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Molins de Rei,
Zona 1
A les portes de resoldre
un greuge històric
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Comença el trasllat
de la Biblioteca

Objectiu: igualtat
de gènere

Camins escolars
segurs

Un centre per als
malalts d’Alzheimer

MOBILITAT /

Un estalvi

important

Títol

Des de Zona 2

En Zona 1

Bitllet senzill
(no integrat)

2,55 euros

2,20 euros

20,10 euros
10,20 euros
T-10
A començaments del 2019, Molins de Rei i 11
municipis més del Baix Llobregat passaran a formar
part de la Zona 1 del transport metropolità. Això
72,70 euros
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T-MES
suposarà una important rebaixa del preu del bitllet
per als usuaris i usuàries del servei, la qual significarà
entre el 30 i el 50% segons el títol de transport.
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T-JOVE
D’altra banda, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) encara no ha explicat
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QUÈ ET SEMBLA QUE LA MOLINS DE REI ENTRI A LA ZONA 1?

enquesta / digues la teva

LUÍS VELA
Tècnic d’il·luminació

ELENA GIL
Jubilada

Em sembla un pas molt necessari
per fomentar que la gent utilitzi el
transport públic. Faig servir el tren
cada dia i era un escàndol el preu
que s’havia de pagar, especialment
a Molins de Rei.

Em semblaria molt bé la mesura
sempre que no em repercutissin el
cost del transport per una altra banda,
tal com sembla que han decidit fer.
Haurien de pensar més en la gent
i gestionar millor els recursos.

BERTA CASTELLS
Estudiant d’Arts Escèniques

JONATHAN RODRIGO
Agent d’atenció al client

Vaig molt sovint en tren a Barcelona,
i a vegades a Girona, i penso que
és molt positiu. De totes maneres,
desconeixia el fet que hi haurà algun
recàrrec pel que fa a impostos per
finançar aquest canvi.

És una mesura genial perquè suposa
un estalvi important per a les famílies.
Jo utilitzo la T-10 i faig 10 viatges a la
setmana, de manera que podem parlar
d’un estalvi de 40 o 50 euros al mes en el
meu cas, i això són molts diners.

BONI RODRÍGUEZ
Jubilada

ANDREU GIMÉNEZ
Informàtic

Em sembla molt bé, per a Molins de
Rei i per a la gent gran com jo que no
conduïm. Jo vaig sovint a Barcelona,
al Papiol i a Castellbisbal a veure
la meva filla i necessito el tren per
desplaçar-me.

El titular està molt bé, però si ve
acompanyat d’un increment dels
impostos, ja no em sembla tan just,
i sobretot per a les persones que no
utilitzen gaire el tren. Em falten dades per
saber si hi guanyarem tant com sembla.

/ MOBILITAT

TOTHOM

en bicicleta
Un any més, i en el marc dels actes de la
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura,
l’Ajuntament va organitzar una bicicletada popular
en la qual van participar més de 400 persones.
Tot i les males previsions meteorològiques,
el recorregut es va poder seguir sense incidències
i amb molt bon ambient entre els participants.

PROHIBIT
APARCAR AL VORAL

PACIFICACIÓ
DEL CENTRE VILA

La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra
sancionaran les persones que no respectin la
senyalització i continuïn estacionant al voral dret de
la C-1413a, la carretera que va paral·lela a la B-23 i a
l’avinguda de Caldes. L’objectiu de la mesura és evitar
accidents i facilitar el pas de tot tipus de vehicles.

En les properes setmanes s’obrirà el debat públic sobre
com ha de ser la mobilitat al centre de la vila. L’objectiu
és donar tota la informació per generar debat i per
recollir el màxim d’opinions i aportacions de la gent.
En una última fase es proposaran diferents alternatives
i se sotmetran a votació popular

NOUS PARQUÍMETRES
amb registre de matrícula
Durant la primera quinzena
d’octubre s’han substituït tots els
parquímetres que regulen les 271
places d’estacionament en Zona
Blava que hi ha a la vila. Els nous
dispositius incorporen registre de
matrícula i codis QR per facilitar
la identificació de cotxes, agilitzar
les operacions i poder gaudir dels
descomptes i bonificacions per a
vehicles elèctrics.
Els nous models també s’alimenten
amb energia solar i guanyen
en autonomia, però la principal
novetat és el software que porten
incorporat. Per tal de treure’ls el
màxim rendiment cal introduir
la matrícula en el parquímetre.
Aquesta matrícula queda registrada
en un codi QR que apareix en
el tiquet d’estacionament. Si es
guarda aquest tiquet o se li fa una

fotografia amb el telèfon mòbil,
només cal apropar el codi QR
al parquímetre i immediatament
es pot fer qualsevol operació
(anul·lació de denúncia, ampliació
de tiquet o aparcar de nou). El codi
QR també permet pagar amb vals
d’estacionament quan es facin
promocions puntuals.
El registre de matrícules també
facilita que el parquímetre
reconegui els vehicles 100%
elèctrics que paguen l’impost
de circulació a Molins de Rei,
i que poden estacionar de manera
gratuïta a la Zona Blava gràcies
a una bonificació municipal.
Finalment, cal destacar que
abans d’acabar l’any, els usuaris
també podran descarregar-se
una aplicació al mòbil per fer
els pagaments de Zona Blava.

