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EDITORIAL SOBRE NOSALTRES

L’any 1980 naixia El Tot, un setmanari que combinava informació, opinió 
i publicitat i que molta gent de la vila encara recorda. Quaranta anys 
després hem decidit recollir el llegat i oferir una revista local, propera, 
en paper i molt centrada en la vila, amb continguts creats des de Molins 
de Rei i que parlen d’allò que a tots ens interessa. Hem volgut respec-
tar i homenatjar la idea inicial i els anteriors editors, mantenint algunes 
característiques d’aquelles etapes. El logotip, per exemple, recorda les 
barres inicials que tenia la capçalera en el seu origen. També fem una 
picada d’ullet al color, que cada setmana era diferent donades les pos-
sibilitats d’impressió de l’època i que ara també variarà a cada número, 
rememorant aquella etapa. 

Volem explicar què passa a la nostra vila i conèixer als seus protagonis-
tes, i ho volem fer amb el seu testimoni directe o a través de la mirada 
de molinencs i molinenques compromesos.  Ens agradaria que ens 
acompanyessis d’ara endavant. Iniciem plegats aquest camí?
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President de la Unió de Botiguers de Molins de Rei

E
l comerç és un mirall de la 
vida quotidiana. Tot just 
reemprenem l’activi-
tat d’abans del sotrac 
d’aquests mesos.  Durant 

el confi nament hem mantingut el fi l 
de la relació comunitària, ens hem 
cuidat i ens han cuidat, hem sostin-
gut el ritme econòmic de la vila i hem 
procurat que els comerços fossin un 
reguard segur, una extensió més de 
casa. Moltes gràcies.

Ja fa uns quants anys el mestre en 
Economia Fabián Estapé va dir a “La 
vida en un xip” d’en Puyal que aviat 
els comerços tradicionals desaparei-
xerien. I posava l’exemple que a prin-
cipis de segle XX hi havia uns cotxes 
que anaven de Gràcia a Sants. Avui es 
pot continuar anant en taxi de Sants 
a Gràcia, però, és clar, la companyia 
que tenia la llicència d’aquell trajecte 
ja no existeix. Ell creia que no podrí-
em suportar els canvis d’hàbits en la 
compra. Encara avui el seu pronòstic 
convida sobretot a la refl exió.

El comerç de proximitat seguirà 
existint si s’adapta a cada època i 
si actualitza els principis que l’han 
fet fort: esperit de servei, capacitat 
de sorpresa i de crear experiència, 
convicció i esforç. La marca Molins 

de Rei Centre de Comerç no és 

només una marca, és tot un repte a 

hores d’ara.

La restauració molinenca ha de 

recuperar la seva embranzida. 

Ferran Adrià diu que el secret de la 

dieta mediterrània és la conversa. 

Quantes idees, quants tractes hau-

ran començat al voltant d’una taula? 

Estant tancats els nostres cafès i 

restaurants, quantes d’aquestes 

hauran quedat estroncades?  

Cal recuperar el signifi cat del mot 

Economia en la seva globalitat. 

Economia signifi ca el govern i l’ad-

ministració de la casa. Les activitats 

gastronòmica i comercial són essen-

cials en tots els aspectes a escala 

humana, tal com hem vist aquests 

mesos. Som garants de convivència, 

de seguretat i de relació social. La 

restauració i el comerç no necessiten 
protecció, necessiten que s’hi pensi 
i que se’ls consideri com el que són: 
un dels motors econòmics de la vila, 
que donen personalitat i continuaran 
atraient visitants i clients de les viles 
i ciutats veïnes. No podem perdre 
aquest patrimoni, que tant costa 
d’aconseguir i tan poc de perdre. 
Hi ha molta feina a fer i mantenim 
totes les il·lusions possibles. Des de 
la Unió de Botiguers de Molins de 
Rei continuem donant la mà a totes 
les instàncies público-privades per a 
que la vila sigui un emplaçament de 
referència, de qualitat, de prospe-
ritat i de captació d’inversió a tots 
nivells. Sense debats preconcebuts, 
sinó amb projectes potents basats 
en la realitat de Molins de Rei.

Ara et toca a tu. Vine a comprar. T’hi 
esperem!  

Jesús Cardona

MOLTES GRÀCIES!
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D
os macroprojectes 

amenacen la riera de 

Vallvidrera i el Parc de 

Collserola: el de Les 

Llicorelles és ja una 

malaurada realitat. Deixar fer 260 

habitatges més a La Rierada-Vall-

pineda, encara es pot evitar... Què 

n’estem fent de la natura al nostre 

poble? Podem proclamar un “estat 

d’emergència climàtica” buit de 

contingut, com ha fet el nostre Ple 

municipal, i al mateix temps tirar en-

davant el desastre que veiem a Les 

Llicorelles? Posar  l’economia per da-

munt de tot no pot anar per davant 

de la protecció i la salut de la gent i 

d’un futur que necessita preservar la 

natura. Seguir models obsolets ens 

ha dut a la crisi sistèmica actual. Les 

velles receptes no serveixen.  

Així, moltes veus molinenques, 

seguint el ritme de la plataforma 

autoorganitzada “Stop Llicorelles”, 

denunciem l’impacte brutal de 

l’empresa logística DSV als dar-

rers espais naturals i agrícoles que 

encara ens quedaven. El govern 

municipal, i part d’una oposició que 

mai ha existit a nivell mediambiental, 

s’aixopluga amb vergonya per apro-

var i impulsar aquestes actuacions, 

en la prioritat urbanitzadora del 

PGM de1976... encara vigent! Per 

acabar-ho d’adobar, no volíem el 

crematori? El propi projecte parla 

d’un trànsit diari estimat de camions, 

tots per la BV-1413 local passant pel 

barri de La Granja, d’entre 190 i 260 

camions de 35 a 50 metres... i més 

de 800 desplaçaments al dia. 

Però amb Les Llicorelles no s’acaba 

el desastre: els Plans d’Urbanització 

de l’Ajuntament a La Rierada-Vallpi-

neda volen mantenir i augmentar 

l’artifi cialització de la riera de Vall-

vidrera als barris de La Sibèria i Can 

Castellví amb el projecte d’urbanit-

zació que preveu de fer-hi més de 

260 cases, envaint espais forestals 

i causant una pressió inacceptable 

a un Parc de Collserola que és de 

tots. Per això ens cal una reacció del 

poble de Molins de Rei en oposició 

real davant d’un Ajuntament que no 

promou la preservació de la salut i 

de la natura, ni l’economia al servei 

de les persones i per sobre d’inte-

ressos privats.   

POLÍGONS INDUSTRIALS, MACROURBANITZACIONS... 
QUÈ FAS, MOLINS? 

Plataforma SOS La Rierada

Pere Casas 

Font: ecologistasenaccion.org
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S
ec davant el full en blanc 
per escriure sobre el que 
hem viscut els últims 
mesos. Em venen tantes 
coses al cap!  

Estem a l’equador del 2020, un any 

que mai oblidarem, i que espero ens 

faci aprendre molt a tots i totes. 

Fa pocs dies el govern municipal 

complia un any de rodatge. Aquell 

juny de 2019 ningú ens hauria dit 

que, pocs mesos després, haurí-

em d’aparcar el nostre programa 

electoral, fet amb il·lusió i empenta, 

per millorar la qualitat de vida dels 

molinencs i molinenques i gestionar 

una pandèmia que ens hauria de 

confi nar a casa i veure molts dels 

nostres familiars, amics o coneguts 

emmalaltir, o fi ns i tot morir, sense 

poder dir-los ni tan sols adéu.

Un virus cruel ens ha posat al davant 

una realitat que pocs i poques ve-

iem: tots i totes som susceptibles de 

ser vulnerables.

Com a societat, hem “normalitzat” el 

fet que veïns i veïnes nostres visquin 

en situacions més desfavorides, per-

sones amb un “perfi l” i una casuística 

concreta. El que mal etiquetem com 

a “persones usuàries de serveis 
socials”.

