. Fonts de Junts 
han indicat que “el grup 
municipal es manté unit, no 
es dividirà en dos, i conti-
nuarà treballant per Molins 
de Rei”. L’actual presidenta 
en funcions de la secció 
local del PDeCAT, Marta 
Munar, seguirà militant en 
aquest partit.

Josep Ferrer

L’exalcalde de Molins de 
Rei, Joan Ramon Casals, 
és el nou director general 
d’Afers Interdepartamentals, 
segons l’acord de govern de 
la Generalitat fet públic el 
13 d’octubre passat. 

Casals, que ocupava 
el càrrec de cap de gabi-
net de l’expresident de la 
Generalitat Quim Torra, es 
va incorporar a la meitat 
de la legislatura a l’equip 
de Torra i ara continua a la 
Conselleria de la Presidència 
en un lloc de contacte amb 
tots els departaments de la 
Generalitat.

Redacció

El Partit Demòcrata i Junts 
separen els seus camins

Jessica Revestido, reelegida primera 
secretària del PSC Molins de Rei

Joan Ramon Casals, 
nomenat director general 
d’Afers Interdepartamentals

Des de fa uns mesos, sis 
agents cívics, dividits en 
parelles, passegen pels 
carrers de Molins de Rei 
per tal conscienciar i sensi-
bilitzar els ciutadans perquè 
compleixin amb les mesu-
res principals de  prevenció 
i contenció de la COVID-
19.

Una altra de les tasques 
encomanades és fer segui-
ment i control de tota la 
normativa relacionada amb 
civisme, comportament dels 
vilatans a la via pública, la 
tinença d’animals domès-
tics de companyia, la circu-
lació de vianants i vehicles, 
la utilització correcta de 
la via pública, la possible 
neteja de la via pública, i 
el control i el compliment 
de les mesures de seguretat 
i protocols establerts per la 
COVID-19 als establiments 

de concurrència pública, 
com, per exemple, les ter-
rasses. 

Els agents cívics no tenen 
potestat per denunciar les 
deficiències detectades. El 
que fan és notificar-ho a la 
Guàrdia Urbana i als dife-
rents departaments muni-
cipals responsables. En cas 
que la infracció sigui greu 
o hi hagi reincidència, és la 
Guàrdia Urbana l’encarre-
gada d’obrir les diligències 
oportunes. 

La CUP critica 
l’externalització 

del servei
En un comunicat de 

premsa, la CUP “lamenta” 
que l’Ajuntament “no sigui 
capaç de contractar aques-
tes persones ella mateixa 
ni a través de l’empresa 
pública Molins Energia, i, 

en canvi, s’hagi de fer a 
través d’una empresa pri-
vada”. “Això empitjora els 
drets dels treballadors”, 
afegeix el comunicat dels 
cupaires. En una pregunta 
formulada en el Ple munici-
pal del mes de setembre, la 
CUP va demanar a l’equip 
de govern els beneficis que 
en treu l’empresa privada 
adjudicatària d’aquest ser-
vei i quin sobrecost té per 
al municipi.

Redacció 

Sis agents cívics vetllen pel compliment de les 
normes sanitàries marcades per la pandèmia



22
núm. 567 octubre-novembre 2020

Premsa Comarcal

 La iniciativa evita la judicialització i afavoreix l’acord en el termini màxim d’un mes

 La Generalitat 
aprova un decret 
llei que reparteix els 
costos entre arrenda-
dors i arrendataris

 L’objectiu de la 
norma és evitar el 
tancament d’empre-
ses i la destrucció de 
llocs de treball

Redacció
Els arrendataris de lo-

cals comercials tancats o 
amb l’ús limitat per les me-
sures contra la COVID-19 
podran renegociar el preu 
dels lloguers. El Consell 
Executiu ha aprovat un 
decret llei que faculta els 
titulars dels negocis per ini-
ciar una negociació amb els 
propietaris dels immobles 
per establir, de mutu acord, 
una rebaixa de l’import de 
la mensualitat.

REBAIXA DEL 50 % EN 
ELS ESTABLIMENTS 
TANCATS

En cas que l’acord entre 
les parts sigui impossible, la 
nova norma fixa que l’im-
port del lloguer dels negocis 
tancats per les mesures sa-
nitàries quedarà automà-
ticament rebaixat al 50 %, 
a comptar des del dia que 
el llogater hagi notificat la 
voluntat de negociar. Amb 
les restriccions en vigor 
actualment, aquesta mesu-
ra afecta bars, restaurants, 
gimnasos, centres d’estèti-
ca, bingos, casinos, sales de 
joc i ludoteques.

REDUCCIÓ DEL PREU 
EN ELS NEGOCIS EN 
FUNCIONAMENT PAR-
CIAL

En relació amb les acti-
vitats parcialment restringi-
des, si no hi ha acord per la 
revisió temporal del lloguer, 
la rebaixa de la quota tam-

bé serà del 50 % de la part 
desaprofitada. És a dir, que 
si un negoci té l’aforament 
limitat a la meitat, el titular 
haurà de pagar la totalitat 
del lloguer de la meitat de 
la qual sí que en pot treu-
re rendiment, però només 
pagarà el 50 % de la part 
restringida per les mesures 
sanitàries contra la pandè-
mia. En aquest exemple, el 
preu resultant de l’aplica-
ció d’aquesta norma seria 
el del 75 % del cost habitu-
al. Aquest càlcul es podrà 
fer, fonamentalment, a 
partir de la limitació dels 
aforaments i dels horaris 
d’atenció al públic. Segons 
les restriccions actuals, 
entre els negocis amb 
l’aforament o els horaris 

parcialment afectats per les 
restriccions hi ha teatres, 
comerços, botigues de 24 
hores i hotels.

EXCLUSIÓ DELS PRO-
DUCTES PER ENDUR 
I DE L’ENVIAMENT A 
DOMICILI

Als efectes d’aquesta 
norma, la venda de produc-
te per endur i l’enviament 
a domicili no es tenen en 
compte. Per exemple, si 
aquest és l’únic servei que 
pot oferir un restaurant, el 
decret llei considera que el 
negoci està tancat i que la 
reducció de la quota del 
lloguer ha de ser igualment 
del 50 %.

Els acords previs a 

l’aprovació d’aquest decret 
llei són revisables d’acord 
amb la nova norma, que 
serà vàlida a partir de la 
publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalu-
nya (DOGC).

