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Quan tenia 12 anys, i ja m’havia 
acabat tots els llibres de “Vaixell 
de Vapor”, “Tria la teva aven-

tura” i els “Alfred Hitchcock i els tres 
detectius” que havien caigut a les meves 
mans, em van recomanar que em passés 
a la novel·la adulta. A la meva estimada i 
desapareguda Biblioteca Pau Vila em van 
proposar, per inaugurar aquesta etapa 
literària, “Rita Hayworth y la redención de 
Shawshank”, una addictiva història sobre 
els anys a la presó d’un comptable con-
demnat injustament. Aquesta novel·la la 
va escriure Stephen King…i això ho va 
canviar tot.

Tot i que no va ser una història de 
terror la que em va impulsar a seguir 
la seva obra literària, em vaig quedar 
perdudament enganxat a les converses 
de Jack Torrance amb el barman de 
l’hotel Overlook, a l’humor del pallasso 
Pennywise i la seva voraç apetència per la 
basarda infantil, al renaixement del gat  
Church i a la càlida mirada de Charlie 

McGee. Tot el que feia Stephen King em 
semblava bé, i és curiós, perquè la seva 
llegenda es va iniciar de la manera més 
casual.

En el moment del seu naixement 
professional, Stephen King vivia en 
una rulot, amb la seva dona Tabitha 
i els seus dos fills. Tenia molt pocs 
ingressos econòmics, i les úniques obres 
que aconseguia vendre eren algunes 
històries curtes que publicaven revistes 
de fantasia.

Va escriure una novel·la sobre una 
adolescent maltractada psicològicament, 
a casa i a l’escola, que pren venjança 
del seu entorn amb l’esclat d’uns recent 
adquirits poders psíquics. Com que ja 
duia una bona col·lecció de negatives, 
per part de les editorials, a publicar un 
llibre, en un moment de desànim va 
decidir llançar l’esbós a les escombraries. 
La seva dona el va recuperar i, després de 
llegir-lo, el va obligar a acabar la novel·la 

i a presentar-la a l’editorial. Li van pagar 
una mica més de 2.000 dòlars per ella!!! 
Un preu molt modest per una obra, però 
una fortuna per la situació en la que 
vivien.

“Carrie” va tenir molt d’èxit des del 
seu llançament, i a l’hora de negociar 
els drets per l’edició de butxaca va 
aconseguir 200.000 dòlars. La seva vida 
com a escriptor ja estava encarrilada.

Tan frenètic era el seu ritme de creació, 
que l’editorial el va limitar a una obra 
per any, ja que no volien saturar el 
mercat. Amb aquesta premissa va néixer 
Richard Bachman, pseudònim que va fer 
servir Stephen King per poder publicar 
altres obres durant uns 20 anys.

Des d’aquell dia de 1973, Stephen King 
ha venut més de 500 milions de llibres i 
ha escrit més de 280 obres, de les quals 
gairebé un centenar han estat adaptades 
a la petita o gran pantalla.3

opinió

Stephen King, the king

Xavi PSX /       r2pradio

TOT ÉS FREAK

Xavi PSX /       r2pradio

Stephen King, the king
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Ara anomenem Castellciuró les 
ruïnes més antigues que resten al 
cim de la vila. 

Passant del seus orígens molt ancestrals 
i molt discutits, ens centrarem en 
l’Olivari de Cedró de l’any 1143. 
Consta que l’any 1162 pertanyia al 
Sobirà Orde Militar i Hospitaler de 
Sant Joan de Jerusalem, de Rodes i de 
Malta, i es mantingué en el seu poder 
fins al 1208.

Tal com vàrem veure, Joan el Moliner 
fracassà en l’empeny de fer arribar 
l’aigua del rec fins a prop de Barcelona, 
per la qual cosa abandonaren l’empresa, 
però el 1192 es concedí un nou projecte 
als Hospitalers de l’orde resident en el 
castell.

L’establiment dels Hospitalers a 
Cedró pretenia seguir els objectius de 
protecció de la cristiandat en un lloc 
de defensa religiosa (recordem que el 

Llobregat es considerava frontera amb 
el califat) i d’abastiment organitzant-se 
com a productors agrícoles.

El projecte del rei Alfons per 
rendibilitzar els molins no reeixí en 
el seu successor, Pere I el Catòlic, poc 
expert en finances i que fou incapaç de 
mantenir els acords de conservació de la 
molneria, la resclosa i la sèquia.

Llavors, el rei encarregà el projecte als 
cavallers de l’orde de l’Hospital i els 
concedí els molins construïts i els que es 
poguessin construir, amb glevers, boscos 
i nuclis de població annexos, amb la 
condició de donar protecció als pagesos, 
tant d’anada com de tornada, i de 
mantenir aquella indústria i fer arribar 
l’aigua del rec a Barcelona.

La conseqüència immediata de 
l’alienació dels molins als Hospitalaris 
va ser que el nucli nascut al seu entorn 
s’integrà al domini senyorial de Cedró 

i que la vila va rebre el nom de Villa 
Cicerone. 

En aquell temps sabem que el monar 
molí s’amplià amb una roda. Tot fa 
pensar que es tracta de la que pertanyia 
als Templers i que, el 1291, ells la 
vengueren a Arnau Sabastida, tresorer 
d’Alfons III. També, el rei Pere va 
reconèixer a l’orde del Temple el delme 
dels emoluments de tots els molins del 
Llobregat. Recordem el deute contret, 
en testament, pels successors d’Alfons I 
d’Aragó i que calia rescabalar.

El projecte encomanat als Hospitalaris 
tampoc no es pogué dur a bon terme i 
deu anys més tard, el dit orde renuncià 
a l’acord.

La Villa Cicerone, Matoses, 
Molindenarum Regalia o com en 
vulgueu dir tornava a mans reials, 
però, ara ja per sempre, unida a Cedró 
(Castellciuró).3

Hospitalaris i templers

HISTÒRIES DE MOLINS DE REI

                           ACTIVITATS I SERVEIS

SERVEI D’INFERMERIA I FISIOTERÀPIA

SERVEI D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA I DE PSICOLOGIA

TALLERS DIARIS DE GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT

SERVEI DE PERRUQUERIA · PODOLOGIA

MANUALITATS · TALLERS LÚDICS · ZONA FITNESS

TRANSPORT PROPI ADAPTAT · SERVEI DE MENJADOR

Som el centre de dia de referència de la zona

VINE A VEURE LES NOSTRES INSTAL·LACIONS!

C/Santiago Rusiñol, 12 · Molins de Rei

936 68 20 54 / 670 847 246 
info@centremolins.es
   centredediamolins

www.centremolins.es
Dilluns a divendres de 8h a 17h

Centre de dia Molins
Atenció a la gent gran

Centre acreditat per la Generalitat de Catalunya - Prestacions econòmiques vinculades
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P U B L I C I TAT

Nutrició Antiparasitaris
Complements

Perruqueria amb cita prèvia
Autorentat amb cita prèvia Servei a Domicili “gratuït”

        Plaça de la Bàscula, 4, 08750, Molins de Rei, Barcelona                                                 93 639 91 38 - 661 346 233

+1
gratuït5

AUTORENTAT

PERRUQUERIA

+1
50% dte.5 *

*Aplicarem un 50% de descompte en el 6è servei.
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M’agraden els llibres de viatges: 
els dels viatges reals i els dels 
viatges imaginaris. Suposo que, 

per això, un dels meus autors favorits 
és Jules Verne. Potser algun dia us 
proposaré la lectura d’alguna de les 
seves obres, que, malgrat el que es 
pugui creure, no estan pensades per a 
públics infantils.

En canvi, avui m’agradaria recomanar-
vos un viatge molt més real i proper 
que ens acosta a la ciutat de València 
de la mà d’un llibre deliciós, València, 
guia particular, de Joan F. Mira. Una 
ciutat que tenim tan a prop i tan lluny 
i que amaga sorpreses meravelloses 
dins dels seus carrers, en els seus 
magnífics jardins, en els edificis 
medievals i barrocs, en un eixample 
burgès gairebé desconegut.

Molts de vosaltres, coneixedors 
de la fantàstica obra novel·lística, 
assagista i de traductor de Mira, us 

demanareu per què us suggereixo la 
lectura d’aquesta peça que es podria 
considerar menor.

És indiscutible que, des de la seva 
primera novel·la l’any 1874, en Joan 
Francesc Mira ens ha regalat obres 
magnífiques, totes elles dignes de ser 
llegides i rellegides: Borja papa, Els 
treballs perduts, Purgatori o El professor 
d’història. A més, ens ha acostat a la 
cultura occidental amb traduccions 
excel·lents de L’Odissea, La Divina 
Comèdia i els Evangelis.

I sí, d’entre tota aquesta obra trio la 
guia d’una ciutat. I penso que tant de 
bo totes les ciutats tinguessin un Joan 
Francesc Mira que les escrivís.

En el llibre es nota l’amor de l’autor 
per la ciutat, pels carrers i les places, 
pels palaus, per les esglésies, pels 
locals comercials tradicionals, pels 
cafès, pel riu que ja no és riu, per 

la seva història. I amb una gran 
senzillesa ens desgrana un per un els 
barris d’intramurs i l’Eixample i els 
jardins. Si visitem la ciutat seguint 
aquesta guia, serem capaços de fer-
nos una idea clara de la seva evolució 
urbana, econòmica i social, i no ens 
perdrem res d’allò que València té de 
fonamental.

Però no us feu il·lusions perquè, 
com totes les ciutats, València us 
continuarà amagant secrets i, com ja 
ens avisa l’autor al final de la guia:

“Després de tot això, el visitant pot 
tornar a la ciutat amb l’esperit més 
fresc, passar una altra vegada per la 
vora del riu, per la Porta de la Mar i 
la Glorieta, pel carrer de la Pau i per 
davant del Micalet de la Seu. I llavors, 
assegut una altra vegada en un cafè de 
la plaça de la Mare de Déu, mirant els 
coloms blancs, es pot fer la il·lusió que 
ja coneix València”.3

València. Guia particular, Joan Francesc Mira

Isabel Bargalló /       xavelli

ELS MEUS CLÀSSICSopinió
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Al llarg del temps, els governs 
s’han adonat que les consultes i 
els processos de participació s’han 

fet sense cap criteri i amb una majoria de 
processos consultats com a fracàs absolut 
en la seva finalització. Un exemple és la 
remodelació de la plaça del Mercat (va ser 
una de les primeres consultes populars de 
la vila), on s’hi van encabir un poti-poti 
d’idees dels participats amb la voluntat 
d’incloure-les totes, i això va donar com a 
resultat un projecte urbanístic catastròfic, 
on la plaça va perdre per sempre més la 
centralitat social i cultural de la vila. En 
canvi, mai es va fer una consulta popular 
sobre la remodelació de la plaça de la Vila 
i, a dia d’avui, tot i el canvi significatiu i 
emotiu que va suposar, s’ha convertit en 
una plaça social i funcional per fer tot tipus 
d’activitats.  