Aquesta normalització comporta in-
visibilitzar el problema, la desigual-
tat social que existeix.

I eradicar aquest problema és un 
dels principals objectius, sinó el 
principal, que ha de tenir un govern 
municipal. Tenim la responsabilitat 
de lluitar contra aquesta desigualtat.

Com deia, és una tasca que sovint 
és “invisible”, el com l’administració 
respon a les necessitats de persones 
més desfavorides, en tots els àmbits 
vitals. Sigui per emergència alimentà-
ria, de subministrament, d’habitatge, 
per atenció a la dependència, per  a 
l’educació, la recerca d’ocupació i 
moltes més. 

Què hem vist en aquesta crisi sanità-
ria? Que tots i totes formem part 
d’aquestes necessitats. Tots i totes 
podem, en un moment donat, perdre 
la feina, patir un accident, perdre el 
pis o patir una malaltia devastadora. 

El Covid-19 ha fet visible la desi-
gualtat social i com des de l’Ajun-
tament de Molins de Rei venim 
treballant per a lluitar-hi en contra. 
Perquè han estat i seran moltes 

persones, moltes famílies, lesque 
han necessitat de la nostra ajuda 
per a sortir endavant. Famílies que 
mai haguessin pensat que serien 
d’aquest perfi l mal anomenat, “de 
serveis socials”.

Espero que com a societat puguem 
entendre que ningú està lliure de 
dur aquesta etiqueta. Que la vulne-
rabilitat és universal i ens ho ha fet 
evident aquesta crisi. I que puguem 
entre tots i totes ser més empà-
tiques, respectuoses i solidàries. 
Confi o en que així sigui.

Per part nostra, no ens deixarem a 
ningú enrere. Aquest és el nostre 
objectiu i no defallirem. Per un 
Molins de Rei més igualitari i més 
social.  

Tinent d’alcalde i regidora de l’Ajuntament de Molins de Rei

Jessica Revestido Romero

QUAN LA VULNERABILITAT ÉS UNIVERSAL
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A
mesura que el confi -
nament ho ha permès, 
en les franges horàries 
autoritzades, hem anat 
reconquerint l’espai 

públic. Hem trepitjat manta vegades 

cada un dels carrers i places i hem fet 

un bon inventari del seu estat.

Hem gaudit de les “no inaugurades” 

voreres de les avingudes de València 

i de Barcelona i de l’aconseguida 

plaça de la Bàscula, de l’entorn del 

parc Mariona, el del Llobregat i el del 

Pont de la Cadena. Amunt i avall pel 

passeig del Terraplè i pel de la Font 

dels Casats. També hem observat les 

noves edifi cacions de Les Guardioles 

i la urbanització dels seus carrers, 

hem arribat fi ns la plaça Antoni 

Méndez, a la Riera Bonet. Ens hem 

allunyat del centre enfi lant-nos cap 

a Riera Nova, tot emprenent el camí 

cap a La Rierada i Sant Bartomeu, 

interrogant-nos sobre el futur 

creixement  industrial de la Riera del 

Molí. A l’entorn del riu hem estrenat 

un camí de ribera millorat i amb tris-

tesa hem observat uns aiguamolls 

mancats de manteniment. 

La ciutadania hem fet llargues visites 

d’inspecció i, en alguna ocasió, hem 

actuat com a zeladors donant comp-

te de petits desperfectes a l’espai 

públic. Som moltes les persones que 

ens sentim contentes de viure a la 

vila. Un poble es va fent a poc a poc. 

Passats els anys, les historiadores 

i els arqueòlegs, les sociòlogues i 

els urbanistes ens aniran explicant 

quina lectura fan d’aquests temps i 

d’aquests indrets. Hi ha uns espais 

que costen d’entendre, en concret: el 

centre vila, allò que m’agrada anome-

nar com “l’ametlla” : l’espai comprès 

entre la plaça de la Vila i la plaça de 

la Creu i els carrers Major i de Baix. 

Per una estranya tossuderia no s’ha 

donat personalitat a aquesta zona, 

prioritzant-la com un indret per 

viure-hi i per conviure-hi, però tam-

bé per comprar i per vendre. El fals 

debat de la imprescindible circulació 

de vehicles ha castrat la possibilitat 

de tenir un centre potent i atractiu. 

S’hi han abocat manta recursos, com 

les remodelacions de la plaça de la 

Vila, la del Mercat (Mercat inclòs), la 

del Palau, la de Ca la Tuies i la cruïlla 

de la plaça de la Creu. D’aquesta 

remodelació vaig comentar “desco-
nec quina ha estat la voluntat dels 
dissenyadors de l’espai i observo que 
no se sap per a què serveix formar 
part d’aquest centre vila híbrid que vol 
acontentar tothom: plataforma única, 

vehicles, aparcament, gent a peu, 
terrasses, jocs…”. Urgeix una mirada 
estratègica de l’urbanisme, de la 
urbanització i del disseny de l’espai 
públic a la nostra vila.  

Presidenta Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat

Genoveva Català Bosch

PAISATGES DESCONFINATS 
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Exregidora de l’Ajuntament de Molins de Rei (2007-15)

E
s pot fer una vídeo trucada 
si no tens la biblioteca 
d’Alexandria dins de 
casa teva que et surti pel 
darrere? Tothom menys jo 

porta la pedicura feta i té els peus a 
una piscina? Tothom té un marit es-
plèndid i uns fi lls superdotats? I quin 
fart de beure vins bons i gintònics 
estranys que es fot la penya. I hi ha 
tantes gambes al món com les de les 
paelles que es mostren a les xarxes 
socials? Em pregunto jo...

Ningú és racista, tothom és solidari, 
tots els homes són feministes… 
però cada dia li rebenten el cap a 
alguna dona. Tothom té un anglès 
nadiu, no ets ningú si no poses un 
anglicisme cada tres paraules, no 
hi ha espais compartits de treball, 
hi ha coworkings! Tothom és medi 
ambientalista, però els plàstics estan 
acabant amb el món, amb cada racó 
de món… Tothom fa esport, tothom 
és guapo/a i tothom té una mun-
tanya d’amics/es incondicionals... 
però mai he vist a les xarxes socials 
una abraçada autèntica d’una amiga 
quan t’estàs desfent… o… només jo 
em desfaig de tant en tant?

La vida és feixuga, incerta, estranya. 
Les relacions personals són difícils. 

De vegades qui menys t’ho esperes 
te la fot i molt sovint costa saber 
exactament quin és el teu paper en 
aquest teatre. Si passes dels 40 i 
no tens una bona feina, un cos de 
revista i un marit enclenxinat al 
costat d’uns nens perfectes, ets una 
“loser” (perdedora, per les cutres 
com jo).  Si estàs fi ns els nassos de 
tant de postureig i vides inventades 
no li caus bé a ningú, i val més que et 
tanquis a un monestir a cantar “jo no 
sóc d ‘eixe món”.

I no, jo no porto la pedicura feta, 
ni tinc piscina per ensenyar-ho i 
les gambes van caríssimes i a més 
estem sobre-pescant els mars i els 

gintònics tenen gust de colònia i per 
distingir un bon vi n’has de saber. I sí, 
tinc uns quants llibres a casa perquè 
abans llegia molt, ara molt menys 
perquè, amb tanta xorrada, no trobo 
mai el moment ni la capacitat de 
concentració que tenia abans que 
em saturessin amb tanta superfi -
cialitat.  I no, no sóc perfecte i res 
és fàcil i no me n’amago i sobretot, 
sobretot, si un dia em puc veure  un 
bon vi en bona companyia, la darrera 
cosa que em ve al cap és fer una foto 
per ensenyar-ho, prefereixo viure-
ho intensament...  