UNA FÓRMULA RÀPI-
DA PER A UNA SITUA-
CIÓ D’EMERGÈNCIA

El decret llei formula 
un mecanisme ràpid i efi-
caç per evitar que el cost 
de la pandèmia recaigui 
exclusivament sobre una 
de les parts del contracte 
d’arrendament. Afavoreix 
el pacte entre arrendador i 
arrendatari, però impedeix 
que la negociació dilati 
la rebaixa de les quotes. 
És per això que, si no hi 
ha acord entre les parts, 
l’aplicació subsidiària dels 
percentatges previstos per 
llei garanteix una reducció 
àgil de les mensualitats. La 
celeritat del mecanisme és 
un factor clau per evitar 
el tancament d’empreses 
i la destrucció de llocs de 
treball. En aquest sentit, la 
norma evita la judicialitza-
ció massiva de la rebaixa 
dels lloguers, amb uns ca-
sos que contribuirien a la 
congestió dels tribunals, 
amb unes sentències que 

arribarien, amb tota pro-
babilitat, quan els negocis 
ja haguessin abaixat la 
persiana.

REBUS  
SIC STANTIBUS

Aquesta regulació es 
fonamenta en els dos prin-
cipis jurídics bàsics de 
qualsevol contracte. D’una 
banda, la llei ha de protegir 
el pacta sunt servanda. La 
interpretació col·loquial 
d’aquesta premissa legal 
és que les regles del joc no 
es poden canviar a mig par-
tit. No obstant això, si un 
fet extraordinari, imprevi-
sible i sobrevingut altera 
l’equilibri del contracte, la 
part que n’ha d’assumir els 
costos pot apel·lar al rebus 
sic stantibus per reclamar 
una modificació dels ter-
mes de l’acord, degut a una 
conjuntura com, per exem-
ple, l’actual crisi sanitària, 
social i econòmica que ha 
provocat la pandèmia del 
coronavirus.

COMPETÈNCIA 
EXCLUSIVA EN DRET 
CIVIL

El Govern ha impulsat 
aquest decret llei en virtut 
de la competència exclusi-
va de la Generalitat en dret 
civil. A Catalunya, només 
s’aplica el dret civil espa-
nyol subsidiàriament; és a 
dir, en els casos que no es-
tan previstos ni resolts pel 
Codi civil de Catalunya ni 
en cap altra llei aprovada 
pel Parlament de Cata-
lunya. Totes les lleis de 
l’àmbit del dret civil han 
estat aprovades a partir 
de les propostes fetes per 
la Comissió de Codifica-
ció, que està formada per 
experts juristes, com ara 
acadèmics, notaris, regis-
tradors i advocats de reco-
negut prestigi. La presiden-
ta d’aquest òrgan col·legiat 
i paritari és la consellera de 
Justícia i el vicepresident 
n’és el director general de 
Dret i d’Entitats Jurídi-
ques.

Els negocis tancats per la COVID-19  
podran pagar la meitat del lloguer  
mentre durin les mesures sanitàries
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L’Ajuntament de Molins de 
Rei ha renovat el conveni de 
col·laboració amb la Unió 
de Botiguers (Bot-Mol) i 
l’Associació de Venedors 
del Mercat Municipal per tal 
de “participar i col·laborar 
en la promoció i dinamitza-
ció del comerç local, i més 
encara després de la crisi 
ocasionada per la COVID-
19, en què el comerç s’ha 
vist afectat, ha adaptat 
campanyes i accions a la 
nova normalitat i ha impul-
sat noves actuacions que 

permeten la supervivèn-
cia de les empreses i el 
manteniment dels llocs de 
treball”, segons es diu en 
un comunicat de premsa de 
l’Ajuntament. 

L’aportació per al Bot-
Mol és de 34.210,56 euros, 
que es destinaran a l’execu-
ció del Pla de Dinamització 
Comercial de Molins 
de Rei, mentre que l’As-
sociació de Venedors del 
Mercat Municipal percebrà 
5.254,08 euros per pro-
mocionar i dinamitzar el 

Mercat Municipal.
“El comerç de Molins 

de Rei referma la seva 
capitalitat i fa de motor 
d’atracció per a la vila”, 
ha indicat l’alcalde de la 
vila, Xavi Paz, i ha afegit 
que “l’esperit constructiu 
de l’equip de govern, amb 
la signatura d’aquests 
convenis, que renova la 
confiança en el comerç i 
els seus empresaris, ho fa 
amb la voluntat de fer 
créixer Molins de Rei i els 
seus eixos comercials”. R.

La Unió de Botiguers de 
Molins de Rei, el Bot-Mol, 
va organitzar el passat dis-
sabte 3 d’octubre la tretzena 
edició de la Fira Stocks. 
Enguany, malgrat la pandè-
mia es va mantenir el for-
mat de l’edició anterior, és a 
dir, el comerciant oferia els 
seus productes just davant 
del seu comerç per fer més 
visible i conegut el negoci. 

En aquesta edició hi van 
participar 114 comerços 

que entre les 10h i les 14h i 
de 17h a 21h van oferir els 
seus productes de final de 
temporada amb importants 
descomptes i promocions.

Per animar la jornada, 
Formació Djangolet va ofe-
rir un ampli repertori musi-
cal des de diversos punts 
del centre vila com ara la 
plaça de l’Ajuntament, la 
plaça de la Creu i la plaça 
del Mercat.

Redacció

El comerç Spot 10 Skate 
Shop (carrer Major, 4) 
ha guanyat la 39a edició 
del Concurs d’Aparadors 
organitzat per la Unió de 
Botiguers de Molins de Rei 
i que enguany s’ha celebrat 
del 21 de setembre al 3 
d’octubre. 

El segon premi ha estat 
per a Floristeria Reig (carrer 
d’Ignasi Iglésias, 8), que va 

quedar tercera l’any pas-
sat, mentre que Verd Poma 
(carrer Major, 23), guan-
yador de l’edició del 2019, 
enguany ha obtingut el ter-
cer premi.

En aquesta edició del 
Concurs d’Aparadors hi han 
participat 68 establiments.

Redacció
Fotos cedides pel Bot-Mol

El president de la Unió de 
Botiguers de Molins de Rei 
(Bot-Mol), Jesús Cardona, 
va presentar la seva dimis-
sió el passat 13 d’octubre 
en una reunió de Junta pro-
gramada per a aquell dia.

En una carta adreçada 
als associats, Cardona afir-
ma que deixa la Presidència 
per “motius professionals 
i familiars” i assegura que 
“ha estat un honor” pre-
sidir una institució “amb 
més de 40 anys d’història”. 
El ja expresident del Bot-
Mol agraeix “el suport a 
l’entitat” de tots els asso-

ciats “i sobretot el vostre 
esforç en aquests moments 
difícils per a l’economia del 
país”. I s’acomiada desit-
jant “la màxima prosperitat 
dels vostres comerços”.

