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TOTA LA INFORMACIÓ SOBRE AQUESTES MODIFICACIONS
DEL SERVEI ES PODRAN CONSULTAR:

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

al telèfon d’informació  900 41 00 41

a l’ App de Rodalies de Catalunya,

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

A partir del dia 13 de desembre,
Rodalies de Catalunya restableix el servei 
ferroviari de la línia R4 entre les estacions 

de Martorell i Sant Sadurní d’Anoia
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Les festes de Nadal són una de les dates més celebrades i esperades del calendari, una 
època de bons sentiments i d’il·lusions. Uns dies per la solidaritat, per pensar en els altres 
i fer balanç de l’any que deixem enrere mentre donem la benvinguda a noves expectatives 

per l’any vinent. Nadal, pels creients, és temps de celebracions litúrgiques pel naixement de Jesús 
i, per tots plegats, unes festes per reunir-nos amb la família al voltant d’una taula tot intercanviant 
regals.

Enguany, però, el Nadal haurà de ser diferent. L’eufòria col·lectiva que des de sempre han 
generat aquests dies de festa es pot convertir ara en un parany mortal.

Deixem enrere un any colpit per un fenomen fins ara desconegut: el Coronavirus, la COVID-
19, la pandèmia, tres paraules per definir el mateix. Un virus o un bitxo, digueu-ne com vulgueu, 
que està canviant la vida i els hàbits a tot el món. Malauradament, tots coneixem persones que ens 
han deixat prematurament a causa del virus i, també, en coneixem d’altres que sortosament han 
aconseguit superar-lo (a les pàgines interiors trobareu el colpidor testimoni d’en Jordi Obradors, 
un convilatà que ha guanyat la batalla a la malaltia després d’estar mes i mig en coma). Els desit-
jos pel nou any són clars: posar fi a aquest malson i que ben aviat puguem reprendre la normalitat, 
esquinçada el passat mes de març.

Aquest serà un Nadal atípic, d’això no hi ha cap mena de dubte. Haurem de ser prudents i fer 
atenció màxima a les normes marcades per les autoritats sanitàries a l’hora de planificar les troba-
des familiars. Això que tothom hauria de tenir clar, sembla ser que hi haurà algunes famílies que 
no ho compliran; de la mateixa manera que hi ha qui no compleix la restricció de ser un màxim 
de 6 persones en una trobada social. Tampoc no tothom compleix amb el tancament perimetral 
de cap de setmana. Sembla que saltar-se les normes, sigui com sigui, forma part de la naturalesa 
de l’ésser humà.

Aquest any no es pot celebrar el Nadal tradicional. No convé que ens excedim i que pensem que 
a nosaltres mai ens pot tocar o que un dia és un dia. La solidaritat, en jorns on sembla que aquesta 
paraula és més present que mai, l’hem de portar a l’extrem perquè l’egoisme propi pot perjudicar 
els altres. Si contravenim les normes establertes per les autoritats sanitàries segur que els bons 
desitjos pel 2021 no es compliran i superar la pandèmia resultaria cada cop més i més feixuc.

Fem tots plegats una reflexió personal: més val ser prudents i deixar les nombroses i llargues 
trobades amb familiars i amics pel Nadal que ve; un excés de prudència serà millor que relaxar-
nos. Ja hi ha prou gent que ho passa malament i que l’any vinent ho pot passar pitjor. Per ser un 
parell més a taula aquest Nadal, no fem que l’any vinent n’hi hagi un de menys.

La pandèmia ha colpit l’economia, especialment la dels  autònoms, i ha fet augmentar encara 
més les diferències de poder adquisitiu entre la població. Mentre uns gasten compulsivament, 
d’altres no poden tenir el plat ple a taula. Siguem, doncs, més solidaris que mai i, a l’hora de fer 
els dispendis habituals d’aquestes dates en forma de queviures i regals, no ens oblidem del comerç 
local i de proximitat, un dels motors de l’economia de Molins de Rei, del qual en depenen un 
bon grapat de famílies. En un any durant el qual s’han obert diversos nous grans supermercats de 
cadenes alimentàries -especialment en el barri de la Granja- i en el qual el comerç en línia -sobre-
tot durant els mesos de confinament- s’ha disparat considerablement, apostem pel comerç local, 
el que fa xarxa i que, juntament amb els seus clients, configura la idiosincràsia que distingeix i fa 
diferent cada municipi.

Així que, malgrat tot, bon Nadal als nostres lectors, subscriptors i anunciants. Confiem que el 
2021 sigui, en tots els sentits, prou millor que l’any que deixem enrere.

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

La Comissió de la Cavalcada 
de Reis informa dels següents 
canvis en l’edició d’enguany: 

1-A causa de la situació 
de pandèmia en què vivim, 
no podem desenvolupar una 
Cavalcada amb normalitat. 
Però primer de tot, volem dei-
xar clar que des de la Comissió 
de la Cavalcada estem treba-
llant molt intensament, per a 
tenir una arribada dels Mags 
d’Orient amb la màxima res-
ponsabilitat possible.  

2-En aquesta edició, no 
podrem comptar amb la par-
ticipació dels Patges Reials 
(infants de 9 a 18 anys), ja que 
no podem garantir la seguretat 
de tots els participants ni el 
compliment de les normati-
ves. Per aquesta raó no es farà 
la convocatòria d’inscripcions 
d’enguany. Entreguem adjunt 
en aquest comunicat, el per-
gamí que ens ha fet arribar 
el Patge Amelí, per a tots els 
nens i nenes de Molins de 
Rei.  

3-No podrem comptar amb 
la col·laboració de totes les 
entitats que ens acompanyen 
cada any (percussions, grups 
de ball, grups d’animació, 
etc.) Però des de la Comissió 
seguim agraint molt activa-
ment la feina que feu, i espe-
rem que ens puguem reunir de 
nou a la següent edició.  

4-Garantim que els Mags 
d’Orient arribaran a Molins 
de Rei, el dia 5 de gener 
de 2021. Tot i que ara com 
ara, encara no podem preci-
sar les condicions de l’arri-
bada. Seguim a l’espera de 
les informacions que han de 
sortir del PROCICAT, refe-
rents a la normativa sobre les 
Cavalcades a Catalunya. 

5-Com cada any, també 
garantirem que els infants 
de Molins de Rei, puguin fer 
arribar les seves cartes als 

Les empreses de telefonia 
mòbil mengen a part. S’han 
convertit en un lobby que fan 
i desfan segons els seus inte-
ressos davant de la passivitat 
de les autoritats, que sem-
blen mirar cap a una altra 
banda per no perjudicar-les. 
Ningú no s’atreveix a regular 
un negoci que és, també per 
a l’Estat, la gallina dels ous 
d’or. Com sempre, el ciuta-
dà n’és el perjudicat i queda 
totalment desemparat per 
aquest mercadeig.

Qui no ha rebut trucades 
insistents i a deshores ofe-
rint-te un munt de serveis 
i avantatges per canviar de 
companyia?, qui no ha tingut 
sorpreses per càrrecs desco-
neguts a la factura de telè-
fon?, qui no ha estat amena-
çat per algun impagament?, 
per què la teva companyia et 
nega tarifes més econòmiques 
quan els ho demanes i en el 
moment que inicies el canvi a 
la competència, al cap de dos 
segons et truquen per oferir-te 
tot i més?, ¿algú de vostès ha 
aconseguit el famós enregis-
trament a què som sotmesos 
cada cop que contractem o 
ampliem serveis?., Jo no, i a 
fe que ho he demanat un munt 
de vegades. Amb aquests pre-
cedents no és gens estrany que 
les companyies de telefonia 
mòbil liderin el rànquing de 

En el darrer número d’El Llaç, 
en l’interessant article en què 
Vicenç Joan Camps ens deta-
lla el que van ser els primers 
Jocs Florals de la nostra vila, 
l’any 1906, hi ha una dada que 
és inexacte, si més no segons 
la informació de què disposo, 
i que el Vicenç Joan Camps 
podrà contrastar fàcilment i 
afegir-la a la que ja disposa.

En un dels paràgrafs cita 
“l’actuació d’un orfeó moli-
nenc, encara que fos efímer” 
i després diu que: “Era el pri-
mer orfeó de la vila”. Segons 
la publicació del Museu de 
Molins de Rei número 12 edi-
tada l’any 1994 i titulada El 
Museu i Pàgines Històriques 
de Molins de Rei, recull de 
llocs, esdeveniments i curio-
sitats de la vila a càrrec d’Eloi 
Bergada, en l’article titulat 
Antigues agrupacions corals 
diu: “(...) Societat Coral 
Hortènsia, de l’any 1863 (...), 
la Societat Coral Siciliana, és 
de l’any 1864 (...), la Societat 
Coral la Unió, es fundà l’any 
1901 (...), la Coral del Centre 
Catalanista va ser creada l’any 
1906” (és la que es cita a 
l’article d’El Llaç). Després 
va citant la resta de corals, 
desaparegudes o actuals.

Reitero que em sembla una 
documentació fàcil de trobar, 
en tot cas quedo a la seva dis-

Com a molinenca em sento 
molt decebuda per la manca 
de sensibilitat dels nostres 
representants polítics envers 
la ciutadania.

Tots estem d’acord que si 
tenim uns serveis, els hem 
de pagar, això crec que no 
ho discuteix ningú, però sí 
que vull demanar honradesa 
i responsabilitat als polítics 
que em representen al meu 
Ajuntament, doncs ells són els 
qui han de vetllar pels nostres 
interessos davant les instituci-
ons i aconseguir que aquests 
siguin justos i equitatius, sense 
interessos partidistes.

M’ha indignat molt llegir 
a un mitjà local que l’Ajunta-
ment rebutja la suspensió del 
Tribut Metropolità de l’AMB 
per al 2021 que li demana la 
Plataforma STOP Tribut AMB 
de Molins de Rei, perquè no 
es pot tornar a la Zona 2 del 
transport públic i renunciar a 
altres inversions, malgrat no 
veure’l un tribut “equitatiu”.

Pobre excusa per què els 
dos representants que tenim 
dins l’AMB no es dignin a 
defensar als seus veïns.

La Plataforma no diu pas 
que està en contra de la Zona 
1; la Plataforma demana que 
el càlcul d’aquest tribut no 
sigui d’acord amb el valor 
cadastral. Tan difícil és d’en-
tendre? I que mentre aquest 
greuge no es repari pareu de 
girar rebuts.

Jo em pregunto: si no el 
veuen “equitatiu”, per què no 
fan res per esmenar-ho?

Crec que infravaloren la 
intel·ligència humana i se’n 
foten de tots els vilatans.

Vilatans que us demanem 
que treballeu per aconseguir 
un canvi de la llei als organis-
mes on faci falta (Generalitat, 
Govern de l’Estat) i trobar una 
manera de cobrament on tots 
els vilatans contribueixin. El 
transport és per tothom, per 
tant tots hem de contribuir, 
els propietaris i els que no 
ho són. No cal gravar sempre 

Comunicat de la 
Comissió de la 
Cavalcada de Reis

Mags d’Orient, sempre amb 
les màximes mesures de segu-
retat possibles.  

Esperem poder-vos con-
cretar més informació en les 
pròximes setmanes. I com 
sempre, tan bon punt tinguem 
les noves mesures a punt, 
estarem oberts a entrevistes i 
aclariments. 

Gràcies per la vostra com-
prensió, 

Comissió de la Cavalcada 
de Reis de Molins de Rei 

He tingut un somni

queixes de l’Organització de 
Consumidors i Usuaris (OCU) 
o que les tarifes de l’Estat 
espanyol siguin les més cares 
d’Europa.

Els he de confessar una 
cosa: aquesta nit he tingut un 
somni. Caminava pel carrer 
i ningú utilitzava el telèfon 
mòbil, se’ls veia feliços. Però 
en llevar-me per anar a fer un 
riu, he vist la dona enganxa-
da al telèfon i els meus dos 
menuts ja estaven connectats 
a les seves terminals xatejant 
amb els seus companys. Moix, 
m’he tornat a adormir.

Julio Bravo

a aquests, ser propietari no 
és signe de riquesa. Pots ser 
propietari per herència i tenir 
una renda baixa, o pots viure 
de lloguer i que la teva renda 
sigui alta. Així que l’excusa 
del “qui més tingui que més 
pagui” sona una mica  supèr-
flua, s’ha d’anar al rovell de 
l’ou perquè  això  sigui cert 
i aquest precisament no està 
a la classe treballadora. I no 
cal que ens ho maquilleu 
dient que l’AMB és més que 
transport, ja està bé de tantes 
duplicitats.

Se suposa que us dediqueu 
al servei públic per resoldre 
problemes no per afegir-nos- 
en. 

Atentament.
Eulàlia Fernández Llaveria

STOP Tribut AMB

El primer orfeó

Decebuts amb 
l’actitud de la CUP

El Jovent Republicà de Molins 
de Rei lamentem que la CUP 
no accepti la nostra proposta 
d’incloure la gratuïtat de la 
universitat pública en la seva 
moció sobre els tretze estu-
diants encausats 

En llegir el text de la 
moció, abans que la pre-
sentés la CUP Molins al Ple 
del passat 26 de novembre, 
vam començar una conversa 
amb els seus regidors per 
incloure-hi unes propostes, 
entre elles defensar la gratu-
ïtat de la universitat pública. 
Després d’insistir-hi, perquè 
realment teníem ganes d’ar-
ribar a un acord i de presen-
tar-la junts, la seva respos-
ta va ser que l’assemblea 
de la CUP se sentien més 
còmodes si la presentaven 
sols, cosa que no entenem, 
perquè defensem el mateix 
i la universitat pública és un 
tema prou important com 
perquè no l’intenti acaparar 
un sol partit. 

Estem molt decebuts 
amb aquesta actitud, i així 
ho vam fer saber al ple. 
Vam votar-hi a favor igual-
ment, però la seva resposta 
va ser buida i insatisfactòria, 
i segueix sense respondre 
quina de les aportacions que 
vam fer no comparteixen. 

Concretament, en el torn 
de tancament de la moció 
al qual no vam tenir dret 
a rèplica, el regidor de la 
CUP va fer referència al 
govern de la Generalitat, 
oblidant que érem en un Ple 
a l’Ajuntament de Molins 
de Rei. Com ja vam dir, ens 
sap greu que la CUP limiti 
aquesta lluita amb la seva 
falta de col·laboració. 

Jovent Republicà
de Molins de Rei

Fe d'errades
En el darrer número d'El Llaç, el 567, en el quadre que apa-
reix a les pàgines centrals de la revista referent a la urbanit-
zació del nou barri de Les Guardioles una de les xifres no 
quadra. En concret la superfície total del sector, segons la 
nota de premsa facilitada per l'Ajuntament, és de 129.876 
m² i no pas 29.876 m² com hem publicat per error.

Redacció

posició per compartir la que 
jo tinc.

Considero important, i és 
molt d’agrair, que hi hagi gent 
que faci la feina de posar 
a primer pla pàgines de la 
història de la nostra vila. Per 
molts anys.

Josep Raventós Rebulà
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Línies ocupades
Cada cop és més habitual que qualsevol gestió amb no importa quin tipus de centres, 
organismes, o entitats en general, s’hagi de realitzar (o programar) telefònicament. 
I val a dir que aquesta via d’actuació és, òbviament, molt millor que no pas la de 
presentar-se personalment i sense previ avís al lloc d’interès, atès que potser el des-
plaçament personal pot no haver servit per a res.

No obstant això, crec que no descobreixo pas la sopa d’all si us dic que (com 
molt probablement haureu ja patit en les vostres pròpies carns) generalment parlant, 
quan hom truca al telèfon del centre, organisme, o entitat en què s’està interessat, 
una veu ens informa que, dissortada-ment, les línies estan ocupades i que, o bé ens 
mantinguem a l’espera o que, si ens ho estimem més, truquen un xic més tard (se 
suposa que per si llavors les línies ja no estan ocupades, cosa que, la veritat, rarament 
succeeix).

I en tots els casos la “metal·litzada” veu que ens informa de l’ocupació de les líni-
es, conclou amb els mots “En breu sereu atesos”, quan segons la primera definició 
del mot “breu” que es troba al diccionari és “de curta durada”, cosa que fa que em 
pregunti: Què carai entenen per “curta durada” els qui gestionen l’enregistrament del 
missatge en qüestió?

Recentment, m’he trobat amb una situació memorable: Quan 20 minuts abans 
d’una cita mèdica em presento al lloc convingut, observo allà una considerable cua 
que (sens dubte a causa de la maleïda COVID-19) avança molt lentament, raó per 
la qual vaig creure oportú informar telefònicament al centre en qüestió per deixar 
clar que si no arribava a l’hora convinguda, no era pas per manca de respecte vers el 
professional que m’havia d’atendre, sinó perquè estava fent la preceptiva cua. I val 
a dir que després de més de tres quarts d’hora amb l’orella enganxada al telèfon, tot 
escoltant reiteradament el missatge de les línies ocupades (amb l’afegitó de què “en 
breu sereu atesos”), em va arribar el torn... (i, sortosament, el metge encara no havia 
marxat), de manera que la trucada (finalment no atesa) no va servir per a res. I sort 
que ara, la majoria de companyies telefòniques tenen una tarifa que inclou trucades 
il·limitades, que si hom hagués de pagar per minuts, anàvem llestos!

Josep Lluís Revenga Santos

Els Pastorets no es veuen, es viuen

Els Pastorets són abraçades, proximitat, cops a l’esquena, crits, rialles, petons, cants, parlar 
a cau d’orella, suar, plorar... Els Pastorets es viuen i es viuen intensament i ara, a causa de 
la pandèmia, aquesta intensitat no serà possible.

No li podem demanar al Garrofa que no discuteixi amb el Pallanga, ni a la Raquel 
que no li faci un petó a en Jessè; tampoc podríem impedir que sant Miquel no es bara-
llés fins a la mort amb Satanàs, ni que els joves de la noble tribu s’ajuntessin gaire. 
No li podem dir a sant Josep que no abraci la Verge Maria quan té fred i no podem 
demanar a les pastores que no ballin, o a les dimònies que no es barallin, ni a les noies 
del cor que cantin separades l’una de l’altra, ni podem posar els músics repartits per 
tota la sala perquè la cova és massa petita. I els nens i les nenes? Com protegim les 
petites fúries i els angelets? No, no som capaços d’assegurar que la salut de la nostra 
família de Pastorets estigui garantida i que no hi hauria cap contagi.

La gent del Consell fa molt temps que parlem de com farem Els Pastorets, somiant 
que els podrem fer, parlant dels protocols que haurem de seguir, de les despeses que 
haurem de fer, de com garantir que es puguin fer les representacions, de com vendre 
entrades, de com garantirem al públic que anar a veure Els Pastorets és segur... Perquè 
sí, per al públic, anar al teatre és segur, però per al centenar de persones que som la 
família pastoril, no podríem garantir que ho fos. Per això, a Molins de Rei, aquest 
any, no es faran Els Pastorets tal com s’han fet sempre. No muntarem l’escenografia 
ni triarem maquillatges, no caldrà pensar com rentem els vestits després de cada 
funció perquè ningú es vestirà... Ningú aixecarà el teló i la sala de la nostra estimada 
Peni es quedarà fosca.

Segurament és la decisió més difícil que ha pres el Consell des que es va fundar, 
però estem segurs que, tot i que ens ha costat prendre-la, era la nostra responsabilitat 
assumir-la.

Prometem treballar perquè Els Pastorets 2021-2022 siguin tan grans com l’àngel 
més formós del cel. No ho dubteu. Som on volem ser i fem el que ens apassiona 
fer.

Visca Els Pastorets de Molins de Rei
Equip del Consell dels Pastorets de Molins de Rei

Qui és primer, l’ou o la gallina?
Fiblades
2.339 Milions: trumfo o marrada?
Que ERC i Bildu hagin decidit donar suport als pressu-

postos del govern espanyol ens podria portar a discutir 
si la millor manera d’exercir l’independentisme és treure 
el màxim profit dels pactes polítics a Madrid perquè 
l’autonomisme arribi gras i refet al dia D, o si és millor 
mantenir alçades les espases esperant que Sant Jordi baixi 
a matar el drac. Aquest és un debat viu al nostre país des 
de les convulsions derivades de l’1O i, fins ara, sense 
aplicar-lo a un context, havia estat com entretenir-se amb 
un joc d’estratègia de sobretaula. Però això acaba de can-
viar: el moment i les formes amb què els portaveus ofi-
cials i mediàtics d’ERC s’han afanyat a anunciar l’acord 
al qual han arribat amb el govern espanyol per donar 
suport als pressupostos de l’Estat per al 2021 certifiquen 
que Pedro Sánchez els acaba de posar a la mà un trumfo 
electoral de 2.339 milions d’euros. Això sí que és un 
context. Com també ho és l’historial de promeses falses 
que el president socialista arrossega i que fa témer que el 
trumfo d’uns sigui una nova i ben calculada marrada per 
a tots.