Mònica Santamans i Forés

POSTUREGEM?
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SABIES QUE...?
NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL

Segons el Departament de Salut, 

són 176 els casos positius que 

s’han donat a la nostra vila. Es tracta 

de casos confi rmats per una prova 

diagnòstica, és a dir, un test ràpid 

o PCR. També hi ha 979 persones 

amb la possibilitat d’estar infecta-

des pel virus que presenten símpto-

mes i un professional facultatiu ha 

classifi cat com a possible cas.

L’Ajuntament vol crear un espai 

a la vila que recordi aquells que 

ens han deixat. A Molins de Rei 

no transcendeixen les dades de 

víctimes mortals, però sabem que la 

Covid-19 ha provocat la mort ja de 

diversos residents de la llar d’avis 

i de persones força conegudes a 

nivell local, com l’artista alcoià Sento 

Masià i l’històric president de l’Asso-

ciació de Veïns i Veïnes del barri del 

Canal, Vicenç Fernández.
Durant l’estat d’alarma s’han 

fet controls diaris als carrers, 

sobretot a punts estratègics com 

vies de circulació, parcs i jardins, 

Collserola i el passeig fl uvial. En 

total la Guàrdia Urbana ha identi-

fi cat 451 persones, ha aturat 291 

vehicles i ha interposat 29 sancions 

a molinencs i molinenques que s’han 

saltat el confi nament sense causa 

justifi cada, comportaments que 

suposen sancions d’entre els 601€ i 

els 30.000€.

S’ESTUDIA DEDICAR UN 
ESPAI EN RECORD A LES 

VÍCTIMES DE LA PANDÈMIA? 

El govern ha aprovat una modifi -

cació pressupostària per donar 

resposta a la pandèmia. També ha 

elaborat un informe on detalla totes 

les mesures adoptades per tots els 

departaments del consistori des de 

la declaració de l’estat d’alarma i fi ns 

a l’acabament de la fase 0 de la crisi 

de la COVID-19. L’informe és públic 

i es pot consultar al web de l’ajunta-

ment.

L’AJUNTAMENT DESTINARÀ 600MIL EUROS
PER COMBATRE ELS EFECTES DE LA COVID-19?

MÉS DE MIL MOLINENCS I 
MOLINENQUES HAN DONAT 

POSITIU O SE SOSPITA 
QUE S’HAN CONTAGIAT DE 

COVID-19?

SÓN 29 LES PERSONES 
QUE HAN ESTAT MULTADES 

PER LA GUÀRDIA URBANA 
PER INCOMPLIR EL 

CONFINAMENT ?

Font: lesmuntanyes.com
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SABIES QUE...?
NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL

ELS INFANTS MOLINENCS 
HAN CREAT UNA CÀPSULA 

DEL TEMPS?

Un total de 66 infants de la vila 

l’han omplert amb dibuixos, 

cartes dedicades o fotografi es 

inspirades durant l’època de confi -

nament. L’Ajuntament els ha regalat 

el llibre “Ja puc Sortir de Casa!”, que 

també s’ha fet arribar a escoles i 

centres mèdics de la vila. A més, es 

pot demanar al servei de préstec de 

la Biblioteca El Molí.

Hi ha hagut alguns noms propis 

en aquesta crisi sanitària. És 

el cas de l’Oriol Sabaté, infermer 

de quiròfan que s’ha hagut de 

reconvertir en infermer de l’UCI 

de l’Hospital de Bellvitge. També 

el de la Dra. Pilar Marco, del CSIC, 

que treballa en nous dispositius 

de detecció de la Covid-19 ràpids i 

assequibles. O el de l’enginyer agrò-

nom Pep Salas, un dels 30 experts 

que el Govern de la Generalitat  

ha mobilitzat per formar part del 

comitè que ha d’elaborar l’estratègia 

post-coronavirus.

Entre d’altres, diverses reducci-

ons extraordinàries al Mercat 

Municipal , al Mercat dels Encants i 

a les activitats que han resultat afec-

tades pel tancament d’equipaments 

municipals. També s’ha ajornat la data 

de pagament dels tributs municipals 

IBI, IAE i taxa d’entrada de vehicles. 

Pel que fa a les activitats d’hostaleria 

i restauració, s’ha ofert una bonifi ca-

ció del 75% per la instal·lació de les 

terrasses a la via pública. 

S’HAN CREAT AJUTS 
ADREÇATS AL COMERÇ DE 

LA VILA?

HI HA MOLINENCS I 
MOLINENQUES QUE 

HAN TINGUT UN PAPER 
DESTACAT EN LA LLUITA 

CONTRA EL VIRUS? 

L’Ajuntament ha ajornat els termi-

nis per al cobrament dels tributs, 

taxes i preus públics que s’havien 

d’abonar a partir del passat mes de 

març. Pel que fa a l’IBI, es giraran els 

rebuts habituals dels mesos de juliol, 

octubre i novembre i al mes d’agost 

es passarà el cobrament del rebut 

que correspon al mes de maig. A més 

a més, s’ha ampliat  la  línia d’ajuts, 

amb criteris de renda, pel pagament 

de l’IBI per aquelles persones o famí-

lies amb ingressos  baixos, tenint en 

compte també la situació econòmica 

generada pel COVID-19.

S’HA AJORNAT EL PAGAMENT D’ALGUNS TRIBUTS?



15WWW.TOTMOLINS.COM    #01 - JULIOL - 2020

SABIES QUE...?
NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL

L’AMB OFEREIX AJUTS PER 
PAGAR EL NOU TRIBUT 

METROPOLITÀ?

S’ha compromès a oferir ajudes 

tant a la ciutadania com als 

comerços. La idea és continuar en 

la línia d’ajuts posats en marxa per 

pal·liar els efectes que la pandèmia 

de la Covid-19 ha tingut, especial-

ment, sobre les famílies en situació 

de vulnerabilitat. Descarta, per tant, 

suspendre el cobrament del tribut. 

Dues multinacional alemanyes, 

Lidl i Aldi, lluitaran per fer-se 

un lloc a Molins de Rei. Lidl obrirà 

una botiga als baixos del nou bloc de 

pisos de Ca n’Iborra. Aldi se situarà 

al mateix barri, concretament al 

terreny ubicat al costat de la Clínica 

Molins. Eternes rivals i competi-

dores en el camp comercial, quina 

d’elles es farà amb el tros de pastís 

del hard discount a la nostra vila? El desembre de 2019 l’Ajun-

tament i l’AMB van posar en 

marxa les obres de millora del camí 

del riu entre la riera de Vallvidrera 

i el terme municipal de Sant Feliu, a 

tocar del pas inundable que connec-

ta amb Sant Vicenç dels Horts. S’ha 

preservat l’espai natural i s’ha millo-

rat i ampliat l’actual camí fi ns els 3,5 

metres d’amplada per fer-lo apte 

per anar a peu i en bicicleta. I encara 

queda una assignatura pendent: la 

recuperació dels aiguamolls.

JA HAN ACABAT LES OBRES 
DEL CAMÍ DEL RIU?

EL BARRI DE LA GRANJA 
TINDRÀ DOS NOUS 

SUPERMERCATS,
UN LILD I UN ALDI?

MENÚ DIARI · CAPS DE SETMANA I PER A GRUPS
ESMORZARS DE FORQUILLA

El Servei de Control de Mosquits, 

gestionat pel Consell Comarcal 

del Baix Llobregat, ja atén queixes, 

preferentment de forma telemàtica. 

També s’estan fent  inspeccions en 

espais públics i actuacions preven-

tives en zones rurals, així com el 

tractament dels embornals a les 

zones urbanes. En el cas dels coloms, 

es fa servir un pinso tractat per evitar 

la reproducció. I pel que fa a les pane-

roles, s’ha reprès el servei de control 

al clavegueram i s’estan tractant els 

carrers que pateixen una proliferació 

major de plagues. Les intervencions 

seguiran al llarg de l’estiu.

JA HA COMENÇAT LA CAMPANYA DE CONTROL DE PLAGUES?