Un altre exemple va ser la consulta de 
la remodelació de la carretera, on els 
interessos de particulars i comerços van fer 
perdre una gran oportunitat de tenir una 

artèria principal amb un carril bici, pensant 
en una futura ciutat més sostenible. Si el 
govern tenia clar que calia fer una reforma 
i que aquesta havia de ser més verda i 
sostenible, per què calia fer una consulta 
si amb altres reformes no s’ha fet? Si és per 
tenir els “afectats directes” més contents, 
posant en perjudici tota una ciutat, no crec 
que fos el més coherent. Altres consultes 
fallides van ser definir els usos de la planta 
baixa del Molí, del Mòdul C, de la carpa 
Mariona i de l’antiga seu de la biblioteca 
Pau Vila. D’aquestes consultes, només la 
part de la planta baixa s’està realitzant. La 
resta d’idees que van guanyar el procés 
participatiu de la carpa Mariona i del 
Mòdul C han estat “esborrades” pel govern 
actual. I ja no parlem de la quantitat de 
processos participats que “estan per fer” o 
s’han incomplert de forma sistemàtica dels 
pressupostos participatius en alguns barris 
durant anys. 

També podem recordar altres processos 
fallits en equipaments. És el cas de la 

Federació Obrera, que va acabar amb un 
altre poti-poti de demandes de les entitats 
sense haver definit abans quin pla d’usos 
i d’equipament caldria fer, començant la 
casa completament per la teulada i amb un 
resultat arquitectònic que, per molt bonic 
que sigui, no ha resultat funcional. En 
canvi, l’actual govern no ha portat a terme 
una consulta per definir els usos de l’edifici 
del Palau de Requesens. Potser ja han entès 
que, si ho consultaven, el seu projecte 
insígnia del Museu del Renaixement no 
hagués estat mai aprovat a través d’un 
procés participatiu. Llàstima, perquè ens 
hauríem estalviat veure com novament un 
equipament neix sense perspectiva de futur 
i rendibilitat. Per tant, cal fer consultes 
populars?

El que està clar és que la gent que vota 
sempre serà una mínima part de la 
ciutadania, a qui es motiva per un interès 
clarament partidista i particular que defensi 
els seus interessos propis i no pas els del 
poble en general.3

La manipulació dels processos participatius

Raül Carretero Campderrós /       rccampderros

VIVUM CULTURA
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Molins de Rei és una vila associati-
vament molt activa. El seu bullici és 
més propi d’una capital de comarca, 

desplaçada oficialment a la veïna Sant Feliu.

Els últims 255 anys, el pont i les diferents 
connexions per carretera que s’han anat 
teixint a l’entorn d’aquest viaducte han 
exercit un paper determinant a l’hora d’en-
tendre la societat i l’economia molinenca. 
Una realitat geogràfica que possiblement es 
reforçarà algun dia amb la seva remodelació 
quan el Trambaix arribi a la pseudoestació 
intermodal de Quatre Camins. En aquest 
sentit, la nostra vila és un lloc ideal per 
desenvolupar-hi el carsharing, és a dir, un 
servei que permet a la gent llogar un cotxe 
elèctric de manera fàcil i pràctica mitjan-
çant aplicacions de telèfon mòbil.

La cooperativa Som Mobilitat (SM) té el 
seu grup local a la vila, que actualment està 
format per tres molinencs i un servidor. 
Durant la Fira de la Candelera de 2019 va 
ocupar un dels estands destinats a promou-

re l’activitat de cooperatives de tota mena. 
El maig d’aquell any, un parell de setmanes 
abans de les eleccions municipals, es va 
presentar oficialment en un acte celebrat 
a la Federació Obrera, al qual, per cert, hi 
assistiren alguns regidors i l’alcalde d’aquell 
moment, en Ramon Sànchez.

Des de fa anys, Barcelona, Castellbisbal, 
Rubí i també Sant Boi disposen d’aquests 
cotxes elèctrics de SM. Aquest servei també 
es presta en altres pobles i ciutats de Ca-
talunya. Es calcula que cada nou cotxe de 
SM que comença a circular acaba retirant 
de la via pública uns 15 cotxes privats. A la 
vegada, també s’ha observat un increment 
d’unes 100 validacions més en el transport 
públic per usuari de carsharing. I és que SM 
fa que valorem molt més el fet de despla-
çar-nos en vehicles motoritzats, és a dir, 
tendeix a un ús més racional i sostenible a 
l’hora de moure’ns.

El grup local de SM s’ha reunit diverses 
vegades amb representants electes de Mo-

lins de Rei en els últims 40 mesos: con-
cretament, amb tres regidors de Mobilitat 
diferents i dos dels tres alcaldes que hem 
tingut durant aquest temps. En aquestes 
reunions s’han plantejat fórmules per 
activar el servei. 

Una d’aquestes opcions passa perquè 
l’Ajuntament compri centenars d’hores d’ús 
que després es poden repartir, per exemple, 
a gent desocupada, estudiants i autònoms 
que estan iniciant una nova empresa, etc.; 
és a dir, totes aquelles persones a qui els 
cal un cotxe, però no es poden permetre el 
luxe de tenir-ne un de privat. Evidentment, 
també se’n pot beneficiar tothom que 
tingui carnet de conduir. 

Lamentablement, les converses fa mesos 
que estan estancades amb l’Ajuntament i 
no s’ha concretat res. Confio que, abans de 
les properes eleccions, SM podrà estrenar 
un nou cotxe elèctric a Molins de Rei.

Més info: www.sommobilitat.coop3

Vers el carsharing, un model de mobilitat sostenible

Albert Artés Serra /       albertartes_

opinió EL CALIDOSCOPI
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El ple ha aprovat el pressupost més 
alt de la història?

4El pressupost per l’any 2022 serà 
de 35.740.774,64€, el que representa 
un increment del 13,2% respecte el 
del 2021. Les prioritats responen a 
tres eixos principals: polítiques socials, 
reactivació econòmica i ocupació, 
i lluita contra el canvi climàtic. 
Quant a les inversions, el pressupost 
preveu invertir un total de 5,4M: 
3,73M estaran destinats a la millora 
d’edificis públics i equipaments 
municipals, 980.000€ seran per a 
actuacions a l’espai públic, 340.000€ 

per a actuacions en espais naturals, 
100.000€ per serveis municipals i 
240.000€ per a complir el Pla Local 
d’Adaptació al Canvi Climàtic.3

Els habitants de Molins de Rei han 
puntuat amb un notable la qualitat 
de vida a la vila?

4Els molinencs i molinenques estan 
satisfets amb la seva vida al municipi, 
particularment pel seu ambient tranquil 
i familiar, la seva proximitat amb 
Barcelona i la qualitat dels seus serveis 
i comunicacions. Consideren que la 
ciutat destaca especialment en comerç, 
transport públic, cultura i patrimoni 
i esport. De 28 competències i 
infraestructures municipals avaluades, 6 
obtenen un notable, fins a 20 obtenen 
notes per sobre del 6, i únicament 

suspenen els aparcaments (4,74 sobre 
10). Són algunes de les conclusions 
d’un estudi sobre l’estat del municipi 
que ha presentat l’Ajuntament.3

Ja s’han posat en marxa 4 dels 10 
cursos FOAP aprovats pel SOC? 

4Al llarg d’aquest any es posaran en 
marxa accions formatives per obtenir 
el Certificat de Professionalitat (CP) 
corresponent. El CP és un títol 
oficial que acredita les competències 
professionals i garanteix que la 
persona que l’obté té els coneixements, 
les habilitats i les aptituds per 
desenvolupar una activitat laboral. 
Els cursos s’adrecen prioritàriament a 
persones en situació d’atur, tot i que 
també hi poden participar persones en 
situació d’ERTO i persones ocupades. 

En cada itinerari formatiu hi poden 
participar 15 persones: 11 en situació 
d’atur i un màxim de 4 persones 
ocupades.3

S’ha iniciat el projecte d’ocupació 
“Joves en acció”?

4L’objectiu del programa, on hi 
col·laboren el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i 10 municipis més del Baix 
Llobregat, és oferir formació professional 
i orientació als joves per incrementar les 
seves possibilitats d’accés al món laboral. 
A Molins de Rei, el projecte s’adreça a 
15 persones joves entre 18 i 29 anys. Per 
participar-hi, cal estar inscrit al SOC com a 
demandant d’ocupació i ser beneficiari del 
programa Garantia Juvenil.3

Ramon Cugat ha versionat una cançó del 
grup molinenc Detectors? 

4Es tracta de “Sóc un noi”, un tema escrit 
per Josep Pons, del grup Detectors. La cançó 
original s’inspira en una història real que 
va passar a mitjans dels anys vuitanta i que 
s’inclou a “Creuer de luxe”, un disc que el ja 
desaparegut grup molinenc va publicar l’any 
1991. Ara, el també músic molinenc Ramon 
Cugat l’ha versionada. El tema és inèdit, ja que 
no s’inclou a “L’esquerda” (l’EP que va publicar 
fa un any), i compta amb un vídeoclip.3

NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL
 

MOLINS DE REI sabies que?

AJUDA A UCRAÏNA 
DES DE MOLINS DE REI

RECOLLIDA SOLIDÀRIA DE 
PRODUCTES BÀSICS

!

Pati de Ca n’Ametller:
De dilluns a divendres, de 17 a 19h i dissabtes d’11 a 13h.
Mercat Municipal:
Dilluns, dimarts, dimecres i dissabte de 7 a 14h, dijous de 7 a 14h
i de 17 a 20h i divendres de 7 a 20h.
Molins Cerámicas:
De 9:30 a 13:30h i de 16:30 a 20h.