Enric Serra, Opinió - La República, Número 132, del 
28 de novembre al 4 de desembre

En els dies de fortes pluges, ja hem solucionat el pro-
blema que tenim en el tram inundable del carrer Rafael 
de Casanova?

Cambrils: Obra Pública urbanitza el tram 
final del carrer del Riu Glorieta per evitar 
inundacions
El departament d’Obra Pública de l’Ajuntament de 

Cambrils, ha urbanitzat el darrer tram del carrer del Riu 
Glorieta per enllaçar-lo amb el carrer del Corralet i evitar 
les inundacions que afectaven els locals en dies de fortes 
pluges. L’actuació dona resposta a la petició feta des de 
la Comunitat de Propietaris Riu Brugent el passat no-
vembre. Fins ara, quan les precipitacions eren intenses. 
L’aigua entrava als aparcaments i trasters de l’edifici que 
dona a aquest últim tram, a la cantonada amb el carrer del 
Corralet.

Redacció, Revista Cambrils, 
Número 590, novembre de 2020

Això és conseqüència del “Big Bang” de les persones 
que viuen a les grans capitals cap a les poblacions més 
allunyades?

Augmenten les llicències d’obres menors 
i majors a Cambrils
L’Ajuntament ha atorgat 38 llicències d’obra major i 171 

d’obra menor entre l’1 de juny i el 30 de setembre. Això 
suposa un augment substancial respecte el mateix període 
de l’any 2019, que es va tancar amb 30 llicències d’obra 
major i 135 d’obra menor.

Redacció, Revista Cambrils, 
Número 590, novembre del 2020
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La segona edició de la 
campanya “El comerç de 
blau! Per l’autisme, per 
Gueopic!” que s’ha cele-
brat entre el 7 i el 20 de 
setembre, va recaptar un 
total de 1.588,10 euros, dels 
quals 200 euros han estat 
una aportació addicional de 
l’Associació de Venedors 

del Mercat Municipal.
La campanya, que s’ha 

fet amb motiu del Dia 
Mundial de Conscienciació 
sobre l’Autisme, ha comp-
tat amb la col·laboració de 
la Unió de Botiguers i l’As-
sociació de Venedors del 
Mercat Municipal.

Redacció

L’Ajuntament de Molins de 
Rei ha comprat una vintena 
d’ordinadors amb connexió 
a Internet per a les famí-
lies de la vila amb infants 
en edat escolar i que es 
troben en situació de vul-
nerabilitat econòmica. La 
cessió d’aquest material 
informàtic es fa a través del 
centre educatiu on l’alumne 
es troba escolaritzat i, per 
tant, l’equip informàtic cal 

que es reculli al centre edu-
catiu pertinent. 

Segons ha indicat la 
rgidora d’Educació, Esther 
Espinosa, un dels objec-
tius del govern munici-
pal és “en la mesura de 
les nostres possibilitats 
reduir la bretxa digital” 
i ha aprofitat per reclamar 
a la Generalitat “que faci 
ús de les seves competèn-
cies, que compleixi amb 

les seves obligacions, i 
que es faci càrrec que cap 
alumne quedi enrere dels 
seus companys a causa del 
nivell econòmic de la seva 
família”.

Aquesta vintena d’or-
dinadors s’afegeixen als 
deu que ja es van adquirir, 
i cedir en ús, el passat mes 
de maig.        

Redacció

L’Ajuntament de Molins de 
Rei ha inclòs pictogrames 
en alguns passos de via-
nants del municipi, sobretot 
els més propers als cen-
tres educatius, per tal de 
facilitat la mobilitat a per-
sones amb diversitat fun-
cional i deteriorament cog-
nitiu, gent gran i infants. 
Es tracta d’una proposta 
que han fet entitats com 
Enreda’t, Gueopic, ACOSU 
i EVI. De moment, però, 
tot i la petició d’aquests 
col·lectius, l’acció no ha 
anat acompanyada d’una 
campanya informativa i de 
conscienciació adreçada a 
tots els vilatans.

Segons s’afirma en un 
comunicat de premsa de 
l’Ajuntament, “la nova 
senyalització està pensada 
perquè tothom presti més 
atenció a l’hora de creuar 
els passos de vianants; per 
inculcar als més menuts les 

normes vials; i per donar 
suport a les persones que 
es troben, constantment, 
amb dificultats a l’hora de 
sortir al carrer, com són 
les persones amb diversi-
tat funcional o les persones 
que pateixen deteriorament 
cognitiu”.

Els pictogrames són uns 
dibuixos que comuniquen 
un missatge o descriuen un 
objecte sense utilitzar la 
forma lingüística. D’aquesta 
manera, a través de figures 
molt simples i de caràcter 
universal, es busca comuni-
car senyalitzacions de trànsit 
en aquells llocs que més ho 
requereixin. En el cas dels 
passos de vianant els dibui-
xos van acompanyats de les 
paraules “Atura’t”, “Mira”, 
“Cotxe aturat” i “Creua” i 
descriuen la seqüència de 
les accions que cal fer per 
travessar el carrer.

Redacció

Ni un dia més. El poble 
sahrauí ja no pot esperar 
més. Després que l’exèrcit 
marroquí, fa unes setma-
nes, tornés a violar l’alto al 
foc firmat l’any 1991 pene-
trant il·legalment a la fran-
ja del sud del Guerguerat, 
els sahrauís han dit prou. 
La repressió a la població 
civil sahrauí que protes-
tava pacíficament des de 
feia dies en aquella zona ha 
estat el detonant perquè des 
del Frente Polisario s’hagi 
declarat l’estat de guerra i 
per tant, l’inici de la lluita 
armada. 

A través de les xarxes 
socials s’han vist joves 
acomiadant-se de les seves 
famílies per anar al front o 
cues d’homes inscrivint-se a 
les llistes de l’exèrcit. També 
han sortit a la premsa perso-
nes que actualment vivien 
a Catalunya i que ho han 
deixat tot per anar a lluitar 
a la seva terra. L’objectiu: 
la llibertat i un referèndum 
d’autodeterminació.

Però és que el que ha 
passat al Guerguerat és 
l’últim episodi d’aquesta 
violació sistemàtica de la 
legislació internacional per 
part del Marroc. A més, pel 
que fa als mitjans de comu-
nicació i al dret de la lliure 
informació, el Marroc ha 
tornat a fer ús de la censura, 
prohibint l’entrada a la zona 
a agències internacionals de 
notícies com ara l’agència 
EFE, alhora que permet la 
circulació de periodistes del 
seu bàndol. 

Deixar un conflic-
te enquistat i a un poble 

abandonat no hauria de ser 
permès en una Europa que 
es declara defensora dels 
drets humans i dels pobles. 
És urgent que des de la 
comunitat internacional es 
condemni l’agressió marro-
quina i es tanqui la bre-
txa il·legal a la frontera. A 
part, la MINURSO, és a dir, 
la Missió de les Nacions 
Unides pel Referèndum al 
Sàhara Occidental, ha de 
concloure la descolonit-
zació pendent de l’última 
colònia europea a l’Àfrica. 
I això ha de passar ja. 

El problema és que 
l’apel·lació a la comunitat 
internacional s’ha convertit 
en un comodí per eximir de 
responsabilitats als governs. 
En aquest conflicte, Marroc 
és el culpable i el govern 
espanyol i la Unió Europea, 
responsables. Que ho assu-
meixin. 

Avui, 45 anys després 
de l’abandonament en el 
procés de descolonització, 
la majoria de les persones 
refugiades, que van perdre 
les seves cases, famílies i 
vides, continuen a l’espera 
d’una solució per tornar al 
poble sahrauí, al seu país. 
Passen els anys i continua 
el silenci en forma de nego-
ciacions sense final. 

En aquest conflicte, 
Espanya hi ha jugat un rol 
clau i és que el colonia-
lisme espanyol, sigui amb 
dictadura franquista o amb 
monarquia i règim del 78, 
és còmplice de l’opressió 
del poble sahrauí. 45 anys 
són molts, 45 anys d’exili, 
d’indiferència, de silencis, 
d’ocupació. 45 anys de pre-
sons i de repressió. Fins 
quan han d’esperar? 

Marina Arbós Junyent,
Molins de Rei amb el Sàhara

Després de 45 anys d’oblit 
el Sàhara ha dit prou

Un poble dividit entre l’exili als camps de refugiats i 
l’ocupació marroquina i un referèndum que no arriba mai

Els botiguers de la vila i 
els seus clients aporten 
prop de 1.600 euros a Gueopic

Es posen pictogrames 
en els passos de vianants 
per facilitar la mobilitat

L’Ajuntament compra una vintena d’ordinadors amb 
connexió a Internet per combatre la desigualtat

"Ara i sempre per la llibertat del poble Sahrauí" va 
ser el lema de la concentració que es va fer el passat 
19 de novembre, davant de l'Ajuntament en suport al 
poble Sahrauí. Durant l'acte es va llegir un manifest 

de condemna a les accions opressores que està duent a 
terme el govern marroquí.

Judith Herrera

Cedida per Gueopic

Josep Ferrer
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Com cada any Creu Roja 
Joventut duu a terme, a tot 
el territori català, la cam-
panya "Els seus drets en 
joc" del projecte la Joguina 
Educativa, amb la finali-
tat de poder garantir jogui-
nes noves, no sexistes, no 
bèl·liques i cooperatives als 
infants que es troben en una 
situació de vulnerabilitat.

En concret, i si parlem 
de la Joguina Educativa, 
el que pretenem és dotar 
aquelles persones més vul-
nerables de recursos i eines 
per fer front a una necessi-
tat tan important entre els 
nens i nenes: el joc.

Considerem el joc com 
una de les vies més útils 
per la difusió de qualsevol 
proposta educativa i peda-
gògica, per tant, invertim 
tots els nostres esforços per 
tal que a l'època més signi-
ficativa de la joguina, cap 
infant es quedi sense rebre 
un joc o una joguina.

En aquests moments, 
moltes persones han per-
dut la seva feina, i això ha 
provocat un increment de 
pobresa extrema en mol-
tes famílies. Moltes d'elles 
demanen suport a serveis 
socials i a entitats humani-
tàries com Creu Roja.

Per tant, ara més que 
mai que hem de fer una 
crida social a la solidaritat i 
la tolerància perquè tots els 
infants rebin una joguina 
nova amb què desenvolu-
par les seves capacitats i 
habilitats al·ludint al valor 
pedagògic d'aquesta.

Si posem especial aten-
ció i detall al Baix Llobregat 
Centre cal explicar que, des 
de l'oficina de Creu Roja 
a Molins de Rei, gestio-
nem els set municipis que 
participen en la campanya 
enguany.

A Molins de Rei el calen-
dari establert per elaborar el 
circuit de la campanya és el 

següent:
Es fan reunions de coor-

dinació amb serveis socials 
per tal d'establir, en termes 
generals, com es gestionarà 
la campanya; posteriorment 
es fan les derivacions de les 
famílies beneficiàries de la 
campanya.

La recollida de joguines 
es realitza durant tot el mes 
de desembre, i com a nove-
tat d'aquest any, es poden 
portar a la seu de Creu Roja  
(avinguda de València, 24) 
o al local situat, al carrer 
Carril, 37 B. que s'obre 
expressament per aquesta 
campanya. En aquest nou 
espai es podrà garantir les 
mesures de prevenció de 
la COVID-19, es podran 
respectar les distàncies i 
s'oferirà un servei de reco-
llida de joguines progra-
mades amb anterioritat per 
evitar les aglomeracions 
de persones en un mateix 
espai.

L'Entitat ja ha començat 
a fer la difusió i sensibi-
lització de la campanya 
per tal d'arribar als més de 
450 infants de la comar-
ca. Aquest any s'espera 
un increment de persones 
usuàries a causa de les con-
seqüències derivades per la 
COVID-19.

L'any 2019, la Creu Roja 
al Baix Llobregat Centre 
va atendre a 101 infants 

a Molins de Rei als quals 
se li van entregar lots de 
4-5 joguines noves, no 
bèl·liques, no sexistes i 
cooperatives a cada infant.

La COVID-19 ens ha 
deixat una situació d'allò 
més complexa i és per això 
que aquest any necessitem 
més que mai la solidaritat 
de la gent i la col·laboració 
amb aquesta campanya, 
ja que hem hagut de sus-
pendre diferents accions 
de recollida de joguines i 
això ens farà més complicat 
arribar a totes les famílies 
beneficiàries.

Aquest any, donat el 
context en què ens trobem, 
volem prioritzar les següents 
maneres de col·laborar amb 
la campanya:

-Donacions econòmi-
ques de particulars/empre-
ses.

-Les donacions directes 
de particulars o empreses 
que han emprès les seves 
pròpies accions entre els 
seus treballadors.

L'Organització porta 
planificant la campanya 
d'enguany des del passat 
mes d'octubre, una cam-
panya que mobilitzarà més 
de 40 voluntaris per tal de 
poder repartir un somriu-
re a tots els infants durant 
aquestes festes.

Creu Roja 
Baix Llobregat Centre

La campanya de recollida 
de joguines de la Creu Roja 
vol arribar a més infants

Es recullen més de 2.000 quilos 
d'aliments en la campanya 
impulsada per Makers Molins

El passat dissabte 7 de 
novembre es va realitzar 
una acció de col·laboració 
solidària amb la iniciati-
va de Makers Molins, una 
popular entitat molinenca 
que s'ha mostrat molt activa 
arran de la pandèmia.

Durant tota la jornada, 
de 9 del matí a 6 de la 
tarda, es van establir diver-
sos punts de recollida on 
les persones interessades a 
participar, podien realitzar 
la seva aportació.

Malgrat les dificultats 
actuals de poder tirar enda-
vant la recollida d'aliments 
a causa de les mesures res-
trictives per la COVID-19, 
l'acollida, acceptació i par-
ticipació de la gent va ser 
immillorable. Tant per les 
persones que s'apropaven 
a deixar aliments, com per 
la vintena de voluntaris que 
van col·laborar desinteres-

sadament.
Tant és així que, a nivells 

numèrics, s'han recollit  
2.018,51 quilos d'aliments, 
entre els diversos produc-
tes més habituals com són: 
pasta, arròs, llegums, i altres 
secs de primera necessitat.

Comptar amb aju-
des i propostes d'aquest 
caire ens ajuda a fer front 
a l'increment de famílies 
vulnerables, que s'ha donat 
arran de l'emergència, i a 
poder donar resposta a les 
seves necessitats primàries. 
A tall d'exemple, al Banc 
d'Aliments de Molins de 
Rei hem passat de tenir 136 
famílies (febrer 2020) a 225 
famílies (setembre 2020). 
No ens aturem i seguim tre-
ballant, estant cada cop més 
a prop de les persones.

Creu Roja 
Baix Llobregat Centre

Cedida per Creu Roja

Cedida per Creu Roja
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La riera de Cagalell al llarg de la seva història 
ha estat també anomenada Cagadell, Caganell, de 
Sant Bartomeu i actualment Riera Nova. Potser el 
nom més adient per la seva antiguitat seria el de 
Cagalell, ja que aquesta paraula significa un petit 
llac o uns aiguamolls i sembla que antigament 
existia, a vora del riu on desemboca aquesta riera, 
una petita llacuna natural en el tros comprés entre 
aquesta riera i la més cabalosa de Vallvidrera, més 
o menys en el terreny on actualment hi ha el barri 
de la Granja.

Aquesta riera de Cagalell era molt important. 
Naixia a la torrentera de sota l’església de Santa 
Creu d’Olorda, on recollia l’aigua sobrant de la 
font del Rector i fondalades avall s’hi afegia també 
l’aigua de la font Fresca, la de can Ribas, la del 
Lluís, la dels Avets, la del Ferro, la del Marxant 
i encara finalment s’hi escolava l’aigua de la font 
dels Casats.

Entre totes aquestes fonts arribaven a formar 
un cabal d’aigua gairebé permanent, més o menys 
important segons l’època de l’any o de les pluges. 
Aquesta riera recollia també, quan hi havia tempes-
tes, una torrentada d’aigua molt impetuosa, proce-
dent dels vessants de les muntanyes de Santa Creu 
d’Olorda i de Sant Bartomeu de la Quadra, fins al 
seu desguàs al riu.

Posteriorment, quan l’any 1856 es va inaugurar 
la continuació de la línia del ferrocarril des de 
Molins de Rei fins a arribar a Martorell, va ser 
necessari que aigües amunt, abans d’entrar a la 
vila, la riera fos desviada del seu recorregut natural 
de sempre i construint uns importants murs de terra 
i pedres a l’entrada del poble, la varen desviar fins 
a trobar-se amb la riera de Vallvidrera, per passar 
ja totes dues juntes per sota del nou pont de can 
Baruta, fins a arribar al riu.

Va ser aleshores quan li varen canviar el seu 
nom de sempre i va rebre el nom de “Riera Nova”. 
És de destacar la ben calculada planificació del 
nou traçat, que al llarg dels anys va suportar grans 
cabals d´aigua amb fortes crescudes sense provocar 
inundacions a la vila.

A l’antiga riera, ja seca i sense circulació d’aigua, 
li varen posar el nom de “rambla de la Riera”, i 
amb els anys aquest lloc s’aniria urbanitzant, pri-
mer l’any 1902, des del bar Alhambra fins al pas a 
nivell de la via del ferrocarril i ja l’any 1924, des 
d’aquest lloc fins a l’entrada del poble. L’any 1912 
li varen canviar el nom i li van posar el de “mossèn 
Jacint Verdaguer” i posteriorment s’obriria l’accés 
als carrers del Progrés (actual Onze de Setembre) i 
Torras i Bages.

Fent una mica d’història, el nom d’aquesta riera 
ja apareix en un document de l’any 1252, en el qual 
es fa constar que el Rei Jaume dona permís per a 
construir dos molins més, un de farina i un altre 
draper, per adobar-hi roba i teles, a prop del portal 
major de la vila, al costat de la riera de Cagalell, a 
un tal Berenguer Durfort.

En uns pergamins de l’any 1309, s’explica que 
després d’una gran cerimònia feta al casal de les 
dotze moles, la noble Comtessa Sibil·la, va sortir 
d’aquest lloc i la gran comitiva va passar per la 
riera de Cagalell, per entrar al portal de la vila.

El 22 d´octubre del 1845, dia de Santa Tecla, hi 
va haver unes grans tempestes amb una forta riera-
da que va baixar inesperadament i amb molta força, 
la qual cosa va agafar per sorpresa a la gent, va 
causar moltes destrosses i s’emportà a dues dones 
grans que varen morir ofegades, una d’elles estava 
impedida i es trobava asseguda fora de la casa i no 
va poder fugir en aquells moments.

Al gener de l’any 1903, un fet curiós va pas-
sar a la vila, habitada aleshores per unes 2.950 
persones. Segons consta en el Llibre d’Actes de 
l’Ajuntament, va ser adjudicada la venda dels 
arbres (que eren plàtans) de la rambla de la Riera, 
per 450 pessetes a un tal Isidre Busquets, carreter 
d’ofici, que aprofitaria la fusta per la construcció 
de carros en el taller que tenia a la carretera reial. 
Segons l’Ajuntament, el motiu pel qual es tallaven 
els arbres era a petició dels veïns de l’esmentat 
carrer, els quals manifestaven que, com estaven 
plantats molt a prop de les parets de les cases, les 
arrels malmetien el terra i les parets i a més, només 
enfilant-se en aquests arbres facilitaven l’entrada a 
les cases per la part de dalt a les persones fora de 
la llei. Davant d’aquests arguments, l’Ajuntament, 
presidit aleshores per l’alcalde Josep Rius i Rosás, 
procedí, naturalment, a fer-los tallar.

Abans que la Mancomunitat de Catalunya cons-

truís l’any 1916 la carretera de Molins de Rei fins 
a Vallvidrera, eren molts els carros i les persones 
que se servien d’aquesta riera com a camí per 
circular-hi.