Vicenç Cucurull, de la 
tintoreria City Sec, fins 
ara vicepresident primer 
de la Unió de Botiguers, 
assumeix la Presidència de 
la Junta Gestora fins que 
es pugui fer una assem-
blea de socis per escollir el 
nou màxim responsable de 
l’entitat.

Redacció

Dimiteix el president de la Unió de Botiguers

L’Ajuntament destina més de 40.000 euros 
per dinamitzar i promoure el comerç local

Spot 10 Skate Shop guanya el 
concurs d’aparadors del Bot-Mol

Els comerços del Bot-Mol 
treuen els seus estocs al carrer

Mònica, la venedora de cupons d’ONCE que té 
la parada al carrer Rafael Casanova, al costat de 
la fruiteria que hi ha sota els porxos, ha portat la 
sort als seus clients.

En concret, en el sorteig, del passat divendres 
9 d’octubre, del Cuponazo de l’ONCE, el número 
23069 va ser premiat amb 300 euros per cupó. 
A més, a la sèrie 132 d’aquest número, venuda 
a Vilafranca del Penedès, li van correspondre 
100.000 euros. 

Tot i no haver donat una quantitat elevada de 
diners, ni saber quantes sèries havia venut de les 
135 de què consta cada número, la Mònica estava 
molt contenta i satisfeta, i amb orgull feia saber 
als seus clients que ella havia repartit un pessic 
de diners.

Josep Ferrer 

Cupons de l’ONCE venuts a la vila, 
premiats amb 300 euros

Cedida pel Bot-Mol

Josep Ferrer
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L’Associació de Veïns del 
Centre Vila ja ha començat 
a rutllar. Durant el mes 
d’octubre es van reunir 
amb l’equip de govern per 
exposar-los les principals 
necessitats “per millorar la 
qualitat de vida i l’entorn 
del Centre Vila”, segons 
es diu en un comunitat de 
premsa de l’entitat veïnal.

Els membres del consis-
tori van exposar “breument 
els temes més rellevants” 
que afecten el barri i que 
són “el projecte del Palau 
dels Requesens, la proble-
màtica de les cases ocu-
pades del carrer Major, la  
remodelació de la plaça de 
l’1 d’Octubre, la implanta-

ció de les illes emergents 
de contenidors per a residus 
i la degradació i vandalisme 
als carrers de la vila”.

Per la seva part, els 
membres de l’Associa-
ció de Veïns van exposar 
alguns dels principals pro-
blemes detectats en relació 
amb “seguretat, horaris de 
les terrasses, tancaments 
dels bars, alternatives d’es-
barjo per als joves o l’accés 
a l’habitatge per a la gent 
jove”. L’equip de govern 
es va comprometre que, a 
través del regidor de barri, 
hi hagi un contacte directe 
amb el consistori.

Redacció

L’Associació de Veïns del Centre 
Vila es presenta en societat

El 6 d’octubre passat, els 
veïns del carrer Pintor 
Fortuny van presentar una 
instància a l’Ajuntament 
per demanar solucions a 
l’excés de circulació i la 
quantitat de vehicles apar-
cats a la via. La sol·licitud, 
amb el suport de 207 fir-
mes de veïns, propietaris i 
usuaris del carrer, planteja 
diverses solucions al con-
sistori.

Segons la instància pre-
sentada, els vehicles giren 
pel carrer Pintor Fortuny 
des del Verdaguer per arri-
bar al barri de la Granja 
sense haver d’aturar-se al 
semàfor situat a la cruïlla 
entre la plaça Catalunya i 
el carrer Verdaguer. “Els 
cotxes que, per estalviar-
se el semàfor, passen a 
tota velocitat en direcció 
cap al Papiol realment 
representen un perill per 
als veïns”, assegura Xavier 
Vives, un dels impulsors de 
la iniciativa. “Sobretot per 
als més petits”, afegeix. La 
preocupació per la segure-
tat dels infants és comuna 
entre els veïns: “Els cotxes 
no respecten. Als meus dos 
fills gairebé se’ls va endur 
un cotxe per davant tot 
sortint del nostre portal. 
Volem gaudir del carrer 
sense por”, explica Sandra 
Alarcón, veïna que ha donat 
suport a la recollida de fir-
mes. 

El segon punt 
exposat a la sol-
licitud és el fet 
que vehicles ali-
ens al carrer esta-
cionen durant 
llargs períodes de 
temps, molt sovint 
davant de guals 
i establiments. 
“Aquest és un 
carrer senyalit-
zat con a carrer 
residencial; el 
que volem evitar 
és l’aparcament 
gratuït. Molts 
cops no podem 
ni entrar ni 
sortir dels esta-
bliments ni de les places 
d’aparcament”, indica 
Joan Quesada, un altre veí 
impulsor de la iniciativa. 

A més a més, segons 
indiquen els veïns, aquest 
estacionament representa 
un perill per als pisos més 
baixos. “Jo visc a un entre-
sòl. Cada cop que una fur-
goneta aparca davant de 
casa meva, tenim por que 
puguin entrar a casa”, 
explica Vives. 

La sol·licitud presen-
ta diverses propostes per 
posar remei a la problemà-
tica, com canviar el sentit 
del carrer o destinar-lo a 
la circulació de vianants. 
Tot i això, els veïns “estan 
oberts a parlar amb el 
consistori” per explorar 

altres opcions.  
La recollida de firmes 

va començar després d’una 
conversa informal amb 
l’alcalde Xavi Paz, qui va 
animar els veïns a recollir 
signatures i presentar-les al 
consistori. Durant 15 dies 
del mes de setembre, els 
veïns van recollir firmes 
cada tarda de 18.30 h a 20 
h al mateix carrer Pintor 
Fortuny. “Volem posar 
èmfasi que aquesta és 
una iniciativa que sorgeix 
d’una preocupació veïnal. 
Nosaltres hem canalitzat 
la recollida de firmes, però 
és un sentiment comú”, 
conclou Quesada. “El que 
volem és tornar a huma-
nitzar el nostre carrer.”

Redacció

Veïns del Pintor Fortuny presenten una 
instància a l’Ajuntament per reduir l’excés 
de circulació i de vehicles aparcats al carrer
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Els escocells amb plantes 
de jardineria que envolten 
els arbres de les voreres de 
les avingudes de Barcelona 
i de València, posats fa uns 
mesos amb motiu de la 
remodelació de la carretera, 
estan en un estat de conser-
vació lamentable, sobretot 
els de la vorera dels núme-
ros senars.

Fent una passejada 
podem observar que la 
majoria tenen doblegades 
alguna de les quatre varetes 

de ferro que aguanten unes 
cordes, suposadament pels 
cops rebuts.