Joieria Monfort:
De 9:30 a 13:30h i de 17 a 20:30h
Molinens:
De 10 a 13h i de 17 a 19h.
Alba-má:
De 10 a 13:30h i de 17 a 20h.

Alimentació: Llaunes de conserves, menjar per a nadons,
cereals, barretes energètiques, fruits secs...

Productes de primera necessitat: Mantes, sacs de dormir, 
tovalloles, bolquers per a nadons i per adults, compreses 
higièniques i tovalloletes higièniques humides...
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Les persones amb mobilitat 
reduïda ho tindran més fàcil per 
desplaçar-se?

4El servei de transport adaptat a 
demanda per a persones amb mobilitat 
reduïda ha arribat aquest mes de febrer 
a la vila. Per sol·licitar-lo, s’ha d’estar 
empadronat en un municipi de la 
comarca i de l’AMB, tenir el certificat 
de discapacitat i tenir reconegut el 
barem de mobilitat reduïda. Cal dirigir-
se a l’OAC (carrer Rubió i Ors 2-4) i, 
un cop donada d’alta, la persona podrà 
sol·licitar el servei de transport adaptat a 
demanda a través del telèfon 93 223 51 

39, o bé al correu electrònic noreste@
noreste.com. L’antelació mínima per 
sol·licitar un servei de transport adaptat 
a demanda és de 24 hores.3

Gemma Tribó ha publicat un nou 
llibre?

4La historiadora molinenca recorda 
a “La superació de la crisi agrària de 
finals del segle XIX al Baix Llobregat 
(1860-1939)” les transformacions 
que va patir l’agricultura al territori 
i les diferents crisis que va haver 
d’afrontar el sector durant tots aquells 
anys, com ara la davallada del mercat 
del cereal i la plaga de la fil·loxera. 
L’obra recupera la seva tesi doctoral, 
escrita durant 10 anys i presentada 
a la Universitat de Barcelona ja fa 
trenta tres anys. El llibre està editat per 

Edicions Llobregat, el segell editorial 
del Centre d’Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat (CECBLL). Tribó n’és 
membre.3

L’Assemblea Groga celebra la 
reducció de ràtios a P3?

4El proper 7 de març comença la 
preinscripció d’educació infantil 
i de primària i el dia 9 de març la 
d’educació secundària obligatòria. En 
aquest context, l’Assemblea Groga de 
Molins es mostra satisfeta que per al 
curs 2022-2023 es redueixi en l’oferta 
dels centres públics la capacitat dels 
grups de P3 i que aquests passin a ser 
de 20 alumnes per grup enlloc dels 
25 actuals. Asseguren que la baixada 
de ràtio té un efecte positiu sobre el 
rendiment acadèmic de l’alumnat, 

permetent un ensenyament més 
individualitzat i una correcta atenció a 
les seves necessitats, especialment quan 
apareixen dificultats.3

Vuit entitats molinenques reclamen la 
construcció de pàrquings soterrats?

4Les AV del Canal, del Centre Vila, de 
Bonavista i Font dels Casats, de La Rierada, 
de Sant Bartomeu i de Vallpineda, Molins 
Comerç i la Plataforma per a la Promoció 
del Transport Públic han creat una comissió 
per demanar que s’estudiï si és viable la 
construcció de pàrquings soterrats a les places 
de l’1 d’Octubre, de la Llibertat i al parc 
Pont de la Cadena, tots ells espais que es 
remodelaran aviat. També reclamen poder fer 
un seguiment dels projectes.3

Una molinenca de 10 anys participa a la 
pel·lícula “Libertad”?

4El seu nom és Lucía Seoane i a la cinta 
interpreta el personatge de la Paula, la germana 
de la protagonista . “Libertad” està dirigida 
per Clara Roquet i ha estat guanyadora de dos 
Goya. Nora Navas es va endur l’estatueta com 
a millor actriu de repartiment, mentre que la 
directora va ser premiada com a millor direcció 
novell. La cinta també està nominada als 
Premis Gaudí. La jove actriu molinenca s’ha 
format a La Cuquera i estudia a La Sínia.3

sabies que?
NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL

 
MOLINS DE REI
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L’ajuntament ha posat en marxa una 
campanya de suport a l’educació pública?

Amb l’objectiu de promoure l’ensenyament 
en els centres públics del municipi, i per tal 
que els infants puguin estudiar a Cervelló 
sense haver de marxar a altres localitats, 
el consistori aposta per les escoles locals 
i per  oferir una educació de qualitat, 
proximitat, inclusiva i, sobretot, gratuïta i 
oberta a tothom. La campanya es posa en 
marxa coincidint amb les jornades de portes 
obertes que ofereixen els quatre centres del 
municipi.3

Aquest Carnaval, només s’ha mantingut 
en peu la rua infantil?

4La situació generada per la pandèmia ha fet 
que la tradicional rua pels carrers i el concurs 
de comparses no s’hagi pogut celebrar 
enguany a Cervelló. La festa va quedar 
reduïda al Carnaval per als infants. Així, el 
passat diumenge 27 de febrer una petita rua 
va recórrer els carrers del poble i va finalitzar 
a la plaça de l’Ajuntament, amb música i 
animació per a totes les persones assistents. 
Hi va col·laborar l’Esplai el Raconet.3

Hi ha una campanya de 
benvinguda a les persones noves 
residents i als nounats?

4Els nous veïns i veïnes rebran quan 
s’empadronin una bossa de roba amb 
material informatiu sobre el municipi 
que pot ser d’utilitat per conèixer el 
lloc on venen a viure i els serveis que 
tenen. Trobaran una guia, un mapa, 
fulletons de transport i un obsequi de 
benvinguda. Pel que fa als nadons, les 
famílies també reben una bossa amb una 
guia informativa i alguns detalls per a 
les criatures, com un pitet, un adhesiu 
pel cotxe o un mesurador per controlar 

l’alçada de l’infant. Les persones que s’han 
empadronat l’any 2021 o han tingut 
un nadó també poden venir a l’OAC a 
recollir la bossa de benvinguda.3

Cervelló i Saint-Martin-le-Beau 
s’han retrobat després de dos anys?

4Ho han fet aquest passat mes de 
febrer a França. Representants de 
l’ajuntament van visitar el municipi 
agermanat amb Cervelló acompanyats 
per membres de l’Associació 
d’Agermanament de Cervelló amb 
Saint-Martin-le-Beau. D’aquesta 
manera, els dos ajuntaments i les dues 
associacions d’agermanament van poder 
reprendre les relacions presencials i els 
intercanvis de germanor entre els dos 
pobles, després de les restriccions a causa 
de la pandèmia de COVID-19. Tot i 

que les trobades entre les dues localitats 
es van interrompre físicament, han 
continuat mantenint el contacte des de 
la distància.3

S’ha posat en marxa una 
campanya de recollida d’oli de 
cuina usat a les llars?

4Cada família rebrà un recipient 
especial, el Claki, on dipositar les 
restes de l’oli fet servir i portar-lo 
als contenidors de l’Ajuntament, la 
Biblioteca, el Casal de la Gent Gran i 
la deixalleria municipal, en els horaris 
habituals d’obertura. El projecte ja 
està consolidat als centres educatius 
i enguany s’afegeix l’Escola Bressol 
municipal Pota-Roges. Des dels 
punts de recollida, l’empresa gestora 
(Oliklak) aplega els recipients, els 

neteja i els torna a posar en circulació 
per ser reutilitzats, aprofitant les restes 
de l’oli per fer biocombustible que pot 
utilitzar-se en vehicles dièsel.3

NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL
 

CERVELLÓ sabies que?
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NOTÍCIES D’ÀMBIT LOCAL
 
VALLIRANA

L’Ajuntament ha posat en marxa el 
servei de Telegram?

4Es tracta d’una aplicació de 
missatgeria instantània i gratuïta 
on es publicaran avisos municipals 
d’interès per la ciutadania. No es 
requereix el número de telèfon dels 
usuaris, només el seu nom. Alhora és 
unidireccional i es caracteritza també 
per la seva immediatesa. El contingut 
que es publicarà al mur del canal serà 
informació rellevant sobre aspectes de 
salut (COVID-19, donació de sang, 
avisos de vacunació, etc), avisos de plens 
municipals, obres a la via pública que 

puguin generar afectació, incidències i 
avaries, informació sobre oferta pública 
d’ocupació, ajuts i subvencions i 
matriculació de cursos.3

La rua de Carnestoltes s’ha ajornat 
fins al 28 de maig?

4Després de reunir-se les diferents 
comparses que havien de participar 
a la Rua i Concurs de Comparses i 
Disfresses del Carnestoltes 2022, es 
va decidir per unanimitat ajornar la 
celebració del Carnaval. La nova data 
serà el dissabte 28 de maig. Els motius 
d’ajornament estan relacionats amb 
l’actual incidència de la Covid-19 i 
també al fet que les comparses no han 
pogut preparar les disfresses davant 
la incertesa que ha provocat la sisena 
onada. L’ajornament es fa amb la 

voluntat de poder gaudir d’una festa 
més participativa amb l’esperança que 
la incidència de la pandèmia sigui 
menor.3

El nou parc a El Lledoner tindrà una 
superfície estimada de 2.000 m2?

4L’Ajuntament ha aprovat 
inicialment el projecte d’execució 
del Parc del Lledoner i, en aquests 
moments, es troba en exposició 
pública durant 30 dies. Durant aquest 
període es poden fer al·legacions. El 
Parc s’ubicarà a l’avinguda del Pont 
del Lledoner, amb una superfície 
estimada d’uns 2.000 m2 distribuïts 
de manera longitudinal paral·lela a 
l’avinguda i seguint la seva forma 
de passeig natural aprofitant el valor 
paisatgístic actual. Comptarà amb una 

zona de socialització de gossos, jocs 
infantils, tobogans, zona de pícnic, 
zona d’activitats sobre paviment de 
graves i vegetació.3

Si t’agrada l’esmalt i la costura, podràs 
gaudir-los al detall?

4El Taller d’Art i Cultura de Vallirana 
farà dues exposicions on mostrarà diferents 
treballs en esmalt i costura. L’exposició es 
podrà visitar a la Masia Molí de Can Batlle. 
Del 28 de febrer al 14 de març hi haurà 
l’exposició dels esmalts, mentre que del 
14 al 28 de març hi haurà la mostra dels 
treballs de costura. L’horari de visita de les 
exposicions és de dilluns a divendres de 
16.30 a 21 h.3

Pots aprendre a dibuixar còmics manga?