El rierol de Comaderús
El rierol de Comaderús, també denominat anti-

gament torrent o riera de Camaderús, començava 
el seu recorregut a la torrentera existent a sota del 
Castell Ciuró i quan plovia, recollia l’aigua tot 
passant entre vinyes i amb un fort pendent, baixava 
per on avui hi ha el carrer Puigcerdà, pel costat de 
l’Església i seguia per la font del Pujal del Mig 
(actual carrer Ignasi Iglésias) travessant el carrer 
de Dalt (actual carrer Major) fins a baixar pel car-
rer dels Boters, per on travessava el carrer de Baix 
(actual carrer Rafael de Casanova) fins a arribar 
finalment al Rec.

Els dies de pluges molt abundants, aquest rierol 
irrompia amb molta força, ja que baixava des de la 
part més alta de la població.

Al llarg dels anys, la part d’aquest rierol que pas-
sava per dins de la vila, es va anar transformant i en 
urbanitzar-se els carrers Major, Puigcerdà i Ignasi 
Iglésias l’aigua d’aquesta zona continuava dava-
llant sense obstacles, fins que el carrer dels Boters 
es va remodelar i es va canalitzar subterràniament.

Les antigues escales que enllaçaven el carrer 
Major fins al carrer dels Boters, ocupaven només 
una banda de la baixada i la resta era l’empedrada 
raseta per on s’escolava l’aigua avall. També al 
llarg dels anys, popularment aquest lloc era cone-
gut com “la baixada del Sereno”, “la baixada del 
Palau” i, ja l’any 1930, com “baixada de les escales 
de l’Electricitat”.

Segons consta en un document datat l’any 1366, 
en Simó Dez Llor, conseller de la cort del Rei 
Jaume II, va construir la seva casa-celler al costat 
del cercle emmurallat de la vila de “Molindereig”. 
Dita casa estava al costat d’un torrent que baixava 
aigua de les muntanyes de Ciuró i feia de límit 
natural entre les cases de la població i el Palau dels 
Requesens.

Per la descripció de la seva situació, és molt pro-
bable que podria tractar-se de la riera de Comaderús.

Pel que fa a l’origen, procedència o significat del 
nom Comaderús, no l’he trobat enlloc, però sí el de 
“Coma de Rus” que ve a significar una depressió 
més planera d’un terreny o un paratge rural lluny 
d’un poblat.

Vicenç Joan Camps

La riera de Cagalell i el rierol de Comaderús

Riera de Cagalell i a l´esquerra el camí de 
Sant Bartomeu de la Quadra
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Una pandèmia, que no sabem d’on ve, ha alterat 
les nostres vides. Ha alterat la meva vida, la de 
la meva família i la de la gent que m’estima. 
El 4 d’agost m’intubaven a la Unitat de Cures 
Intensives (UCI) de l’Hospital Universitari 
d’Igualada, cosa que recordo, si no és a través 
de somnis, sí de paraules i sons que creia escol-
tar i que, en realitat, algú em deia a cau d’orella, 
animant-me a continuar lluitant. Somni del qual 
vaig despertar la primera setmana de setembre.

Començar així un relat pot semblar dur. Des 
del punt de vista personal, familiar i de l’en-
torn, la meva gent ho ha viscut molt malament. 
I prenent totes les precaucions recomanades 
pels experts en la matèria, la infecció, quasi se 
m’emporta.

Em van diagnosticar “positiu” a finals de 
juliol. Vaig estar confinat en una habitació, sol, 
a casa, fins a començaments d’agost. Aleshores, 
la meva filla, Txell, va dir de portar-me a urgèn-
cies a l’Hospital Universitari d’Igualada perquè 
tenia tos constantment. I aquí perdo la noció del 
temps i els records. Tot el que ve a continuació 
m’ho han explicat. Que em van portar en cotxe, 
que si vaig entrar pel meu peu, que em van 
fer proves, que si em vaig quedar ingressat el 
mateix dia... No sé si ha estat per l’efecte de la 
medicació, però tinc records esborrats, o que, 
senzillament, no recordo. Tot forma part d’una 
nebulosa de fets i situacions que donen voltes 
pel meu cap.

Aquest no deixa de ser un escrit d’agraïment. 
Però també voldria que fos un escrit de menta-
lització. Aquesta infecció no entén d’edats ni de 
salut. I us ho dic jo que no he estat mai de baixa 
ni per un refredat ni per una grip. Em considero 
un tio sa. I crec que gràcies a això ho he pogut 
superar. No menyspreeu la maleïda infecció. Els 
metges l’estan estudiant: com és, com respon, 
com muta, com afecta segons quines patologies 
de les persones infectades... Però no us refieu, 
preneu totes les mesures que us recomanen.

Sé que, socialment, hi ha molt de diàleg pel 

fet de tenir serveis tancats: bars, restaurants, 
autònoms, serveis no essencials, cultura... I 
d’altra banda, des del Govern ens indiquen que 
aquestes mesures són necessàries. Reconec que 
és un problema social. No puc ni vull opinar 
sobre aquest fet. Però està clar que la no circu-
lació de gent afavoreix la no propagació de la 
infecció.

No voldria acabar sense tenir un real i sin-
cer reconeixement cap a l’equip de l’Hospital 
Universitari d’Igualada.

Des de l’UCI fins als sanitaris de planta: 
metges, infermeres, auxiliars, zeladors, personal 
en pràctiques... Tots formen un equip humà 
d’impressionants dimensions.

Mai he rebut un “no” per resposta. Sempre he 
tingut una paraula d’ajut i comprensió. Sempre 
he tingut algú al costat per a ajudar-me. Des de 
l’extraordinari esforç que van fer a l’UCI per 
poder tirar endavant, fins als responsables de 
planta i els fisioterapeutes. Sempre han tingut 
una paraula d’ànim, una paraula d’encoratja-

ment, un gest de suport.
Dins la gravetat de la situació, i després d’ha-

ver-la superat, ja que el 24 d’octubre vaig poder 
tornar a casa, m’emporto l’escalfor de les perso-
nes amb què m’he creuat. I repeteixo, persones, 
a banda d’excel·lents professionals, persones 
que estimen la professió, i que en molts casos, 
viuen per treballar.

Vull traslladar doncs, la meva felicitació a 
aquest meravellós equip, i sobretot, fer arribar 
el meu agraïment a tot aquest grup humà que 
m’han ajudat a poder tornar a casa amb els 
meus.

Sincerament, gràcies.
Ara, assegut en una butaca que la meva dona 

em va comprar exprés per poder estar còmode, 
escric aquestes paraules amb la tranquil·litat que 
m’ofereix el temps que m’ha atorgat la vida. Sí, 
la vida m’ha donat una segona oportunitat, i no 
penso menysprear-la. La família, primera en 
l’escala de valors sentimentals i emocionals. Els 
amics, els coneguts, els companys de feina..., 
ells també compten.

Ara recordo molts dels somnis que vaig tenir 
estant en coma induït, intubat. Els tinc escrits, 
per recordar-los, i es barregen amb situacions i 
veus reals. I voldria dir-vos quelcom més: quan 
parleu a una persona que està en coma induït, 
penseu que us pot sentir. Si li parleu, que sigui 
amb amor, amb consideració, amb respecte, 
perquè poden tenir records. Són records barre-
jats amb somnis que de vegades poden ser o no 
reals. Jo us puc dir que tinc records de veus i 
imatges reals que se’m van aparèixer en somnis. 
I els recordo perquè soc aquí, amb vosaltres, 
explicant la meva experiència. Perquè “algú” ha 
decidit que no era la meva hora. I per això dono 
gràcies: gràcies a tots aquells que han treballat 
perquè no marxi, a aquells que em cuiden, els 
que han preguntat per mi, i en definitiva, gràcies 
a la vida per una segona oportunitat.

Repeteixo, sincerament, gràcies.
Jordi Obradors

Agraïment a l’Hospital Universitari d’Igualada

L’Atenció Primària és la porta d’entrada dels 
ciutadans al sistema sanitari. Aborda de manera 
integral i integrada la salut de les persones, des 
del naixement fins als darrers dies de la vida. 
Tots vetllem per una Atenció Primària resolutiva 
i d’alta qualitat, centrada en la millora de la salut 
de la comunitat. A les nostres consultes portem a 
terme l’assistència sanitària presencial i virtual 
tan programada com urgents, l’atenció domici-
liària, alguns procediments diagnòstics i sens 
dubte les activitats de prevenció i de promoció 
de la salut entre altres activitats.

I junt amb les tasques habituals hem hagut 
d’afrontar la crisi sanitària provocada pel virus 
SARS-COV2. Aquesta pandèmia ha impactat de 
manera profunda en la nostra societat i al mateix 
temps ha evidenciat la fortalesa i el compromís 
dels nostres professionals, els quals treballen 
constantment per afrontar aquesta situació grà-
cies a l’esforç i a la capacitat d’adaptació que 
han mostrat junt amb el suport i la col·laboració 
de la població i tota la xarxa local, tot posant el 
focus en el pacient.

Hem portat a terme múltiples accions per 
gestionar l’augment de demanda durant els 

últims mesos i per oferir la millor atenció a la 
població en un temps òptim i amb les mesures 
de seguretat necessàries. Algunes d’aquestes 
mesures són: reforçar la plantilla de professio-
nals amb la incorporació d’infermeres, auxilia-
res d’infermeria, personal administratiu, gestors 
COVID i RECO (gestors escolars Covid). Crear 
un circuit d’assistència presencial, no ajornable, 
diferenciat entre casos amb sospita COVID i 
altres consultes per evitar el risc d’exposició i 
de contagi. Ordenar les visites presencials pro-
gramades amb dia i hora per evitar l’acumulació 
de persones a les sales d’espera. Augmentar 
les línies telefòniques d’entrada i de sortida. 
Incorporar les eines digitals que permeten el 
contacte no presencial del ciutadà amb el nostre 
centre. Organitzar l’activitat dels professionals 
del centre per atendre la demanda presencial, 
telefònica, virtual i domiciliària de la població. 
Garantir les mesures de seguretat dels usuaris 
i dels professionals al centre mitjançant, per 
exemple, els cartells informatius, les marques al 
terra de la distància de seguretat, la disponibili-
tat de gel hidroalcohòlic en diferents ubicacions 
i la senyalització de les cadires amb cintes adhe-

sives a les sales d’espera. Coordinar amb les 
direccions de les escoles de forma periòdica per 
actualitzar les dades dels alumnes i per gestionar 
els casos sospitosos i els contactes estrets i citar-
los per a la prova PCR. Disposar d’una consulta 
específica per a la realització de la prova PCR 
als contactes estrets i una altra consulta per al 
test antigènic ràpid per als casos simptomà-
tics sospitosos. Intensificar la neteja del cen-
tre. Col·laborar amb la Unitat de Seguiment i 
Notificació que s’ha creat per donar suport als 
equips d’atenció primària. Es dona servei als 
pacients afectats per la COVID i s’ajuda als 
equips a recuperar l’activitat que els és pròpia, 
la referència directa amb els pacients.

Aquest és un recull d’algunes mesures preses 
en el nostre centre i en la resta de centres de la 
Regió Metropolitana Sud, per garantir una aten-
ció de qualitat a la ciutadania. El vostre centre i 
els seus professionals estan sempre al seu costat 
durant els dies laborables de 8 del matí a 8 del 
vespre i en el mateix horari, en els punts d’aten-
ció continuada, els festius i caps de setmana.

Mais Khouli Eskandar
Directora Equip d’Atenció Primària Molins de Rei

L’equip d’Atenció Primària Molins de Rei i la COVID
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Arnau Garriga i Casanovas viu a Londres 

“Fóra bo que Catalunya centrés esforços en una 
o dues universitats de primer nivell per poder 
aplegar persones i grups de rang internacional”

JOSEP FERRER (J.F.): 
Ets enginyer aeronàutic. 
Per què aquesta carrera i 
no una altra?

ARNAU GARRIGA 
(A.G.): Em vaig inclinar 
per l’enginyeria aeronàu-
tica perquè la carrera tenia 
una de les notes d’accés 
més altes, una certa garan-
tia d’un bon nivell i gent 
capaç. 

J.F.: Per què vas anar a 
fer el doctorat a Londres 
i no a Catalunya o a un 
altre indret?

A.G.: A Catalunya, el 
sistema universitari està 
mal organitzat. Hi ha un 
embolic de centres de 
recerca, instituts de recerca, 
universitats i tot de grups, 
molt barrejat; costa saber 
on es fa recerca d’alta qua-
litat. A més d’això, sovint 
es dispersen els recursos en 
lloc de concentrar-los. Fóra 
bo que Catalunya centrés 
esforços en una o dues uni-
versitats de primer nivell 
per poder aplegar persones 
i grups de rang interna-
cional.

Les universitats del 
món tenen rànquings clars. 
S’organitzen de manera que 
el talent més exigent con-
vergeix a les millors uni-
versitats de cada país, que 
són també les que reben 
més recursos. En general, 
hi ha una universitat de 
nivell mundial per cada 
5-10 milions de pobla-
ció. Vist així, a Catalunya 
n’hi correspondrien, com 
a molt, dues (el nombre 
també depèn de la possi-
bilitat d’atreure talent de 
l’estranger). Caldria definir 
aquests centres i reunir-
hi els millors estudiants i 

investigadors. Evidentment, 
també calen altres universi-
tats per satisfer la demanda, 
però els recursos i la repu-
tació internacional s’han de 
centrar en les que es reco-
neguin com a millors. 

Malauradament, això no 
existeix a Catalunya, més 
aviat al contrari: hi ha gent 
molt bona fent recerca d’alt 
nivell al costat de gent dedi-
cada a una recerca menys 
ambiciosa. Aquesta és una 
de les raons per les quals 
vaig marxar a l’estranger. A 
Londres hi havia una opor-
tunitat interessant amb un 
molt bon grup i en una uni-
versitat de gran reputació. 

J.F.: Després de docto-
rar-te segueixes a Londres, 
a l’Imperial College, on 
estàs col·laborant en 
diferents projectes. En 
quins?

A.G.: Treballo en un sen-
sor per inspeccionar estruc-
tures. L’hem desenvolupat 
no fa gaire i l’estem comer-
cialitzant. Per fer-ho, hem 
fundat una empresa que 
es diu Sonobotics. La idea 
és situar el sensor en un 
dron o en un robot per fer 
inspeccions “a distància”, 
d’una manera més autòno-
ma i evitant els perills (i la 
incomoditat) de fer-ho amb 
equips humans, alhora que 
redueix el cost del mante-
niment. 

També volem adequar 
aquest sensor per fer-hi 
inspeccions submarines o 
inspeccions de components 
a temperatures altes; això 
permetria evitar la ins-
pecció “manual”, sempre 
més lenta, cara i perillosa. 
Alhora, estic col·laborant 
en una aplicació de la serp 

robòtica del meu doctorat 
per fer cirurgia molt poc 
invasiva. Quan vaig ser al 
Japó, vaig treballar en mús-
culs artificials per a robots.

J.F.: La pandèmia per 
la COVID-19 ha provocat 
l’aturada o l’alentiment 
de molts sectors econò-
mics. L’aeronàutica s’hi 
ha vist afectada? La dis-
minució dràstica dels 
vols i el reajustament 
que hi haurà en el mercat 
aeronàutic quan es torni 
a la “normalitat” perjudi-
caran aquest sector?

A.G.: Sí, evidentment,  
el transport aeri s’ha reduït 
molt ara. Però és només 
una aturada temporal: els 
avions, el personal i la 
infraestructura encara hi 
són. Si trobem una vacu-
na i la podem combinar 
amb més proves diàries de 
COVID i amb tractaments 
més bons, el sector podrà 
tornar a operar. 

J.F.: Anem als orígens 
de tot plegat. A quins cen-
tres educatius has estu-
diat?

A.G.: La meva formació 
acadèmica devia començar 
a la llar d’infants El Rodó, 
molt a prop de casa, en 
un ambient molt agradable. 
Després vaig anar a l’Escola 
Estel i, encara a Molins de 
Rei, vaig seguir a l’Institut 
Lluís de Requesens. Entre 
els docents que hi vaig 
tenir, destacaria la influèn-
cia del Domènec Ubach, 
de matemàtiques, i la 
Montserrat Agustench i el 
Lluís Nadal, de Física. Per 
fer Aeronàutica vaig anar 
a la UPC.

J.F.: Quan et vas 
adonar que el que a tu 

t’agradava era la ciència, 
la investigació i, en con-
cret, l’aeronàutica?

A.G.: Sempre he tingut 
curiositat per entendre les 
coses i, en aquest sentit, 
m’han interessat més les 
disciplines científiques que 
no les de l’àmbit huma-
nístic. No recordo, però, 
que hi hagués un moment 
precís.

J.F.: El teu esforç s’ha 
vist recompensat amb tres 
premis: el Premi CIRIT 
2008, el Premi Caixa 
Manresa 2009 i el Premi 
de la Royal Comision for 
the Exhibition of 1851. 
Quins projectes vas pre-
sentar per rebre aquests 
guardons?

A.G.: El CIRIT va 
ser pel treball de recerca 
sobre ultrasons que a 2n 
de batxillerat vam fer amb 
en Carles Ros i per al qual 

ens va guiar en Lluís Nadal. 
El de la Caixa Manresa 
va ser basat en les notes 
de selectivitat, em sembla, 
però no me’n recordo. El 
de la Royal Commission 
me’l van atorgar arran del 
projecte de la serp robòtica 
per a la inspecció de motors 
d’avions. Són premis molt 
diferents, però tots fan grà-
cia.

J.F.: A banda de cen-
trar-te en els estudis, has 
tingut relació amb enti-
tats de la vila?

A.G.: De petit, a casa 
em van inscriure al CAU 
dels escoltes, així com a 
l’Escola de Música, on 
vaig fer uns quants anys 
de piano. D’adolescent, 
vaig ser un quant temps a 
l’equip d’handbol. Jo era 
un jugador lamentable, 
però era divertit anar a 
entrenar, jugar amb amics, 

Municipi de residència: Londres
Nombre d’habitants: 8,3 milions; 15 milions si es 
compta l’àrea metropolitana
Superfície: 1.570 km²
Distància amb Molins de Rei: 1.133 km en línia recta; 
2 hores 10 minuts amb avió (diverses connexions 
diàries, quan no hi ha restriccions)

L’Arnau Garriga i Casanovas és un jove molinenc de 30 anys que ja en fa 6 
que viu a Londres; en concret, al barri de Fulham. Enginyer aeronàutic per la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i doctor per l’Imperial College de 

Londres, ha centrat el seu doctorat a concebre un robot-serp que pugui inspeccionar 
els motors d’avió sense haver-los de desmuntar (un procés sempre molt car): aprofi-
tant orificis existents, aquest robot permet comprovar l’estat de diversos elements.

Ha obtingut diversos premis (CIRIT [2008], Caixa Manresa [2009], Royal 
Commission for the Exhibition of 1851 [2016]) i ha fet estades en uns quants llocs: un 
camp de treball a Islàndia, sis mesos en una universitat de Califòrnia fent el projecte 
de fi de carrera, tres mesos a Tokio (Japó) treballant en robots tous i músculs artifi-
cials, i, els darrers sis anys, a Anglaterra, dos dels quals a Derby, col·laborant amb 
l’empresa Rolls Royce (dedicada als motors d’avió), i els altres quatre a l’Imperial 
College de Londres, implicat en diferents projectes d’investigació. 

A banda de la feina, l’Arnau també gaudeix fent bicicleta i escoltant música. 
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fer una mica d’esport... 
Recordo que sempre feia 
fred als camps d’handbol. 
Jo trobava més agradable 
seure a la banqueta i xerrar 
que no pas haver de sortir 
a jugar. 

J.F.: La teva primera 
experiència a l’estranger 
va ser l’any 2009, quan 
vas anar a un camp de 
treball a Islàndia. Què 
hi vas anar a fer exac-
tament? Quin record en 
guardes, d’aquesta expe-
riència?

A.G.: Va ser l’estiu del 
2009, em sembla. L’excusa 
era iniciar unes plantacions 
d’arbres al sud-est de l’illa, 
per veure si es podia poblar 
d’arbres algun racó de la 
tundra, però també fèiem 
altres coses, com ara anar 
a pescar bacallans. Com 
sol passar en aquests casos, 
hi vam coincidir joves de 
llocs molt diversos i això 
sempre és molt atractiu. En 
acabar, vam llogar un cotxe 
amb quatre més per fer 
uns quants dies de turisme 
aprofitant que érem allà. 
Jo diria que no vam ajudar 
gaire al revestiment vege-
tal d’Islàndia, però va ser 
divertit i interessant.