No sé si ja fa temps que 
estan en aquestes condi-
cions o si en fa poc, però 
vistes les circumstàncies, 
potser faria falta modifi-
car aquest sistema i posar-
lo d’una altra manera, ja 
que estèticament li dona un 
aire rural molt bonic, però 
a la pràctica comença a fer 
pena.

Vicenç Joan Camps 

El passat 7 d’octubre es van 
lliurar les claus als adjudi-
cataris de les primeres 33 
parcel·les destinades als 
horts urbans. Des d’aquesta 
data, aquests espais, “plena-
ment integrats paisatgística-
ment, són socialment útils i 
fomenten l’activitat física, 
així com una alimentació 
millor de la població, alhora 
que incrementen la cohesió 
social. A més a més, esti-
mulen l’envelliment actiu 
i incrementen l’autonomia 
personal, l’autoestima i 
l’autoconfiança dels seus 
usuaris”, segons es diu en 
un comunicat de premsa de 
l’Ajuntament. 

Els beneficiats gaudiran 
d’aquest espai, d’ús per-
sonal i destinat exclusiva-
ment a l’autoconsum, per 

un període de 2 anys, que 
es podrà prorrogar fins a 
un màxim de 2 anys més. 
Durant aquest temps, els 

usuaris hauran de pagar 75 
euros anuals pel consum de 
l’aigua.

Redacció

Els horts urbans, llestos per donar els primers fruitsEscocells malmesos

Segueix la darrera hora al web 
www.forumllac.wordpress.com 

i al Facebook d’el Llaç

La forta ventada que hi va haver el 25 de setembre 
passat va provocar la caiguda d’un arbre al Parc 
Mariona, al costat de les atraccions que s’havien 
muntat per la Festa Major. Ningú va prendre mal. 
Tot i el fort vent que hi va haver durant tota la jor-
nada, no es van registrar gaires desperfectes. 

Vicenç Joan Camps

La forta ventada fa caure un arbre al Parc Mariona

Vicenç Joan Camps

Vicenç Joan Camps

Vicenç Joan Camps



26
núm. 567 octubre-novembre 2020

L’obra Un home amb ulleres 
de pasta, d’Impuls Teatre, 
ha estat guardonada amb set 
premis en la 46a edició del 
Concurs de Teatre Ciutat de 
Calella.

En concret, el grup moli-
nenc ha obtingut el primer 
premi pel Muntatge, el segon 
com a Millor Companyia 
i el Premi Participació. 
Mireia Pons ha estat guar-

donada com a Millor 
Actriu de Repartiment; 
Jordi Costa, segon Millor 
Actor de Repartiment; Toni 
Lucas, tercer Millor Actor 
i Eva Moreno, tercera a la 
Millor Direcció.

El veredicte del jurat i 
el lliurament dels trofeus es 
va fer el passat dissabte 10 
d’octubre.

Redacció

El gran somni, el darrer 
musical del grup molinenc 
Filagarsa, continua reco-
llint premis. En concret, 
l’actriu Mercè Álvarez ha 
rebut el Primer Premi com 
a Actriu de Repartiment del 
48è Concurs de Teatre Vila 
d'Arenys de Mar. Aquest 
concurs teatral, anomenat 
dels Seràfics, és el més antic 
de Catalunya.

Redacció

Amb la projecció de la 
reeixida “Pasasites” el 
Cineclub Hall 2002 repre-
nia, per a satisfacció de 
molts, la seva activitat cine-
matogràfica a la vila des-
prés de l’última projecció 
oferta en el ja llunyà 28 de 
febrer. Fins i tot presentava 
amb il·lusió una nova pro-
gramació -que comentaré 
en l’article de març, vaig 
pensar..., fins a l’aparició 
del bitxo–, i com qui no 
vol la cosa, ja han passat 
vuit mesos, vuit!!!- Temps 
incerts, certament, valgui 
l’expressió. Tant que com 
qui diu hem ajuntat aquest 
reinici del Cineclub amb el 
nostre Festival de Cinema 
de Terror, aquest any, amb 
l’atac mutant amb mascare-
ta incorporat.

És curiós veure com 
l’actual programació del 
Cineclub té molt a veure 
amb alguns dels aspectes 
que aquesta “PLANdèmia” 
(ui!, perdó, “PANdèmia”, 
en què estaria jo pensant) 
està posant al descobert, 
des de l’espanyola “Lo que 
arde” d’Oliver Laxe (2019) 
i el retorn a la natura obligat 
per un passat que ens perse-
gueix, la francesa “Retrato 
de una mujer en llamas” 
de Celine Sciamma (2019) 
i la dificultat d’assumir els 
canvis, externs però sobre-
tot interns, que la vida ens 
proposa, o l’eslovaca “Sin 
Olvido” de Martin Sulik 
(2018) i la capacitat del 
perdó i l’empatia necessària 
per a ser capaços de tocar 
les cendres d’un passat que 
encara guarda brases, sense 
que ens cremin, estan rabio-
sament a l’ordre del dia.

El que estan fent els 
organitzadors del Terror 
Molins no té nom, no 
només aconsegueixen tirar 
endavant el Terror en tem-
pos del “colera”, sinó que 
han expandit el festival al 
món on-line creant noves 

seccions exclusives que es 
podran visionar fins al 22 
de novembre en tot el terri-
tori espanyol a través de la 
plataforma Filmin i on es 
poden veure tots els contin-
guts. Així doncs, us volem 
presentar el naixement 
d’una nova secció paral·lela 
de llargmetratges, que, fent 
honor a la viscosa i poliè-
drica pel·lícula de David 
Cronenberg, hem anomenat 
“Videodronme”.

En un any amb tantes 
dificultats i restriccions 
derivades de la “plandèmia” 
actual, es tracta d’un gran 
pas pel Festival, del que ens 
n’alegrem moltíssim, pas 
que a darrera hora i degut a 
la pandèmia ha aconseguit 
salvar el certamen ja que 
s’han hagut de cancel·lar 
totes les projeccions i acti-
vitats presencials.