16 WWW.TOTMOLINS.COM    #01 - JULIOL - 2020

SABIES QUE...?
NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL

ELS INTENTS D’OCUPACIÓ 
D’IMMOBLES JA HAN 

ARRIBAT AL CENTRE VILA?

Durant el confi nament han estat 

uns quants els intents que 

hi ha hagut d’ocupar habitatges, 

alguns d’ells propietat de bancs i 

d’altres, de particulars. En algun 

cas, fi ns i tot, s’ha ocupat la vivenda 

aprofi tant l’estada a l’hospital de 

l’inquilí habitual. Carrer Major, 

antic Banesto, Miquel Tort, General 

Castaños, Raseta, Folqué....les 

ocupacions han generat problemes 

de convivència veïnal, furts, sorolls, 

i una sensació d’inseguretat que 

ha fet vessar el got amb l’enfronta-

ment a peu de carrer entre diversos 

okupes, en algun cas brandint armes 

blanques. Unes imatges que ràpida-

ment es van viralitzar.

Ho diu la Fundació Bofi ll:  és 

un dels 12 municipis de 

Catalunya on la segregació escolar 

ha augmentat més des de fa una 

dècada.  Es calcula que a Primària el 

nivell de segregació és de més del 

30% i a Secundària, superior al 20%. 

L’entitat adverteix que els índexs 

han augmentat en els darrers cinc 

anys i que podrien fer-ho encara 

més amb aquesta crisi. Per això pro-

posa a l’Ajuntament que impulsi un 

pacte local amb mesures efectives 

contra la segregació escolar, entre 

d’altres.

Es tracta d’un document pioner 

i tot un avenç en la lluita LGTBI 

al municipi. El pla inclou accions per 

sensibilitzar la població sobre la 

diversitat sexual i afectiva, com la 

creació d’un Consell de Diversitat 

Afectiva, Sexual i de Gènere al mu-

nicipi o la formació en perspectiva i 

llenguatge LGTBI en els àmbits edu-

catiu, sanitari i de lleure, així com 

al personal municipal i la Guàrdia 

Urbana. Un carrer de la vila portarà 

el nom de Sònia Rescalvo Zafra, la 

primera transsexual assassinada per 

la seva condició de gènere a l’Estat 

espanyol.

LA VILA JA TÉ UN PRIMER 
PLA LOCAL LGTBI?

MOLINS DE REI ÉS UN DELS 
MUNICIPIS DE CATALUNYA 

AMB MÉS SEGREGACIÓ 
ESCOLAR? 

Els vilatans no només han redes-

cobert la natura. També han vist 

de prop l’impacte d’un projecte que 

fi ns ara semblava que havia passat 

inadvertit: el de la multinacional 

danesa DSV, especialitzada en trans-

port i logística. Aquesta ha estat la 

llavor de la recentment creada Plata-

forma STOP Llicorelles, que demana 

a l’Ajuntament l’aturada immediata 

del projecte d’urbanització d’aquest 

sector industrial i la reconversió de 

la destrossa natural ocasionada a la 

zona. A ells s’hi ha sumat la platafor-

ma SOS La Rierada.

EL PROJECTE DE LES LLICORELLES ESTÀ AIXECANT 
NOMBROSES PROTESTES?

Font: ecologistasenaccion.org
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EL SALT DE L’AIGUA 
(LA RIERADA)

E
l Parc Natural de Collserola 
és un espai ideal per fer 
passejades i excursions en 
qualsevol època de l’any. 
També a l’estiu, ja que hi 

ha moltes zones d’ombra al llarg del 
recorregut.  Hi ha diverses opcions per fer excursions 
per Collserola des de Molins de Rei, però aquest mes 
us recomanem un racó del Parc Natural que alguns de 
vosaltres potser haureu descobert recentment: el salt 
de l’aigua de La Rierada. Un salt que, quan plou o en 
èpoques de primavera i tardor, sempre porta aigua. Val 
la pena visitar-lo i fer una passejada pels seus voltants, 
ja que és una zona de Collserola poc explotada i encara 
salvatge. Aquesta cascada té una caiguda de gairebé 5 
metres i, a més, és l’escenari d’una antiga faula que parla 
de l’existència d’una “dona d’aigua”, un tipus de fada 
vinculada a aquest element.

Des del barri de La Rierada hi podrem arribar caminant. 
S’hi pot arribar fent diferents rutes, des de diferents 
punts de partida. Nosaltres el punt d’inici el fi xarem a 
l’avinguda can Castellví, concretament al restaurant 
Can Castellví, una antiga fi nca agrària, forestal i 
ramadera del segle XII de l’antic terme de Sta. Creu 
d’Olorda, annexionada a Molins de Rei des de 1916 
i que a través dels segles ha anat adaptant-se a les 
circumstàncies per subsistir. Arribar a Can Castellví 
és molt senzill des de Molins de Rei, ja que està força 
ben indicat: primer s’ha d’agafar la carretera cap a Sant 
Bartomeu de la Quadra i després seguir els indicadors.

Des de Can Castellví hem de continuar per un camí que 
surt a mà esquerra del restaurant, riera avall per un 
carrer asfaltat i creuar la Rierada per un pont. En aquest 

punt veurem el camí 
marcat amb una fi ta 
i un cadenat que cal 
travessar.

Anem seguint la riera 
pel sender que baixa 
pel seu marge dret. 
Sense deixar el camí 
durant uns 20 minuts 
veurem una fi ta de 
pedra i un corriol que 
surt cap a l’esquerra i que ens portarà cap el salt d’aigua, 
un paratge molt interessant per fer parada i explorar-lo. 
Vigileu a la baixada, que pot relliscar!

La tornada la podem fer pel mateix camí per on hem 
vingut. També podem continuar la ruta pel mateix camí 
per on baixàvem i fer-la circular per Can Ravella.   

151 m

5,82 Km95 m

5,82 km Fàcil

4,2 km/h 1 h 22 min

81 m 1 h 58 min

81 m 43

151 m 2/2/19

95 m Circular
Altitud Mínima Tipus de Ruta

Altitud Màxima Data

Desnivell Baixant TrailRank

Desnivell Pujant Temps Total

Velocitat Mitjana Temps en Moviment

Distància Dificultat
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S
ón moltes les entitats de la 

vila que durant l’estiu orga-

nitzen activitats per a infants 

i adolescents. Enguany, però, 

l’educació en el lleure també 

ha hagut d’adaptar-se a aquesta nova 

realitat, adoptant mesures de seguretat 

i higiene extraordinàries per protegir 

infants, monitors i monitores i famílies 

davant la Covid-19. A banda dels casals 

d’estiu, recordeu que l’Ajuntament també 

ofereix un servei de ludoteca fi ns al 24 de 

juliol, en horari de dilluns a divendres, de 

17 a 20 h. 

No serà un estiu qualsevol, però de ben 

segur que serà, com sempre, inoblidable!

BELLY RUN, UN JOC INSPIRAT 
EN MARIO BROS I AMBIENTAT 
A MOLINS DE REI

M
ario Bros va conquistar 

a tota una generació que 

va passar molt bones 

estones gaudint de les 

seves aventures a les 

vídeo consoles. Avui, ja podem gaudir de 

la nostra pròpia versió: BellyRun, un joc 

de plataformes tipus Arcade on el personatge principal 

recorre alguns dels espais més singulars d’alguns muni-

cipis catalans. Entre ells, el nostre.

El jugador haurà de superar diferents nivells ambientats 

en les diferents poblacions i afrontar els reptes que se 

li proposen. Mentre passem pantalles podem observar 

alguns dels llocs més característics de cadascun dels 

municipis que componen la geografi a catalana. Tot un 

exercici de promoció cultural i turística. Si voleu pro-

var-lo, ja podeu descarregar l’APP gratuïta per a mòbil i 

tauletes iOS i Android a Google Play i a App Store.    
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EN EL
TRIBUT  
METROPOLITÀ

L
’1 de gener de 2019 , divuit 
municipis de la segona 
corona de l’AMB (entre ells, 
Molins de Rei) van passar 

a formar part de la primera zona 
tarifària. Des d’aleshores es paga 
menys per l’ús del transport públic, 
però la contrapartida és l’anomenat 
“tribut metropolità”. La Plataforma 
per a la Promoció del Transport 
Públic (PTP) Baix Llobregat
comparteix amb nosaltres el seu 
punt de vista sobre aquest nou 
impost, no exempt de polèmica.