J.F.: L’any 2013 vas fer 
una estada de sis mesos a 
la University of California 
Irvine per poder fer el 
projecte final de carre-
ra. Quins records tens 
d’aquesta experiència? 

A.G.: Califòrnia està 
molt bé. Platges, muntan-
yes i clima suau que permet 
anar amb màniga curta per 
Nadal. El projecte, no tant. 
Com he dit abans, crec que 
el sistema universitari cata-
là no està prou ben orga-
nitzat i això també era una 
conseqüència d’aquesta 
desorganització, perquè el 
projecte que vaig anar a fer 
no s’adequava gaire a la 
carrera. Però poder viatjar 
per Califòrnia esta bé, és 
recomanable.

J.F.: L’any 2017 vas 
viure tres mesos al Japó, 
en concret a Tokio. Com 
et va sorgir aquesta opor-

tunitat? Què hi vas anar a 
fer, exactament?

A.G.: Gràcies al premi 
de la Royal Commission 
vaig tenir l’oportunitat 
de fer aquesta estada a 
l’estranger, ja que el premi 
aportava unes 4.000 lliures 
esterlines l’any per viatjar. 
L’oportunitat va sorgir sim-
plement quan vaig enviar 
un e-mail al professor d’un 
grup del Tokyo Tech dema-
nant si hi podia anar, i em 
va dir que sí. Oficialment 
hi vaig anar per treballar 
en aplicacions de mús-
culs artificials. Però això 
era sobretot una excusa 
per col·laborar i aprendre 
amb el professor Suzumori, 
que és l’expert mundial en 
robots tous.

J.F.: Vas tenir temps 
de conèixer una mica el 
Japó? Els japonesos són 
tan diferents dels euro-
peus com se sol dir?

A.G.: Vaig tenir poc 
temps per conèixer el Japó, 
perquè estava molt enfeinat 
amb el projecte. De tota 
manera, el Japó és un país 
ben especial. Per a algunes 
coses, com ara la decoració, 
l’organització o les coses 
administratives, sembla 
que encara visquin als anys 
90. És un lloc agradable i 
tothom es mostra increïble-
ment considerat. Dediquen 
un munt d’hores a treballar, 
potser no sempre amb prou 
eficiència. 

J.F.: Durant dos anys 
(2017-18) vas viure a la 
ciutat de Derby, al Regne 
Unit. Què hi vas anar a 
fer?

A.G.: La beca que vaig 
tenir per fer el doctorat en 
part era sufragada per la 
Rolls Royce, que hi té la seu 
principal. Durant dos anys, 
doncs, vaig treballar als 
laboratoris que l’empresa 
té a Derby, en interacció 
diària amb els tècnics que 
hi treballen. 

J.F.: Com és la ciutat de 
Derby?

A.G.: Horrible, no la 
recomano a ningú. És una 
barreja de l’Hospitalet de 

Llobregat, Santa Coloma 
de Gramenet i el barri de la 
Mina. L’aspecte positiu de 
Derby ha estat que, en mar-
xar, he valorat molt més la 
sort tan gran que tinc de 
viure a Londres.

J.F.: I, després de doc-
torar-te, t’has quedat a 
l’Imperial College. Com 
et va sortir l’oportunitat 
de continuar en aquesta 
universitat?

A.G.: Durant el doctorat 
vaig conèixer un dels aca-
dèmics de l’Imperial que 
és un expert en inspeccions 
i ultrasons. Quan vaig aca-
bar el doctorat, ell tenia 
finançament per a un lloc 
de post-doc en el projecte 
del sensor per a drons i 
robots, i me’l va oferir. 

J.F.: La tasca 
d’investigació que estàs 
fent a Londres té caduci-
tat? T’hi veus molts anys, 
a la capital britànica?

A.G.: Els contractes de 
post-doc sempre són d’un 
any o dos. El meu d’ara 
s’acaba el març del 2021. 
No fa gaire, hem arrencat 
l’empresa Sonobotics i, de 
moment, la tirarem enda-
vant aquí a Londres. També 
estem preparant sol·licituds 
per a un parell de projectes 
de recerca que em perme-
trien de fer un any més de 
post-doc en paral·lel amb la 
nostra empresa. Però sem-
pre hi ha incertesa i ara 
encara més, amb el Brexit 
i la COVID-19, de manera 
que ja ho veurem. Em sem-
bla que algun dia tornaré a 
Catalunya.

J.F.: Què va dir la 
teva família quan els 
vas dir que t’instal·laves 
per un temps indefinit a 
Londres?

A.G.: A casa sempre han 
respectat les meves deci-
sions. Tot i que segurament 
s’estimarien més tenir-me 
més a prop, sempre m’han 
fet costat i han celebrat, 
diguem-ne, els èxits. 
Llàstima que ara no siguin 
temps per anar amunt i 
avall, però de tant en tant 
coincidim per videocon-
ferència...

J.F.: Per fer la teva 
carrera has necessi-
tat tenir un bon nivell 
d’anglès. On l’has après? 

A.G.: L’institut a banda, 
a Molins de Rei mateix 
vaig fer alguns cursos 
d’acadèmia i dos o tres 
estius vaig poder fer esta-
des de quinze dies al Regne 
Unit. També recordo que 
veia pel·lícules i sèries en 
anglès subtitulades, seguint 
molt atent la dicció amb els 
auriculars. Penso que el que 

m’ha ajudat més han estat 
aquestes sèries, ja que hi 
ha un seguit de personat-
ges i situacions comunes 
que repeteixen elements i 
expressions. I això ajuda 
molt. És una immersió vir-
tual en la llengua.

J.F.: A Londres vius en 
el barri de Fulham. Com 
és aquest barri? Des que 
ets a la capital britànica 
sempre has viscut aquí o 
has canviat de residèn-
cia?

A.G.: Fulham, per a 
mi, és el millor barri; és 
com viure a Gràcia. Hi viu 
gent relativament jove: una 
combinació d’estudiants i 
de gent que treballa. Ara 
és ple de cafès “orgànics”, 
ioga i Instragram. També he 
viscut a Chelsea i a Putney, 
tots dos barris pròxims a 
Fulham i força semblants.

J.F.: Són molt cars 
els preus dels pisos a 
Londres?

A.G.: Londres és increï-
blement car. El lloguer 
d’una habitació en una 
casa compartida són unes 
£900 al mes de mitjana a 
Fulham. Un pis d’una sola 
habitació costa cap a £0,5M 
(mig milió de lliures) i no 
cal que sigui gaire bonic. 
Tot plegat ve, sobretot, del 
fet que Londres, a més de 
ser un centre polític i legis-
latiu, concentra la indústria 
financera d’Europa i uni-
versitats i centres d’art i és 
capital de la moda... Hi ha 
massa coses concentrades 
en una sola ciutat i moltes 
involucren gent amb sous 
alts. Tot plegat fa que els 
preus pugin.

J.F.: Com és l’Imperial 
College?

A.G.: És fantàstic. 
Abans ja he comentat les 
diferències entre universi-
tats angleses i catalanes. 
L’Imperial College se situa 
entre les millors universitats 
del país. La consideren la 
tercera millor d’Anglaterra 
i està situada entre les deu 
millors del món. Això, és 
clar, atreu gent molt quali-
ficada d’arreu, cosa que fa 
que tot funcioni molt bé. 
També atreu finançament, 

tant de públic com de pri-
vat, i això també ajuda. 
Diria que el secret de l’èxit 
de l’Imperial i d’aquest gra-
pat de centres tan destacats 
és ben senzill: concentren 
gent molt capaç i mantenen 
un alt nivell d’exigència 
perquè tothom treballi i es 
mantingui despert.

J.F.: Com és un dia 
qualsevol de la teva vida?

A.G.: Aquests dies em 
llevo més aviat tard, cap a 
les 8 h. Durant la setma-
na faig com tothom: dutxa, 
esmorzar, bicicleta, feina. 
Ara, sempre que puc, tre-
ballo la meitat dels dies 
des de casa. Actualment hi 
dedico unes 8 hores al dia, 
tot i que varia molt. Quan 
feia el doctorat sí que tre-
ballava molt, unes 12 hores 
al dia, dies seguits, també 
molts caps de setmana. Per 
sort, aquest període ja s’ha 
acabat. 

A la tarda-vespre nor-
malment anem al gimnàs 
o al rocòdrom. Per sopar, 
ara m’he subscrit a unes 
empreses (HelloFresh, 
Gousto) que m’envien a 
casa una capsa amb ingre-
dients i 4 receptes per 
setmana, i cuino això. Ho 
recomano. Procuro anar a 
dormir abans de mitjanit i 
així dormo entre 8-9 hores 
al dia, cosa fonamental.

J.F.: I els caps de set-
mana, què acostumes a 
fer?

A.G.: Cada setmana és 
diferent. Normalment fem 
un dia d’esport (i després 
cuinem el sopar entre uns 
quants). L’altre dia pot ser 
per anar a visitar alguna 
cosa o simplement per fer 
el mandra.

J.F.: La tasca 
d’investigador s’acaba 
quan surts de la feina o 
sempre estàs barrinant 
coses dels projectes en 
què col·labores?

A.G.: Sempre estem 
barrinant. És inevitable i 
necessari.

J.F: Quan  et sorgeix 
una idea fora de la feina, 
què fas? Tens alguna ruti-
na?

A.G.: Sí, escriure-la 
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com una nota en el mòbil. 
Després la passo a la llis-
ta de projectes i idees per 
explorar del portàtil, que és 
el cervell central.

J.F.: La City de 
Londres, juntament amb 
Nova York, és considera-
da un dels centres finan-
cers del món. En què es 
nota?

A.G.: A Londres, en els 
preus de tot, ja que són 
exagerats! Em sembla que 
la City representa pels volts 
de l’11% de l’economia bri-
tànica (cito de memòria, no 
n’estic segur). Això aporta 
molts diners al país. Ara, 
amb el Brexit, aquest és un 
punt important de la nego-
ciació. Anglaterra segura-
ment haurà de pagar força 
(amb diners o acceptant 
altres coses, com la lliu-
re circulació de persones) 
per evitar que la indústria 
financera es traslladi a una 
altra ciutat europea. Crec 
que serà interessant veure 
com intenten quantificar tot 
això i saber si consideren 
la teoria de jocs per trobar 
l’equilibri.

J.F.: La pandèmia 
ha afectat l’activitat de 
Londres?

A.G.: Sí, força, ja que 
molta gent treballa des de 
casa. Un estudi estimava 
que pels volts del 70% de 
les feines de la ciutat es 
poden fer des de casa. En 
aquest sentit, hi ha gent 
contenta de poder treba-
llar des de casa. Jo m’hi 

incloc.
J.F.: Com t’ha afectat 

a tu en l’àmbit personal 
i professional la COVID-
19?

A.G.: Val a dir que al 
març, just tornar d’una 
conferència a Málaga, 
vaig començar a trobar-me 
malament, amb febre i mal 
de cap. Tot plegat, devia 
passar tres setmanes mala-
ment. I vaig perdre l’olfacte 
(anòsmia). Per sort, molt de 
mica en mica, sembla que 
va retornant. Vaig passar, 
doncs, la COVID-19 “amb 
símptomes”, amb una sín-
drome de manual. 

En l’aspecte professio-
nal, la propagació tan gran 
del virus ha fet que tre-
ballem molt des de casa, 
ja m’agrada. El problema 
principal, però, és que 
amb l’empresa que hem 
començat, Sonobotics, 
venem sobretot al sector 
de la producció energèti-
ca i, malauradament, han 
hagut de congelar molts 
projectes d’innovació, ja 
que les empreses inten-
ten mantenir-se vives fins 
que el clima millori. Això 
segurament endarrerirà el 
creixement de l’empresa.

J.F.: Creus que la Gran 
Bretanya està fent una 
bona gestió de la pandè-
mia?

A.G.: Clarament pitjor 
que Alemanya, però més 
bé que l’Estat espanyol. 
Vet aquí, tal com ho veig. 
El pitjor de la gestió a 

Anglaterra ha estat: el sis-
tema de tests de COVID, 
que ha estat lent i insufi-
cient, i l’app del sistema de 
salut, que funciona fatal, 
té errors i no és eficaç per 
seguir els contactes dels 
infectats. Actualment, si 
algú s’infecta hi ha un sis-
tema “manual” pel qual un 
operador contacta amb tota 
la gent amb qui el malalt 
ha pogut estar en contacte. 
Tot, molt ineficient. 

Econòmicament, al 
començament, el Govern 
va intentar salvar tots els 
sectors i aportava el 80% 
del sou dels que estaven en 
absència temporal de feina. 
Una despesa excessiva 
que ara fa més delicada la 
situació econòmica. També 
penso que el Govern brità-
nic es va equivocar a mirar 
de salvar sectors d’oci i 
entreteniment que no són 
essencials. Crec que aquests 
sectors s’han de reduir i 
deixar lloc a altres sectors 
que puguin créixer. La part 
positiva d’Anglaterra és que 
tenen un grup de científics 
aconsellant les decisions i 
això és molt important. 

J.F.: És bo per a la 
Gran Bretanya una sor-
tida de la Unió Europea? 
A tu t’ha perjudicat en 
alguna cosa?

A.G.: El Brexit és un 
desastre. És el resultat d’una 
campanya de desinformació 
i de molta gent que va votar 
amb els peus, sense saber 
què feien. Malgrat això, 
crec que és possible que tot 
segueixi igual després del 
Brexit. Bàsicament, la Gran 
Bretanya voldrà mantenir 
l’accés al mercat europeu 
sense aranzels i, a canvi 
d’això, haurà d’acceptar 
immigrants europeus i 
pagar una mica d’impostos 
a Europa. A grans trets, és 
la situació actual.

J.F.: El ritme de vida 
de Londres és igual que el 
de Catalunya? En què es 
distingeix, sobretot?

A.G.: A Londres, la gent 
sempre té tard per anar a 
alguna banda. També miren 
de ser més eficients i això 
està bé.

J.F.: Londres és una 
ciutat trista per allò 
que sempre plou i hi ha 
boira?

A.G.: Sí. Tant de bo 
poguéssim traslladar una 
part de la indústria de 
Londres a una ciutat més 
mediterrània.

J.F.: Diries que els 
anglesos són diferents a la 
resta d’europeus?

A.G.: Són iguals, però 
fan cua per pujar al bus.

J.F.: Costa acostumar-
se a conduir per l’esquerra 
i a conviure amb els siste-
mes mètrics que tenen?

A.G.: De moment, no 
m’han atropellat.

J.F.: La Gran Bretanya 
és formada per qua-
tre estats: Anglaterra, 
Gal·les, Escòcia i Irlanda 
del Nord. En alguns casos 
–competicions esportives, 
sobretot- aquests qua-
tre estats defensen una 
mateixa bandera i en 
d’altres ho fan per sepa-
rat. Com a català, entens 
aquesta diferència? I els 
britànics, com ho porten? 

A.G.: A grans trets, 
Anglaterra ha estat rica en 
alguns períodes històrics, 
però hi ha hagut benefici 
mutu entre estats. Crec que 
això ha permès més coali-
ció. Els britànics estan prou 
tranquils en aquest aspecte. 
Irlanda del Nord és un cas 
separat i una mica especial, 
més complex també.

J.F.: Escòcia, a diferèn-
cia de Catalunya, va 
poder fer un referèndum 
legal per decidir si esdeve-
nia un país independent. 
Et va sorprendre que 
guanyés el no? Creus que 
algun dia els escocesos 
aconseguiran la indepen-
dència?

A.G.: La productivitat i el 
nivell de vida a Escòcia són 
semblants als d’Anglaterra. 
Com a referència, tenen un 
PIB per càpita similar. Si 
en traiem la contribució de 
gas i petroli d’una banda i 
l’altra, llavors el PIB per 
càpita escocès és lleument 
inferior. Escòcia, d’altra 
banda, té competències 
per decidir coses impor-
tants en molts sectors. En 
un nivell, diguem-ne, pràc-
tic, doncs, la diferència 
entre una Escòcia unida o 
independent crec que no 
és gaire gran. Potser per 
això va guanyar el no. És 
un cas molt diferent al de 
Catalunya.

J.F.: Amb l’Estat espan-
yol, la Gran Bretanya és 
dels pocs països europeus 

que encara conserven una 
monarquia. Diries que la 
gent està contenta amb la 
reina, els prínceps i tot el 
seguici de la cort?

A.G.: Les monarquies 
són un anacronisme. 
Sorprenentment, la monar-
quia anglesa encara té prou 
suport. Són bojos, aquests 
anglesos.

J.F.: Si la pandèmia ens 
ho permet i veníem un cap 
de setmana a Londres, 
què és el que ens recoma-
naries de visitar?

A.G.: No vingueu a 
Londres. Barcelona és molt 
més atractiva.

J.F.: I si disposéssim 
d’una setmana sencera 
i volguéssim voltar una 
mica per Anglaterra, què 
és el que no ens hauríem 
de perdre?

A.G.: Potser els parcs 
naturals, però Catalunya és 
molt millor per al turisme.

J.F.: Gran Bretanya no 
destaca precisament per 
la seva cuina. Quins plats 
típics en salvaries, tan-
mateix?

A.G.: El carrot cake, el 
pastís de pastanaga

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

A.G.: Eficiència, nete-
dat i una visió una mica 
més global de les coses. 
I més llibertat en horaris 
d’obertura. Sempre que 
vinc aquí ho trobo tot tan-
cat.  

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

A.G.: Algunes persones.
J.F.: Estàs en contacte 

amb Molins de Rei?
A.G.: Cada cop menys. 

Miraré de venir per Nadal.
J.F.: La pandèmia t’ha 

limitat les teves visites a 
Molins de Rei? Fa gaire 
que no vens, a la vila?

A.G.: Sí, deu fer més de 
mig any que no hi vinc. No 
ho vaig poder fer ni quan es 
va morir la meva àvia.

J.F.: Tens previst tor-
nar algun dia a Molins 
de Rei?
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El temps passa volant i just el dia 22 de novembre hem bufat la nostra primera 
espelma! Un any d’anar fent camí amb determinació i convenciment que val la 
pena treballar per evitar la normalització d’un tribut que ara com ara no és just 
ni equitatiu ni sostenible.

Ha estat també un any de reunions, investigacions, estudi, seguiment, 
redacció de documents, etc. Les dificultats, incomprensions, manca d’empatia, 
silencis..., han format, i formen, part del nostre dia a dia.

A mitjans de novembre, els molinencs amb un valor cadastral del seu 
habitatge superior a 45.000 € han rebut o haurien d’haver rebut el Tribut 
Metropolità. Sense disposar d’una informació rellevant, i la poca que existeix 
és deficient, ens poden portar a interpretacions errònies. Anem a pams:

1-Ens hem trobat que l’import d’enguany és inferior a l’any passat i segura-
ment creurem que ens l’han rebaixat. Doncs, no. Ens l’han augmentat un 5%. 
No l’han rebaixat ni congelat. És a dir, el 2019 hauríem d’haver pagat menys 
que enguany.

2-No podem comparar un tribut mal calculat com era el de l’any 2019 amb 
el d’enguany que se suposa està ben calculat. Han augmentat l’import de la 
reducció, però desconeixem com l’han calculada. No sabem si el percentatge 
de la reducció és la mateixa per a tots els molinencs i si també és la mateixa 

per a tots els 18 municipis de l’exsegona corona metropolitana o si cada poble 
té la seva reducció i a partir de què.

3-Independentment de la reducció que consta en el rebut, la quota íntegra 
del tribut 2020 suposa quasi un 30% de l’IBI (una quantitat desorbitada). 
Estem parlant de quantitats importants i sobretot, no tenim el compromís ni 
document que confirmi que la reducció l’aplicaran sempre.

4-El principi “Tots ens en beneficiem i tots contribuïm en funció dels 
nostres recursos”, s’incompleix en aquest Tribut Metropolità quan la majoria 
n’està exempta i no paga o paga una quantitat simbòlica, deixant tota la càrrega 
tributària a una part de la població que en molts dels casos té rendes baixes.

La mateixa Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), en la seva carta i 
díptic, manifesta que aquest tribut es destina al transport, projectes urbanístics, 
espais verds, subvencions i moltes més coses. El Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya en sentència també ho deixa molt clar. Per tant, aquest tribut no 
està associat solament al transport com així es va vendre.

Si no hi ha voluntat política de trobar una solució a la base de càlcul, es per-
petuarà un tribut, encara que legal, injust, còmode i més ràpid de recaptar, que 
al final és el que interessa. Cobrar, cobrar i cobrar de la manera que sigui!