I per acabar, us voldria 
deixar un petit comentari. 
Normalment, quan vaig al 
cinema vull oblidar-me del 
que no és real. De fet aques-
ta és un dels senyals princi-
pals, encara que no l’única, 
que sempre m’indiquen si 
una pel·lícula és dolenta, 
regular, bona, molt bona o 
excel·lent: si aconsegueix 
suspendre la meva incredu-
litat. Les altres, els aspectes 
tècnics, la capacitat dels 
actors, la màgia, la sorpre-
sa d’un guió ben construït, 
les respostes emocionals 
que em generi..., també 
naturalment, però la prime-
ra sol tenir mol més pes. 
Malauradament, en els 

temps en el que el cinema és 
principalment estil i veloci-
tat (amb Tenet de Nolan en 
tenim la mostra més recent) 
cada cop em succeeix amb 
menys freqüència. Per què 
estan escollint aquesta 
manera de voler mantenir-
nos absorbits? La política, 
el cinema, el món en gene-
ral, sembla voler anar més 
i més ràpid a mesura que 
passa el temps i el nos-
tre àmbit d’atenció sembla 
escurçar-se més i més. Per 
què no, si el que importa 
és només la postveritat? El 
món sembla tenir un seriós 
problema de desordre de 
dèficit d’atenció. Les con-
verses reals cada cop són 
més difícils i escasses. 
Sembla com si la consigna 
fos que si pots veure les 
imatges, és que són massa 
lentes, però tot això era fins 
fa dos dies és clar; ara que 
la vida mateixa de sobte 
ens sorprèn mirant aquesta 
bogeria amb cara de fàstic 
i el temps, en certa mane-
ra, es congela, què pensem 
fer? Serem més per parlar 
en termes catòdics o ener-
gètics, de “L’extraordinària 
playlist de Zoey”, o “Ted 
Lasso”, És a dir reduir la 
nostra velocitat, baixar 
la freqüència exterior per 
augmentar la nostra, que 
és dins, o cosa que és el 
mateix: prendre conscièn-
cia, assimilar i atrevir-nos 
a canviar?, o serem més 
de les noves temporades 
de “Jessica Jones” o “Por 
trece razones”. És a dir 
augmentar cada cop més 
la velocitat i la freqüència 
que ens arriba de l’exterior, 
fomentar la Neo llengua o 
cosa que és el mateix, con-
tribuir encara més al TDA 
ara amb Hiperactivitat 
col·lectiva, negant un canvi 
a tots nivells, tan necessari 
com inevitable?

Pere Jordi Munar

Impuls Teatre obté set 
premis en el Concurs 
de Teatre Ciutat de Calella

Nou premi per a Filagarsa

Els jugadors del Gueopic 
Boccia, Nandou Diedihou 
i Carlos Ramírez, han par-
ticipat com a figurants a 
l’última pel·lícula de Marcel 
Barrena “Mediterráneo”, 
protagonitzada per Dani 
Rovira i Eduard Fernández.

“Mediterráneo”  està 
basada en la història real 
del viatge que van fer dos 
socorristes badalonins, 
Òscar Camps i Gerard 

Canals,   després de veure 
la terrible fotografia d’Ay-
lan Kurdi, un nen que va 
perdre la vida a la vora del 
Mediterrani. 

A la fotografia que 
acompanya aquest escrit es 
pot veure en Nandou i en 
Carlos amb Dani Rovira i 
Eduard Fernández, els dos 
actors protagonistes del 
film.

Redacció

Dos jugadors del Gueopic Boccia 
participen com a figurants a la 
pel·lícula “Mediterráneo”

El Cineclub Hall 2002 reprèn l’activitat

Mikel Adeu

Cedida per Gueopic
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Estadística parroquial 
del mes de setembre

Durant el mes de setembre, a la parròquia de Sant 
Miquel Arcàngel de la nostra vila es van celebrar 1 
bateig, 1 matrimoni i 6 exèquies.

Batejos
Dia 6: Aran Font Pérez

Matrimonis
Dia 5: Marc López García amb Nina Fàbrega 
Domènech

Exèquies
Església de Sant Miquel

Dia 13: Remedios Lobo Valero, de 70 anys

Capella del Tanatori
Dia 9: Maria Barjoan Babell, de 80 anys
Dia 15: Ascensión Giner Robles, de 90 anys
Dia 17: José Gutiérrez Ibáñez, de 77 anys
Dia 29: Avelino García Camprubí. de 85 anys
Dia 30:  Rosario Virola Pinto, de 78 anys

Secció elaborada per Josep Artés i Martí

A la plaça de l’U d’Octubre, 
i a tocar de la part de 
l’edifici del Molí que enca-
ra està per restaurar, a prop 
d’on hi ha la xemeneia de 
l’antiga fàbrica Filla de J. 
Ferrer i Mora, inaugurada 
l’any 1855 del segle XIX, 
en fer-hi unes obres, ja fa 
temps que varen aparèixer 
unes restes edificades sote-
rrades en el seu subsòl.

Són restes del passat 
industrial de la vila i per la 
seva ubicació, molt a prop 
del Rec Vell, en un princi-
pi es pensava que podrien 
ser unes canalitzacions que 
introduïen l’aigua dins de 
la fàbrica.

Quan els molinencs ana-
ven al lloc de la troballa per 
observar les restes, dona-
ven la seva versió particular 
del que podria ser allò, però 
ningú sabia amb exactitud 
de què es tractava.

Passats uns mesos de 
la troballa, l’Ajuntament 
ha fet pública una nota de 
premsa en la qual ens treu 
de dubtes. 

El que s’està fent actual-
ment és una intervenció 
arqueològica que “servirà 
per identificar i documen-
tar les estructures arqueo-
lògiques presents en el 

subsòl i obtenir un coneixe-
ment millor de l´àrea d´El 
Molí amb vista a futures 
actuacions arquitectòni-
ques i a la conservació, la 
posada en valor i divulga-
ció del patrimoni històric 
de Molins de Rei”, segons 
es diu en el comunicat. Els 
treballs s’estan fent sota 
la supervisió dels Serveis 
Arqueològics Territorials 
de la Generalitat de 
Catalunya.

“Fins ara s´ha pogut 
recuperar una part de la 
canalització que permetia 
captar aigua del rec i des-
viar-la cap a la gran turbi-
na existent dins de l’espai 
de la Biblioteca actual i 
que, en època de la fàbri-
ca, proporcionava energia 
a totes les màquines de 
l´industria tèxtil.”

També “s’han pogut 
documentar les restes d´una 
comporta de tancament de 
l’entrada d’aigua cap a la 
fàbrica. Es tractaria d´una 
comporta de ferro que fun-
cionaria amb tancament de 
guillotina i que permetria 
dosificar el cabal d´aigua 
que entraria o, si fos el 
cas, tancar per complet 
l´entrada d´aigua.

A l’oest d´aquest canal 

hi ha un altre canal de 
dimensions més petites i es 
creu que podia haver servit 
per als moments en què es 
tancava l´entrada d’aigua 
a la fàbrica. En aquest cas, 
l’aigua es desviava per 
aquest canal i retornava al 
Rec Vell.”