LA DADA
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PLENS MUNICIPALS /

Activitat Política
Aquest és un extracte dels acords
més importants aprovats a les darreres
sessions del Ple municipal. També
publiquem totes les mocions que han
resultat aprovades.

ACORDS
Juny

Reglament de funcionament del Consell per a la Cohesió Social i Territorial de Molins de Rei

Juny

Subvencions per a autònoms per l’aprofitament de les tecnologies 4.0

Juny

Aprovació de diverses mesures econòmiques relatives a les escoles bressol

Juny

Conveni amb l’AMB per valor de 181.061,98€ per finançar la tercera fase d’obres a la Zona Esportiva Ricard Ginebreda

Juny

Nova ordenança per a la circulació de bicicletes dins del Parc Natural Serra de Collserola

Juliol

Reducció de les retribucions als càrrecs electes

Juliol

Reglament del servei de biblioteca pública de Molins de Rei

Juliol

Subvencions per a l’atorgament de beques per a estudis postobligatoris

Setembre

Nomenament de la jutgessa de Pau substituta de Molins de Rei

Setembre

Subvencions per a la rehabilitació del patrimoni de les entitats culturals sense ànim de lucre

Octubre

Ordenances fiscals per a l’exercici 2019

Octubre

Pla Local d’Infància i Adolescència de Molins de Rei per al període 2018-2021

Octubre

Adhesió a l’Associació de Municipis i Entitats per a l’Aigua Pública

Octubre

Modificació puntual del Pla General Metropolità per adequar-lo al Pla Especial de Patrimoni Històric
i Arquitectònic de Molins de Rei

Octubre

Aprovació provisional del Pla Especial de Patrimoni Històric i Arquitectònic de Molins de Rei

MOCIONS
Juny

Suport a la defensa d’Adrià Carrasco

Juny

Declaració del rei espanyol Felip VI de Borbó com a persona non grata a la vila

Juliol

En defensa de l’escola inclusiva i els menjadors inclusius

Juliol

Reclamació d’accions urgents per a la millora de l’accessibilitat de les persones amb mobilitat
reduïda a tota la vila i a l’estació de trens de rodalies

Octubre

Declaració institucional d’adhesió al Decàleg per a la Construcció de Ciutats Feministes

Octubre

Reclamació per fer accessible el dret a l’habitatge digne

/ AJUNTAMENT

648 100 127

alcaldia@molinsderei.cat

Alcalde de Molins de Rei

Molins es mou
20,10 €. Aquest és el preu d’una targeta integrada de deu viatges per anar en tren de Molins de Rei a Sant Feliu de
Llobregat. Un trajecte que no arriba als cinc quilòmetres i que és un autèntic abús que, afortunadament, té els dies
comptats.
Després de llargues negociacions i de la pressió exercida des dels ajuntaments i per la població, finalment l’AMB i
la Generalitat de Catalunya han acordat una fórmula per integrar tots els municipis metropolitans a la Zona 1. Això
suposarà una reducció directa i immediata del 37% del preu en aquest tipus de bitllet. Un estalvi important per a
les famílies i una mesura imprescindible si volem fomentar de forma decidida l’ús del transport públic per millorar la
qualitat de l’aire que respirem.
Des de l’Ajuntament de Molins de Rei portem temps treballant en aquesta línia. Volem que la gent faci els
desplaçaments de forma racional i tan poc contaminant com sigui possible. Per això, per exemple, hem impulsat el
projecte Camins Escolars Segurs, per promoure que els nens i les nenes vagin a l’escola a peu. També hem millorat
el servei MoBUS, hem instal·lat punts de càrrega de vehicles elèctrics i hem renovat els parquímetres per garantir
que qui no contamina pugui aparcar gratuïtament a la Zona Blava.
I encara hi ha més. Properament, i en compliment del que vam acordar els diferents grups que integrem el Govern
municipal, encetarem el debat públic sobre la mobilitat al centre de la vila. A partir d’unes propostes inicials elaborades
pels nostres serveis tècnics, tothom podrà preguntar, opinar i proposar diferents solucions per millorar l’entorn més
cèntric de Molins de Rei. Un procés que acabarà en una consulta ciutadana vinculant i en la qual escollirem entre
tots i totes l’opció que creguem més adequada.
Joan Ramon Casals, alcalde

Ajuntament de Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40
www.molinsderei.cat

Edita:
Ajuntament de Molins de Rei

Correcció lingüística:
Servei Local de Català

Redacció i edició:
Departament de Comunicació

Disseny:
www.anecta.cat

Fotografia:
Dan Costa i Guillem Urbà

Impressió:
Artyplan

Dipòsit legal:
B-37.794-86
Aquesta publicació té una tirada de 12.000 exemplars i es distribueix
gratuïtament per tots els barris de Molins de Rei. Si hi detecteu qualsevol
anomalia, ho podeu comunicar al telèfon 93 680 33 40 (Departament
de Premsa) o al correu electrònic: mrs@molinsderei.cat.
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PLAÇA DE L’U D’OCTUBRE /

Adeu a les plaques
fotovoltaiques
Les plaques fotovoltaiques de la coneguda com plaça del Molí ja
són història. A mitjan setembre es van retirar les 7 estructures
de ferro i les 230 plaques que es van instal·lar fa pràcticament
deu anys i no havien funcionat mai.
Ara, es comprovaran les plaques una per una i s’intentaran
reutilitzar en altres instal·lacions municipals. Pel que fa a les
35 tones de ferro, han estat reciclades. El projecte de retirada
ha tingut un cost de 15.400 euros, més IVA.
A l’espai de 600 m² que ocupaven les plaques s’hi ubicaran
elements d’oci i lleure, d’acord amb les aportacions fetes
pel Consell d’Infants i el projecte d’urbanització de la nova
Biblioteca.