   ÉS JUST QUE EL TRIBUT EL 
PAGUIN ELS PROPIETARIS EN 
COMPTES DELS USUARIS?

A ningú ens agrada pagar impostos 

o tributs, però els serveis s’han de 

fi nançar i la única fórmula distribu-

tiva i justa és que els que més tenen 

paguin més. A  nivell local, el valor 

cadastral de les propietats és l’únic 

punt de referència de la riquesa per-

sonal i serveix per aplicar un tribut 

sobre el patrimoni. Les administra-

cions locals, AMB i Ajuntaments per 

llei no tenen accés a altres dades 

fi scals personals, i per tant no poden 

aplicar tributs als residents a la vila 

d’altra manera amb criteris distribu-

tius. Cal dir que en el Tribut s’apli-

quen reduccions importants sobre 

les propietats destinades a habi-

tatge habitual i també i ha valors 

cadastrals exempts de pagament. 

En el cas dels habitatges llogats, 

els propietaris poden desgravar-se 

aquest import del tribut metropolità 

com a despesa a la declaració de 

renda. L’AMB i l’Ajuntament també 

han creat una línia d’ajuts per les 

persones que tinguin difi cultats per 

fer front a aquest Tribut, per a evitar 

situacions injustes.

CREIEU QUE EL CÀLCUL  QUE 
ES FA DE L’IMPORT A PAGAR ÉS 
JUST I EQUITATIU?

Sens dubte és el més equitatiu que 

poden fer legalment les administra-

cions locals i és un tribut necessari 

per mantenir el conjunt de serveis 

metropolitans, entre ells el trans-

port públic.  El que sí és cert és 

que el càlcul és massa complex a 

causa de les bonifi cacions aplicades, 

quan el moviment veïnal fa anys va 

aconseguir una important rebaixa 

del tribut, Caldria simplifi car-ho per 

fer-lo més transparent i entenedor.

QUÈ LI DEMANARÍEU A L’AMB 
A CANVI DEL PAGAMENT DEL 
TRIBUT?

Pel que fa als serveis metropolitans, 

el manteniment del Parc Mariona 

al seu càrrec ha de millorar i han de 

seguir fent les inversions i suport al 

nostre ajuntament com s’ha fet fi ns 

ara a les obres de la Plaça del Palau i 

fa pocs dies en la remodelació de l’Av. 

Barcelona.

A nivell del transport públic li dema-

nem que assumeixin ràpidament els 

serveis d’autobusos (ara gestionats 

per la Generalitat)  i millorin les 

freqüències d’autobusos interurbans, 

també en dies festius. Que es creïn 

noves línies de Bus exprés i que el 

tramvia arribi a Molins de Rei abans 

del 2030. Cal també que apliquin 

sense demora la tarifació social 

vigent a la zona 1(targeta Rosa-T-

4-T-16), etc.

Per últim, s’han de millorar totes les 

parades de bus i fer arribar el sistema 

AMB mobilitat d’informació d’arriba-

da dels autobusos a tots els serveis 

que passen per Molins de Rei.

S’HAURIA D’HAVER CONSULTAT 
A LA CIUTADANIA UNA DECISIÓ 
COM AQUESTA?

Si preguntem a qualsevol ciutadà si 

vol pagar qualsevol impost sobre el 

que sigui, la resposta sempre seria la 

mateixa:  un NO rotund.

Hem de pagar impostos si volem 

serveis públics de qualitat. Ho hem 

pogut comprovar aquests dies amb 

la sanitat i les retallades patides per 

diferents serveis públics. Si no hi ha 

ingressos no es fa despesa i el bé 

públic es debilita. Per això hem de 

pagar impostos i tributs malgrat no 

ens agradi.
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S’HA OBVIAT INFORMACIÓ 
RELLEVANT SOBRE EL TRIBUT 
TENINT EN COMPTE QUE ÉS 
UNA DECISIÓ “IMPOPULAR”?

Entenem que hi ha hagut falta 
d’informació sufi cient. Des de la 
Plataforma d’Usuaris del Transport 
Públic de Molins, des del primer dia 
que vàrem reivindicar la incor-
poració a la zona 1, sempre hem 
demanat claredat i una estimació 
del cost que podia suposar pels 
vilatans l’aplicació d’un tribut que ja 
es pagava a tots els municipis de la 
zona 1 metropolitana.

Incomprensiblement van passar 
anys i l’Ajuntament i concretament 
l’Alcalde d’aleshores només respo-
nia amb evasives i posava excuses 
per no facilitar les dades. Finalment 

l’AMB va aprovar la seva tarifa 
el desembre de 2018 i el nostre 
Ajuntament de nou no van informar 
a ningú i van decidir endarrerir el 
pagament del tribut per després 
de les eleccions. Està clar: va ser 
un greu error i una clara manca de 
transparència, en especial per part 
del nostre Ajuntament.

EL PRINCIPAL AVANTATGE D’HA-
VER ENTRAT A LA ZONA 1 ÉS...

En matèria de Transport públic el 
principal avantatge sens dubte és 
que el preu de viatge en transport 
públic s’hagi rebaixat en un 50 % 
sobre el cost anterior. Però també 
i ha altres avantatges, com que 
fi nalment el transport públic de 
tota la zona metropolitana estigui a 
càrrec de l’AMB, el que suposarà una 

millora important de la gestió dels 
serveis que veurem en pocs anys, 
començant per les parades de bus 
i l’increment de serveis i esperem 
amb l’aplicació ràpida de la tarifació 
social metropolitana. També pel que 
fa a la xarxa interurbana d’itineraris 
per a bicicletes i en la infraestructu-
ra de càrrega metropolitana per a 
vehicles elèctrics.    
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   QUÈ BUSCA EL COMPRA-
DOR O LLOGATAIRE  QUAN 
TRIA MOLINS DE REI?

Hi ha molta gent que vol venir a 
viure a Molins de Rei, ja sigui en un 
pis de compra o de lloguer, perquè 
està molt a prop de Barcelona. 
És una vila molt sol·licitada. Ara 
mateix, per exemple, tenim una 
llista d’entre 20 i 30 persones 
rotant que busquen pis per la 
zona. La mitjana del mercat són 
pisos de 3 habitacions i, si és 
possible, amb balcó o terrassa. És 
el que busca tothom. Hi ha també 
famílies monoparentals que el que 
necessiten és un pis de 2 habita-
cions. Els pisos de 4 habitacions, 
en canvi, són molt difícils de trobar. 
Quan una persona l’aconsegueix, 
és molt difícil que aquell pis torni a 
sortir al mercat i, si surt, ho fa molt 
puntualment.

HI HA PREFERÈNCIES A 
L’HORA D’ESCOLLIR BARRI?

Sí, sempre. També va en funció de 
la capacitat fi nancera que tingui 
la persona. Pisos al Passeig del 

Terraplé, al barri de La Granja o 
al centre de la vila van molt més 
buscats que no pas a Riera Bonet o 
a El Canal. Però avui dia es fan edi-
fi cis de tot tipus a tots els barris, 
també en aquests on la demanda 
és més baixa.

SEMBLA QUE L’OBRA NOVA 
S’ESTÀ REACTIVANT...

Sí, hi ha moltíssima obra nova. Ara 
tenim diverses promocions que 
semblaven que s’anaven a aturar 
i que no ha estat així. Totes les 
obres que s’estaven desenvolu-
pant abans de la pandèmia s’han 
reprès sense cap problema. Tenim 
una situació incerta, és cert, però 
jo no conec cap promotor que hagi 
paralitzat una promoció per la 
situació actual.