Una llei i una ordenança que no siguin justes per a tothom no han de ser 
inamovibles. És més, hi ha d’haver l’obligació ètica i política de modificar-la 
i fer-la més justa. Adaptar-la als temps actuals perquè tots hem de pagar, tots 
ens en beneficiarem i ajuts a qui els necessiti.

Les grans crisis econòmiques i socials no només acostumen a tenir efectes 
devastadors en les condicions de vida dels treballadors i treballadores, 
especialment d’aquells i aquelles que ja tenen unes condicions precàries 
de vida de partida, sinó que posen també a prova la legitimitat de les 
institucions polítiques i la seva capacitat per desenvolupar polítiques que 
donin respostes reals als problemes més importants de la població.

El que semblava que seria una conjuntura extraordinària i temporal el 
passat mes de març s’està convertint en una gravíssima crisi estructural 
amb implicacions sanitàries, socials i econòmiques difícilment previsibles 
fa uns mesos. I crec que tenim la responsabilitat i obligació de prendre 
mesures al respecte des de qualsevol institució pública, començant pel 
nostre Ajuntament.

Som conscients de les limitacions de les competències municipals, els 
efectes sobre els comptes públics que acostumen les situacions de crisi i 
la dificultat de reaccionar en el curt termini a grans col·lapses econòmics 
com el que vam patir al mes de març. Però des de Molins Camina-Podem 
no trobem que avui en dia l’equip de govern sociovergent de la nostra vila, 
que no ha demostrat històricament una gran sensibilitat social en els perí-
odes de relativa bonança econòmica, hagi fet el canvi de xip i de perspec-
tiva imprescindible per intentar revertir unes circumstàncies que semblen 
empitjorar cada cop més en qüestions com l’atur, la manca d’accessibilitat 
a l’habitatge, les fallides empresarials, la degradació dels serveis públics, 
especialment el sanitari i educatiu, o la disminució d’ingressos i empobri-
ment progressiu de la majoria de la població.

Un aspecte que trobem significatiu d’aquesta manca d’acció política 
de l’equip de govern va ser quan al setembre ens va demanar que pre-
sentéssim als diferents grups municipals propostes per un pla “anticrisi” 
amb diferents mesures socials i econòmiques. Nosaltres vam proposar 
un mecanisme que ja s’ha implantat amb èxit a alguns ajuntaments com 
el de Zamora o Villanueva de la Serena: uns bons socials finançats amb 
diners públics del pressupost municipal que permetin garantir l’alimenta-
ció i la roba a aquelles famílies més necessitades econòmicament o que 
hagin vist reduir-se notablement els seus ingressos aquests darrers mesos 
mitjançant compres al comerç de la nostra vila. Aquesta mesura a més de 
garantir uns drets socials bàsics i afavorir la sostenibilitat econòmica de 
les llars permet també fomentar el consum a un sector que també ha patit 
considerablement aquests darrers mesos de confinaments i paralització de 
l’activitat econòmica. Doncs encara estem esperant una resposta (positiva 
o negativa) de l’equip de govern municipal, que sembla haver-se oblidat 
d’allò que a l’estiu semblava que requeria la màxima prioritat.

Des de fa temps hem proposat a l’equip de govern la necessitat de 
desenvolupar polítiques actives d’habitatge que vagin més enllà de cedir 
el sòl i sots-contractar la gestió de promocions suposadament públiques 
d’habitatge a un preu desorbitat en un sector sense desenvolupar realment 
encara després de cinc anys d’obres d’urbanització com Les Guardioles. 
Tenint present que des de fa anys l’Ajuntament disposa d’un cens de pisos 
buits i que ja consta a les ordenances municipals un reglament per imposar 
recàrrecs en l’IBI en els pisos buits sense ús social i que no estiguin per 

llogar (una proposta del nostre grup municipal que en aquest cas sí que 
va ser acceptada per l’equip de govern), no hi ha cap impediment per 
intentar potenciar la sortida al mercat de lloguer d’habitatges retinguts 
amb voluntat especulativa, especialment per les entitats de crèdit. Tampoc 
veiem gens d’interès per part de la sociovergència molinenca per establir 
la gestió directa de la borsa de lloguer municipal i potenciar’, tant pres-
supostàriament com informativament, el seu ús, ni de replantejar els dos 
grans sectors urbanístics per desenvolupar encara a la nostra vila, Les 
Guardioles i Can Coll. Uns projectes que han estat sotmesos als interessos 
privats especulatius des del seu inici i que en el context econòmic actual, 
i tenint en compte l’excés d’habitatge construït aquests darrers anys a la 
nostra vila, semblen tenir un futur tan poc esplendorós com el seu present 
si no es canvia la perspectiva. I no serà perquè no ho hem demanat en 
repetides ocasions als plens municipals, ja que vam proposar una reserva 
del 30% d’habitatge protegit a Can Coll, perfectament legal, que l’equip 
de govern no va contemplar sense ni tan sols intentar justificar-ho raona-
blement.

Renúncia a la subvenció municipal per destinar-la 
a ajuts pels centres educatius públics de la vila

Però tot i aquestes contínues frustracions en les nostres propostes (som 
conscients que només tenim una representat a l’oposició al ple municipal, 
però això no fa que ens oblidem de la responsabilitat amb les persones 
que ens van votar i amb el conjunt de vilatans i vilatanes), creiem que 
hem d’intentar vèncer la passivitat política en un context com l’actual. Per 
això hem decidit renunciar a la nostra subvenció com a grup municipal 
de l’any 2020 (al voltant de 6.500 €) perquè sigui destinada com a ajuda 
extraordinària als centres educatius públics de la nostra vila. Uns centres 
que ja van patint retallades pressupostàries des de fa anys que van degra-
dant cada cop més un dret fonamental com el dret a l’educació i que ara, 
amb les necessitats especials sanitàries i els problemes per poder mantenir 
la presencialitat de les classes, estan en una situació encara més crítica i 
desbordada. És en aquestes situacions on més es potencia la segregació, 
la manca de cohesió social i l’ampliació de les diferències socials i eco-
nòmiques entre l’alumnat.

Hem decidit per això que el 50% d’aquesta ajuda es destini per a 
material sanitari per l’alumnat i l’altre 50% per a recursos tècnics per a 
l’alumnat més vulnerable econòmicament, el més perjudicat pels proble-
mes de presencialitat als centres i els confinaments. Sabem que la nostra 
aportació és reduïda per les necessitats reals dels centres, però ens agrada-
ria que aquesta compensació de la manca de finançament per part d’altres 
administracions fos compartida per la resta de grups municipals per fer 
així més rellevant encara, i més tenint en compte la gairebé paralització 
dels actes polítics municipals des de març.

Hem de tenir present que en la situació actual de crisi requereix, per 
donar sentit a les institucions públiques, una resposta àmplia i conjunta als 
greus problemes socials i econòmics que tenint per endavant.

Ana Aroca, regidora de Molins Camina-Podem

La nostra resposta a la crisi

Ja hem fet l’any
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L’arribada del tramvia a Molins de Rei i a l’estació dels 
Ferrocarrils de la Generalitat de Quatre Camins és una vella 
reivindicació de la comarca i dels molinencs.

De fet aquesta arribada ha estat inclosa des de ja fa vint 
anys en la planificació d’infraestructures de transport de la 
Generalitat (PDI), primer en el PDI 2001-2010 i posteriorment 
en el PDI 2011-2020. Sempre s’ha quedat en el calaix dels 
projectes a fer.

En aquests vint anys els municipis van canviant i el seu 
entorn viari i urbanístic es va modificant. En el cas concret 
de Molins de Rei, la realització de les obres de remodelació 
de l’antiga carretera -avingudes Barcelona i València- podrien 
suposar un risc important pel projecte tramviari, en impossibi-
litar-ne el pas per aquesta via.

La gent que formem la Plataforma d’Usuaris del Transport 
Públic de Molins de Rei (PUTP MdR) 
i l’Associació per a la Promoció del 
Transport Públic (PTP), davant d’aques-
ta realitat vàrem sensibilitzar als grups 
polítics i al Govern Municipal, promo-
vent diferents mocions al llarg d’aquest 
temps per garantir el futur pas del tram-
via per la vila. Per aquest motiu, davant 
de la imminent remodelació de l’antiga 
Carretera, vàrem proposar un recorregut 
alternatiu que passaria pel carrer del 
Canal de la Infanta i tindria la parada 
final de Molins de Rei a la plaça Pont 
de la Cadena, la coneguda popularment 
com a plaça de Les Palmeres. Perquè 
això fos possible era, sobre tot vital, que 
en les futures obres d’urbanització de 
Can Coll, es reservés espai pel pas del 
tramvia en el carrer del Canal. Vàrem 
pressionar tot el que vàrem poder i 
finalment vam assolir l’objectiu que 
segurament farà possible aquest traçat alternatiu: modificar la futura amplada 
del carrer perquè pogués passar el tramvia.

El desencallament de les obres de soterrament del tren a Sant Feliu de 
Llobregat, d’imminent realització, i l’acord del seu Ajuntament amb l’Autoritat 
del Transport Metropolità (ATM) per estendre el tramvia fins a la porta del 
polígon el Pla, facilitava que aquesta reivindicació es convertís en realitat.

Davant d’aquests fets, i per a evitar que un cop més el tramvia fos oblidat 
en les inversions de la Generalitat, fa tres anys que conjuntament amb la PTP, 
el sindicat Comissions Obreres i la Federació d’Associacions de Veïns del 
Baix Llobregat, vàrem dissenyar una campanya per aconseguir que a la nova 
planificació del PDI 2021-2030 el tramvia no es quedés tan sols en un desig. 
L’objectiu era clar: no es tractava sols què fessin un estudi sinó que progra-
messin la seva execució.

Vàrem redactar un manifest de la Plataforma “Volem el Trambaix al Pla” 
i vam aconseguir el suport de nombroses entitats de la Comarca: el sindicat 
UGT, el Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, l’Associació d’Empresaris 
del Pla (AEPLA), Catalunya Camina, el Centre d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat i les associacions de veïns i veïnes dels barris del Canal i de la Riera 
Bonet i finalment, l’adhesió de més de 1.500 persones a títol individual tot i 

que la pandèmia ha dificultat molt la recollida presencial de 
signatures.

En paral·lel vam promoure mocions als plens de tots els 
ajuntaments per on passa i passarà el tramvia per arribar a 
Quatre Camins, i també al Consell Comarcal. Aquestes moci-
ons van ser aprovades per unanimitat de totes les institucions.

També hem promogut campanyes a les xarxes socials i 
hem generat opinió i informació a tots els mitjans periodístics 
comarcals.

El tramvia a Molins de Rei en l’horitzó del 2030
Gràcies a la lluita i treball constant, l’arribada del tramvia a 

Molins de Rei és molt possible que es produeixi abans de l’any 
2030, ja que ha estat inclòs en el PDI 2021-2030.

Concretament es preveu l’arribada en dues fases: una pri-
mera, el 2025, amb l’arribada a l’actual 
estació de Renfe de Sant Feliu i l’ex-
tensió fins als barris de La Salut i Can 
Maginàs passant per sobre del tram que 
s’ha de soterrar de les vies del tren. I una 
segona, el 2028, fins al centre de Molins 
de Rei. L’arribada a Quatre Camins es 
deixaria per després del 2030.

Sens dubte la mobilització exercida 
ha tingut molt a veure. Valorem molt 
positivament el treball realitzat i volem 
fer arribar el nostre agraïment, de mane-
ra especial, a totes les persones i insti-
tucions que ens han ajudat a aconseguir 
aquest desitjat objectiu.

Si bé el projecte s’ha inclòs fent 
passar el tramvia per les avingudes 
Barcelona i València. Per aquest motiu, 
i donat que la Comissió Territorial d’Ur-
banisme ha aprovat definitivament la 
urbanització de Can Coll ampliant el 

carrer Canal de la Infanta per poder fer passar el tramvia per aquest indret, com 
a Plataforma hem presentat al·legacions. Sabem que també ho farà l’Ajunta-
ment de la vila.

És evident que les entitats, i en especial el nostre Ajuntament, hauran de 
pressionar de valent perquè les esmenes siguin acceptades i que el traçat sigui 
rectificat. És evident també que caldrà plantejar-se com fer algunes actuacions 
urbanístiques de futur com ara la remodelació de la plaça Pont de la Cadena, 
ja que ara seria el moment de plantejar la construcció d’un aparcament soterrat 
que doni servei a les demandes d’estacionament de residents, del comerç i 
també es pogués utilitzar com aparcament d’intercanvi cotxe-tren i cotxe-
tramvia.

Pel que fa a la inclusió al PDI 2021-2030, evidentment som conscients que 
encara que estigui planificada l’execució de l’arribada del tramvia al Pla i a 
Molins de Rei el 2028, caldrà que estiguem molt amatents per a pressionar a 
les autoritats del transport perquè l’arribada del tramvia a Molins de Rei deixi 
de ser un desig.

Lluís Carrasco,
portaveu de la Plataforma “Volem el Trambaix al Pla”; delegat territorial 

de la PTP al Baix Llobregat i membre de la PTUP MdR

Un tramvia que per fi no serà sols un desig

Les despeses han de ser coherents amb la capacitat contributiva de cada 
ciutadà i no ofegar-lo amb un tribut que la previsió del qual és augmentar-lo 
anualment un 5% com així se’ns va dir.

L’administració ha de tenir un topall en les seves despeses com ho fa la 
ciutadania en el seu conjunt. Si el pressupost de l’AMB per 2021 es preveu que 
sigui de 875 milions d’euros, amb un augment de 49 milions d’euros respecte 
a l’any passat, quin impacte tindrà aquest augment en el Tribut Metropolità del 
proper exercici 2021?

Cal tenir present que paguem els mateixos serveis amb els impostos que 
abonem a l’Estat, Generalitat, Ajuntament i AMB, etc. Tot el que ens ofereix 
l’AMB ja ho pagàvem i ho paguem. Què ens ofereix d’especial l’AMB per 
justificar aquest tribut?

Durant tot aquest temps hem parlat amb sis partits polítics de la vila per 
explicar la problemàtica plantejada. En cap moment han manifestat voluntat 
política per fer quelcom i sí normalitzar el tribut com sigui. Pensen, i decidei-
xen, que un habitatge i un valor cadastral superior a 45.000 € és sinònim de 
riquesa.

Fa vuit mesos que hem denunciat la situació al Síndic de Greuges, però 
l’AMB no els ha lliurat encara la documentació requerida. Estem pendents de 

rebre resposta.
A començaments d’estiu vam mantenir reunions amb el director de 

Presidència i Gerents de l’AMB. Els contactes sempre són positius, però l’im-
mobilisme i la normalització del tribut són les seves fites.

Hem enviat mocions als partits polítics metropolitans de l’AMB així com a 
la seva presidenta i a tots els partits polítics que conformen el Ple de l’Ajunta-
ment de Molins de Rei i a l’alcalde demanant, el mes d’octubre, la suspensió 
del Tribut mentre no hi hagi una altra base de càlcul i, al novembre, retorn del 
tribut del 2019 per ser nul de ple dret. Ni l’AMB ni el Ple de l’Ajuntament les 
han volgut defensar.

A finals de novembre hem presentat al·legacions a l’AMB per la modifica-
ció de l’Ordenança Fiscal Reguladora del Tribut Metropolità 2021. Entre les 
al·legacions presentades hem demanat la derogació de l’esmentada Ordenança 
per no complir els principis de justícia, equitat i sostenibilitat.

Mentre els polítics no treballin en la solució d’aquesta problemàtica, cal que 
s’efectuïn, com així els hi hem demanat, les màximes bonificacions i reducci-
ons per no agreujar més al contribuent d’aquest Tribut Metropolità.

Plataforma STOP TRIBUT AMB de Molins de Rei

Logotip de la “Volem el 
Trambaix al Pla”, elaborat 

de forma altruista pel 
molinenc Pep Bergadà

Proposta d’extensió del tramvia fins a Molins de Rei 
defensada per la plataforma
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El passat dijous 22 
d’octubre es va celebrar un 
Ple municipal extraordina-
ri per presentar i aprovar 
diverses modificacions de 
les Ordenances Fiscals de 
Molins de Rei per l’any 
2021. Aquest Ple es va fer 
de forma telemàtica, tal 
com és habitual darrera-
ment a causa de la situa-
ció excepcional que estem 
vivint per culpa de la 
COVID-19. La nova pro-
posta es va aprovar amb els 
vots a favor dels partits que 
integren el Govern (PSC i 
Junts per Molins) i ERC. 
Molins Camina-Podem i 
Molins En Comú i es van 
abstenir i la CUP va votar 
en contra.

Les Ordenances fiscals 
són l’eina que té l’Ajunta-
ment per fixar els tributs 
locals (impostos, taxes i 
preus públics). En el seu 
conjunt els ingressos de 
l’Ajuntament provenen 
d’allò que paguem la ciuta-
dania a través dels nostres 
impostos al municipi, a la 
Generalitat i a l’Estat.

Davant dels efectes de la 
pandèmia, el Govern local 
va presentar al Ple la pro-
posta de no incrementar els 
impostos i les taxes l’any 
vinent, amb l’única excep-
ció de la taxa d’escombra-
ries que s’incrementarà un 
2% per al petit comerç i un 
5% per a la resta de contri-
buents. En la taxa domès-
tica, l’augment no arribarà 

als 4 euros a l’any per uni-
tat familiar, és a dir, la taxa 
passarà de 78,92 € (2020) a 
82,87 € (2021).

Per compensar l’aug-
ment de la taxa de recollida 
de residus, el Govern incor-
porarà una sèrie de “boni-
ficacions deixalleria” amb 
l’objectiu d’incentivar la 
utilització d’aquest servei. 
Per exemple, si el ciutadà 
accedeix a la deixalleria 6 
vegades a l’any, obtindrà 
una bonificació a la taxa 
del 35% (el que representa 
un estalvi de 29 € a l’any). 
Si va a la deixalleria entre 
7 i 10 vegades l’any, la 
bonificació arribarà al 45% 
(l’estalvi serà de 37 €). I, 
finalment, si visita la dei-
xalleria més de 10 vega-
des l’any, les bonificacions 
seran d’un 50% (un estalvi 
de 41 € anual).

Segons el Govern muni-
cipal, amb aquestes noves 
ordenances fiscals es pretén 
beneficiar a les persones 
més desfavorides econòmi-
cament. És per això que 
s’establirà com a referència 
el salari mínim interpro-
fessional de 2020 (950 €/
mes) per a l’aplicació de 
la tarifació social dels ajuts 
de l’IBI, la taxa d’escom-
braries i les bonificacions 
generals de les ordenances, 
com ara la taxa per ocupa-
ció de via pública a favor 
de persones amb mobilitat 
reduïda o la taxa d’obres 
per instal·lar ascensors en 

edificis unifamiliars.
L’equip de Govern 

també estableix l’aplica-
ció de bonificacions per 
impulsar i reactivar el petit 
comerç. Els comerços que 
s’iniciïn en l’activitat i els 
que hagin estat sense acti-
vitat durant més d’un any, 
obtindran una bonificació 
de fins al 30%.

Recollint la proposta del 
grup municipal d’Esquerra 
Republicana, el Govern ha 
inclòs a les noves mesures 
fiscals una bonificació per 
les llars i activitats econò-
miques que instal·lin o ja 
tinguin instal·lades plaques 
de captació d’energia solar 
amb l’objectiu d’incentivar 
el consum d’aquesta ener-
gia verda. Es va acordar 
una bonificació del 35% 
de l’IBI pels habitatges 
que tinguin aquest tipus 
d’instal·lacions i una boni-
ficació del 50% de l’IBI per 
les activitats econòmiques 
que utilitzin aquesta ener-
gia. També s’ha establert 
una bonificació del 50% 
en l’impost de construcci-
ons i obres per a edificis 
anteriors al 4 de juliol de 
2005 que instal·lin plaques 
fotovoltaiques.

A més, ERC també ha 
proposat al Govern que 
consideri allargar la condo-
nació de la taxa de terrasses 
si per causa de la pandèmia 
es perllongués el tancament 
dels establiments dedicats a 
la restauració.

La CUP Molins considera 
que les noves ordenances 

no s’han fet des d’una 
òptica redistributiva
La formació independen-

tista ha votat en contra de la 
proposta del Govern muni-
cipal, ja que creuen que 
les diverses taxes, impostos 
i preus públics s’haurien 
de tarifar socialment i no 
només bonificar les capes 
més baixes. És a dir, pensen 
que cal generar un sistema 
d’ordenances que depengui 
de la renda i de la capacitat 
econòmica de cadascú.