La consellera Artadi
visita Molins de Rei

La consellera de Presidència i portaveu del Govern de la
Generalitat, Elsa Artadi, es va acostar a Molins de Rei per visitar
la nova plaça de l’U d’Octubre, l’exposició “El procés a punta de
BIC”, ubicada a la sala inferior del Museu Municipal, i la fàbrica
de motos elèctriques Scutum.
Des de la mateixa plaça va assegurar que “l’1 d’octubre del 2017
ha canviat i canviarà per sempre més la història de Catalunya”, i
va recordar que “qui ho va fer possible és a la presó o a l’exili i per
això el seu resultat és irrenunciable”.
L’alcalde va aprofitar la visita de la màxima responsable pel que
fa a les relacions amb els municipis per anunciar que demanaran
fons europeus per afrontar la reforma del Palau dels Requesens.

Aquest mateix espai de la vila estrena
nom oficial. Es tracta de la plaça de l’U
d’Octubre de 2017, nom que va ser escollit
pel Ple municipal del passat mes de maig.
La plaça, que només acull els equipaments
del restaurat edifici del Molí, va ser
inaugurada el 30 de setembre amb
parlaments dels representants municipals
i de les entitats sobiranistes. Durant l’acte
també s’hi van deixar flors i fotografies de
record dels fets succeïts fa un any.
Aquest nou espai, gran i cèntric, vol
recordar amb caràcter permanent el
referèndum d’autodeterminació celebrat
malgrat la repressió policial.

Inaugurada la plaça
de l’U d’Octubre

/ SERVEIS MUNICIPALS

Biblioteca
Pau Vila,

TANCADA PER TRASLLAT
La Biblioteca Pau Vila va obror per última vegada les seves portes
el dissabte 3 de novembre per iniciar el procés de trasllat cap al
Molí. Fins a la inauguració del nou espai –previst per al febrer
del 2019–, es duran a terme diferents tasques, com ara el trasllat
del fons, l’adaptació al nou sistema d’autopréstec, l’ordenació de
la col·lecció, la programació de noves activitats, l’adequació de les
sales...

Nou recurs per atendre
persones grans o en
situació de fragilitat

L’AJUNTAMENT HABILITAT ELS SEGÜENTS
ESPAIS D’ESTUDI I LECTURA ALTERNATIUS
DURANT AQUEST PERÍODE:
BIBLIOTECA-ESCOLA DE L’ESCOLA LA SÍNIA
De dilluns a divendres, de 16.30 a 20 h,
i els dissabtes, de 9.30 a 13 h
BIBLIOTECA-ESCOLA DE L’ESCOLA
JOSEP MARIA MADORELL
De dilluns a divendres, de 16.30 a 20 h,
i els dissabtes, de 9.30 a 13 h
FEDERACIÓ OBRERA
De dilluns a divendres, de 16.30 a 20 h,
i els dissabtes, de 9.30 a 13 h

Les persones que disposin d’algun llibre o document
poden retornar-lo a la bústia de la Biblioteca Pau Vila
fins al 10 de desembre inclòs (plaça de Josep Tarradellas,
1, al costat de l’ascensor). Si algú vol algun llibre,
haurà de demanar-lo en alguna de les biblioteques dels
municipis del voltant utilitzant el carnet que ja té. Per
renovar els documents en préstec es podrà fer mitjançant
la biblioteca virtual https://aladi.diba.cat.

L’Ajuntament de Molins de Rei ha signat un conveni de
col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per
poder comptar amb un nou recurs d’atenció a persones grans
o en situació de fragilitat.
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Un/a jurista, un/a metge/essa geriatra o psiquiatra o neuròleg/
òloga, un/a treballador/a social i un/a auxiliar administratiu
integraran l’equip professional que atendrà i donarà resposta
a situacions de maltractament de persones grans o vulnerables
de Molins de Rei i de la resta de municipis del Baix Llobregat.
Aquestes persones actuaran a demanda dels Serveis Socials
de cada localitat. Per contribuir al cofinançament del servei,
l’Ajuntament farà una aportació anual de 3.500 euros al Consell
Comarcal.

Vols accedir a un habitatge de protecció oficial?
Adreça’t a l’Oficina d’Atenció Ciutadana i inscriu-te en
el Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial.
Has de rehabilitar el teu edifici o la teva casa?
Accedeix als ajuts de rehabilitació i per fer la inspecció
tècnica de l’edifici. Demana informació a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana o amb cita prèvia a l’Oficina d’Habitatge.