4El Taller d’Art i Cultura de Vallirana 
organitza un curs intensiu de dibuix de 
còmics manga els mesos d’abril, maig i 
juny, en classes els dissabtes i impartides per 
la dibuixant de còmics i professora Alícia 
Grande. És un curs per a joves d’11 a 18 
anys. Les classes es faran a la Masia Molí 
de Can Batlle en horari de 9.30 a 12.30 h i 
tenen un cost de 186€ més 10€ de material. 
Les persones interessades podeu trucar al 93 
683 27 38.3

sabies que?
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Esther 
Espinosa

Garcia
“En temps de pandèmia s’ha posat en 
evidència la dificultat de garantir un 
sistema educatiu equitatiu, amb les 
mateixes oportunitats per a tots els 
alumnes”

Època de pre-inscripcions a les escoles
Cinc escoles bressol; set escoles públiques d’educació infantil i primària; dos instituts 
d’educació secundària i dos centres concertats d’educació infantil, primària i secundària 
i una escola municipal de música. Aquesta és l’oferta educativa que tenim a la nostra 
vila. Parlem amb l’Esther Espinosa, regidora d’Educació, ara que tot just comença la 
preinscripció escolar pel curs 2022-23 i després de dos cursos pandèmics. 

Quina ha estat la tasca de la Regidoria 
d’Educació durant la pandèmia?
Ha estat un període molt complicat 
en el que principalment hem donat 
suport als centres educatius respecte 
a les necessitats que ens feien arribar. 
Destacaria, en aquest sentit, la compra 
d’ordinadors i connexions a Internet 
per cobrir les necessitats que poguessin 
tenir els alumnes dels diferents centres, 
tant de primària com de secundària. Per 
altra banda, respecte aquells infants que 
tenen beques de menjador, amb un treball 
conjunt amb Creu Roja, es feia arribar 
a casa seva el dinar. Durant aquest curs 

2021-22, a més de seguir donant suport 
COVID, hem posat en funcionament 
l’Oficina Municipal d’Escolarització, 
s’està treballant conjuntament amb els 
centres educatius, Serveis Socials, Guàrdia 
Urbana, Mossos d’Esquadra i EAP el Pla 
d’Absentisme que ens donarà l’eina per 
treballar sobre aquest problema; s’està 
organitzant el procés d’elecció del nou 
Consell Escolar Municipal al que volem 
dotar de més capacitat de participació; 
durant el segon semestre d’aquest any, 
un cop estigui nomenat el nou Consell, 
es començaran els treballs del nou Pla 
Educatiu de Vila, s’ha elaborat un nou pla 

educatiu a l’Escola de Música Municipal i 
s’ha iniciat un projecte amb professors de 
l’escola i els alumnes de 4t de l’escola el 
Palau anomenat Sóc Músic on aprendran 
a tocar unes peces en violí o violoncel i 
faran un concert a final de curs...Tot això, 
a més del treball de gestió diària, com són 
subvencions, manteniment, inversions...

Quina serà l’oferta educativa del curs 
2022-23? 
Les dades segons el padró ens indiquen 
una disminució molt important del padró 
en els últims anys pel que fa a l’alumnat 
que ha de fer la preinscripció a Educació 



Infantil 3 i un augment pel que fa a 1r 
d’ESO. Segons dades del padró, aquest 
any hi ha un total de 191 infants al padró 
municipal. Amb aquestes dades vàrem 
demanar al Departament d’Ensenyament 
la necessitat de baixar la ràtio a 20 
alumnes i no disminuir les línies. Així, 
aquest any aquesta serà l’oferta per 
Educació Infantil 3: 9 línies repartides en 
1 línia a cada escola, a excepció de la Sínia 
i el Manyanet, que tenen 2 línies i 20 
alumnes de ràtio a cada classe. 

Com es farà la preinscripció enguany?
La preinscripció es farà telemàtica. En 
els propers dies les famílies rebran un 
targetó amb un codi QR que els permetrà 
accedir a cadascuna de les escoles i 
tenir directament la documentació 
que s’ha d’omplir i la informació de la 
documentació necessària. 

Aquelles famílies que tinguin dificultats 
per fer aquesta tramitació, es podran 
adreçar a l’Oficina Municipal 
d’Escolarització, situada a Ca n’Ametller, 
i des d’aquesta s’ajudarà a fer aquesta 
tramitació. 

Quina és la funció de l’OME (Oficina 
Municipal d’Escolarització)?
Les funcions principals són les de 
desenvolupar i aplicar actuacions 
d’acompanyament i suport a les famílies 
en el procediment d’admissió als centres 
educatius i també a les bressol, tant 
presencial com informació al web, fullet 
informatiu, tant de les portes obertes 
(que ja s’han fet) com de la preinscripció, 
promoure xerrades informatives i 
aclariment de dubtes que puguin tenir 
les famílies. Des de l’OME es tramitaran 
totes les sol·licituds d’admissió tant als 
centres del municipi integrats en el Servei 
d’Educació de Catalunya com a les de 
les escoles bressol municipals. Una de les 
funcions més importants és la d’acollir 
i participar activament a les taules 
locals de planificació i en les comissions 
de garanties d’admissió. Fins ara 
podíem participar, però sense capacitat 
d’intervenció.

En els darrers anys l’ajuntament ha fet 
campanya per promoure l’ educació 
pública, en detriment de la concertada. 
Per què?
Crec que no és així. L’Ajuntament ha fet 
campanya per l’educació pública sabent 
que a l’oferta que disposem a Molins 
de Rei, tots i cadascun dels centres 
educatius públics de bressols, primària 
i secundària són de molta qualitat, amb 
uns excel·lents professionals i amb unes 
molt bones instal·lacions, però això no 
vol dir que sigui en detriment de ningú. 
L’escola concertada té els seus propis 
mitjans per fer campanyes. Aquestes 
campanyes es treballen conjuntament 
amb l’Assemblea Groga, que és una 
entitat que treballa per la defensa d’una 
escola pública i de qualitat. Fins abans de 
la pandèmia s’organitzava la Festa per la 
Pública i durant la pandèmia, i donada 
la impossibilitat de fer-la, l’Assemblea 
Groga va organitzar un concurs de cartells 

entre alumnes de les escoles. Amb el 
dibuix guanyador, l’Ajuntament va fer 
les banderoles. Aquest any s’ha optat pel 
mateix sistema.

L’escola bressol és la punta de llança de 
l’educació municipal. Hem entès que és 
una etapa educativa necessària i no un 
simple servei de conciliació?
Hem de diferenciar dos aspectes que 
entenc que no són excloents: per un 
costat, l’escola bressol com a espai que 
incideix de forma evident en l’evolució 
educativa posterior, sent una etapa del 
tot necessària pel seu impacte en les 
habilitats cognitives i socials dels infants, 
principalment en aquells infants amb 
unes necessitats educatives especials, ja 
siguin a nivells socioeconòmic, sensorials 
o físiques. L’altre aspecte que cal tenir en 
compte, i que entenc que no ha de ser 
excloent, és que les bressol realitzen també 
un treball facilitador per la conciliació 
familiar, principalment de les mares. 
Durant la pandèmia s’ha pogut observar 
un augment en la taxa de desocupació 
que afectava principalment a les dones, 
el que ha provocat una baixada en les 
preinscripcions en les escoles bressol. 

Entenc que la universalització dels 0 a 
3 anys ha de ser un objectiu i no una 
simple proclama política, sense valorar 
les diferents opcions de bressol que es 
donen en els diferents municipis. Hem 
de treballar plegats en aquest objectiu tots 
els actors implicats, definint els objectius 
tant pedagògics, com d’infraestructures, 
de personal i econòmics.

A totes les escoles cal garantir les matei-
xes condicions, però alhora cadascuna 
d’elles té les seves necessitats...Com 
s’atén aquesta demanda?
Val a dir que la competència 
d’educació la té la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Ensenyament: és a ell a qui li 
correspon donar resposta a les necessitats 
de cadascuna de les escoles. És evident 
que cada escola és un món, cadascuna 
té unes necessitats específiques. El que 
s’ha de garantir és revertir les retallades 
que s’han produït en educació, que el 
que han fet és posar en perill el que 
s’estava aconseguint. Necessitem més 
professorat, més formació per aquests, 
un reconeixement ferm de la tasca que 
duen a terme, baixada de ràtio en totes 
les escoles i principalment en aquelles 
amb unes necessitats específiques. Es 
necessita adaptar el currículum dels 
alumnes en tots els nivells i necessitats. 
En temps de pandèmia s’ha posat 
en evidència la dificultat de garantir 
un sistema educatiu equitatiu, amb 
les mateixes oportunitats per a tots 
els alumnes. Un exemple ha estat 
la dificultat per garantir, durant els 
períodes de confinament, la possibilitat 
de seguir les classes per ordinador, 
donat que hi havia molts alumnes que 
no tenien ni ordinador ni connexió a 
Internet. El Departament fins a principis 
d’any encara no havia distribuït tots els 
equips que s’havia compromès. 

Com es treballa per aconseguir un 
sistema educatiu més equitatiu?
És imprescindible la detecció de 
l’alumnat amb necessitats educatives 
específiques per tal d’aconseguir una 
escolarització equilibrada. Tenim 
diferents línies de treball en aquest 
sentit. Per un costat, el treball de Serveis 
Socials, que són coneixedors de les 
diferents condicions socioeconòmiques 
de les persones usuàries. Per altra banda, 
des de fa un curs que disposem a Molins 
de Rei del Centre de desenvolupament 
i atenció precoç (CDIAP), que està 
treballant conjuntament amb les escoles 
bressol municipals i amb els centres 
educatius amb alumnes fins a 6 anys. 
També és necessari la participació 
en la programació de l’oferta i en 
els processos d’admissió mitjançant 
les taules locals de planificació i les 
comissions de garanties d’admissió. 
Com he comentat, la creació de 
l’Oficina Municipal d’Escolarització 
ens permet incidir en aquests temes, 
cosa que abans no succeïa. Aquest any 
s’ha aconseguit la baixada de ràtio a 20 
alumnes, i això ens permetrà treballar 
per aconseguir una escolarització 
més equilibrada. També la creació de 
programes de suport als centres, com 
és el Projecte Magnet, sol·licitat per 
part de l’escola Madorell i que s’ha 
aconseguit. 