La nota de premsa també 
indica que “a l’est del ramal 
hi ha restes d’un «túnel o 
boca de fum» de petites 
dimensions que sembla que 
condueix a una xemeneia 
(associada a les últimes 
edificacions construïdes 
en el complex fabril durant 
el segle XX), més petita 
que l´actual, que estaria 
situada en aquesta zona i 
funcionaria amb una calde-
ra”, actuació, però, que no 
entraria dins de l’àmbit de 
la intervenció arqueològica 
que s’està duent a terme en 
aquests moments a la zona.

Vicenç Joan Camps

Les obres a l’entorn de l’edifici 
del Molí permeten estudiar 
el subsòl d’aquesta zona

L’enorme bloc de pedra 
rogenca procedent del des-
aparegut pont de Carles III, 
bellament esculpida i dedi-
cada al nostre recordat pont 
de les Quinze Arcades, fa 
més d’un any que la varen 
desmuntar i treure del petit 
jardinet on estava situada a 
la plaça de la Bàscula, amb 
motiu de la remodelació 
total que s’hi feia.

Finalitzades aquestes 
obres, de moment no s’ha 
tornat al seu lloc original, 
tot i que hi ha prou espai 
per fer-ho.

Al seu moment vaig con-
tactar amb diversos regi-
dors de l’Ajuntament per 
demanar informació d’on 
era, però d’uns encara espe-
ro resposta, d’altres no en 
sabien res i, finalment, un 

d’ells em va comentar que 
està guardada al magatzem 
municipal.

La foto que l’il·lustra 
l’article està feta el dia 27 de 
maig del 2019 i des de lla-
vors aquesta pedra comme-
morativa segueix guardada. 
Mal anirem si el seu destí 
final és amagar-la en un 
magatzem sense que nova-
ment la puguem admirar, 
ja que aquesta era la seva 
finalitat quan es va posar a 
la plaça de la Bàscula. 

Seguint amb el nostre 
enyorat Pont del Riu, cal 
recordar també que l’any 
passat es varen incorporar 
18 noves plaques informa-
tives (a les 19 ja existents) 
i una d’elles, la dedica-
da al pont de Carles III, 
instal·lada a l’avinguda de 
València cantonada passeig 
del Terraplè, ja fa mesos 
que també ha desaparegut.

Fa la sensació que el 
consistori vulgui esborrar 
de la memòria dels moli-
nencs el record del nostre 
Pont del Riu.

Vicenç Joan Camps

Pedra descol·locada

Fundació Bertelsman i 
Fundació FP Barcelona 
han reconegut el projecte 
de Formació Professional 
de l’Ajuntament de Molins 
de Rei com a bona pràcti-
ca. Es tracta d’un projecte 
que combina la formació 
en un centre educatiu amb 
l’estada en pràctiques (com 

a becari) en un centre de 
treball.

Durant el curs 2019-
2020, sis alumnes del cicle 
superior d’Educació Infantil 
de l’Institut Gabriela Mistral 
de Sant Vicenç dels Horts 
van desenvolupar la seva 
formació en alternança a les 
escoles bressol municipals. 

El curs 2018-2019, curs en 
què es va iniciar el projecte, 
van ser quatre alumnes de 
l’Institut Gabriela Mistral 
de Sant Vicenç dels Horts 
i un del Bernat el Ferrer 
de Molins de Rei qui van 
poder fer les pràctiques.

Redacció

El projecte de Formació Professional dual 
de la vila és reconegut com una bona pràctica

Vicenç Joan Camps

Vicenç Joan Camps

Cedida Aj. Dan Costa
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La Biblioteca el Molí forma part de 'Parc i bibliote-
ques... naturalment!', projecte impulsat per la Gerència 
de Serveis de Biblioteques i la Gerència de Serveis 
d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, i en el 
qual participen 31 biblioteques més del Maresme, Vallès 
Occidental, del territori del Montserratí i Collserola.

L'objectiu d'aquest projecte és fomentar el coneixe-
ment del territori així com el patrimoni natural i cultural 
de l'entorn. Periòdicament s'organitzen documentals, 
xerrades, tallers i visites guiades organitzades per les 
biblioteques públiques dels municipis establerts en cada 
zona d'influència dels Parcs Naturals per impulsar la 
lectura i la natura.

D'entre les diverses propostes, enguany, del 3 a l'11 
d'octubre i per commemorar la Setmana de la Natura, la 
Biblioteca el Molí ha participat en la iniciativa 'Plantem 
Poesia' organitzat amb el Grup de biblioteques que 
formen part del programa Parcs i biblioteques... natural-
ment! - Collserola. Els interessats havien d'enviar una 
poesia pròpia o d'autor escollit dedicada als arbres. El 
total de participants en aquesta acció poètica ha sigut 
de 56; en concret a la nostra Biblioteca s'han rebut 13 
poemes d'un total de 10 participants.

Tots els textos que ens han arribat formen part de 
l'arbre poètic amb què s'ha decorat la segona planta 
i han estat transferits a paper germinat i plantats a la 
galeria de la Biblioteca.

Els participants formaven part del sorteig de 3 lots 
de premis promoguts per la xarxa DocAmbCat.

Anireu trobant la informació d'aquestes i d'altres 
accions i activitats vinculades amb el projecte Parcs i 
biblioteques... naturalment!, al web www.bibliotecael-
moli.cat, a la nostra secció de la Biblioteca Virtual de 
la XBM o al twitter @bibliomolins.    

Biblioteca el Molí

Es consolida l’audiència de 
l’edició digital de la revista

El mes de març d’enguany 
es va iniciar la difusió per 
Internet de les notícies d’El 
Llaç amb la publicació diària 
d’informació d’actualitat del 
municipi al nostre web (www.
forumllac.wordpress.com). 
Aquest servei es va afegir al 
que es feia fins llavors, que 
consistia només a publicar 
l’editorial i la portada del 
número acabat de sortir en 
paper; quatre setmanes des-
prés de l’aparició de la revista 
als quioscs, s’hi publicava la 
revista en format pdf. 

Durant els mesos d’estiu, 
l’audiència del web d’El Llaç 
s’ha consolidat i ha augmen-
tat significativament, si la 
comparem amb les audiències 
obtingudes durant la primera 
meitat de l’any. El passat mes 
de març, el web rebia una 
mitjana de 26 visitants diaris; 
durant el mes d’abril, 37; al 
mes de maig va créixer fins 
als 229 visitants diaris (cal 
tenir en compte l’allau de 
notícies diàries que generava 
la pandèmia) i durant el mes 
de juny, 176 visitants diaris. 

Gràcies a la bona feina 
que des de la Redacció de 
la revista es porta a terme 
amb la publicació diària de 
noves notícies referents a 
l’actualitat de la vila en tots 
els àmbits, aquesta audiència 
ha tingut un notable incre-
ment durant els darrers quatre 
mesos: al mes de juliol, el 
web va rebre una mitjana de 
150 visitants diaris; durant 
el mes d’agost, 200; durant 
el més de setembre, 171 i al 
mes d’octubre ha arribat fins 
als 232 visitants diaris.  