TENS TEMPS FINS AL 31 DE DESEMBRE

OFICINA D’ATENCIÓ
CIUTADANA
c. de Rubió i Ors, 2-4
Tel. 93 680 33 40

REPORTATGE /

IGUALTAT DE GÈNERE
UN PROBLEMA DE TOTES I TOTS
El masclisme i la desigualtat de gènere continuen presents a la nostra societat i també
a Molins de Rei. Des de fa anys, l’Ajuntament està impulsant diverses mesures que
ajudin a resoldre aquest greu problema i a construir una societat més justa, segura
i igual entre les persones que la conformen.

L’OPINIÓ DE L’EXPERTA
Judith Robles
Psicòloga social especialista
en violència de gènere

El punt de referència per a les dones que hagin pogut ser víctimes de qualsevol situació
és el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD). Està ubicat a Ca n’Ametller
i ofereix gratuïtament informació, assessorament i acompanyament sobre qüestions
de gènere.
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Cada vegada més els municipis
se sensibilitzen pel que fa a la
necessitat d’emmarcar-se en l’àmbit
del feminisme, ja sigui a l’hora de
desenvolupar les seves polítiques o
de tenir en compte l’elaboració de
protocols que assegurin els espais de
possibles agressions per a les dones
o les persones del col·lectiu LGTBI.
Però a què ens referim quan parlem
de la dita sensibilització? Què vol
dir que els municipis esdevenen
feministes? Per una banda trobem
que s’elaboren tot de polítiques
públiques, de protocols, de trobades
i d’eines per detectar agressions,
però és suficient? És la via per
caminar cap al feminisme? (Depèn
de quin feminisme vulguem assolir.)
Penso que és una part necessària
en tant que hi ha d’haver unes eines
institucionals que donin suport a
aquests moviments socials (que
emparin mitjançant lleis i protocols
les situacions d’opressió que poden
viure les dones i les persones del
col·lectiu LGTBI), però no pas que
els substitueixin.
És a dir, hem de prendre cura de
no deixar que sigui la institució la
que elabori la lluita feminista
i oblidar-nos-en des de les bases
i els espais de lluita militant, com si
des d’aquí ja no calgués fer res més.

És l’instrument de planificació
i priorització de les actuacions
en matèria d’igualtat de
gènere. El Pla està vertebrat
a partir de 6 eixos estratègics
d’intervenció i compta amb
una comissió de seguiment per
vetllar pel compliment de les
accions previstes i avaluar-ne
els resultats. Aquesta comissió
es reuneix un mínim de dues
vegades a l’any.

És en aquest sentit que la
transformació social parteix del propi
qüestionament, de la reflexió, de la
conscienciació i la crítica cap a les
conductes i les formes de relació que
desenvolupem des del que és més
quotidià, des dels col·lectius i des de
les persones que conformem la vila.
Caldria, doncs, procurar espais de
construcció i desconstrucció a la vila
perquè sense la formació i la reflexió
prèvia dels agents i de la societat, no
serveix de res tenir tot un gruix de
documents que acreditin que
la vila és feminista.

/ REPORTATGE

IGUALTAT DE GÈNERE
ACCIONS IMPULSADES
Durant l’any, l’Ajuntament organitza, en col·laboració
amb diferents entitats, més de 50 activitats, tallers
i campanyes orientades a sensibilitzar la població.
Aquestes són les més destacades:

1

“NO ÉS NO. RESPECTA’M”
Campanya contra el sexisme a les festes populars
i activitats de caràcter sociocultural que es porten a
terme al municipi. El setembre de 2017 es va posar en
marxa aquesta campanya amb l’objectiu de sensibilitzar
la població de Molins de Rei sobre una forma lliure i
respectuosa de viure les festes locals.

3

La campanya va incloure la instal·lació d’un Punt Lila
a la plaça de la Llibertat. Durant les nits i matinades
del divendres i dissabte de la Festa Major, diversos
professionals van oferir informació i acompanyament
a les possibles víctimes de comportaments sexistes.

2

PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT
LES VIOLÈNCIES SEXUALS EN
ESPAIS D’OCI
Elaboració del Protocol d’actuació davant les violències
sexuals en espais d’oci a través d’un procés deliberatiu
amb metodologies participatives segons criteris de
diversitat, inclusió i de legitimació democràtica. Es
fomentaran en especial les vivències i la mirada de
les dones i dels col·lectius LGTBIQ. Es promourà la
implicació de la comunitat en les polítiques públiques,
més qualitat democràtica i una implementació i eficàcia
millors a llarg termini. El procés tindrà una durada
aproximada de 10 mesos.

En el marc de l’elaboració de la diagnosi,
s’està portant a terme una enquesta
anònima sobre violència sexual.

Contesta-la a www.molinsderei.cat

SABIES QUE...

lins de Rei i Sant Boi de
Els ajuntaments de Mo
rcal
nt amb el Consell Coma
Llobregat, conjuntame
ran l’acusació popular
del Baix Llobregat, forma
ressió sexual que el
conjunta en el cas de l’ag
a
patir una noia a la sortid
passat mes de maig va
.
d’una discoteca de la vila

CAMPANYA “PER UNA VILA LLIURE
DE VIOLÈNCIES SEXUALS”
Campanya creada a proposta dels treballadors i les
treballadores de l’Ajuntament de Molins de Rei en el
marc de la vaga feminista del 8 de març de 2018. Els
costos de la campanya s’assumiran amb les retribucions
del temps de la vaga del passat 8 de març.
L’objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania
de la importància que les dones visquin sense por,
especialment a les nits, quan l’assetjament sexual és
més freqüent.