L’Ajuntament en formarà part 
conjuntament amb la Fundació Bofill 
i el Departament d’Educació de la 
Generalitat com a institucions que 
vetllaran per aconseguir, conjuntament 
amb el centre, desenvolupar un projecte 
educatiu innovador i de qualitat, un 
projecte atractiu, que tingui magnetisme 
i que es converteixi en un projecte de 
referència en el seu territori, tant per 
a les famílies com per a la comunitat 
educativa. Altres projectes poden ser el 
que he comentat amb anterioritat de 
Sóc Músic. Com Ajuntament hem de 
posar en primer pla la problemàtica que 
implica la segregació escolar treballant 
en coordinació amb tots els actors 
implicats.

Veus bé que la justícia intervingui en 
l’escola?
La justícia no intervé en l’escola si no 
hi ha una denúncia prèvia per part d’un 
particular, entitat... i una sentència 
que així ho faci explícit. Si el que em 
preguntes és sobre la situació que s’ha 
generat per la sentència sobre el català a 
les escoles, no la comparteixo, tot i que 
la respecto. El model d’ensenyament 
en català que es va aconseguir el 1983 
ha donat durant aquests quasi 40 
anys un molt bon resultat pel que fa a 
garantir tant el coneixement del català 
com el del castellà i no tant respecte als 
coneixements d’altres idiomes, però aquí 
obriríem un altre debat. La majoria de 
Grups Parlamentaris de la Generalitat, en 
el que es troba el PSC, estan treballant 
sobre aquest tema. Entenc que es tindrà 
en compte que l’escola catalana del 2022 
no és la mateixa que la del 1983. 3

1717www.totmolins.com
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Maribel 
Milà Roca

“Una de les coses més gratificants és 
saber que has donat un bon consell i 
que aquella persona torna agraïda i et 
fa confiança”



Per què vas decidir ser farmacèutica?
M’agradaven molt les ciències, la 
física, la química, la biologia... i 
malgrat que el que jo havia estudiat 
de tots aquests temes abans de fer la 
carrera era molt bàsic, ja em divertien 
i m’encuriosien. Després vaig poder-
les estudiar a fons i aprofundir en les 
àrees que més m’agradaven.

En la majoria de Facultats de 
Ciències de la Salut, entre el 70 i el 
80% dels estudiants són dones. Ja 
era així quan estudiaves?
Sí, la veritat és que hi havia més 
noies que nois, crec que sempre ha 
estat així. També en les promocions 
posteriors, no ho sé tant en les que em 
van precedir.

La farmàcia ha estat tradicionalment 
un sector molt femení. Per què creus 
que ha estat sempre així?
En general hi ha moltes dones a la 
sanitat. Potser per tradició, el sector 
sanitari ha estat i és majoritàriament 
femení: hi ha moltes metgesses, més 
infermeres que infermers... i amb 
nosaltres passa igual. Hi ha més 
farmacèutiques que farmacèutics.

T’has trobat entrebancs al llarg de la 
teva carrera pel fet de ser dona?
No, en absolut. Penso que he tingut 
les mateixes oportunitats en ser 
farmacèutica que si hagués estat un 
home.

Què és el més difícil de gestionar en 
el dia a dia d’una farmàcia? 
A la feina no hi ha res fàcil! Una 
amiga meva, que treballa en un sector 
molt diferent de la farmàcia però que 
també porta una empresa, diu que 
anar a treballar és anar a solucionar 
problemes.

No sempre és així, però sí que és veritat 
que de problemes n’hi ha sovint. Pensa 
que toquem molts temes, i és normal 
que sigui així.

Potser una de les coses més difícils 
és aconseguir un bon equip humà, 
format, engrescat, il·lusionat i amb 
ganes d’oferir sempre un bon consell i 
una bona solució al problema de salut 
que es presenti. Però una vegada ho 
aconsegueixes, els inconvenients que 
porta el dia a dia es van solucionant 
d’una manera eficaç.

Què és el que més t’agrada de la teva 
professió?
La feina de farmacèutica d’oficina de 
farmàcia és molt variada: des de la 
gestió de comandes, la preparació de 
fórmules magistrals, l’atenció al públic 
i consell farmacèutic, la formació de 
tot l’equip ...i justament això és el que 
m’agrada més, que durant el dia fas de 
tot una mica. Però és veritat que una de 
les coses més gratificants és saber que 
has donat un bon consell i que aquella 
persona torna agraïda i et fa confiança.

Ha evolucionat molt la funció del 
professional farmacèutic?
Sí, constantment ens hem de posar al 
dia de nous medicaments, de noves 
legislacions, de nous processos. Això 
sempre ha estat així, però ara és més 
evident, diria. Quan vaig començar 
no teníem ni ordinadors i la feina 
es limitava a l’atenció al client en la 
gestió de les receptes, el consell i la 
gestió de comandes, poca cosa més. 

Les receptes eren de paper, no hi havia 
recepta electrònica. Ara, per exemple, 
ja no ens cal ni la recepta física: amb 
la targeta sanitària ja podem veure 
què necessita el pacient. Anem més de 
pressa, tot evoluciona molt més ràpid 
i has de tocar més tecles, has de donar 
més serveis. En aquests últims mesos 
també hem fet TARs (Test d’Antígens 
Ràpids) i hem comunicat positius a la 
Meva Salut.

En els darrers anys la farmàcia s’ha 
anat convertint en un centre de 
productes pel benestar i de serveis?
La farmàcia és un centre del 
medicament. És un centre de salut, 
esclar, i per això a la farmàcia també 
hi tenim tot un ventall de productes 
per a la prevenció i promoció de la 
salut que no són medicaments i que 
entren en la categoria d’alimentació, 
suplementació, micronutrició, 
nutrició esportiva, higiene corporal, 
etc. 

Així mateix hi trobem també la 
categoria de la cura externa del cos. 
Hem anat ampliant l’oferta segons ens 
demanava el client, que cada vegada 
sap més el que vol i és més exigent.

Vivim en una societat massa 
medicalitzada?
Clarament sí. Als hospitals ja es 
parla de la desprescripció i s’aplica a 
determinats pacients polimedicats, 
amb bons resultats.

Hauríem de tenir cura de la nostra 
salut ja des de petits amb una bona 
educació alimentària i d’hàbits 
saludables, que a les escoles ja es 
comença a fer, però encara aquí 
tenim molta feina per endavant, 
tant nosaltres com a particulars com 
des del govern. En aquest sentit, 
a la farmàcia també fem educació 
sanitària. 3

Durant els pitjors moments, després de l’arribada de la Covid-19, les farmàcies i les seves 
professionals no han dubtat a cobrir la necessitat de resposta d’unes demandes sanitàries 
desbordades, lluitant per mantenir l’aspecte més important per a la vida en societat: la salut. És 
una de les professions altament feminitzades que han esdevingut clarament essencials en aquesta 
crisi sanitària. I és que el 70% del col·lectiu farmacèutic són dones. La Maribel Milà està al 
capdavant de la Farmàcia Milà, al barri de Les Conserves, des de l’any 1980. 

La farmàcia, de guàrdia durant la pandèmia
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La Guàrdia Urbana, un servei de proximitat
A Molins de Rei tenim actualment 38 agents a la Guàrdia Urbana, comandaments inclosos. 
Sis d’aquests agents són dones i dues d’elles, caporals. La Sandra es va incorporar a la 
Guàrdia Urbana de Molins de Rei al juliol de 2001 i va ascendir a caporal al 2012. El que 
més li agrada de la seva professió és la proximitat amb la ciutadania i la seva connexió amb 
casals d’avis, associacions veïnals, comerços i dones migrades, entre d’altres col·lectius.

Per què ets guàrdia urbana?
Des de petita m’agradaven molt els 
cotxes de policia i veia a la televisió 
“Los ángeles de Charlie”. M’encantava! 
De fet, portava el mateix cabell que la 
Kristen Stewart (la Sabina), i al carrer 
jugava amb els amics a policies i lladres. 
Feia l’EGB a Cornellà i davant de 
l’escola teníem la Guàrdia Urbana. Un 
dia, a 8è, vaig veure una dona policia 
sortint d’allà, i vaig pensar “sí, sí que 
puc ser policia!”. En això els pares no 
em feien gaire cas, la veritat...però 
jo és que tampoc era una nena de les 
típiques. Fa uns anys vam fer un sopar 

amb les amigues d’EGB, i algunes 
em van dir: “en el fons, sabíem que 
series Guàrdia Urbana o alguna cosa 
semblant!”

I quan dones el pas?
L’any 1997 em vaig presentar a les 
oposicions de Policia Nacional. Vaig 
anar a fer les proves mèdiques a 
Barcelona. Recordo que m’hi va portar 
un amic, que era Guàrdia Civil.... però 
la mare patia, i em deia “Sandra, em 
mataràs!”. Vaig desistir-hi. A Mossos 
sempre em tombaven...Llavors vaig 
obtenir una plaça interina a la Guàrdia 

Urbana de Corbera de Llobregat. 
Després vaig estar un any a Torrelles, i 
finalment vaig venir a Molins de Rei.

Va ser fàcil accedir al cos?
No, eren oposicions molt dures! S’hi 
presentaven molt poques dones. De fet, 
en alguns llocs no en volien, de dones. 
No ho podien posar a les bases de la 
convocatòria, evidentment, però alguns 
feien de més i de menys per desfer-se’n 
d’algunes candidates. A una població 
de la comarca, per exemple, van quedar 
finalistes 5 dones. Les van eliminar 
entre el psicotècnic i l’entrevista, així 

Sandra 
Ortigosa 
Martínez

“Molins de Rei és el meu pulmó. 
Tenir aquest contacte directe amb la 
ciutadania i amb el teixit associatiu 
em fa sentir viva”



que van acabar obtenint la millor 
posició la resta d’aspirants, tots ells 
homes. 