Des del Consell de 
Redacció de la revista ens 
sentim molt satisfets amb 
aquests resultats i esperem 
que segueixin augmentant 
durant els següents mesos a 
mesura que els nostres subs-
criptors i tots els molinencs 
vagin coneixent aquest nou 
servei que ofereix El Llaç 
i el vagin incorporant a la 
seva agenda diària per copsar 
l’actualitat política, social i 
cultural de la vila.

En general, les notí-
cies que han despertat més 
l’interès dels vilatans han 
estat les elaborades per 
l’equip de redacció de la 
revista. Cal que sapigueu que 
al web, a més d’aquestes notí-
cies d’elaboració pròpia, hi 
podreu trobar notes de prem-
sa i comunicats provinents de 
l’Ajuntament de la vila,  de 
partits polítics i de diverses 
associacions i entitats locals 

i comar-
cals, així 
com també 
opinions de 
particulars. 
Un ampli 
ventall de 
notícies que 
us perme-
tran seguir 
puntualment les novetats de 
la vila en els aspectes polí-
tics, sanitaris, urbanístics, 
culturals, associatius, d’ordre 
públic, etc.

Volem destacar que 
les notícies que han tingut 
més ressò durant els mesos 
d’estiu han estat les referents 
a les ocupacions d’immobles, 
sobretot els conflictes vio-
lents que s’han produït al 
carrer Major, i les que fan 
referència a la incidència de 
la pandèmia a la nostra vila, 
a més dels problemes urba-
nístics i d’ordre públic. 

A continuació us oferim un 
recull de les notícies que han 
obtingut més seguiment per 
part dels molinencs durant els 
darrers quatre mesos.

Notícies referents a 
l’ocupació d’immobles
17 de juliol. Una nova 

baralla amb els ocupes del 
carrer Major acaba amb una 
persona ingressada en un 
centre sanitari (1.831 visites)

27 de juliol. Noves tri-
fulgues entre els ocupes del 
carrer Major (496 visites)

23 d’agost. Detenen dues 
persones per amenaces en un 
nou conflicte en els habitat-
ges ocupats del carrer Major 
(1.699 visites)

23 d’agost. Una persona 
ferida per arma blanca per 
la disputa per un patinet pre-
sumptament robat (402 visi-
tes)

24 d’agost. S’ha tapiat 
l’accés de l’immoble del 
número 35 del carrer Major 
(526 visites)

15 de setembre. L’Ajunta-
ment tapia un habitatge del 
carrer Rafel Casanova des-
prés d’un intent frustrat 
d’ocupació (577 visites)

Notícies sobre 
la COVID-19

11 de setembre. El risc de 
rebrot i el nivell de transmis-
sió de la COVID-19 a Molins 
de Rei són dels més alts de la 
província de Barcelona (631 
visites)

23 de setembre. A Molins 
de Rei s’ha hagut de confinar 
un grup de l’Institut Lluís de 
Requesens per un cas positiu 

(589 visites)
13 d’octubre. Molins de 

Rei registra un risc de rebrot 
de 779,83 i el nivell de trans-
missió de la COVID-19 és de 
3,65 (1.200 visites)

Notícies sobre 
problemes urbanístics
20 de juliol. La reforma 

incompleta de les avingu-
des València-Barcelona (362 
visites)

21 de juliol. S’acaba la 
fase 1 de les obres de la urba-
nització Les Guardioles (240 
visites)

16 de setembre. Pas de 
vianants conflictiu i perillós 
(695 visites)

6 d’octubre. Veïns del 
Pintor Fortuny presenten una 
instància a l’Ajuntament per 
reduir l’excés de circulació i 
de vehicles aparcats al carrer 
(315 visites)

15 d’octubre. Escocells 
malmesos (325 visites)

16 d’octubre. Pedra desa-
pareguda (957 visites)

Notícies d’ordre públic
14 de juliol. Pintades a la 

vila (318 visites)
7 d’agost. Desarticulada 

una organització criminal que 
realitzava robatoris en domi-
cilis del Barcelonès, Baix 
Llobregat i Vallès Oriental 
(227 visites)

25 de setembre. Cremen 
dos trasters del terrat de l’Edi-
fici Llobregat (195 visites)

Altres notícies
26 de juliol. El CEM s’im-

plica en la Caminada de la 
Llum (238 visites)

5 d’agost. Es crea l’As-
sociació de Veïnes i Veïns 
Centre Vila de Molins de Rei 
(505 visites)

9 de setembre. Una butlle-
ta d’Euromillones validada a 
Molins de Rei obté un premi 
de més de 30.000 euros (401 
visites)

14 d’octubre. Cupons de 
l’ONCE venuts a la vila, pre-
miats amb 300 euros (203 
visites)

20 d’octubre. Dimiteix 
el president de la Unió de 
Botiguers (604 visites)

Romà Català

La Biblioteca el Molí ha 
participat en la celebració 
de la V Setmana de la Natura
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El passat dia 6 d’octubre, 
el Centre Excursionista 
Molins de Rei (CEM) va 
presentar oficialment el 
cartell de la 2a Cursa dels 
Nàpies CEM. L’acte es 
va fer a la nova seu del 
carrer Roger de Llúria, 3 de 
Molins de Rei.

Per raons sanitàries deri-
vades de la COVID-19, no 
vam poder convidar tothom 
que ens hagués agradat que 

hi fos. A l’acte però, hi van 
assistir, en representació de 
l’Ajuntament de Molins de 
Rei l’alcalde, Xavi Paz i el 
regidor d’Esports, Ramón 
Sánchez. En nom del CEM, 
el seu president, Llorenç 
de Diego i membres de la 
Junta; i de l’organització 
de la Cursa, Enric Solà, 
Joan Mallen i Montserrat 
Almató. A l’acte, breu i 
alegre, a més de presentar 

el nou cartell del 
2020, es van expli-
car les novetats 
d’aquesta 2a edició 
de la Cursa

Novetats
En primer lloc 

el nom, que passa 
a ser “Cursa dels 
Nàpies” en lloc de 
“dels Nassos” ate-
nent la titularitat 
reclamada per la 
cursa de Barcelona. 
Es manté la imat-
ge del cartell de la 
primera edició amb 
altres tonalitats de 
color (obra de Jordi 

Costa), amb la voluntat de 
seguir remarcant el paper 
essencial, i cada vegada 
més significatiu, de les 
dones en el món esportiu.