4

“ESTIMA COM VULGUIS. ELS
RUMORS SURTEN DE L’ARMARI”
Nom de la darrera exposició del programa Contrarumors,
que té per objectiu combatre els rumors, prejudicis i
estereotips que envolten la sexualitat. L’exposició ha
estat a la Federació Obrera i ara es desplaçarà a altres
punts de Molins de Rei i Catalunya.
L’homosexualitat és un trastorn mental? Dues persones
del mateix sexe poden formar una família? Només
els gais tenen SIDA? Aquests són només alguns dels
estereotips que es volen trencar amb aquesta exposició.
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Més pressupost

per al manteniment
dels centres escolars
L’Ajuntament ha anunciat un augment del pressupost
municipal destinat a les millores dels equipaments
educatius de titularitat pública i ha passat dels
100.000 euros que s’invertien els darrers anys, als
150.000 euros que s’hauran invertit en acabar l’any.
Pel que fa als aspectes relacionats amb la inscripció,
enguany s’han creat nous grups de 3r i 4t d’ESO
(amb un grup nou a cada institut), però amb vista als
propers anys, caldrà habilitar encara més places per
atendre l’alta demanda dels nens i nenes nascuts durant
els anys 2009 i 2010. L’Ajuntament ja ha anunciat que
es reunirà amb el Departament d’Ensenyament per
valorar la situació i buscar-hi solucions.

La formació dual arriba a l’Ajuntament
L’Ajuntament de Molins de Rei s’ha
convertit en un dels entorns on els
alumnes de cicles de grau superior
poden fer les pràctiques dels seus
estudis. A través d’un conveni signat amb
el Departament d’Ensenyament, cinc
alumnes d’instituts de Molins de Rei i
Sant Vicenç dels Horts han pogut acollirse al programa de formació professional
en alternança dual.
Els primers quatre alumnes que s’han
beneficiat d’aquest projecte faran tasques

Camins escolars

segurs

Amb l’objectiu de proporcionar als
alumnes uns itineraris segurs i còmodes
en els trajectes de casa a l’escola,
l’Ajuntament ha senyalitzat una xarxa de
Camins Escolars Segurs que adrecen
els alumnes a totes les escoles de la
vila. Els camins estan indicats amb 40
senyals verticals i amb logotips pintats a la
calçada per identificar els recorreguts més
segurs.
Amb aquesta mesura es vol estimular
les famílies a portar els alumnes a peu
a l’escola i, d’aquesta manera, fomentar
l’activitat física de la població, l’autonomia
personal dels infants i la disminució de
l’ús del vehicle privat i de la contaminació
associada.

productives i de suport a les escoles
bressol municipals de Molins de Rei.
També hi ha un cinquè alumne que farà
les seves pràctiques a l’àrea de Serveis
Generals de l’Ajuntament. Aquestes
primeres estades, corresponents al curs
2018-2019, finalitzaran a mitjan juliol
de 2019, si bé el conveni de col·laboració
amb el Departament d’Ensenyament
estarà vigent fins al 2022. Mai abans
l’Ajuntament havia format part de cap
programa de formació dual.
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EL GOVERN MUNICIPAL
DENEGA LA LLICÈNCIA
DEL CREMATORI
El govern municipal ha denegat la llicència per la construcció
d’un crematori presentada per l’empresa concessionària. El
motiu és que el projecte presentat era molt diferent al previst en
l’adjudicació del servei. També s’ha aprovat la suspensió de totes
les llicències d’aquest tipus d’activitats pels propers dos anys.
L’Ajuntament, per la seva banda, s’ha compromès a aprovar
abans d’un any un Pla Especial que reguli les condicions que
ha de complir qualsevol projecte de crematori o d’incineració
de residus que es vulgui instal·lar a Molins de Rei.

EL CONSELL D’INFANTS
PRESENTA 11 PROPOSTES

El Consell d’Infants de Molins
de Rei ha donat compte a
l’alcalde de la feina feta durant
el curs 2017-2018 i, a més, li
ha presentat 11 propostes amb
vista al pròxim curs. D’aquestes
propostes, els consellers i les
conselleres en prioritzen tres:
tot un capítol dedicat a la cura
d’animals abandonats; un
altre sobre civisme “Molins
de Rei, net de caques i pipis
de gos”, i el darrer, relacionat
amb la mobilitat per a vianants:
“Camins segurs”.
La resta de propostes en les
quals treballaran tenen a
veure amb el disseny d’un
skatepark, ajudar a aconseguir
un riu Llobregat més net,
conscienciar la població
adulta perquè doni sang i
participar en una campanya
de conscienciació dels jocs a
l’espai públic amb l’eslògan
“Menys pantalles!”.

300.000 € PER SUBVENCIONAR
LES ACTIVITATS DE LES
ENTITATS
La Federació Obrera va acollir les prop de cent entitats de la vila
que han signat conveni amb l’Ajuntament de Molins de Rei per
finançar les activitats que portaran a terme durant l’exercici 2018.
Prop de 300.000 euros van destinats a les associacions de veïns,
la cultura, els esports, l’educació, els serveis socials, la gent gran,
la infància i la joventut, les dones i l’atenció sociosanitària.