L’única proposta de la 
CUP que va acceptar el 
Govern municipal va ser la 
modificació d’una taxa que 
permet desincentivar les 
grans superfícies i hiper-
mercats per prioritzar el 
petit comerç, un dels grans 
perjudicats de la situació 
actual.

Els membres de la CUP 
també van fer constar durant 
el Ple que el que s’havia 
aprovat a les Ordenances 
de l’any passat -recarregar 
el 50% de l’IBI als habitat-
ges desocupats- no s’havia 
complert, tot i que fa un 
any i mig que ja es pot apli-
car, pel que van demanar al 
govern que premi l’accele-
rador en aquest aspecte.

Molins En Comú titlla 
el Govern municipal de 

conservador i poruc
La formació d’esquer-

res ha expressat en un 

comunicat el seu rebuig al 
projecte d’ordenances fis-
cals pel 2021. Els Comuns 
pensen que amb les noves 
ordenances es vol con-
fondre les mesures fiscals 
aplicades a situacions de 
màxima precarietat amb 
l’autèntica tarifació social 
aplicada progressivament 
segons la renda disponible. 
Igualment, rebutgen l’aug-
ment del 5% en la taxa 
d’escombraries domicilià-
ries, ja que consideren que, 
malgrat les bonificacions 
per ús de la Deixalleria que 
proposa el Govern per com-
pensar l’augment d’aques-
ta taxa, les dades demos-
tren que la recaptació serà 
major que la quantitat que 
es bonificarà. 

També expressen la seva 
decepció davant la no accep-
tació de les seves propostes 
per afavorir la implantació 
d’energies renovables, que 
segons Molins En Comú 
haurien de comportar una 
reducció del 50% de l’IBI 
i del 95% sobre l’Impost 
d’obres-propostes avalades 
per l’ordenança tipus de la 
Generalitat i per l’Institut 
Català de l’Energia- men-
tre el govern municipal es 
conforma amb un 35% en 
l’IBI i un 50 % en l’Impost 
d’obres.

Romà Català

El Govern municipal congelarà el 2021 tots els 
impostos municipals, excepte la taxa d’escombraries

El regidor de la CUP, 
Carles Ros, va presentar, 
en el ple del passat mes 
d’octubre, la seva dimissió 
com a càrrec electe de la 
formació independentista. 
Ros posa fi a una etapa 
de gairebé sis anys com a 
regidor del consistori moli-
nenc. L’ha substituït Marc 
Vives Solé, número 7 dels 
cupaires als darrers comicis 
municipals. En Marc, “mili-
ta de fa anys a l'Esquerra 
Independentista de la vila 
i ha participat de diver-
sos moviments associatius 
i esportius”, segons es diu 
en un comunicat de premsa 
de la CUP.

Segons ha explicat en 
el seu blog personal, Ros 

abandona la política per 
donar prioritat a la seva 
vida personal, social i polí-
tica fora la institució. Una 
experiència que, segons 
afirma, “és positiu que sigui 
temporal i compartida, i un 
relleu que hem pogut pla-
nificar tranquil·lament des 
del març”. 

Un altre regidor cupai-
re que ja ha anunciat la 
intenció de deixar el con-
sistori és en Josep Raventós 
que també va entrar a 
l’Ajuntament el 2015. En 
aquest cas el relleu es farà 
l’estiu del 2021.

Redacció

El regidor de la CUP, Carles Ros renuncia al càrrec

El Departament de quei-
xes i suggeriments de l’A-
juntament de Molins de 
Rei va registrar l’any 2019 
un total de 915 queixes, 
suggeriments i peticions 
d’informació, 99 més que 
l’any anterior, cosa que 
significa un increment del 
12,13% respecte a 2018.

L’equip de govern atri-
bueix aquest increment a 
“la reiterada organització 
d’activitats a la plaça de la 
Llibertat i per les humitats 
sorgides al local de l’AV 
del barri de les Conserves”, 
segons es diu en un comu-
nicat de premsa.

El temps de resposta ha 
estat de 24 dies de mitjana, 
igual que la registrada el 
2018, i s’han respost gai-
rebé el 95% de les entrades 
registrades. “Segueix sent 
un objectiu de govern con-
testar en el termini desitjat, 
els 15 dies”, es diu en el 
mateix comunicat.

Redacció

Els molinencs presenten 
a l’Ajuntament més de 900 
queixes i suggeriments
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Molins de Rei acollirà 
del 5 al 7 de febrer una 
nova edició de la Fira de 
la Candelera, la 170a. Però 
tal com era d’esperar, la 
pandèmia marcarà la seva 
organització, ja que tindrà 
un format molt més reduït 
amb només un 15% de la 
capacitat habitual tant pel 
que fa a metres quadrats 
de recinte com a nombre 
d’expositors, i es farà en 
espais tancats per controlar 
l’aforament i garantir així 
totes les mesures de segu-
retat. També hi haurà una 
versió virtual de la Fira i 
els actes més importants es 
podran seguir en directe per 
Internet. 

A fi i efecte de poder 
complir amb les recoma-
nacions sanitàries l’Ajun-
tament triarà als expositors 
basant-se en criteris de pro-

ximitat territorial amb la 
vila i en la diversitat de pro-
ductes. Serà una Fira “amb 
un potent caràcter local, i 
és per això que com en les 
darreres edicions  comp-
tem amb la complicitat del 
comerç de Molins de Rei 
per obrir els seus establi-
ments durant tot el cap de 
setmana”, segons es diu en 
un comunicat de premsa.

Les activitats culturals 
i gastronòmiques de la 
Candelera es faran física-
ment la setmana prèvia i el 
mateix cap de setmana de 
la Fira, però s’oferirà una 
àmplia programació virtual 
per donar cabuda a totes 
aquelles propostes que no 
es pugui fer de forma pre-
sencial. “D’aquesta manera, 
i gràcies als canals online, 
es podrà fer arribar la Fira 
a tothom i fins i tot atreure 

un públic nou que esperem 
conèixer personalment en 
futures edicions”, s’afirma 
en el mateix comunicat.

Retorn als orígens 
El regidor de Fira, 

Ramon Sánchez, considera 
que aquesta edició permetrà 
retornar als orígens de la 
Fira: “Fa 170 anys era la 
gent de Molins de Rei que 
s’aplegava un cap de set-
mana per mostrar tot allò 
que era capaç de produir 
i de vendre. Els mateixos 
molinencs i molinenques, 
i potser algunes persones 
dels pobles dels voltants, 
s’acostaven per conèixer 
les novetats i fer les trans-
accions comercials que els 
interessaven. Aquell espe-
rit més local és el que 
recuperarem enguany”. 

Redacció

La Candelera 2021 es limitarà 
al 15% de la seva capacitat

Els dijous 12 i 19 de nov-
embre es van fer sengles 
concentracions a la plaça 
de l’Ajuntament per donar 
suport als quatre moli-
nencs, Amèlia Medina, 
Domingo Gris, Joaquim 
Martí i Jordi Vilaprinyó, 
processats pels talls de la 
Jonquera del novembre 
de l’any passat durant les 
protestes contra la sentèn-
cia de l’1-O. Els dos actes 
de protesta van ser con-
vocats per les assemblees 
locals d’Òmnium Cultural 
i l’Assemblea Nacional 
Catalana (ANC).

Els manifestants por-
taven cartells individuals 
amb consignes com “No 
és justícia, és venjança”, 
“més de 2.800 represaliats, 
prou repressió”. Es va lle-
gir un manifest de suport i 

l’acte es va cloure amb crits 
d’“Independència” i amb el 
Cant dels Segadors. 

La protesta de la Jun-
quera, organitzada per 
Tsunami Democràtic, va 
derivar en una macro-
causa amb 197 encausats 
per delictes de desordres 
públics i danys. El 13 de 
novembre Medina i Gris es 

van presentar en el Jutjat 
d’Instrucció número 4 de 
Figueres on havien estat 
citats i una setmana des-
prés, el dia 20, van fer el 
mateix Martí i Vilaprinyó. 
Com han fet tots els incul-
pats, es van negar a declarar 
i van denunciar que es tracta 
d’una instrucció merament 
política.              Redacció

Manifestacions de suport als 
represaliats pels talls de la Jonquera

El ple de l’Ajuntament del mes de 
setembre va aprovar una moció, 
presentada conjuntament per Junts 
per Molins i Esquerra Republicana, 
de suport, a  l’ara expresident de la 
Generalitat, Quim Torra. 

Els partits que van defensar 
la moció van centrar les seves 
intervencions en “condemnar la 
ingerència de l’estament judicial 
en el desenvolupament de la vida 
política i la repressió que estan 
patint les prop de 3.000 persones 
per accions relacionades amb l’1 
d’Octubre, els presos i exiliats, els 

CDR o l’independentisme en gene-
ral; a reclamar que es respectin els 
drets més fonamentals; i a defen-
sar la democràcia i la institució 
més important del país com és la 
Generalitat”, segons es diu en una 
nota de premsa d’ERC. 

La moció es va aprovar amb els 
vots a favor de Junts per Molins, 
ERC, la CUP i d’un regidor del 
PSC; hi va haver 5 abstencions 
(Molins Camina, Molins en Comú i 
3 del PSC) i 4 vots en contra (3 del 
PSC i 1 de Ciutadans).

Redacció

L’Ajuntament aprova una moció de suport al president Torra

@jordicosta1425
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Un incendi declarat la 
nit del 4 de novembre a 
l’empresa Silence, dedi-
cada a la fabricació de 
motos elèctriques, va des-
truir totalment les dues 
naus d’aquesta companyia, 
situada en el carrer Riera de 
Can Pahissa, 14-16, en el 
polígon industrial El Pla de 
Molins de Rei. Cap persona 
va resultar ferida.

El foc també va afec-
tar part d’una tercera nau 
pertanyent a l’empresa 
Lagupres especialitzada 
a fer treballs de neteges 
químiques, industrials i de 
clavegueres.

Tot i que l’incendi es 
va donar per estabilitzat 
dues hores després del seu 
inici, els bombers van tenir 
dificultats per apagar-lo del 
tot, ja que no van poder 
accedir a l’interior de les 
naus a causa del perill d’es-
fondrament dels sostres i de 
caiguda d’una de les parets 
perimetrals.

En l’extinció del foc hi 
van participar fins a 25 dota-
cions de bombers. També 
s’hi van desplaçar efectius 
dels Mossos d’Esquadra, de 
la Guàrdia Urbana -que es 
va encarregar de regular el 
trànsit a la zona- i del SEM 
(Serveis d’Emergències 
Mèdiques), tot i que no es 
va haver d’atendre a ningú.

Silence, líder 
en fabricació de 

motos elèctriques
L’empresa Silence es 

va instal·lar a Molins de 
Rei l’any 2017. Des de lla-
vors la producció de motos 
elèctriques no ha parat de 
créixer fins a convertir-se 
en líder del mercat amb la 
fabricació, només l’any pas-
sat, d’unes 8.000 unitats. La 
majoria de motos de lloguer 
per minuts que circulen per 
Barcelona i per diverses 
ciutats espanyoles i europe-

es han estat fabricades a les 
plantes ara incendiades. A 
més l’empresa s’havia aliat 
amb l’automobilística Seat 
per fabricar les seves motos 
elèctriques.

El creixement imparable 
de Silence va fer que en el 
18 de maig la producció de 
les motocicletes es traslla-
dés a una altra nau industri-
al més gran situada a Sant 
Boi de Llobregat mentre a 
Molins de Rei es mantenia 
la seu central de la firma, 
es fabricaven les bateries de 
liti i es feia l’assemblatge 
de les motos.

En un comunicat de 
premsa difós just l’endemà 
del sinistre Silence afirma-
va que els equips tècnics 
de l’empresa “junt amb els 
serveis d’extinció treballen 
per aclarir les possibles 
causes de l’incident”, que 
la planta “comptava amb 
totes les mesures de segu-
retat previstes a la legisla-
ció vigent”, i que la línia 
de muntatge “no s’ha vist 
afectada” perquè les motos 
es fabriquen a les instal-
lacions de Sant Boi de 
Llobregat. L’empresa afegia 
que està elaborant “un nou 
pla de contingències per 
poder cobrir” de la forma 
més eficaç “amb totes les 
comandes” dels seus clients 
i que “ben aviat” informa-
ran de les actuacions que 
faran “per restablir de la 
manera més ràpida possi-
ble la normalitat de funcio-
nament a Silence”.

Generalitat i Estat donen 
suport a l’empresa

El conseller d’Empre-
sa i Coneixement, Ramon 
Tremosa, que va visitar les 
naus sinistrades el 17 de 
novembre, va assegurar 
que l’empresa té “tot el 
suport de la Generalitat” 
perquè “necessitem que 
companyies com Silence 
tirin endavant i liderin la 
mobilitat del segle XXI”. 
El titular del Departament 
va anunciar que el Govern 
català “concedirà un crè-
dit pont a Silence perquè 
pugui començar la seva 
reconstrucció i Avançsa 
congelarà el cobrament 
d’interessos de la parti-
cipació que encara té de 
l’empresa”.

Dies abans, el 10 de 
novembre, també va visi-
tar l’empresa el secretari 
general d’Indústria i PIME 
del Govern espanyol, Raül 
Blanco, qui va voler oferir 
tot el seu suport a la compa-
nyia “perquè pugui tornar 
ràpidament a la normali-
tat i pugui portar a terme 
els projectes que conei-
xem, que són estratègics 
en l’àmbit de la mobilitat 
elèctrica”.

Tot i l’ajuda de les admi-
nistracions, caldrà veure si 
l’empresa decideix refer les 
dues naus destruïdes o bé 
cerca una altra ubicació, a 
la vila o fora d’ella, per 
seguir amb el seu negoci.

Josep Ferrer

Els Mossos d’Esquadra han 
detingut als sis autors del 
robatori comès el passat 4 
de novembre a la botiga 
de telefonia mòbil Phone 
House, situada en el núme-
ro 103 del carrer Major de 
Molins de Rei. Cinc dels 
detinguts han ingressat a la 
presó mentre que un sisè, 
menor d’edat ha passat a 
disposició de la Fiscalia de 
Menors. Se’ls atribueixen 
10 robatoris amb violència 
a establiments de telefonia 
de les comarques del Baix 
Llobregat, Tarragonès i 
Vallès Oriental.

El robatori al Phone 
House de la vila es va pro-
duir pocs minuts després 
de les 10 del matí. El res-
ponsable de l’establiment 
estava atenent a una clienta 
quan una persona va inten-
tar entrar. Com que per les 
mesures de seguretat esta-
blertes per la COVID-19 
només hi podia haver un 
client a la botiga, li va dir 
que s’esperés fora. Instants 
després cinc individus 
van entrar a la força i van 
arrencar els telèfons mòbils 
exposats en els aparadors. 
L’atracament es va produir 
quan encara hi havia a dins 
la clienta, que espantada, 
es va protegir en un racó 
de la botiga. Els cinc delin-
qüents van fugir caminant 
tranquil·lament pel carrer 
Pare Manyanet, el que hi 
ha just davant de l’establi-
ment.

Minuts després del roba-
tori els Mossos d’Esquadra 
van aturar el vehicle dels 
lladres, amb sis ocupants, 
quan intentaven donar-se a 
la fugida. Durant l’escor-
coll, els agents van localit-
zar 23 telèfons mòbils sos-
trets de la botiga de Molins 
de Rei i van detenir-los. Els 
arrestats són cinc homes de 
nacionalitats colombiana i 
romanesa, de 20 a 39 anys 
i veïns de Badalona i un 
menor d’edat. 

Un dels detinguts ja havia 
estat arrestat a la primera 

fase de la investigació que 
estava duent a terme la poli-
cia autonòmica en haver-se 
detectat un increment de 
robatoris violents a boti-
gues de telefonia a diversos 
indrets de Catalunya. En 
concret el 20 d’octubre es 
va arrestar a dos homes de 
nacionalitat romanesa de 24 
i 39 anys que van quedar en 
llibertat després de declarar 
davant del jutge.

Els lladres entraven als 
establiments comercials i, 
mitjançant la intimidació 
verbal als treballadors, sos-
treien els terminals de tele-
fonia que es trobaven a la 
part oberta al públic, arren-
cant-los, literalment, de les 
seves bases expositores. 

Els investigadors van 
aconseguir constatar la per-
tinença a grup criminal, fet 
clau perquè el jutge decre-
tés l’ingrés a la presó dels 
majors d’edat.  

Quart robatori 
al Phone House en 
poc més d’un any

Des que els nous res-
ponsables es van fer càr-
rec del negoci, aquest és el 
quart robatori que pateixen 
en poc més d’un any. Els 
tres primers es van produir 
el 2019. En concret en el 
mes d’agost els lladres van 
accedir a la botiga a la nit; 
a principis de setembre hi 
van tornar, aquest cop a la 
tarda; l’acció la van repetir 
a finals de setembre, a les 
10 del matí, la mateixa hora 
del robatori del passat 4 de 
novembre. El valor del sos-
tret en els tres primers furts 
és de més de 30.000 euros.

Josep Ferrer

Ingressen a presó els 
autors del robatori al Phone 
House del carrer Major

Un incendi redueix a cendres l’empresa Silence

La Guàrdia Urbana ha posat 
10 multes a usuaris de patinets

Entre els mesos de juliol a novembre la Guàrdia Urbana ha posat 10 multes a conduc-
tors de patinets elèctrics per incompliment de les ordenances que en regula el seu ús.  

En concret les sancions s’han posat per no respectar els senyals indicadors dels 
semàfors (5); conduir de manera negligent (1); circular en sentit contrari i de forma 
temerària (1); fer-ho amb una taxa d’alcohol superior a 0,50 (1); utilitzar auriculars 
(1); i circular amb dues o més persones en el vehicle de mobilitat personal (1). 

A partir del pròxim 2 de gener de 2021 la normativa referent als Vehicles de 
Mobilitat Personal (MVP) que és on s’engloben els patinets elèctrics, canviarà a tot 
l’Estat. Aquests vehicles hauran de complir les mateixes normes que la resta, és a dir, 
dins de les ciutats no podran circular per les voreres ni per zones de vianants, ni per 
vies interurbanes, túnels o autopistes i autovies. Tampoc podran utilitzar auriculars i, 
si els agents ho requereixen, s’hauran de sotmetre a proves d’alcoholèmia. 

Redacció

Josep Ferrer
@jordicosta1425
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Des de la grip de l'any 1917 
mai una epidèmia havia tin-
gut un impacte global tan 
gran en un període tan curt 
de temps com la COVID-
19, la qual ha provocat cen-
tenars de milers de morts i 
ha desencadenat una enor-
me paràlisi de l'economia.

La tecnologia actual i 
l'allau de dades existents ha 
permès, però, fer el segui-
ment de la seva evolució 
gairebé al minut, país a 
país, regió a regió, ciutat 
a ciutat, per detectar ràpi-
dament on els contagis es 
disparaven i podien generar 
una imminent saturació del 
sistema sanitari.

L'emergència sanitària 
ha posat en primera línia 
els científics encarregats 
de dissenyar i interpretar 
els models predictius sobre 
l'epidèmia. A Catalunya, 
un equip multidisciplinari 
format per biofísics i met-
ges –dirigit per la doctora 
en Física, Clara Prats i en 
el que participa l'Enginyer 
Físic molinenc, Martí 
Català-, ha elaborat un 
model matemàtic que ha 
permès fer el seguiment de 
l'epidèmia de la COVID-19. 
L'equip d'investigadors del 
grup de recerca de Biologia 
Computacional i Sistemes 
Complexos (BIOCOM-SC) 
de la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC) i 
del Centre de Medicina 
Comparativa i Bioimatge 
de Catalunya (CMCiB), 
integrat dins l'Institut de 
Recerca Germans Trias i 
Pujol (IGTP), ha fet pos-
sible realitzar una previ-
sió, fonamentada en dades 

científiques, de l'evolució 
de la pandèmia a partir 
de la quantitat d'individus 
contagiats, estimant la seva 
capacitat de transmissió de 
la malaltia per així ajudar 
a establir unes polítiques 
públiques de confinament 
amb l'objectiu de disminuir 
el nombre de morts i afectats 
i, en conseqüència, evitar el 
col·lapse del sistema sani-
tari. "Vam començar amb 
un model que descrivia 
l'evolució de l'epidèmia. 
Després vam ser capaços 
de fer prediccions a dos-
tres dies vista. Ens van 
demanar si podíem fer les 
prediccions a més llarg 
termini i vam adaptar 
el model. Finalment, ens 
hem dedicat més a buscar 
eines per avaluar el risc 
i poder comparar quins 
territoris estan en millor 
situació i quins en pitjor 
per així plantejar possi-
bles escenaris de futur", 
exposa l'investigador Martí 
Català.