En segon lloc el recorre-
gut. S’amplia en un parell 
de quilòmetres aproxima-
dament respecte del 2019, 
encara que la casuística 
d’obres a la vila, no permet 
arribar als 10 km que desit-
ja l’organització. La sortida 
i l’arribada es farà a la 
plaça de l’1 d’Octubre per 
tal de garantir les distàn-
cies i mesures de seguretat 
òptimes.

Un cop iniciada la 
Cursa, venint dels Ponts de 
Can Baruta, passarem pel 
nou tram de les Llicorelles. 
Aquest punt no ha estat 
exempt de polèmica i con-
trovèrsia a la vila. Som 
molts els qui hem vist can-
viar el paisatge habitual 
de caminada, de manera 
sobtada i trencadora. Tot 
i això la raó de passar-
hi té un perquè que expli-
ca l’organització: “El dia 
2 de maig quan finalment 

Molins de Rei va poder tor-
nar a caminar, trotar, córrer 
i passejar a l’aire lliure, la 
gent de manera espontània 
va conduir els seus pas-
sos, sense organització ni 
crida prèvia, cap allà. El 
tram Llicorelles era un món 
de samarretes de colors, 
de retrobaments i joia per 
haver superat el repte del 
dur confinament”. Aquest 
acte espontani d’esperança 
i d’alegria és el que vol 
valorar la filosofia de la 
Cursa.

Una altra novetat del 
recorregut és la baixada del 
Castell Ciuró que es farà 
pel carrer del Camí Antic 
de Santa Creu/Pere IV amb 
la voluntat que la cursa 
sigui també inclusiva.

Finalment, anant per 
darrere l’Església, els corre-
dors passaran pel Pati del 
Palau dels Requesens fins 
a la plaça de l’U d’Octubre 
(punt de sortida i arribada)

Informació i inscripcions
El CEM i l’organització 

de la 2a Cursa dels Nàpies 
CEM, atenent les indica-
cions de l’Ajuntament i 

altres instàncies, vol remar-
car que, si a data 31/12/2020 
la pandèmia que ens està 
trastocant la vida persisteix 
i les autoritats així ens ho 
recomanen, la Cursa serà 
ajornada o suspesa.

Tot i aquest important 
advertiment, hem de conti-
nuar lluitant. Hem de seguir 
construint i pensant en pro-
jectes d’esport, de salut i 
de vida.

La COVID-19 ens ha 
pres aquest 2020 la Molins–
Vilafranca, la Caminada i 
totes les curses que portem 
al cor.

Si el darrer dia de l’any 
podem, sortirem amb més 
ganes que mai a gaudir 
d’una de les poques curses 
que es faran! Amb alegria, 
disfressats i “frescos” com 
mai.

Us animem a participar-
hi. Trobareu tota la infor-
mació a www.cemmolins.
cat .

Les inscripcions es 
poden fer des del 15 de 
novembre. Salut i Km!
Montserrat Almató, vocal 
Caminades de Resistència /

Punt de Trobada CEM

Es presenta la segona edició de la Cursa dels Nàpies

L’Associació de Futbol 
Sala Molins va reprendre 
l’activitat el 3 d’octubre 
passat després d’uns mesos 
d’ aturada obligada per la 
pandèmia. És la quaranta-
dosena temporada conse-
cutiva que Molins de Rei 
té una lliga regular local de 
futbol sala.  

A diferència d’altres tem-
porades en què els equips 
es dividien en primera i 
segona divisió, aquest cop 
només hi ha una lliga de 
15 equips. Els partits es 
juguen en el Poliesportiu 
Municipal els dissabtes a la 
tarda, entre les 14 h i les 21 
h, sense públic a les grade-
ries. El campionat es diputa 

seguint escrupolosament 
les normes de seguretat 
establertes per les autoritats 
sanitàries, motiu pel qual 
els jugadors no podran fer 
servir ni els vestidors ni les 
dutxes. 

L’Àngel d’Aran, 
campió de la 

temporada 2019-2020
La temporada 2019-2020 

es va aturar quan encara 
quedaven força jornades per 
disputar-se. L’Organització 
del campionat va decidir 
tancar la classificació tal 
com estava en el moment 
de la suspensió. 

Així, a la Primera Divisió, 
el campió va ser l’Àngel 

d’Aran, amb dos punts més 
que el segon classificat, el 
MECSA-Margarits. A la 
Segona Divisió, el cam-
pió va ser l’equip de Los 
Rifeños i segon va quedar 
el Paraguay.

El màxim golejador 
de Primera Divisió va ser 
José Miguel Manchado, 
de L’Àngel d’Aran, que va 
marcar 23 gols, i el por-
ter menys golejat va ser 
Albert Bacarisas, del FC 
Monckeys, amb 14 gols 
encaixats. El premi a l’es-
portivitat se’l va endur 
l’equip Pibes.

A la Segona Divisió, 
el màxim golejador va ser 
Alejandro del Carmen, 
del Futsal, amb 15 gols, 
i els porters menys gole-
jats van ser Javier Claudio, 
del Paraguay, i  Vicenç 
Castellanos, del T. Otto 
Dièsel, amb 17 gols encai-
xats cadascú. El premi a 
l’esportivitat el van com-
partir els equips Futsal i 
Esel.                  

 Redacció

Roger i Josep Colomina, 
ciclistes de l’equip moli-
nenc One to One, van par-
ticipar en el Campionat 
d’Espanya de Bicicletes 
Tot Terreny (BTT) en la 
modalitat de Camp a Través 
Olímpic, XCO en l’acrònim 
en anglès. Les curses, pas-
sades per aigua i fang, es 
van disputar a Valladolid el 
cap de setmana 19 i 20 de 
setembre. 

El Roger, que va compe-
tir representant la Selecció 
Catalana de Ciclisme, va 
acabar en 25a posició en 
categoria Sots-23, ja que 

havia completat les sis vol-
tes a què estava programada 
la cursa en un temps d’1 
hora 47 minuts 51 segons. 
En Josep, que va córrer 
defensant els colors del One 
to One, va finalitzar les set 
voltes de què constava la 
cursa de la categoria Elit 
amb una 1 hora 52 minuts 
36 segons, de manera que 
va acabar en la 38a posició 
final.

Els dos ciclistes confien 
a millorar els resultats amb 
vista a la propera tempo-
rada.  

Redacció

Es reprèn la lliga local de futbol sala

Els germans Colomina acaben 
en 25a i 38a posició en el 
Campionat d'Espanya de BTT
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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 566 De totes les respostes 
rebudes a la redacció ha 
estat escollida a l’atzar la 
de Magda Rams Altes. 
El guanyador del con-
curs pot passar a reco-
llir el premi directament 
per Llibreria Papereria 
Amèlia, presentant el 
DNI o qualsevol docu-
ment acreditatiu.