El desglossament d’aquests
300.000 euros és el següent:
Ass. de veïns i veïnes 		
Cultura 		
Esports
Educació
Serveis socials
Gent gran
Infància i joventut
Dones
Atenció sociosanitària

15.200 €
125.322 €
68.069,75 €
12.000 €
38.198 €
10.077,90 €
14.200 €
1.200 €
4.750 €

No t’ho perdis!
DEL

9
AL
18

NOVEMBRE
divendres
NOVEMBRE
diumenge

Aquestes són només algunes
de les activitats més destacades
que tindran lloc properament a
Molins de Rei. No te les perdis!

/ AGENDA

Teatre La Peni i altres espais
FESTIVAL DE CINEMA DE TERROR
El veterà Festival de Cinema de Terror arriba a la seva 37a
edició, que enguany està dedicada al director, productor i
guionista Brian de Palma. Si vols passar una bona estona
patint de valent, tens 22 llargmetratges, 9 curts i un munt
d’activitats en què participar.

20è ANIVERSARI DE MOLINS DE REI SOLIDÀRIA

14

NOVEMBRE
dimecres

Les entitats locals que dediquen els seus esforços a la
cooperació i el desenvolupament estan agrupades a l’entorn
de Molins de Rei Solidària. Per celebrar-ne el 20è aniversari
es fa una jornada oberta en la qual intervindran les persones
que han forjat la història d’aquesta organització.
Lloc: Federació Obrera
Horari: 19h

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA
ENVERS LES DONES

23 NOVEMBRE
divendres

Un any més, l’Ajuntament convoca la ciutadania a participar
dels actes de denúncia contra la violència masclista.
El divendres 23 es farà una lectura de manifest i encesa
d’espelmes a la plaça de Catalunya, i el diumenge 25, una
marxa pel Baix Llobregat que sortirà del mateix punt.
Lloc: Plaça de Catalunya
Horari: 19h

9a TROBADA D’EMPRENEDORS

26 NOVEMBRE
dilluns

Acte que posa en contacte els usuaris del Servei de Creació
d’Empreses de Molins de Rei, emprenedors i empresaris,
amb l’objectiu d’incrementar la xarxa de contactes, compartir
projectes empresarials i generar sinergies. Durant l’acte es
presentarà el decàleg de bones pràctiques.
Lloc: Centre d’Ocupació i Serveis a les Empreses
Horari: 15.30h a 18h

LA IMPRESSIÓ 3D A LA INDÚSTRIA: MILLORA
DE PROCESSOS I OPORTUNITATS DE NEGOCI

30 NOVEMBRE
divendres

Amb l’objectiu de difondre els avantatges i les oportunitats de
negoci de la tecnologia 3D en l’entorn industrial, l’Ajuntament
de Molins de Rei, amb el suport de la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC), organitza una jornada durant la qual
s’abordarà la fabricació de prototips i sèries curtes a la
indústria i l’ús de nous materials de fabricació additiva.
Lloc: Federació Obrera
Horari: 9.30h

* Et recomanem que poc abans d’assistir a les activitats en comprovis la informació a
www.molinsderei.cat/actualitat/agenda.
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UN ESPAI EMBLEMÀTIC
Viatgem en el temps. Situemnos tres anys enrere: tot just al
novembre del 2015. I situem-nos
en un lloc molt determinat de la
vila: la plaça del Molí.
Si prenem una vista panoràmica
d’aquest espai, podem veure un
antic edifici industrial que un dia
va ser el motor econòmic de la
vila i que ara cau a trossos. És un
espai extraordinàriament gran
i cèntric, i també desaprofitat.
Ben a prop, unes enormes
estructures de ferro sostenen
unes plaques fotovoltaiques que
mai han funcionat i que només
empobreixen la vista. Per altra
banda, un projecte urbanístic
amenaça amb la construcció
d’un edifici d’onze plantes just
al costat.

Tribuna Política

I tornem al present. Avui, l’antic
edifici s’ha rehabilitat i posat
en valor, ja que en poc temps
acollirà una de les biblioteques
més potents de la comarca.
Les plaques fotovoltaiques han
estat retirades i tot el material
reciclat, de manera que s’ha
alliberat l’espai per a futurs
usos lúdics. El planejament
urbanístic s’ha modificat per
evitar la construcció de grans
edificis en aquest entorn. Ah, i
la plaça ha canviat de nom. Ara
és la plaça de l’U d’Octubre per
recordar el dia durant el qual el
poble de Catalunya va desafiar
pacíficament l’Estat amb un
referèndum d’autodeterminació.
Aquesta és una de les moltes
històries de transformació que
els darrers anys s’han viscut
a Molins de Rei. I el millor de
tot és que té continuïtat. Des
del Govern municipal estem
treballant per convertir la plaça
en el cor de l’activitat cultural
i associativa de la vila, amb
una urbanització de l’entorn
amable i pràctica. I som a punt
d’encetar un procés participatiu
per escollir quins són els
equipaments més indicats que
han d’anar a les dues plantes
del rehabilitat edifici del Molí
que encara queden lliures. L’U
d’Octubre serà, ben aviat, un lloc
emblemàtic.
La transformació de Molins de
Rei no s’atura i està en mans de
la gent que continuï essent així.