ARREL DEL CONFINAMENT 
TENIM ALTRES PRIORITATS?

Sí, i tant. Ara notem que hi ha mol-
ta més gent que demana pisos amb 
terrassa. El fet d’estar dos mesos 
tancats amb la família, tots junts, 
no té perquè ser un problema, 

però si tens un espai exterior per 
sortir, s’agraeix molt més. Fins i 
tot s’ha reactivat la compra i el 
lloguer de cases a les zones més 
perifèriques del nostre municipi. 
Hi ha gent de Molins de Rei inclús 
que ha posat el seu pis a la venda 
per intentar comprar una casa a la 
mateixa vila o a altres poblacions, 
buscant així més espai per viure. 

ELS PISOS DE LLOGUER VAN 
MOLT BUSCATS. PER QUÈ HI 
HA TAN POCA OFERTA?

Hi ha bastants pisos de lloguer, el 
que passa és que no acostumen a 
sortir ni al mercat, perquè ja tens 
un llistat de gent que et diu el tipus 
d’habitatge que busca. Si el pis té 
unes característiques que s’ade-
qüen a la demanda de determinat 
client, el truques i ja està. No s’arri-
ba ni a publicitar. Penseu que cada 
dia ve gent a l’ofi cina a preguntar 
per pisos de lloguer.  

ÉS CAR VIURE A MOLINS DE REI?

Molins de Rei és una població 
que no és barata. Pisos amb 2 

Anys 53 Professió GERENT DE PROMOCAT INDUS

Nascut A GRANADA Afi cions PÀDEL AMB ELS AMICS I CAMINAR 

AMB LA PARELLA M’encanta L’ESPORT I LA FAMÍLIA

Detesto QUE EM PRENGUIN EL PÈL

Celedonio Rosillo Sánchez
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habitacions ronden els 800 o 
850€. Si són de 3 habitacions o bé 
obra nova,  la mitjana està en els 
900 o 950€. De vegades un pis de 
2 habitacions es paga a un preu 
similar al d’un pis de 3, en funció 
de les seves característiques. Hem 
llogat pisos per 1.200 i 1.300€, 
que és una barbaritat, sota el meu 
punt de vista. El que està clar és 
que per sota de 650€ és molt difícil 
que surti un pis a Molins. 

S’ADAPTARAN ELS PREUS DEL 
LLOGUER A AQUESTA NOVA 
CRISI?

Tothom està mantenint el preu, i 
quan es lliura un pis que venia de 
temps enrere i pel qual s’estava 
pagant un preu més econòmic 
en relació a la mitjana del mercat 
actual, la propietat manté el preu 
en la majoria dels casos i ni tan sols 
aplica la pujada de l’IPC. Prefe-
reixen tenir un perfi l de llogataire 
correcte i pagador.  El lloguer, 
però, no està baixant en absolut. 
Potser el problema és que hi ha 
molta gent buscant pisos de llo-

guer. Quan surt un pis, és com una 
subhasta. Hi ha qui pensa: “arribo 
el primer i el pago sense intenció 
de rebaixar, perquè si no el pago jo, 
vindrà un altre i me’l prendrà”. Això 
està passant, ha passat i seguirà 
passant. El primer que arriba, se 
l’emporta. 

COM VA SORGIR LA 
COL·LABORACIÓ AMB 
GUEOPIC?  
Quan em van presentar al Dani 
Andreu, la conversa que vam 
mantenir em va arribar al cor. Em 
va explicar la seva situació, i em va 

semblar molt emotiva. Vam decidir 
fer un vídeo i el vam presentar al 
congrés de l’UCI (Unió de Crèdits 
Immobiliaris). El dia de l’esdeveni-
ment, davant de 1.000 companys 
i companyes d’arreu el país, van 
anunciar-nos que el projecte 
guanyador era el nostre. Vam 
destinar els 3.000€ a l’associació. 
Des d’aleshores, mantenim una 
col·laboració constant. També 
estem compromesos amb el medi 
ambient: per cada venda que 
realitzem, plantem 100 arbres en 
algun lloc del planeta.  
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   QUI HI HA DARRERE DELS 
MAKERS 3D MOLINS DE REI?

Un grup de persones que es van 
trobar a través de les xarxes 
socials. Vam començar 6 perso-
nes i ara som 14, totes elles amb 
impressores 3D. 

COM VA SORGIR LA IDEA 
DE CREAR VISERES I 
SALVAORELLES?

Hi havia gent que publicava al 
Facebook que necessitava salvao-
relles (straps) i viseres perquè en 
aquell moment el subministrament 
a nivell nacional era molt compli-
cat.  El Raül i el Jaume, els primers 
makers, van fer una crida i alguns 
vam respondre. Llavors vam 

decidir crear un compte d’Insta-
gram i una pàgina de Facebook per 
publicar el que anàvem fent, i així 
la gent ens podia fer els encàrrecs.  

PER QUÈ HEU FET SERVIR 
LOGOS D’ENTITATS I 
COMERÇOS? HA ESTAT UN 
BON RECLAM...

Moltes entitats i comerços de la 
vila ens han fet donació de mate-
rial (sobretot rotllos de fi lament) 
per poder fer front a la deman-
da. Vam pensar fer alguna cosa 
diferent com a mostra d’agraïment, 
així que vam decidir fer el seu 
logo en 3D i també vam dissenyar 
salvaorelles personalitzats amb el 
logo de cada col·laborador. En total 
hem fet prop de 500 viseres i uns 
6.000 salvaorelles.

ON S’HA DISTRIBUÏT TOT 
AQUEST MATERIAL?

Primer es van repartir viseres a 
les llars d’avis, els CAPs, clíniques 
i ADFs pel personal que havia 
de treballar. Més endavant vam 
decidir donar viseres a tots els 
comerços de la vila. També a 
persones que treballen a hospitals 

com el Moisés Broggi, Parc Taulí o 
Bellvitge. L’entrega de tot aquest 
material va ser possible gràcies a la 
col·laboració de la Guàrdia Urbana 
i Protecció Civil, ja que nosaltres 
no ens podíem moure de casa. 
  
I DE CREAR EN 3D A 
ORGANITZAR UN RECAPTE 
D’ALIMENTS....

Volíem fer un pas més. La idea 
era que per cada aliment que es 
donés la persona s’enduria un 
salvaorelles i entraria al sorteig 
d’alguns objectes fets en 3D i 
diversos obsequis que aportaven 
les entitats que col·laboraven. Vam 
recaptar 3.000 quilos d’aliments, 
tot un èxit.     

MEMBRE MAKERS 3D 
MOLINS DE REI

Chistopher Cruzado
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   QUIN ERA L’ESTAT DE 
SALUT DEL SEU MARIT?

Tenia 78 anys, i estava delicat. 
Feia 29 anys que patia Parkinson , 
tenia problemes al cor i havia patit 
un càncer de bufeta. També havia 
patit diversos infarts cerebrals, un 
d’ells a Bali. Era una persona vul-
nerable, però alhora molt forta. No 
es queixava mai, era molt soferta i 
alhora molt sensible..

COM VA ANAR TOT PLEGAT?

Feia 4 mesos que el Josep estava 
ingressat a una residència de 
Barcelona. Jo anava preguntant 
pel coronavirus, i em deien que de 
moment no hi havia res. El 28 de 

març al matí vaig trucar-lo, com 
feia cada dia i varem parlar amb 
normalitat, i al migdia em van tru-
car per dir-me que la nit passada 
havia tingut febre i que trucaven 
al 061. Els van dir que era millor 
que no es mogués, ja que proba-
blement es tractava d’una infecció 
d’orina. A quarts de 8 de la tarda, el 
meu home ja era mort.

COM VA SABER QUE ES TRAC-
TAVA DE LA COVID-19?

A l’informe mèdic constava que la 
causa de la mort era una insufi -
ciència respiratòria i un possible 
coronavirus. A la residència encara 
no havien fet cap prova. 