Aquest equip d'inves-
tigació elabora un infor-
me diari per al Govern de 
Catalunya i un altre infor-
me, que també s'actualitza 
diàriament, per a l'Oficina 
d'Estratègia de la Unió 
Europea (UE) amb les pre-
diccions per a Espanya i 
la Unió Europea. Analitzen 
la pandèmia en trenta paï-
sos, tots els de la UE més 
Noruega, el Regne Unit i 
Suïssa, i també en l'àmbit 
internacional.

Treballen amb les dades 
que publica l'Agència 
Europea de Control de 
Malalties Infeccioses 

(ECDC) i les que facilita 
l'Organització Mundial de 
la Salut (OMS). Cada país 
ha de reportar a l'OMS el 
nombre de casos. Pel que 
fa a alguns països europeus, 
com Espanya i Itàlia, tre-
ballen també amb dades a 
més baix nivell, de regions 
i comunitats autònomes.

Els indicadors del nivell 
de contagi de la població

Un dels indicadors que 
s'ha utilitzat al llarg de la 
pandèmia per avaluar la 
progressió del virus és el 
nombre Rt (índex de conta-
gi), que mesura la velocitat 
de propagació de la pandè-
mia (nombre d'infectats que 
origina una persona con-
tagiada amb coronavirus), 
o sigui, indica quants con-
tagis nous apareixen per a 
cada cas detectat. Com més 
per sota es trobi del valor 1, 
més indicarà que l'extensió 
del virus va de baixa.

El risc de rebrot o índex 
de creixement potencial de 
la malaltia-EPG (Effective 
Potential Growth) es calcu-
la multiplicant la Rt (velo-
citat reproductiva del virus) 
per la incidència acumulada 
de casos per cada 100.000 
habitants els darrers catorze 
dies. La multiplicació de 
les dues variables esmen-
tades (Rt x núm. de casos 
per cada 100.000 habitants) 
dona com a resultat el nivell 
de risc d'una població deter-
minada. El resultat és una 
estimació de la incidèn-

cia acumulada en els dies 
futurs: "El risc de rebrot 
és un indicador d'allò que 
passarà els catorze dies 
següents si tot continua 
igual, ens mostra en quina 
direcció anem", explica 
Martí Català.

Ara bé, per determi-
nar un nivell de risc més 
alt d'una regió respecte a 
una altra també cal tenir 
en compte la densitat de 
població de cada regió, ja 
que, com més quantitat de 
ciutadans convisquin en un 
determinat espai més gran 
pot ser la incidència d'un 
brot i a l'inrevés. Alhora, 
un brot concentrat en un 
indret molt localitzat, com 
ara una residència o una 
empresa, pot repercutir 
negativament en les xifres 
d'una regió sanitària sense 
que això impliqui témer per 
l'expansió dels contagis.

Una de les coses que 
els membres de l'equip de 
BIOCOM-SC han observat 
és que el fet que una zona 
geogràfica tingui més casos 
detectats respecte a un altre 
no vol dir que estigui en 
una situació pitjor, ja que 
el nombre de casos que es 
comuniquen ens indiquen 
tan sols els detectats no els 
reals existents.

El nombre de morts és 
la dada més indicativa per 
saber el que ha passat en 
un país i tenir una idea de 
com s'ha estès l'epidèmia 
(les morts per COVID-19 
s'estima que són aproxima-

dament un 1% dels casos 
d'infectats). En Martí ens 
aclareix que "el nombre 
de morts ens diu el que va 
passar fa un mes, són un 
indicador per saber el que 
va succeir, però no el que 
en realitat està passant en 
el moment present".

El confinament de la 
població simptomàtica
Aproximadament un 

40% dels infectats presen-
ta símptomes molt lleus 
i entre un 30 i un 50% 
passa la malaltia de mane-
ra asimptomàtica, i aquests 
casos només es poden 
detectar testant tota la 
població. Durant la primera 
onada, hi havia molts més 
contagis dels que es podien 
confirmar, pel que era 
imprescindible confinar-se 
quan es presentaven símp-
tomes perquè no es podien 
fer tests de forma extensa 
a la població, però ara, els 
ciutadans amb símptomes 
ja poden anar al seu CAP 
per a fer-se un test PCR que 
confirmi o no el contagi.

La clau per contenir 
l'expansió de la pandèmia 
estaria, doncs, en la detec-
ció ràpida dels casos. "A la 
primera onada es detec-
taven només els casos 
greus, que són entre un 
5 i un 10%, però ara ja 
es detecten un 60-70% 
dels contagiats. Per això, 
que pugin els números no 
té per què significar que 
hi haurà un rebrot", afir-

Un equip de científics catalans ha elaborat 
un model matemàtic que ha permès fer un 
seguiment de l'epidèmia de la COVID-19

Martí Català, enginyer físic: "La superació de la pandèmia 
dependrà de quan arribi la vacuna, de quanta gent es pugui vacunar 

i de la seva eficiència. Si el pròxim mes de juny al voltant del 50% de la població 
està vacunada, segurament l'estiu vinent podrem fer vida normal"

Equip del CMCiB-IGTP: Clara Prats, 
Martí Català, PJ Cardona. Arxiu IGTP

Nous contagis diaris a Catalunya. Font: BIOCOM-SC
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ma Martí Català, i afegeix 
que "és tan important el 
percentatge de gent que 
es detecta com el com-
portament de la població 
simptomàtica; per exem-
ple, si a un lloc determi-
nat apareguessin mil nous 
casos, això faria disparar 
totes les alarmes i a priori 
el risc seria alt, però, així i 
tot, si els contagiats estan 
ben controlats i confinats, 
al cap de catorze dies no 
hi haurà nous contagis. 
Per tant, el risc no té per 
què ser tan gran com els 
números puguin dir si es 
prenen les mesures ade-
quades per evitar el con-
tacte dels contagiats amb 
la resta de la població, és 
a dir, si algú té símptomes 
i es queda a casa confi-
nat durant catorze dies, és 
igual si el pots diagnosti-
car o no, el que és impor-
tant és que es confini per 
evitar que provoqui nous 
contagis".

Tal com recalca en Martí, 
"els casos que no es detec-
tin en el present seran 
els que determinaran el 
nombre de contagis en un 
futur". La immunitat de 
grup no s'assolirà fins quan 
una majoria de la pobla-
ció (al voltant del 70%) 
tingui anticossos i actual-
ment encara estem molt 
lluny d'acostar-nos a aques-
ta xifra. Arribarà abans la 
vacuna que la immunitat 
de grup. Mentre no hi hagi 
vacuna, el virus no des-

apareixerà. Per això, en 
Martí Català posa l'accent 
en la necessitat de conti-
nuar seguint les mesures de 
seguretat bàsiques, com ara 
la higiene de mans, la dis-
tància física i portar mas-
careta per "intentar no ser 
contagiat i convertir-se en 
un vector de transmissió" i 
així evitar nous rebrots que 
puguin provocar hipotètics 
nous confinaments.

Una desescalada 
precipitada?

Segons en Martí, més 
enllà del nivell que indiqui 
l'EPG -que mesura els pos-
sibles nous casos diagnosti-
cables els pròxims catorze 
dies- "el que marca el risc 
és el nivell de casos que el 
sistema sanitari és capaç 
de controlar i assumir".

Després d'un mes de 
confinament parcial ha 
començat una desescalada 
que serà progressiva fins 
a arribar al voltant d'un 
màxim de mil casos diaris 
detectats a Catalunya, que 
és la xifra màxima que pot 
suportar el nostre sistema 
sanitari.

Tal com han reconegut 
els responsables sanitaris 
de la Generalitat, l'alçament 
de les mesures de confina-
ment són precipitades, però 
s'han vist obligats a dur-
les a causa dels problemes 
econòmics que genera el 
confinament als empresaris 
i treballadors que no poden 
rebre suficients ajudes com-

pensatòries pel tancament 
dels seus negocis.

"Reduir el contacte 
entre les persones és el 
més important per con-
trolar l'expansió de la 
pandèmia. La limitació de 
la mobilitat entre munici-
pis i el tancament de bars, 
restaurants, espectacles..., 
són mesures radicals que 
indubtablement són útils 
per controlar la pandè-
mia, ara bé, si aquests 
locals es condicionessin 
i es prenguessin mesu-
res d'aforament evitant 
el contacte entre clients 
de forma estricta, també 
podrien esdevenir espais 
segurs i es podria contro-
lar força bé la pandèmia 
amb menys repercussions 
per a l'economia", afirma 
l'investigador.

En referència a la 
diferència en l'evolució de 
la pandèmia entre Catalunya 
i Madrid -a la Comunitat 
de Madrid no s'han tancat 
els negocis de restauració 
ni s'han patit restriccions 
tan dures com a Catalunya, 
però s'han registrat el doble 
de morts i hospitalitzats-, 
en Martí opina que "les 
mesures a Catalunya han 
estat molt més estrictes 
i per tant la baixada de 
contagis serà molt més 
ràpida, a Madrid estaran 
més temps per a reduir el 
nivell de risc d'infecció".

En Martí preveu que "a 
escala mundial la desapa-
rició de la pandèmia va per 

llarg. Cadascú fa les seves 
estimacions, hi ha qui diu 
que a finals del 2022 ja 
estarà del tot controlada, 
però alguns consideren 
que podria ser a més llarg 
termini. Els països més 
desenvolupats seran els 
primers a controlar-ho 

gràcies a l'administració 
generalitzada de la vacu-
na. Als països més pobres 
es pot trigar molt més per 
les dificultats de vacunar 
tota la població".

Romà Català

Les xifres de la COVID-19 a Molins de Rei han seguit 
una tendència molt semblant a la de Catalunya i, de fet, 
s'han mantingut sempre per sota de la mitjana i només 
a principis de setembre la van superar lleugerament.

Cal tenir en compte que en un municipi de tan sols 
26.000 habitants les dades poden fluctuar molt fàcil-
ment. Molins de Rei durant la segona onada va arribar 
fins als 20 casos de contagi detectats diàriament, però 
a principis de desembre, gràcies a la imposició de les 
restriccions, la xifra va disminuir considerablement 
fins a arribar a un nivell de 5 casos diaris.

R.C.

La COVID-19 a Molins de Rei

Nous contagis diaris a Molins de Rei. 
Font: BIOCOM-SC
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La Regidoria de Joventut promou la informació 
i la dinamització entre els i les joves dels 
centres de secundària de la vila a través 
del programa PIDCES del Punt Jove

Enguany, durant el curs i escolar 2020/21, seguint totes les mesures de seguretat i higiene 
contra la COVID-19, el Punt Jove, servei de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de 
Molins de Rei, posa a l’abast de l’alumnat i del professorat de l’Institut Bernat el Ferrer, 
de l’Institut Lluís de Requesens, del Col·legi Manyanet i del Col·legi Virolai, el Programa 
PIDCES (Programa d’Informació i Dinamització als Centres de Secundària ).

Els objectius principals del Programa PIDCES són:
-Fer arribar informació als i les joves sobre diferents àmbits de la seva vida amb l’ob-

jectiu de treballar per la igualtat d’oportunitats a través de la informació i dinamització.
-Fomentar l’adquisició d’hàbits consultius i participatius entre els i les joves dins del 

seu àmbit més proper i durant tot el procés de desenvolupament personal.
-Prevenir conductes i hàbits de risc a través de la informació.
Per a complir aquests objectius, el Punt Jove ofereix els següents serveis als centres 

de secundària:
Calendari d’activitats d’informació i dinamització: xerrades, tallers, formació 

sobre diferents temes d’interès com hàbits saludables, alimentació, afectivitat i sexualitat, 
diversitat sexual i de gènere, prevenció de riscos associats al consum de tabac, alcohol 
i altres substàncies, gestió d’emocions, formació agents de salut, promoció relacions 
igualitàries i sense violència entre els i les joves, prevenció violència masclista, consum 
responsable xarxes socials, prevenció d’accidents de trànsit, diversitat cultural i mobilitat 
internacional.

Les activitats es porten a terme al llarg de tot el curs, s’ofereixen en format presencial 
i online i s’adrecen a l’alumnat de l’ESO, Batxillerat i Formació Professional.

Totes les activitats s’organitzen en coordinació amb els equips docents dels centres i 
tenint en compte les característiques i necessitats de l’alumnat.

Col·laboració en esdeveniments puntuals a petició del centre: Setmana Cultural, 
Portes Obertes...

Col·laboració en el treball de recerca i crèdits de síntesi: El Punt Jove ajuda 
a l’alumnat en la seva recerca mitjançant els recursos de què disposa: auto-consulta 
Internet, informació i assessorament de recursos existents...

Punt Jove mòbil a l’hora del pati: un cop a la setmana la informadora del Punt Jove 
s’apropa als centres de secundària per atendre als alumnes. Aquest servei no s’ofereix 
de moment als centres durant aquest curs per motius de seguretat i higiene contra la 
COVID-19.

Més informació Punt Jove: https://pijmolinsderei.blogspot.com
Punt Jove

Punt Jove

LA NOSTRA ESCOLA
LA TEVA ESCOLA

REUNIONS AMB  LA DIRECCIÓ

DIJOUS VISITES VIRTUALS

Cita prèvia

Cita prèvia 9.15 h
Contacta: 
secretaria@molins.manyanet.org /  93.668.34.50
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BEEBOT

PROJECTES

racons

Coneix el nostre projecte

ROBÒTICA

Els restauradors de la vila es 
van manifestar el passat 12 
de novembre a la plaça de 
l’Ajuntament per reclamar 
a la Generalitat la reobertu-
ra dels seus establiments i 
fer visible la seva frustració 
davant la passivitat de les 
administracions.

Els manifestants por-
taven cartells on es podia 
llegir “Es ven”. Molts dels 
propietaris creuen que això 
és el que hauran de fer: 
vendre, tancar o traspassar 
el seu negoci, si han de 
continuar molt temps amb 
la persiana abaixada.

Suport de l’alcalde
L’alcalde, Xavi Paz, és 

un dels 17 batlles del Baix 
Llobregat i l’Hospitalet, 
que el passat 9 de novembre 
va signar una carta adre-
çada al vicepresident de la 
Generalitat, Pere Aragonès, 
en la que se li sol·licitava 
l’obertura immediata dels 
establiments vinculats als 
sectors de la restauració i 
l’hostaleria. Els signants 
de la carta, tots alcaldes 
socialistes, mostraven la 
seva preocupació “per la 
situació dramàtica que 
afronten”, els treballadors 

d’aquest sector.

Respecte per les 
normes establertes

Onze dies després de 
la manifestació, el 23 de 
novembre, es va permetre 
reobrir a aquests establi-
ments, però amb restric-
cions. En un comunicat 
conjunt de l’Ajuntament i 
del sector de restauració de 
la vila es “congratulaven” 
per l’inici de la desesca-
lada alhora que s’indicava 
que tant el consistori com 
els professionals del sector 
“seran implacables amb els 
possibles incompliments per 
part d’establiments i/o cli-
ents. L’obligació en l’apli-
cació dels criteris sanitaris 
per contenir la transmissió 
del virus és responsabilitat 
de tots i totes. Només amb 
una actitud responsable, 
respectuosa i civilitzada 
aconseguirem vetllar per la 
salut de tothom, i resca-
tar i impulsar novament els 
nostres bars, restaurants i 
cafeteries”. I es feia una 
crida “a la responsabili-
tat individual de tots els 
veïns i veïnes de Molins de 
Rei, perquè aquesta serà la 
millor garantia per evitar 
un nou tancament d’aquest 
sector tan primordial en la 
nostra societat, però alhora 
tan perjudicat”.

Redacció

Els restauradors es manifesten 
per reclamar la reobertura 
dels seus establiments
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L’any 2020, en efecte, que-
darà marcat per la crisi de la 
COVID-19. De la mateixa 
manera que ha sacsejat tot el 
país, l’Agrupació Folklòrica 
de Molins de Rei també 
se n’ha vist ressentida, ja 
que som una entitat activa i 
vital. La majoria de les nos-
tres activitats requereixen 
el contacte humà, el treball 
col·lectiu, i té, en definiti-
va, l’associacionisme cul-
tural com a eix vertebrador. 
És per això que hem hagut 
de desprendre’ns –puntual-
ment– d’activitats tan nos-
trades com la Festa de la 
Primavera, que s’ha cele-
brat ininterrompudament 
des del 1991, així com de 
moltes altres. Tanmateix, el 
darrer diumenge d’octubre 
vam poder gaudir del Dia 
del Soci, una data assen-
yalada a la nostra entitat 
en què la sardana i la com-
memoració dels socis de 
la casa en són els prota-
gonistes. Aquest any, però, 
l’acte va ser una mica dife-
rent perquè ens vam voler 
adaptar a les mesures de 
seguretat sanitàries i, alho-
ra, vam eixamplar una mica 
la jornada per compensar el 
gruix d’actes que no hem 
pogut celebrar en mesos 
anteriors.

A les 12 del migdia del 
25 d’octubre vam encetar el 
Dia del Soci tot modificant 
la ballada de sardanes tra-
dicional per un concert de 
cobla, a càrrec del conjunt 
Cobla Ciutat de Cornellà. 
Va ser un matí interessant i 
didàctic al pati de l’Agrupa 
perquè cada peça musical 
era presentada i contextu-
alitzada pel Pere Pahissa, 

sardanista i expresident 
de l’entitat. Amb aquesta 
alternativa a la ballada vam 
poder gaudir de composici-
ons molt lligades a la vila i 
a la casa. També vam poder 
sentir peces que feia anys 
que no sentíem, ja que sols 
van ser compostes per a 
concerts de cobla. Un cop 
acabat el concert vam pros-
seguir a l’entrega d’insíg-
nies als socis que feia 25 
i 50 anys que eren mem-
bres de l’entitat. L’acte del 
matí va ser tot un èxit, amb 
molta assistència de diver-
ses edats i amb un final de 
concert molt emocionant.

Però aquest any no va 
acabar aquí, vam traslla-
dar la festa al pati de La 
Peni per obrir-la al poble 
i amenitzar el vespre del 
diumenge amb un concert 
a càrrec del grup de ver-

sions en català Versió.cat. 
L’afluència va disminuir un 
xic respecte al matí, però 
així i tot vam passar una 
bona estona abans del cas-
tell de focs encès per la 
Colla de Diables, que va 
marcar la fi de festa.

Valorem molt positiva-
ment una jornada que va 
estar marcada per la represa 
d’un acte propi amb molta 
participació dels socis i per 
l’inici del toc de queda a 
Catalunya. Des de l’Agru-
pació Folklòrica també 
compartim que cal reivin-
dicar la necessitat dels actes 
culturals i, en definitiva, 
de la cultura com a eix 
socialitzador i d’expressió 
individual i col·lectiva. La 
cultura és segura i essen-
cial.

Agrupació Folklòrica 
de Molins de Rei

L’Agrupa celebra el Dia del Soci

El jaciment arqueològic 
de restes iberoromanes del 
segle II i I aC, situat a la 
zona coneguda com a Pla 
de les Bruixes, i que és 
una de les portes d'entrada 
al Parc de Collserola més 
populars i concorregudes 
des de la vila, estava en 
un estat de brutícia i deixa-
desa lamentable tal com 
es va denunciar a la sec-
ció "El Racó Oblidat" del 
Llaç número 566 publicat 
a finals de setembre, i es 
va fer el mateix al lloc web 
i al Facebook de la nostra 

revista el passat 11 de nov-
embre. (https://forumllac.
wordpress.com/2020/11/11/
deixadesa-a-la-placa-de-
les-bruixes/)

Arran, o no, d'aquestes 
sengles denúncies, l'espai 
s'ha netejat pel gaudi de 
les persones que passen per 
aquest indret, moltes de 
les quals, si no coneixen la 
història local, segurament 
ni se n'havien adonat de 
la presència d'aquest jaci-
ment.