Com van ser els inicis a la guàrdia 
urbana de la vila?
Com et deia, venia de Torrelles i de 
Corbera. A Torrelles patrullava sola, 
imagina’t! (riu). Molins de Rei és 
una població molt més gran, i ho fas 
amb un company o companya. Al 
principi només érem dues dones, una 
rossa i una morena. Una feia el torn 
de dia i l’altra el de nit, i ens anàvem 
rellevant. Hi havia una barreja entre 
gent jove i gent més gran. Pensa que 
alguns venien d’una Dictadura, i això 
els va portar molts canvis, entre ells, 
la incorporació de les dones al cos. 
La primera dona sergent que va tenir 
Molins de Rei es deia Àngels, i ara ja 
fa anys que està jubilada. Ella sí que 
va patir la transició de la Dictadura a 
la democràcia, perquè va ser una de 
les primeres sergents de la comarca! Va 
patir molt, perquè va haver de fer front 
al masclisme que hi havia abans. Pensa 
que va ser una de les primeres dones 
policia, i en aquella època no hi havia 
comandaments. La tinc, sens dubte, 
com a referència.

Creus que hi ha prou igualtat i 
paritat, a la policia?
El que està clar és que sempre hem 
de donar més de nosaltres mateixes 
pel simple fet de ser dones. Sobretot 
al carrer, quan hi ha discussions 
o baralles. Sempre van a per tu, 
donant per fet que ets la més feble. 
A cap intervenció, però, m’he sentit 
sola. Sempre he tingut el suport del 
company. Tampoc m’he quedat enrere 
si hem hagut de sortir corrents! 

El cos potencia la presència de 
dones amb la reserva de places, per 
exemple? 
Jo crec que a la persona se l’ha de triar 
per la seva vàlua, tant si és un home 
com si és una dona. Crec que hauria de 
ser pels seus propis mèrits. Que hi hagi 

places reservades per a dones no em 
sembla bé. Crec que ens fa mal. Estem 
donant una imatge errònia: “reservem 
places perquè no passen, perquè no 
entren... i les hem d’ajudar”. Cada 
vegada es presenten més dones, i no 
caldria reservar. 

Què caldria fer, doncs, per fomentar 
que accedissin a llocs de més rang?
De la mateixa manera que per entrar 
al cos policial: per vàlua i per mèrits 
propis. Certament, les dones ho 
tenim més complicat amb la cura 
dels fills i les tasques de la llar... però 
no és un problema de la professió. 
La responsabilitat és dels dos, però 
socialment encara estem lluny 
d’aquesta concepció. I per ascendir i 
progressar, hem de fer-ho en igualtat 
de condicions.

Des del punt de vista del ciutadà, 
notes un punt de masclisme, encara? 
Encara ara haig de sentir de tot: “Vete a 
fregar los platos a tu casa”, “¡Qué sabes tú! 
Como mucho, cómo funciona un mocho y 

una cafetera”,“Vete a casa y hazle una 
tortilla de patatas a tu marido para tenerlo 
contento”... Són algunes de les frases 
recurrents que encara hem d’escoltar, per 
no parlar dels insults i els improperis. 

També et dic que són pitjors les 
dones que els homes, en aquest sentit. 
Ens ho trobem sobretot en baralles 
domèstiques o en infraccions de 
trànsit. “Tú también eres mujer, eres 
como yo”, em diuen sovint. Donen per 
fet que els faràs costat, i no sempre 
tenen la raó.

Continua sent singular ser caporal?
No, avui dia afortunadament hi ha 
moltes dones que són caporals o 
sergents. També et trobes algunes 
sotsinspectores i inspectores. 

A mi m’agradaria seguir ascendint. De 
moment, fins a sergent. Fins ara, però, 
no s’han convocat les places.3
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Teresa 
Fisas i Ollé

“Em costa entendre que als infants se’ls 
demani l’opinió i el consentiment per 
coses que no els pertoca decidir”

L’educació, encara terra de dones?
En el curs 2018-2019, 70.579 persones van exercir les funcions de docència de règim 
general en els centres de titularitat del Departament d’Educació. D’aquestes, 52.976 eren 
dones (75%). Als centres d’educació infantil de primer cicle del Departament d’Educació el 
personal és gairebé exclusivament femení: de les 487 persones que hi treballaven, només un 
director i un tutor eren homes. Les dones són majoritàries en totes les especialitats (86%), 
excepte en educació física, en què hi ha un 51% d’homes. Parlem amb la Teresa Fisas, 
mestra de l’escola La Sínia.

Diuen que és vocacional... De petita ja 
jugaves a ser mestra?
Sí, és vocacional, però mai vaig jugar 
a fer de mestra. Al llarg de la meva 
infantesa i adolescència vaig viure moltes 
experiències, algunes d’elles puntals i 
decisives per posar la mirada en aquesta 
professió. La primera raó va ser la meva 
mala experiència com a nena a l’escola 
i dins el sistema educatiu: mai em vaig 
sentir acompanyada ni compresa pels 
mestres que vaig tenir al llarg de la 
primària, només amb la meva última 

tutora, a vuitè. La segona experiència, 
i per mi la més important i decisiva, 
van ser els anys de monitora a l’Esplai 
l’Agrupa. Allà, treballant en equip, creant 
projectes i propostes amb els companys 
per als infants, amb motivació, il·lusió i 
moltes ganes, vaig descobrir l’educació en 
el lleure. Tot això amb la inexperiència 
que pots tenir en la vida als 18 anys. I 
l’altre gran puntal va ser la família: els 
pares m’animaven a participar en entitats 
del poble, a aportar el meu granet de 
sorra per la vila, amb el que vol dir la 

paraula compromís i responsabilitat. Ells 
sempre contents i orgullosos que deixés 
la meva petita empremta en una entitat 
transformadora. Per mi aquests van ser 
els tres grans eixos que em van obrir les 
portes per dedicar-me a la docència: la 
meva mala experiència com alumna i, 
per tant, la voluntat de crear una escola 
diferent, les ganes d’acompanyar els 
infants de forma propera, i la darrera, 
no menys important, el sentit de 
responsabilitat vers els projectes que 
m’estimo.

Font: Twitter @escolalasinia



Quins van ser els teus inicis?
Doncs els meus inicis en el món educatiu 
formal cal buscar-los a l’IMEB, Institut 
Municipal d’Educació de Barcelona. Allà 
vaig estar treballant a diverses escoles 
bressol. On vaig estar més temps va ser a 
l’EB Bellmunt i a l’EB Argimon. Mentre 
vaig estar treballant a les escoles bressol 
vaig aprovar les oposicions de l’IMEB, i 
més endavant em vaig presentar també 
a les oposicions del Departament 
d’Educació de la Generalitat. Vaig passar 
d’una administració a l’altra, de manera 
que no he fet recorregut per altres centres 
més enllà de l’escola La Sínia, que va 
ser la meva primera destinació el 2006, 
i encara hi sóc. El 2010 vaig agafar el 
càrrec de cap d’estudis i més endavant 
vaig agafar la direcció fins al juny del 
2021, en què vaig deixar el càrrec i he 
seguit treballant de mestra a l’escola.

La majoria de gent que estudia i 
treballa a la docència, són dones. Per 
què?
Imagino que és perquè en un inici la 
docència estava més vinculada a la cura 
dels infants i joves, i per cultura aquesta 
cura està vinculada a les dones. També 
perquè la docència no és una feina ben 
pagada ni ben reconeguda. Aquests dos 
conceptes la societat els ha etiquetat més 
en les dones que els homes, imagino que 
deu ser per això. De totes maneres, cada 
cop més hi ha homes que exerceixen 
aquesta professió de docents. A La Sínia, 
per exemple, hi ha nou nois, i crec que 
aquesta tendència cada cop va més en 
aquesta línia. També les dones en molts 
casos deixen poc espai als homes que 
tenen aquesta mirada i volen fer aquest 
acompanyament amb els infants i joves.

A banda de mestra, també has estat 
directora. En algun moment la 
condició de dona t’ha perjudicat en 
l’àmbit educatiu?
No, en cap cas. La Laia Martínez i 
jo mateixa, amb el suport de tot el 
claustre de l’escola, vam decidir juntes 
emprendre el camí de liderar La Sínia 
perquè la direcció de l’escola en aquell 
moment va quedar òrfena i nosaltres 
ens estimàvem el projecte i el volíem 
fer créixer i consolidar-lo. Ni amb el 
claustre, que sempre em va fer costat, 
ni amb les famílies, ni amb les diverses 
administracions amb què vaig haver de 
treballar vaig sentir un tracte diferent per 

ser dona. Jo sempre m’he sentit valorada 
pels meus actes, pels meus errors i també 
pels encerts, però en cap cas m’he sentit 
valorada per la meva condició de dona.

A infantil i primària trobem famílies 
que tenen certs recels quan veuen un 
mestre...
Jo no he viscut aquest neguit. Crec 
que les famílies accepten i valoren els 
mestres per com fan la seva feina i senten 
l’acompanyament dels seus fills,no pas 
pel gènere dels docents.

Falten referents masculins a les aules?
Personalment a mi m’agradaria que n’hi 
hagués més, sí. Però és feina de tots que 
això sigui així: dels homes, però també de 
les dones, que cal que els deixem espai.

Tutories, participació a les AFES... 
L’educació encara recau sobretot en les 
mares?
Sí, encara és força així, però cada cop més 
els pares es van afegint en aquesta tasca. 
La meva experiència com a directora 
acompanyant a l’AFA és que hi havia 
molts pares implicats en el dia a dia de 
l’escola. I com a mestra he de dir que a 
les entrevistes amb les famílies i amb les 
reunions de famílies de forma general 
habitualment assisteixen els dos membres 
de la parella.

Creus certa l’afirmació “a casa s’educa, 
a l’escola s’ensenya”?
No, s’educa a tot arreu: a l’escola, a casa, 
al carrer, als mitjans de comunicació....

Quins són els teus principals motius de 
preocupació com a mestra?
Ara mateix hi ha diverses coses que em 
preocupen: la sobreprotecció dels infants 
per part de força famílies. Em costa 
entendre que als infants se’ls demani 
l’opinió i consentiment per coses que no 
els pertoca decidir. Crec que amb la bona 
voluntat de les famílies de tenir cura dels 
seus fills, des del respecte, els adults han 
deixat de prendre decisions, i això no 
ajuda els infants. Els adults són els que els 
hem de guiar i ajudar-los sempre des del 
respecte, la comprensió i l’amor.