EL MÉS DUR, IMAGINO QUE 
EL COMIAT...

No hi ha hagut comiat encara. No 
vam poder estar amb ell, tampoc 
al tanatori i al cementiri. Quan va 
arribar el fèretre, els operaris ens 
van enviar una foto amb la caixa 
entrant al nínxol i una altra confor-
me el cos ja havia estat enterrat. 
Cap dels meus 4 fi lls i 6 nets van 
poder dir-li adéu. Aviat, però, li fa-
rem un comiat del que se’n sentiria 
orgullós.   

FAMILIAR 
DE VÍCTIMA 

COVID-19

Gemma Vallvé
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   QUIN HA ESTAT EL PAPER 
DE LA CREU ROJA EN AQUES-
TA PANDÈMIA?

Nosaltres com a Creu Roja Baix 
Llobregat Centre donem cober-
tura a 9 municipis de la comarca: 
Molins de Rei, El Papiol, Castell-
bisbal, Pallejà, Cervelló, La Palma, 
Corbera, Torrelles i Sant Vicenç 
dels Horts. Des del passat 13 de 
març, quan es va posar en marxa el 
projecte “Creu Roja Respon”, hem 
realitzat 1.795 trucades de se-
guiment als usuaris de Creu Roja, 
amb les que hem arribat a 1.529 
persones que han rebut algun 

tipus d’ajuda. En total han estat 
2.555 accions les que hem fet a la 
nostra zona.

HEU TINGUT PROU 
VOLUNTARIAT PER ATENDRE 
AQUESTA GRAN DEMANDA?

Tot això ha estat possible gràcies a 
58 voluntaris i voluntàries que hem 
incorporat, 30 d’ells de la nostra 
vila. Són joves, d’entre 20 i 30 anys, 
que han trucat a la porta per oferir 
la seva ajuda, i mai ens havia passat 
això. Nosaltres tenim un perfi l de 
voluntariat entre 60 i 70 anys, 
que precisament, per tractar-se 
d’un col·lectiu de risc, ha hagut de 
quedar-se a casa o ajudar d’altres 
maneres. Necessitarem, per tant, 
aquest nou voluntariat més enllà 
d’aquesta emergència, i hem de 
fer el possible per engrescar-lo a 
seguir amb nosaltres i a participar 
d’altres projectes socials. Tots ells 
han realitzat 2.221 hores d’acció 
voluntària. 

QUÈ S’HA FET AL LLARG 
D’AQUESTS MESOS?

Hem fet entrega d’aliments a 
domicili durant el confi nament. 

També hem entregat 150 targetes 
moneder amb una recàrrega de 
100€ per aquelles famílies que ho 
estaven passant més malament 
i que necessitaven cobrir despe-
ses d’alimentació, de medicació 
o d’higiene. Hem fet compres als 
supermercats per als col·lectius de 
risc i recollida de medicaments a 
l’Hospital Moisès Broggi i a farmà-
cies. A partir de l’inici de les fases 
també hem fet acompanyament a 
persones grans i els hem llençat les 
escombraries. Hem donat ajudes 
econòmiques per a la compra de 
medicaments i, a més, hem com-
prat 500 equips de suport social 
per cobrir les necessitats d’higiene 
personal, alimentació de nadons i 
neteja de la llar. 

S’HAN FET ACCIONS 
PENSANT EN ELS INFANTS?

Hem entregat material escolar a 
les famílies més vulnerables i tam-
bé jocs educatius perquè a casa els 
infants poguessin jugar en família. 
El projecte d’èxit escolar que fèiem 
a l’escola Pont de la Cadena es va 
haver d’aturar, així que vam enviar 
tauletes al domicilis per seguir de 

REFERENT TÈCNIC DE CREU
ROJA BAIX LLOBREGAT CENTRE

Rubén Caballero
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manera telemàtica. També hem 
pensat en la gent gran i en els 
tallers de memòria que realitza-
ven. Davant la impossibilitat de 
fer-los presencialment, vam optar 
per repartir a domicili uns dossiers 
didàctics.

HI HA DADES QUE 
REFLECTEIXIN L’IMPACTE DE 
LA CRISI A LA NOSTRA VILA?

Us puc posar com a exemple el 
Banc d’Aliments de Molins de Rei. 
Al febrer teníem unes 168 famí-
lies, el que suposa 394 persones 
benefi ciàries. Al maig ja eren 210 
famílies i 617 persones benefi ciàri-
es. I tinc clar que anirem a l’alça. 

HI HA, PER TANT, UN NOU 
PERFIL DE PERSONA 
USUÀRIA?

Sí, i tant. Amb aquesta crisi ens han 
arribat persones que no sabien 
com demanar ajuda perquè mai 
s’havien trobat en aquesta situa-
ció, i els hem fet l’acompanyament 
cap a Serveis Socials. També amb 
persones que eren sòcies de Creu 
Roja, que ens pagaven per ajudar 
als altres, i que ara han de rebre 

ajuda perquè, per exemple, tenen 
un ERTE i no han cobrat o han vist 
reduïts els seus ingressos.

QUINS REPTES TENIU PER 
ENDAVANT?

Reprendre tots els projectes que 
teníem en marxa, ja sigui de forma 
telemàtica o a domicili. I també do-
nar resposta i engrescar a aquests 
nous voluntaris perquè segueixin 
amb nosaltres. Alguns d’ells tenien 

un ERTE i ara a poc a poc s’han 
anat incorporant a la feina. Potser 
ens haurem de reinventar i canviar 
alguns serveis per adequar-nos als 
seus horaris. Si aquests joves es-
tudien o treballen entre setmana, 
quan es fan les classes de memòria 
i alfabetització, per què no traslla-
dar aquestes classes, per exemple, 
al cap de setmana?    
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   COM COMENÇA AQUESTA 
AVENTURA?

Sabíem que el personal sanitari no 
tenia mascaretes. Un dia ens vam 
trobar el grup de nou amigues de 
sempre. A gairebé totes ens agra-
da cosir i vam creure que podíem 
fer mascaretes per a tothom. Així 
que vam començar a buscar roba. 
Una empresa ens va donar roba 
de llençol,100% cotó, una altra 
gomes...i vam fer gairebé 200! Lla-
vors una persona que treballa a un 
hospital es va assabentar del que 
fèiem i ens va demanar si podríem 
fer-ne per ells. I aleshores ens vam 
començar a organitzar.

ON S’OBTENIA TOT EL 
MATERIAL NECESSARI?

En començar a fer més quantitat, 
la gent trucava per oferir allò que 
tenia. Llençols sense fer, nous de 
trinca, que hem fet servir per les 
mascaretes; altres llençols, que 
han servit per davantals i barrets 
d’infermeria; fi l de cosir... Ens han 
regalat caixes senceres i palets de 
bosses d’escombraries petites, i 
també industrials, que ens servien 
sobretot per fer les bates. Vam 
decidir que casa meva seria el 
centre d’operacions, perquè estava 
al centre del poble i seria molt 
fàcil que la gent arribés de tot 
arreu. Balcó gran, primer pis, molt 
accessible. Ningú tindria contacte 
directe amb ningú.  

ON ES DISTRIBUÏA TOT 
PLEGAT?

Sobretot a l’Hospital Moisés 

Broggi, a l’Hospital de Martorell i 

a tres residències, una de Barcelo-

na i altres dues de la comarca. Es 

tractava de material de guerrilla, 

a l’espera que arribessin EPIs per 

a tot el personal. Un poble del 

Berguedà es va posar en contacte 

amb nosaltres per dir-nos que no 

els havien arribat les mascaretes. 

“Ens podeu donar 400?”, ens van 

preguntar. I tant que sí! També 

hem fet per entitats socials de la 

vila, com Solidança, i més de 600 

per a particulars.

  

I QUAN DECIDIU FER 
MASCARETES PELS INFANTS?