Ramon Sànchez

DUES MANERES DE
GOVERNAR, DOS RESULTATS
DIFERENTS
Els darrers mesos hem pogut
veure els resultats de dues
maneres de governar: cercar
el diàleg, l’objectiu comú i la
màxima força possible o tancarse en si mateix, perdre força i
acumular problemes. Els resultats
de les dues formes de governar
condueixen a resultats ben
diferents a la nostra vila.
Ja fa uns anys, els molinencs i
molinenques es van mobilitzar
per eliminar el greuge que hi
havia, en el transport públic,
entre un santfeliuenc i un
molinenc. Molins de Rei volia
estar a la zona 1 del transport
metropolità. Així ho vam
entendre tots els partits polítics.
El proper 1 de gener, Molins
de Rei estarà a la zona 1 del
transport. Assolim una gran fita
i reparem un greuge històric,
gràcies al treball conjunt dels
molinencs i totes les forces
polítiques.
A l’hora de treballar i assolir fites
conjuntes amb l’actual Govern
municipal, malauradament no
podem dir el mateix. Es tracta
d’un Govern amb nul·la capacitat
negociadora i a qui sembla que
ni tan sols li interessa la veu de
l’oposició.
Recentment s’han aprovat les
noves ordenances municipals
(que estableixen un increment
del 2,3% en tots els impostos). Al
Govern actual no li va interessar
la nostra opinió i les nostres
propostes. És una situació que mai
s’havia produït en els darrers set
anys.
És la mateixa actitud mostrada
davant el risc que l’empresa que
gestiona el tanatori de Molins
de Rei instal·li un crematori per
a 2.800 cremacions: manca de
transparència i diàleg a l’hora
d’abordar aquesta situació.
Només s’ha començat a parlar
quan ja era inevitable.
Nosaltres ens oposem
radicalment a aquest projecte.
I hem estès la mà al Govern
per sumar forces i aturar-lo.
Hem proposat que el Govern
encarregui un estudi jurídic
per tal que coneguem bé (grups
municipals i veïns) què és el que
podem fer.
Dues maneres de governar, dos
resultats diferents.

Xavi Paz

Festa Major, sí;
compromís, també
Aquesta Festa Major ha estat
la primera que he tingut la
sort d’organitzar i m’agradaria
aprofitar per valorar-la.
Podríem dir que ha estat un
èxit, pel bon temps que ens
ha acompanyat i perquè la
vuitantena d’activitats han
funcionat a la perfecció, amb un
munt de gent organitzant-les i
gaudint-les. No podem fer res més
que felicitar totes les entitats,
principals organitzadores de la
nostra Festa Major, i l’equip de
tècniques de l’Ajuntament.
Dos caps de setmana han permès
programar noves activitats i
que l’ambient festiu durés més.
El pregó, amb fort contingut
social, va conscienciar sobre la
hipocresia de la frontera sud
que suposa el Mediterrani de la
mà de 20 anys de Molins de Rei
Solidària, juntament amb una
molt potent posada en escena amb
dansa, música i castell de focs.
Feia anys que reclamàvem una
campanya contundent contra
les agressions masclistes i
LGTBIfòbiques. El Punt Lila va
ser visitat per 430 persones i va
recollir 8 denúncies. Totes les
entitats que havien fet la formació
van conscienciar els seus membres
i van estar alerta. Seguirem
treballant fermes contra cap
agressió als nostres carrers.
Vam reservar 5.000 euros per
engalanar carrers i organitzar-hi
sopars i dinars, i diverses veïnes
es van interessar i ho van fer.
Esperem que s’obri la veda i l’any
vinent, i per Festes de Primavera
en siguin moltes més!
Al sorteig per poder veure
correfocs i trobades des del Balcó
de l’Ajuntament, cent setanta
persones s’hi van apuntar, creiem
que amb molt bona acollida. Un
privilegi reservat a uns pocs que
aquest any ha pogut ser gaudit
per la majoria.
L’escenari i carpa a la rambla
de la Granja van permetre
descentralitzar cap als barris,
i el concert final amb Papas & the
Popos, a l’estil piromusical amb
castell de focs, va tancar 9 dies
de cultura popular i organització
ciutadana, els fonaments de la
nostra Festa Major.
Creiem que no hi ha cap
més forma de tancar aquesta
Festa Major que no sigui una
assemblea de valoració, el
proper 22 d’octubre, on tothom
pugui aportar i entre totes ens
organitzem per fer-la millor
l’any vinent!

Carles Ros
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REGIDOR
NO ADSCRIT
Cal un crematori
a Molins de Rei?

ZONA 1: ¡SÍ SE PUEDE!

HI HA ALGÚ DIRIGINT
L’AJUNTAMENT?