Em preocupa la manera com 
acompanyem en els centres educatius els 
infants amb necessitats educatives. Els 
mestres fem tot el que sabem i el que 
podem, però sovint falten mans.

També em preocupa el poc respecte que 
les mateixes autoritats educatives mostren 
cap als mestres. És evident que ens 
podem equivocar, però som professionals 
i treballem per acompanyar els infants en 
tot el seu creixement.

Em preocupa també el fracàs escolar 
de joves desencisats i desmotivats per 
aprendre i descobrir el món. Els joves 
són el nostre futur i veig força joves 
desenganyats. M’agradaria veure’ls 
empoderats, reivindicatius, responsables i 
amb ganes de canviar el món que tenim, 
i no tants adolescents lligats a les xarxes 
socials. 

No sé si dir que em preocupa o em 
disgusta que el món educatiu no canvia. 
Que canviïn els titulars o els noms de 
les coses no vol dir que canviï el sistema 
educatiu.  Els que ens manen crec que 
mai s’han cregut el que fem a les aules, 
i això és bàsic perquè els infants i joves 
són el futur del nostre país. Si fos així, 
el Departament d’Educació no canviaria 
les lleis educatives ni les normatives d’un 
dia per l’altre des dels despatxos, i es 
dedicarien molts més recursos econòmics 
per poder atendre i acompanyar, tal i 
com es mereixen tots els infants i joves de 
les aules, tots.

Grups de whatsapp, fer els deures 
entre tots… és fàcil entendre’s amb les 
famílies d’avui dia?
En un col·lectiu de persones és fàcil 
trobar famílies que els calgui més 
acompanyament que d’altres, però 
de forma general jo tots els anys que 
porto de mestra i els anys que he estat 
directora puc dir que no m’ha estat un 
problema la relació amb les famílies, al 
contrari. Ens agrada tenir-les a prop, 
que participin de forma activa per fer 
créixer el projecte de l’escola. El fet de 
tenir les famílies properes crec ens ajuda 
a teixir vincle i que uns i altres coneguem 
i empatitzem amb els diferents rols. Els 
mestres treballem per crear un projecte de 
centre i les famílies, quan s’incorporen, el 
projecte ja el coneixien. La missió de tots, 
però sobretot dels mestres i, en especial, 
de les direccions, és que les famílies 
se sentin que formen part d’aquest 
projecte i no només simples usuaris. 
M’agrada que les famílies, amb les seves 
idees i suggeriments, ajudin a millorar i 
engrandir el projecte.3
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Coral 
Sanfeliu 

Pujol
“La presència de referents femenins on 
emmirallar-se és bàsica per empoderar les 
noies a perseguir els seus somnis”

La ciència també és cosa de dones
Tot i que les notes en ciències de les noies són millors, tendeixen a sentir-se menys qualificades que 
els seus companys. Una dona té la meitat de possibilitats que un home d’acabar una llicenciatura 
o un màster en ciències. Si parlem de doctorats, els homes tripliquen les dones. És tan gran 
la bretxa d’accés als estudis i a les feines relacionades amb les ciències que pateixen les nenes i 
les dones que els dediquem un dia internacional. La molinenca Coral Sanfeliu, investigadora 
científica de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB)-CSIC especialitzada en 
neurodegeneració i envelliment, és de les que trenquen amb la norma.

Quan es va despertar en tu la vocació 
per la ciència?
L’educació escolar va ser 
importantíssima per mi. A les classes 
de l’institut se’m va despertar l’interès 
per saber com funciona el món i 
especialment els éssers vius. Va ser com 
una descoberta de que tot era fascinant 
i que quedava molt per conèixer. Així 
va començar la meva vocació científica. 
Després van venir els estudis de 
biologia, que vaig trobar apassionants. 
Més tard em vaig especialitzar en 
recerca biomèdica com a retorn més 

tangible del coneixement generat a la 
societat, tot i que absolutament tots 
els estudis científics són potencialment 
transformadors.

Hi ha poques dones científiques, o 
estan invisibilitzades?
Les dues coses. Cada vegada hi ha més 
dones en diferents camps de la ciència, 
però la proporció és molt baixa quan 
es tracta de càrrecs de responsabilitat. 
En els successius esglaons d’estudiant, 
investigadora, cap de grup i directora 
de departament o de centre de recerca 

va disminuint el percentatge femení. 
És el conegut sostre de vidre que ens 
trobem les dones en molts àmbits 
professionals. A més, quan es tracta de 
difondre troballes científiques tenen 
més visibilitat els directors dels equips, 
que en moltes àrees científiques són 
principalment homes.

La curiositat és innata a les criatures, 
independentment del seu sexe…què 
falla, doncs?
Jo diria que falla la motivació en les 
nenes per estereotips socials que costa 



d’anar trencant. Som en una societat 
força patriarcal i masclista on costa 
esborrar els rols clàssics d’homes i dones. 
És la feina i obligació de tots els adults 
potenciar les aptituds de cadascuna de 
les criatures que tenim a càrrec, nens 
o nenes, a totes les edats. No hem de 
transmetre els nostres prejudicis a les 
noves generacions. Això requereix un 
esforç i un replantejament constant de 
les pròpies idees. Sobretot hem d’obrir 
portes, no tancar-les.

Hi ha diferències entre nens i nenes a 
l’hora de relacionar-se amb els objectes 
o experimentar?
Personalment he tingut poc tracte amb 
infants més enllà dels meus fills, que 
són un noi i una noia, i els seus amics 
respectius. Però puc dir que a les nenes 
els agraden tant els jocs matemàtics, 
mirar pel microscopi o fabricar un 
mini robot si els ho ensenyem com als 
nens. Han passat molts estudiants en 
pràctiques de grau i estudis de postgrau 
i doctorat pel meu grup de recerca, i han 
estat igual de bons les noies i els nois. 
També en treballs de batxillerat en els 
que he col·laborat, m’han semblat molt 
creatius tant les noies com els nois, sense 
distinció.

Com afecta a les noies la manca de 
referents en aquest àmbit? Quines van 
ser les teves?
La presència de referents femenins on 
emmirallar-se és bàsica per empoderar 
les noies a perseguir els seus somnis. 

Ens en falten en ciència i en quasi tot. 
La situació millora lentament en alguns 
camps, però de científiques encara n’hi 
ha poques. El meu primer referent va 
ser Marie Curie, la primera dona que 
va guanyar un premi Nobel i més tard 
el segon! Després la neurobiòloga Rita 
Levi-Montalcini, també premiada. 
Malauradament, aquests prestigiosos 
premis que atorga cada any en diverses 
disciplines l’Acadèmia Sueca són fins ara 
majoritàriament per a homes.

La ciència també sovint deixa de banda 
les dones. De fet, els experiments 
mèdics prenen com a model el cos dels 
homes… 
En la recerca biomèdica, tant clínica com 
bàsica, hi ha iniciatives per promoure la 
investigació en ambdós sexes. Sabem que 
hi ha diferències en el risc i l’evolució 
de diverses malalties. En l’era actual, en 
què es vol avançar cap a una medicina 
personalitzada, no es pot permetre que 
els medicaments i tractaments encara se 
segueixin investigant majoritàriament 
en homes. A nivell de recerca bàsica ja 
s’està implementant analitzar els dos 
sexes, però sovint representa duplicar 
costos i hem de fer molts equilibris, però 
considero que és important. 

En el teu cas, quan investigues la 
neurodegeneració i l’envelliment, tens 
present especialment com afecta a les 
dones?
En envellir, els òrgans i teixits es 
deterioren en major o menor grau i 

les diferències s’accentuen. Sabem que 
les dones viuen més anys, però també 
pateixen més malalties relacionades 
amb l’edat, com l’Alzheimer. L’augment 
de neurodegeneració podria ser causat 
per una major tendència als processos 
inflamatoris. Ho estudiem en teixits. 

També estudiem com prevenir la pèrdua 
cognitiva en ratolins vells i ratolins 
transgènics de la malaltia d’Alzheimer, 
i trobem diferències entre mascles i 
femelles. Hem vist bons resultats de 
protecció en suplementar la dieta amb 
resveratrol i en córrer en roda d’exercici. 
Seguim investigant.

Què faries per inculcar la passió per la 
ciència a les nenes?
El primer és assegurar una bona educació 
per a totes les nenes i no tallar-los-hi 
les ales sota cap concepte. El treball de 
recerca que es fa a batxillerat ajuda molt, 
però a aquesta edat els escolars ja han 
encarrilat el seu currículum. 

Un treball de recerca científic i un 
d’humanístic s’haurien de fer abans, per 
a què les nenes vegin que són capaces de 
fer el que els agradi més i descobreixin 
la ciència. 

No menys important: tota la societat 
hem d’evolucionar a ser més igualitaris i 
a reconsiderar la nostra escala de valors 
i la importància de la ciència per a la 
humanitat.3
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MOLINS DE REI
C/ Major, 54

93 680 11 13

A/C

ZONA LA GRANJA! AMB TERRASSA I SOLARIUM!

EXCEL·LENT UBICACIÓ! TERRASSA AMB BARBACOA!

 REFORMAT! PIS + LOCAL COMERCIAL!

SITUAT A PLE CENTRE! PIS AMB PÀRQUING!

FINQUES ROSILLO PREMIA
LA SEVA CONFIANÇA

Si ven el seu immoble amb nosaltres,
obtindrà una targeta regal

per valor de 600€ 600€
TARGETA REGAL

FINCAS ROSILLO

SANT VICENÇ DELS HORTS
C/ Jacint Verdaguer, 207
93 656 57 09 *Subjecte a condicions

w w w . f i n c a s r o s i l l o . c o m
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Obra Nueva Molins de Rei 
Can Coll

Teléfono: 659.103.287
molinscentre.es

- Viviendas 2, 3 y 4 hab.
- Áticos y plantas bajas

HABITATGE UNIFAMILIAR DE 90m2

Obra Nova a VALLIRANA CENTRE
2 habitacions, 2 banys, amplia  cuina i saló.
Terrassa exterior.

ACABATS D´ALTA QUALITAT
www.alcazarconstrucciones.com

TEL: 679 261 132
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93 668 17 77
www.guinotprunera.com

Centre de Molins de Rei
Pis cèntric, totalment 
exterior i amb acabats de 
qualitat. Saló ampli amb 
gran finestral, 3 habitacions i 
1 bany amb plat de dutxa.