Els nens i nenes començaven a 

sortir al carrer i vam decidir que 

faríem mascaretes per tots els 

infants de Molins de Rei. Vam 

fer per whatsapp una llista de les 

escoles .Tothom tenia fi lls o nets 

en edat escolar, així que vam fer 

els càlculs ràpidament. Necessi-

taríem 3.800 mascaretes de tres 

mides diferents. Havien de ser més 

petites i divertides, així que vam 

buscar roba estampada. Les vam 

embossar i vam afegir instruccions 

d’ús i recomanacions. Protecció 

Civil i ADF van repartir-les per la 

vila durant 3 dies. 

SEMPRE HEU ESTAT LES NOU 
AMIGUES?

No, ara ja som 25 al grup! La 

més jove té 16 anys i la més gran 

sobrepassa els 80. No totes saben 

cosir. Hi ha dues persones que mai 

han posat un botó, però tothom 

té el seu paper. Algunes han estat 

8 hores al dia davant la màquina. 
Hi ha quatre homes al grup que 
també han ajudat tallant gomes, 
mascaretes, davantals...No hem 
volgut mai que fos un grup tancat. 
Qui s’assabentés, podia participar 
del projecte. I si algú es trobava 
malament, calia avisar per retirar 
aquella partida per precaució.

I A PARTIR D’ARA, QUÈ FAREU?

Encara ara donem mascaretes, 
de les petites, pels avis i àvies, 
perquè s’adapten millor a la seva 
fi sonomia. També hem decidit fer 
2.000 mascaretes més pels infants 
que aniran als casals d’estiu. Si 
ens en sobren, farem caixes i les 
donarem a les escoles. També hi ha 
oenegés interessades en cas que hi 
hagués excedents. Ens agradaria, 
quan tot això acabi, fer un sopar 
i posar-nos cara. El projecte ha 
ajudat a molta gent a passar el 
confi nament, sobretot gent gran, 
que estava sola. Una de les coses 
més gratifi cants és poder llegir 
un missatge de whatsapp  dient: 
“Gràcies grup, no m’he sentit sola 
en cap moment”.    

Grup d’amigues Cosidores

HAN CONFECCIONAT A CASA 19.234 MASCARETES DE 
ROBA, 2.600 BATES I 7.000 DAVANTALS DE PLÀSTIC PER A 
HOSPITALS I RESIDÈNCIES, 750 DAVANTALS DE ROBA PER 
A RESIDÈNCIES I 1.200 BARRETS PEL PERSONAL SANITARI.
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JACINT VERDAGUER 129
OBERT DE 8 A 22  TOTS ELS DIES

17 KG
FINS
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   Fins fa 100 anys, els Puyanawa 
vivien tranquil·lament al seu 
poblat, a l’estat d’Acre, situat a 
l’oest del Brasil i al bell mig de la 
selva amazònica. Tot va canviar, 
però, quan uns conqueridors que 
volien fer negoci en aquella zona 
els van descobrir. Els van robar la 
terra, els van maltractar... tant, que 
aquest col·lectiu indígena ha estat 
a punt de desaparèixer. 
Els Puyanawa van patir amb 
l’explotació de goma de cautxú a 
principis del segle XX. Des dels 
primers contactes amb els no indis, 
molts van morir en enfrontaments 
o a causa de malalties adquirides. 
Els supervivents van ser forçats 
a treballar en el cautxú. Les seves 
terres van ser espoliades, i ells van 
ser catequitzats i educats a escoles 
que prohibien la seva cultura.
Només amb l’inici del procés de 
recuperació de les seves terres, 
l’any 2000, la cultura Puyanawa va 
tornar a ser valorada pels propis 
indígenes. Ara, intenten recuperar 
tot el que era seu: la seva 
llengua, la seva cultura i les seves 
tradicions ancestrals, molt lligades 
a la natura. I per fer-ho, han 
gravat un disc i viatgen pel món 
explicant-ho. També organitzen 
de la mà de l’oenegé molinenca 
Guardians de l’Amazònia unes 

trobades amb diverses escoles del 
país. A través d’aquestes jornades 
i d’un intercanvi de cartes amb 
una escola d’aquella regió, els 
nens i nenes coneixen com viuen 
i la connexió que tenen amb la 
natura. Aquestes trobades, però, 
s’emmarquen dins d’un projecte 
que cada escola treballa durant 
tot el curs per tal de conscienciar 
als més petits de la importància de 
tenir cura del medi ambient i de 
la natura. Els nens i nenes també 
tenen l’oportunitat de conèixer 
la història d’en Pwé i la Vari, 
membres de la tribu Puyanawa, 
a través del conte “L’Eruga de 
Colors”, escrit per Àlex Gimeno.
L’actual situació d’emergència 
mediambiental ha portat a la 

majoria de països a fer cimeres 
contra el canvi climàtic. Només a 
les dues últimes cimeres de París 
i Marraquech, però, s’ha donat 
veu als pobles indígenes, que han 
fet una gran aportació a través 
de la seva cosmovisió i saviesa 
ancestral. Han estat milers d’anys 
vivint en equilibri i respecte cap a 
la natura, preservant-la. Sempre 
han sabut  que no hi ha res més 
valuós al planeta Terra que les 
coses vives, ja siguin animals, 
plantes o humans. Ben aviat 
tindrem l’oportunitat d’acostar-
nos a la seva cultura a través d’una 
exposició de fotografi es i de la 
presentació del llibre “L’Eruga de 
Colors” a la nostra vila.    

GUARDIANS DE L’AMAZÒNIA

Adolf Sanz



EL PERSONATGE

A
quests dies, en els 
que el distanciament 
social ens obliga a 
mantenir-nos a certa 
distància els uns dels 

altres, ho deu portar fatal, penso. 
Ell, que és de petonejar i abraçar 
amb entusiasme, ara amaga el 
seu etern somriure darrere d’una 
mascareta. 

El Souliman Lemkadem Tahoubealt 
– el Suli per als amics – és d’aquells 
culs inquiets que sempre té negocis 
entre mans. No en va, algú el va 
batejar amb un altre motiu: el 
“sulicions”. I és que res ni ningú se 
li resisteix a aquest marroquí de 
naixement que va venir a viure a 
Molins de Rei amb tants sols un 
any, tot i que tant el seu avi com el 
seu pare ja vivien a la nostra vila 
des del 1969. Fill d’un escombriaire 
i d’una mestressa de casa, els seus 
orígens humils no han estat un en-
trebanc (més aviat tot al contrari) 
per esdevenir una de les cares més 
visibles de l’oci molinenc. 

El Suli és el més semblant al rei 
Mides: tot allò que toca es conver-
teix en or. O, dit d’una altra manera: 
projecte que emprèn, projecte que 
triomfa. Ho va fer amb El Local, ho 
va repetir amb Can Pizza i ara ho ha 
tornat a fer amb La Santa. És, sens 

dubte, el millor relacions públiques 
que podria tenir qualsevol dels tres 
locals. I és que el Suli transmet bon 
rotllo i positivisme pels quatre cos-
tats. Que s’inunda Can Pizza amb 
l’enèssim aiguat a la vila? Doncs 
ens llancem de cap (literalment) a 
aquella piscina improvisada i ens 
fem uns llargs. Clar, és que són 
molts anys jugant al waterpolo... 
I ja ho diuen, oi? Si la vida et dona 
llimones, fes-te llimonada. 

De fet, està sempre a tot arreu. De 
vegades tens la sensació que, fi ns 
i tot, es troba a dos llocs alhora! A 
l’entrada, entre les taules, darrere 
de la barra...no té el do de l’ubiqüi-
tat, però gairebé. Ja us deia abans 
que no para quiet, i és per aquest 
motiu que col·labora sempre que 
se li demana, com per 
exemple a la campanya 
“Refresc Solidari”. No 
m’atreviria a dir si és 
diürn o nocturn. I és que 
el Suli sempre hi serà, a 
totes hores, portant el 
timó.    

SULI 
SI LA VIDA ET DONA LLIMONES, FES-TE LLIMONADA
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