Redacció

El jaciment arqueològic del 
poblat Ibèric, net com una patena

El Consell Social de la 
Universitat de Lleida 
(UdL) ha concedit el Premi 
Consell Social 2020, en la 
categoria de mitjana i gran 
empresa, a la companyia 
molinenca Semillas Batlle 
SA. El guardó s’ha ator-
gat per la seva producció i 
comercialització de llavors 
i la seva col·laboració amb 
l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Agrària de la 
UdL (ETESA).

En aquest mateix cer-
tamen també ha estat pre-
miada l’empresa igualadina 
Comercial Godó SL, en la 
categoria de petita i mitjana 
empresa. La UdL ha volgut 

donar un reconeixement a 
l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya a Ponent per 
la seva gestió de la pan-
dèmia de la COVID-19. 
També s’ha premiat els tre-
balls de final de grau de nou 
graduats de la UdL.

L’objectiu d’aquests pre-
mis, que no tenen cap assig-
nació econòmica, “és desta-
car la col·laboració activa 
i el compromís d’empreses 
públiques i privades amb la 
UdL”, segons es diu en un 
comunicat de premsa de la 
universitat. Els guardonats 
han estat escollits d’entre 
un total de 70 candidatures.

Redacció

L’empresa molinenca 
Semillas Batlle SA és premiada 
per la Universitat de Lleida

Marta Rodon
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Estadística parroquial dels 
mesos d'octubre i novembre

Durant el mes d’octubre, a la parròquia de Sant Miquel 
Arcàngel de la nostra vila, es van celebrar 3 batejos i 
la cerimònia religiosa de 14 exèquies.
Durant el mes de novembre es van celebrar la cerimò-
nia religiosa de 10 exèquies

Octubre
Batejos

Dia 3: Marcel Haro García; Claudia Sañudo Velasco
Dia 18: Cristina García Herrador

Exèquies
Església de Sant Miquel

Dia 8: Miquel Sabaté Mitjans, de 91 anys
Dia 15: Josep Viñets Casanovas, de 91 anys; 
            Miquel Ramoneda Martí, de 91 anys

Capella del Tanatori
Dia 8: José Hidalgo Muñoz, de 88 anys
Dia 10: Ana María Arce López, de 91 anys
Dia 11: Rosalía Ganso Álvarez, de 92 anys
Dia 16: Margarita Gervilla Peralta, de 68 anys
Dia 18: Esteban Guiot Armengol, de 88 anys
Dia 19: Miquel Gimeno Aracil, de 65 anys; 
            Benjamin Tornero Masegosa, de 85 anys
Dia 21: José Vitora Aloureda, de 74 anys
Dia 22: Josefa Noguera Vera, de 102 anys; 
            Francisco López Ruíz, de 82 anys; 
            María García Lora, de 96 anys

Novembre
Exèquies

Església de Sant Miquel
Dia 16: Josep Martí Grané, de 94 anys
Dia 20: Francisco Cortijo Garcia, de 54 anys
Dia 24: Josep Berenguer Castellet, de 82 anys
Dia 27: Lluís Gil Cardús, de 76 anys

Capella del Tanatori
Dia 2: Irene Monterde Vallès, de 92 anys
Dia 3: Enric Madorell Gusi, de 95 anys
Dia 10: Carme Galera Hernández, de 50 anys
Dia 17: Manuel Carrizo Acosta, de 91 anys
Dia 19: Mercedes Fernández Pérez, de 90 anys
Dia 30: Jaume Ferrando Mora, de 83 anys.

Secció elaborada per Josep Artés i Martí 

El Foment Cultural i Artístic 
ha homenatjat a una de les 
persones que porta més 
anys vinculades a l’entitat. 
Es tracta de Montse Jané, 
taquillera del Foment des 
del 29 de setembre de 1970, 
data en què amb trenta anys 
es va incorporar a l’entitat. 
Aquest 2020 ha celebrat les 
Noces d’Or.

A l’hora d’assumir la 
feina darrera la taquilla, la 
Montse comptava amb un 
avantatge, l’experiència i 

saber fer de la seva mare 
que era taquillera dels cines 
Garbí. Ella va ser qui la 
va animar a presentar-se a 
aquesta feina.

“Tots els qui coneixem 
la Montse valorem la seva 
amabilitat, el seu somriure 
i la seva permanent dedi-
cació a la nostra entitat”, 
s’afirma en un comunicat 
del Foment. El passat 9 de 
novembre la Junta va voler 
agrair, amb un detall, la 
seva abnegada dedicació al 

capdavant de les taquilles 
del Foment.

Redacció

Aquest any els pesse-
bristes de la parròquia de 
Sant Miquel no han volgut 
renunciar a la realització 
del pessebre a què ens tenen 
acostumats. Això sí, ho fan 
retornant als orígens amb 
un pessebre de dimensions 
més reduïdes, on només 
està representat l’essencial. 
Les mesures de seguretat 
que s’han de prendre, tant 
pel muntatge com per poder 
fer una visita segura, així 
ho requereixen.

Es manté la reproduc-
ció d’una peça inèdita del 
nostre patrimoni i ubicada 
a Collserola. A molts els 
pot resultar desconeguda, 
però a tothom li agrada 
ubicar i moltes vegades 
s’aconsegueix gràcies a les 
explicacions de la cartelle-
ra. Enguany li ha tocat el 
torn a la Masia de Can 
Campmany.

Per qüestió de fe, d’es-
perança o simplement per 
tradició, aquest any tan 
especial, i tenint en comp-
te que el confinament ens 
pot portar a estar més esto-
nes a casa, és quan s’ha 
d’apostar més pel costum 
de representar el naixement 
de Jesús. De fet, reprodu-
ir un pessebre no és més 
que representar el motiu de 

la celebració de Nadal; un 
fet que sembla que queda 
en un segon pla, davant la 
societat consumista en què 
ens veiem abocats.

No requereix una gran 
inversió. Només imagina-
ció, i amb elements reciclats 
o naturals, es pot fer l’esce-
na principal en una cova o 
un estable; l’anunciata i els 
tres Reis, completen el relat 
del misteri de Nadal. Per 
acabar, de tot el repartiment 
de personatges complemen-
taris que hi podem posar, 
cal fer menció especial a 
la singularitat del caganer, 
com a figura que té molta 
popularitat.

Tal com mana la tradició 
el pessebre es va inaugurar 
el 13 de desembre (dia de 
Santa Llúcia) i es podrà 
visitar fins a la Candelera, 
amb mascareta, gel i res-
pectant la distància de 
seguretat.

Això sí, els més petits 

(i no tan petits), trobaran 
a faltar el joc del “Busca, 
Busca...” que no és possible 
fer amb una visita ràpida al 
pessebre.

Com a novetat, l’any pas-
sat, el Mercat Municipal els 
va demanar col·laboració 
per muntar un pessebre a les 
seves instal·lacions. Aquest 
any, tornen a col·laborar 
amb una de les peces més 
importants que es quedava 
al magatzem: Santa Creu 
d’Olorda.

Una vegada més volem 
posar de manifest el bon 
gust i la il·lusió amb què es 
fan els pessebres, així com 
la divulgació del patrimoni 
de Molins de Rei dins la 
Serra de Collserola.

Ja ho sabeu, si no els heu 
vist encara, aneu a visitar-
los i si repetiu, gaudiu dels 
detalls.

Poseu el pessebre, que 
és Nadal!!!

Redacció

El pessebre de la parròquia de 
Sant Miquel torna als orígens

El ple de l’Ajuntament de 
Molins de Rei no ha volgut 
declarar l’1 de novembre el 
dia del veganisme antiespe-
cista tal com se sol·licitava 
en una moció presentada 
per la CUP de bracet amb 
l’associació Molins de Rei 
¿Serás su voz?. La petició 
incloïa penjar la bandera 
vegana aquell dia, difondre 
la data, fer formacions als 
tècnics per donar a conèixer 
la perspectiva antiespecis-
ta i explicar-ho també a la 
població amb alguna xerra-
da pública.

En un comunicat de 
premsa els cupaires expres-
sen la seva “sorpresa” per 

aquesta decisió que demos-
tra “un profund desinterès 
pel benestar animal de la 
majoria de partits”. “Creiem 
que la resta de partits no 
van fer cap esforç en enten-
dre la moció ni escoltar a 
l’entitat animalista, i això es 
va veure palès també, com-
prensiblement, amb com de 
molest es va expressar el 
portaveu de l’entitat en aca-
bar el Ple”, indica la CUP.

La moció va ser rebut-
jada per 5 vots en contra, 
4 a favor (CUP i Molins 
Camina) i l’abstenció de la 
resta de regidors del con-
sistori.

Redacció

El ple de l’Ajuntament rebutja 
declarar el dia del veganisme

Montse Jané és homenatjada pels 
seus 50 anys com a taquillera del Foment
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La vila de Molins de Rei 
està vinculada històricament 
al cinema, del qual és un 
referent, amb fites tan des-
tacades com la Semana del 
Nuevo Cine Español”, inau-
gurada l’any 1964 i posterior-
ment anomenada Setmana de 
Cinema de Molins de Rei 
entre 1979 i 1983; el Festival 
de Cinema de Terror, que 
enguany ha celebrat la seva 
39a edició amb gran ressò 
dintre i fora del municipi, o 
la Mostra de Curtmetratges 
Kurtinstant, amb 12 edicions, 
que presenta treballs audiovi-
suals relacionats amb Molins 
de Rei.

Ara que s’apropen els 
mesos de fred, les tardes amb 
poques hores de llum i moltes 
ganes de l’escalfor del sofà i 
la manta, la Biblioteca és una 
opció de pel·lícula. I és que, a 
més de col·laborar en aquests 
esdeveniments, la Biblioteca 
el Molí aplega i desenvolupa 
des de fa anys un fons espe-
cialitzat en cinema, amb una 
especial atenció al cinema 
clàssic: podeu trobar més de 
600 llibres relacionats amb 
aquest art com monogràfics 
sobre directors emblemàtics 
o gèneres específics, o bé 
obres sobre els aspectes tèc-
nics de la creació cinemato-
gràfica, entre d’altres.

També podreu estar al 
dia de les notícies i novetats 
cinematogràfiques a través 
del fons de revistes especi-
alitzades de què disposa la 
Biblioteca sobre aquest àmbit, 
com “Cinemania”, “Dirigido 
por”, “Caimán: cuadernos 
de cine”, “Fotogramas” o 
“Versión Original”.

A la secció de DVD’s, tro-

bareu algunes de les novetats 
més destacades del panorama 
cinematogràfic, els clàssics 
del cinema de totes les èpo-
ques, així com curtmetratges, 
títols de culte i obres d’autor. 
Un fons de més de 4.500 
referències de cinema. Sense 
oblidar l’apartat de CD’s 
dedicat a les bandes sono-
res de pel·lícules. A l’apartat 
“La Biblioteca recomana”, us 
suggerim alguns dels títols 
que formen part d’aquest 
fons.

Entre l’àmplia progra-
mació cultural que ofereix 
la Biblioteca, podeu trobar 
tot un seguit d’activitats per 
a tots els públics relaciona-
des amb el cinema durant 
tot l’any. Per als més petits 
es duen a terme accions de 
forma periòdica, com pro-
jeccions de pel·lícules per a 
públic familiar, tallers infan-
tils de cinema, per iniciar 
als més petits en conceptes 
tècnics com el tractament del 
so, els efectes especials o 
l’animació. O el Taller de 
Cinema Infantil “La teva pri-
mera escena de terror”, rea-
litzat en col·laboració amb el 
Festival de Cine de Terror de 
Molins de Rei.

Els joves i adults també 
poden trobar activitats ple-
nament consolidades i que 
es duen a terme de forma 
periòdica, com per exemple 
el Concurs de Microrelats de 
Terror, del qual ja s’han fet 
14 edicions. Sense oblidar 
el “Taller de cinema amb 
mòbils” que es va adreçar 
als docents del municipi, i 
que tornarà a programar-se 
per a joves. Al llarg de tot 
l’any, i de forma bimestral, 

la Biblioteca organitza el 
“Cinefòrum Sortint del cine-
ma”, trobada on els partici-
pants analitzen i intercanvien 
impressions respecte d’una 
pel·lícula.

Durant el mes de 
novembre, dins del projec-
te “Escriure de Cinema” 
organitzat per la Xarxa de 
Biblioteques Municipals i La 
Casa del Cine, la Biblioteca 
ha ofert un Taller de Crítica 
Cinematogràfica conduït pel 
crític i historiador cinemato-
gràfic Antonio José Navarro.

Podeu demanar els vostres 
títols preferits, fent reserva 
prèvia, a través del formulari 
que trobareu al web o bé 
venint a la Biblioteca. Amb el 
carnet personal podreu gaudir 
de fins a 15 llibres, 6 DVD’s 
i 9 exemplars de revistes o 
CD’s musicals durant un 
mes.

Si voleu més informació, 
poseu-vos en contacte amb 
nosaltres a través del cor-
reu electrònic b.molins.m@
diba.cat o trucant al telèfon 
936801681. Recordeu que 
també podreu trobar tota la 
informació i novetats refe-
rents als serveis i les activitats 
organitzades per la Biblioteca 
el Molí al web www.bibliote-
caelmoli.cat, a la Biblioteca 
Virtual de la XBM o al twitter 
@bibliomolins.

Viu la teva història de pel-
lícula a la Biblioteca!

Biblioteca El Molí

Benvinguts al terror. Malgrat 
la pandèmia. Han estat mesos 
d’empenta i d’incertesa. De 
repensar el festival tres, qua-
tre, cinc vegades. D’anar 
a contrarellotge i haver de 
frenar en sec. De tornar a 
començar des d’un altre 
estadi..., i amb tot engegat. 
Temps, segurament, de dub-
tes i més dubtes. De preparar-
se, disparar i després apuntar. 
O si més no, això ha semblat 
des de fora. Sigui com sigui, 
abans de donar veu als impli-
cats, caldria felicitar especial-
ment a Javier Rueda i Omar 
Parra codirectors, i a Glòria 
Masana sotsdirectora, com a 
caps més visibles del Festival 
i la impagable tasca realit-
zada enguany per ells -em 
consta que els mals de cap 
d’en Javier Rueda han estat 
especialment èpics- i tots i 
cadascun dels components 
d’aquest impagable equip 
que mai falla. Solidíssimes 
Gràcies.

Com deia, el balanç de 
l’edició d’enguany que fan 
els membres del Festival de 
Cine de Terror de Molins de 
Rei és molt positiu, ja que, tot 
i la suspensió de les projecci-
ons presencials del Festival, 
la 39a edició ha reunit més de 
35.000 espectadors a través 
de plataformes com FILMIN, 
Vimeo o YouTube.

Així, les restriccions adop-
tades per la Generalitat, que 
tan directament estan encara 
afectant el món de la cultura, 
van obligar els organitzadors 
del Festival a reinventar-se en 
temps rècord.

Per aquest motiu aquesta 
ha estat la primera vegada 
a la història que el Festival 
de Terror de Molins de Rei 

mostrava la seva oferta cine-
matogràfica via online i, 
en gran part, a través de la 
popular plataforma FILMIN. 
“Després de 23 dies de 
Festival, ens adonem que ha 
estat un encert i que els resul-
tats no són bons, sinó que són 
espectaculars”, indica Glòria 
Massana.

Ens comenten els respon-
sables que del 31 d’octubre al 
22 de novembre, el Festival 
ha aconseguit arribar a més 
de 35.000 espectadors, amb 
un total de 54 llargmetratges i 
més de 80 curts, seleccionats 
d’entre els, pràcticament, 800 
treballs rebuts. Xifra que pel 
que es veu no hi ha pandè-
mia que faci disminuir! S’han 
comptabilitzat gairebé 50.000 
visites al web del Festival 
i més de 900.000 impressi-
ons i interaccions entre totes 
les xarxes socials del Terror 
Molins. “Això ens ha permès 
donar a conèixer el Festival a 
molta gent que fins ara no ens 
coneixia i ampliar d’aquesta 
manera el públic potencial”, 
afegeix Massana.

Valoració, per tant, molt 
positiva i confirma que la 
part virtual del Festival ha 
estat una oportunitat que s’ha 
sabut moure amb gran encert, 
malgrat representar un doble 
esforç respecte a altres edi-
cions. Benvinguts doncs al 
terror híbrid. Ha vingut per 
quedar-se.

Ara cal pensar ja en la 40a 
edició del Festival. Vinga que 
no ha estat res! Esperen que 
sigui presencialment i virtual 
per poder fer i oferir una 
edició a l’alçada de les seves 
quaranta cicatrius.

Pere Jordi Munar

Més de 35.000 espectadors 
segueixen el Festival de Cine de 
Terror reinventat per la pandèmia

La biblioteca: una opció de pel·lícula

Algunes recomanacions 
de llibres:

Anna Karina: la princesa de la 
Nouvelle vague / Albert Galera; 
pròleg de Philipp Engel
Barcelona: Alrevés, 2011
A través de la filmografia de 
l'actriu, el llibre analitza les seves 
pel·lícules i desgrana l'evolució 
d'Anna Karina.

Historia(s) del cine / Jean-Luc 
Godard; traducció: Tola Pizarro 
y Adrián Cangi; presentació: 
Adrián Cangi
Buenos Aires: Caja Negra, 2014
Un projecte personal de Jean-Luc 
Godard, mitjançant el qual ens 
demostra que és possible fer una 

història del segle XX fent una his-
tòria de cinema.

Un cinéfilo en el Vaticano / 
Román Gubern
Barcelona: Editorial Anagrama, 2020
La curiosa història de la Filmoteca 
del Vaticà i l'elaboració de les 
llistes de millors pel·lícules per al 
centenari de cinema.

Películas para la educación 
/ Íñigo Marzábal y Carmen 
Arocena (eds.)
Madrid: Cátedra, 2016
Un manual que es planteja el 
doble objectiu que els estudiants 
de secundària, batxillerat i forma-
ció professional bàsica aprenguin 

veient cinema i aprenguin a veure 
el cinema.

Historia de las series / Toni de la 
Torre
Barcelona: Roca, 2016
http://aladi.diba.cat/
record=b1838595~S81*spi
Un recorregut panoràmic extraor-
dinari sobre el desenvolupament de 
la ficció televisiva tant als Estats 
Units i el Regne Unit com a països 
europeus i de tot el món.

Algunes recomanacions 
de cinema:

Erase una vez en Hollywood / de 
Quentin Tarantino (EUA, 2019)
Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, 
Margot Robbie
Hollywood, 1969. L'estrella d'un western 

televisiu s'enfronta al seu declivi profes-
sional al mateix temps que el seu doble.

Lola / de Jacques Demy (França, 1961)
Anouk Aimée, Elina Labourdette, 
Marc Michel
Òpera prima de Jacques Demy 
("Els paraigües de Cherbourg"), 
el personatge central està inspirat 
en el que va protagonitzar Marlene 
Dietrich a la mítica "L'àngel blau".

Parásitos / de Bong Joon Ho 
(Corea del Sud, 2019) 
Song Kang Ho, Lee Sun Kyun, 
Cho Yeo Jeong
Una comèdia salvatge sobre la 
bretxa creixent entre rics i pobres. 
Guanyadora de la Palma d'Or del 
Festival de Cannes i l'Oscar a la 
Millor Pel·lícula.

La Biblioteca recomana



30
núm. 568 desembre 2020

Solució al número 567 De totes les respostes 
rebudes a la redacció ha 
estat escollida a l’atzar la 
de Jan Castelló Riera. 
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.

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



31
núm. 568 desembre 2020



32
núm. 568 desembre 2020

Citroën C3. Consum mixt WLTP (l/100 km): 3,2 a 4,7. Emissions de CO2 WLTP (g/km): 116 a 138. Emissions de CO2 NEDC (g/km): 

86 a 110. SUV Citroën C5 Aircross. Consum mitjà WLTP (l/100 km): de 5,0 a 8,0. Emissions de CO2 (g/km): 129 a 181 WLTP 

(102 a 128 NEDC).
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CITROËN C3

SUV CITROËN C5 AIRCROSS

Ë

APROFITA ELS ÚLTIMS DIES DEL PLA RENOVE

Active Safety Brake 
Citroën Connect NAV 

Càmera de visió posterior 
Fars intel·ligents SmartBeam 

Reconeixement de senyals de velocitat

AMB FINS A

D’AVANTATGE

(1)8.000€
UNITATS LIMITADES

J.P. CARRIÓN S.L.
CONCESSIONARI OFICIAL CITROËN

TRAVESSIA INDUSTRIAL, 81
(08907) L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

TEL.: 93 335 54 00 www.jpcarrion.com

FOMENT, 9
(08750) MOLINS DE REI

TEL.: 93 668 05 08
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