Ref.5690 290.000€

Zona alta de Molins de Rei
Pis a reformar, totalment 
exterior, assolellat i amb 
bona orientació. Balcó amb 
vistes, 4 habitacions i 3 
banys complets.

Ref.5666 280.000€

Centre de Molins de Rei
Immoble en finca seminova 
amb ascensor. Cuina 
connectada al saló, 2 
habitacions i 1 bany. Terres 
de parquet.

Ref.5689 780€/mes

Centre de Molins de Rei
Pis situat en una antiga i 
exclusiva finca, totalment 
exterior. Saló i habitació 
amb sortida a balcó i 1 bany.

Ref.5816 183.000€

Torrelles de Llobregat
Casa independent, 
construïda en una parcel·la 
de 1.530 m² en total i amb 
piscina. Distribuïda en dues 
plantes amb 4 habitacions, 2 
banys i garatge.
Ref.5509 350.000€

Sant Feliu de Llobregat
Habitatge exterior i amb bona 
orientació. Saló menjador 
amb sortida a un gran 
balcó, cuina reformada, 3 
habitacions i 1 bany complet.

Ref.4976 240.000€
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A l’escola imitava als i les profes. 
A primària, una nit del viatge de 
fi de curs, els companys es van fer 

un tip de riure amb les seves ocurrències. 
Va ser potser aleshores quan l’Elisenda 
va prendre consciència de la seva vis 
còmica. Li agradava fer riure, i als altres 
els feia gràcia. Però no es considera una 
còmica o una humorista. Ella s’estima 
més autodefinir-se com a comunicadora, 
especialista en humor i entreteniment. 
Als 14 anys va començar a col·laborar 
amb la ràdio de Santa Coloma de 
Gramenet. Més endavant es va llicenciar 
en Comunicació Audiovisual, va fer un 
Màster en Comunicació i un Postgrau 
de fotoperiodisme a la UAB. Després 
de viure un temps a Anglaterra, va 
tornar a Barcelona i va començar a 
treballar fent contingut audiovisual per 
a diversos programes de ràdio i televisió. 
La popularitat li va arribar a través de 
les ones. Concretament, les de Ràdio 
Flaixbac, on va copresentar amb Xavi 
Canalias l’espai Prohibit als pares durant 

tres temporades. Després vindria el 
Fricandó matiner de Vador Lladó (de qui 
diu, va aprendre-ho tot), a RAC 105, 
programa que va arribar a copresentar 
una temporada amb Gerard Romero i 
Ernest Codina. També va col·laborar 
amb La Segona Hora de Minoria 
Absoluta a RAC1 i amb altres projectes 
de Catalunya Ràdio, RAC1 i La Xarxa de 
Televisions Locals (XTVL). L’oportunitat 
de fer el salt a la petita pantalla li va 
arribar gràcies a Toni Soler, qui li 
proposa formar part del planter de l’Està 
passant de TV3, un nou programa de 
sàtira i humor pel que la televisió pública 
va apostar ara fa 5 anys. Arran de l’èxit 
televisiu, Santi Faro li va oferir posar-se 
al capdavant de L’apocalipsi (el concurs 
de Catalunya Ràdio) la temporada 
2019-20 juntament amb Elisenda 
Pineda i Charlie Pee. Aquesta temporada 
presenta La tarda de Catalunya Ràdio 
amb l’Òscar Fernández, i segueix de 
col·laboradora al programa Està passant 
de Televisió de Catalunya, juntament 

amb Toni Soler, Jair Domínguez i Òscar 
Andreu, on cada setmana ens acosta un 
dels seus reportatges o ‘Missió Carod’. 
A la vegada, és guionista d’humor a 
programes com La paisana de TVE, on 
col·labora amb Eva Hache. L’Elisenda fa 
10 anys que va trepitjar la nostra vila i ho 
va fer, com no podia ser d’altra manera, 
per visitar la Fira. Des d’aleshores, ha 
estat una de les cares de la campanya 
de comerç “Fes un OK” i pregonera de 
la Candelera (qui li ho havia de dir!). 
Però ha estat l’amor el que ha fet que 
aquesta noia “discreta” (melena pèl roja, 
ulleres de pasta i pintallavis vermell) 
hagi decidit establir-se a Molins de Rei. 
L’amor... i una hipoteca! Comparteix la 
seva vida amb Xavi Fernández, també 
molinenc d’adopció i actual guionista 
del “Polònia” de TV3 (a qui va conèixer 
a la ràdio) i amb la seva gossa Lola. Me’ls 
imagino a casa, petant-se de riure per 
qualsevol fotesa mentre de fons sona un 
dels èxits de Blaumut, els culpables de 
ser la banda sonora de la seva vida.3

Elisenda 
Carod

elpersonatge
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L’escriptora estadounidenca 
Barbara Smith (dona negra, 
lesbiana, feminista i activista) deia 

en un article publicat l’any 1990 que 
l’homofòbia és normalment la darrera 
de les opressions que es mencionen, 
la darrera de ser presa seriosament i la 
darrera en ser considerada. Trenta anys 
després, aquesta situació no ha canviat 
gaire. Segons Mèdia.cat, l’observatori 
crític dels mitjans, aquests tendeixen a 
mirar cap a les persones LGBTI només 
quan es produeix violència física i verbal. 
Lluny d’explicar aquesta violència 
LGBTI-fòbica com un fet sistèmic, 
les informacions tendeixen a presentar 
aquests casos com a episodis aïllats. 
Queden fora del focus les dones del 
col·lectiu: lesbianes, bisexuals i ‘trans’ hi 
estan infrarepresentades. I, mentrestant, 
segueixen produint-se agressions. Segons 
l’Observatori contra l’Homofòbia, des 

de l’octubre de 2014 hi ha hagut només 
a Catalunya 1.102 incidències. Cal tenir 
en compte, però, que la gran majoria 
no es denuncien per por, i només es té 
constància d’entre el 5% i el 25% de les 
agressions reals. Es calcula que els atacs 
homòfobs a Catalunya van augmentar 
un 15% el 2021. En el que portem 
d’any, ja són més d’una trentena els que 
s’han comès (i denunciat). 

A la nostra vila, i des de fa uns mesos, 
l’entitat Rainbow Molins ha agafat el 
relleu de la desapareguda associació 
Violeta per defensar els drets del 
col·lectiu LGTBI a Molins de Rei. 
Són set els molinencs i molinenques 
disposats a donar suport emocional i 
oferir informació sobre el col·lectiu, tant 
a les persones que tinguin dubtes sobre 
la seva orientació sexual o identitat de 
gènere com a la resta. A més, ofereixen 

assessorament per interposar denúncies 
en cas d’assetjament o abús en qualsevol 
àmbit, inclosos el sanitari i l’educatiu. 
També serveixen d’enllaç entre les 
persones LGTBI i l’Ajuntament i 
organitzen activitats culturals, sempre 
amb caire reivindicatiu.

El juliol de 2019 Molins de Rei va 
celebrar la primera festa del col·lectiu, 
coincidint amb el Dia Internacional 
de l’Orgull LGTBI, i el maig de 2020 
l’Ajuntament va aprovar el primer pla 
local LGTBI. Entre les mesures, s’incloïa 
promoure l’associacionisme de la 
comunitat a la vila. I, dit i fet. Rainbow 
Molins ja és tota una realitat.3



NOU TOYOTA YARIS CROSS
ELECTRIC HYBRID
DISSENYAT PER A TOT EL QUE ET PROPOSIS

Emissions CO₂ (g/km): 98 – 118 (WLTP). Consum mitjà (l/100 km): 4,3 – 5,2 (WLTP).
*Preu corresponent a Yaris Cross Active Tech. Preu per finançar: 22.000 € (PVP al comptat sense serveis: 23.350 €). Entrada: 6.269,55 €. TIN: 6,50 %. TAE: 7,65 %. 49 mesos: 48 quotes de 
185 €/mes i última quota de 10.895,87 €. Comissió d’obertura finançada (2,75 %): 432,59 €. Import total del crèdit: 16.163,04 €. Import total del deute: 19.775,87 €. Preu total a terminis: 
26.045,42 €. Cost total del crèdit: 4.045,42 €. Import dels interessos: 3.612,83 €. Sistema d’amortització francès. Oferta financera amb el producte Toyota Easy de Toyota Kreditbank GmbH 
sucursal a Espanya. Capital mínim per finançar 12.000 €. IVA, transport, impost de matriculació, promoció i aportació del concessionari inclosos. Altres despeses de matriculació, pintura 
metal·litzada i equipament opcional no inclosos. Inclou paquet Toyota Easy Plus amb 4 anys de garantia, 4 primers manteniments (un manteniment cada 15.000 km o un any, el que abans 
succeeixi) i 4 anys d’assistència en carretera. El model visualitzat no correspon amb el model de l’oferta. Oferta vàlida fins al 28/02/2022 a la Península i Balears. Promoció no acumulable 
a altres ofertes o descomptes. Queden exclosos d’aquesta promoció els vehicles per a flotes. Oferta realitzada per Toyota España, S.L.U. (Avda. de Bruselas, 22. 28108 – Madrid) i la seva 
xarxa de concessionaris. Per a més informació, consulteu el vostre concessionari habitual o visiteu toyota.es. Els nivells de consum de combustible, així com d’emissions de CO2 es mesuren 
en un entorn controlat, d’acord amb els requisits de la normativa europea. Per a més informació o si esteu interessats en els valors d’un vehicle amb diferent acabat, si us plau contacteu 
amb Toyota España, S.L.U. o el vostre concessionari Toyota. El tipus de conducció, juntament amb altres factors (condicions de la carretera i meteorològiques, trànsit, conducció del vehicle, 
equip instal·lat després de la matriculació, càrrega, nombre de passatgers, etc.) incideix en el consum de combustible i emissions de CO2.

48 quotes. Entrada: 6.269,55 €.  
Última quota: 10.895,87 €.  
T.I.N.: 6,50 %. *T.A.E.: 7,65 %.

PER

185 €AL MES

4 ANYS DE GARANTIA
4 ANYS DE MANTENIMENT

TOYOTA STAR BAIX
www.starbaix.toyota.es

Avda. Barcelona, 211 · Molins de Rei
Telf: 935 174 098

SANT BOI - GAVÀ - L’HOSPITALET
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