UNA VILA SEGURA I JUSTA

Seguim cercant un destí final als
nostres morts sense aconseguir
minimitzar l’impacte de les
restes en el medi ambient. I
és que, malgrat els avenços
de les últimes dècades, els
dos principals mètodes que
s’utilitzen segueixen sent poc
ecològics. A diferència d’altres
municipis, com és la ciutat de
Barcelona, a dia d’avui, a la nostra
vila, el nombre d’enterraments
supera el d’incineracions. La taxa
de cremacions, però, no deixa de
créixer i a poc a poc va guanyant
terreny a les inhumacions. És per
això que arreu del territori es
van instal·lant crematoris com a
resposta a aquesta nova demanda,
malgrat els raonables temors i
reticències que pot comportar en
bona part de la població. Només
cal fer un cop d’ull a l’hemeroteca
per comprovar que allà on
s’intenta ubicar un crematori, la
polèmica està servida. I la nostra
vila no n’ha estat, en aquest
sentit, cap excepció. D’ençà que
s’ha conegut la sol·licitud per
part de Mémora de tirar endavant
el seu projecte de crematori a
l’actual tanatori de Molins de
Rei, el malestar entre el veïnat
s’ha fet evident. I el principal
motiu ha estat la sobredimensió
de l’esmentat projecte, ja que
l’empresa de serveis funeraris
preveu la instal·lació de dos forns
crematoris a tocar d’una zona
residencial, així com un nombre
desorbitat d’incineracions a l’any.
Davant d’aquesta proposta, la
nostra resposta no pot ser una
altra que NO. Cal oposar-s’hi
fermament a la instal·lació d’un
crematori a l’actual tanatori
i aquesta ha estat sempre la
prioritat del grup municipal
d’ERC, fent front comú amb la
resta de formacions polítiques,
manifestant-nos públicament en
contra, comunicant a l’empresa
la nostra postura ferma i valorant
totes les possibilitats legals
perquè la concessionària s’ho
repensi. Un cop frenat aquest
projecte, serà el moment de
traslladar a la ciutadania el
debat sobre la necessitat o no
de disposar d’un crematori a la
nostra vila, una discussió que
s’haurà de fer entre tots i totes
amb la totalitat dels elements a
considerar sobre la taula. Volem
un crematori a Molins de Rei?
Parlem-ne.

Estem d’enhorabona. Molins de
Rei serà finalment zona 1. Ha
costat molts anys, molts esforços
i moltes lluites, però finalment
s’ha fet justícia. Per situació
geogràfica i per distància
amb Barcelona (recordem
que Castelldefels, a 20 km de
Barcelona, és zona 1), ens ho
mereixíem.

La Llei diu que la principal feina
d’un alcalde és representar
l’Ajuntament i dirigir el govern
i l’administració municipals.
L’alcalde Casals ha estat “fitxat”
com a assessor de la portaveu del
Govern, Elsa Artadi. Casals diu que
ho pot compaginar amb l’Alcaldia,
tal com ja va fer en el passat amb
la responsabilitat de diputat de
JxS. Nosaltres no opinem sobre les
ambicions polítiques de Casals, tot
i que som contràries a l’acumulació
de càrrecs. Volem opinar sobre
Molins de Rei.
L’alcalde de la vila dirigeix el govern
i l’administració municipals, o
això l’avorreix solemnement i
necessita altres estímuls polítics?
Aquest mandat, Casals ha passat
d’un matrimoni de conveniència
amb els socialistes a repudiar-los,
per abraçar un triangle amorós,
també de conveniència, i reforçar
la seva imatge de convergent
reciclat. Mentre, la maquinària
municipal segueix la seva inèrcia i
els professionals de la Casa de la Vila
cada vegada estan més abatuts i més
desmotivats.
L’Administració municipal de
Molins de Rei no té coberts
llocs de gran importància en la
gestió, com el de cap de Recursos
Humans, cap d’Informàtica i la
Direcció de la Llar d’Avis Doctor
Mestres; el Departament Jurídic
està desmantellat i excel·lents
professionals i quadres intermedis,
quan poden, se’n van a altres
municipis per desenvolupar la
professió. Les persones que es jubilen
no saben a qui han de passar el
relleu. Qui té l’Ajuntament en aquest
estat, se’n pot anar a fer una tasca
intensa al Govern de Catalunya amb
la situació que també hi ha al país?
Si parlem de la feina de l’alcalde en
la direcció del govern municipal,
constatem que no hi ha cap
anticipació estratègica en matèries
com habitatge, serveis socials,
transició energètica, canvi climàtic,
mobilitat, economia... Tampoc
es lidera la direcció i el tremp de
concessions de serveis públics
com l’abastament d’aigua. Una
mostra paradigmàtica de la manca
d’anticipació ha estat la recent
polèmica a l’entorn de la proposta
presentada pel concessionari del
Tanatori municipal, que ha entrat
un projecte de crematori 20 vegades
més gran que el que va oferir com a
millora del contracte el 2006.
Un alcalde pot aturar, prèviament al
moment d’entrar-lo per registre, un
projecte com aquest.
El tarannà de l’alcalde i el servei
d’imatge de què disposa amaga que
Molins de Rei és un vaixell sense
rumb i que a la Casa de la Vila
no hi ha ningú dirigint el govern
i l’administració
municipals.

Fa uns dies que hem pogut
conèixer les dades de
l’increment de robatoris a llars
i botigues i les de robatoris amb
força, furts i accidents.

Sílvia Guillén

Aquesta victòria és una victòria
de les veïnes i els veïns de Molins
de Rei. Volem recordar com
el 2014, més de 4.000 vilatans
i vilatanes van mobilitzar-se
perquè la vila entrés a la zona
1. Va ser el punt d’arribada
d’un gran procés que, des de fa
molts anys, lluitava per poder
tenir preus justos en els nostres
desplaçaments des de Molins de
Rei.
Aquesta victòria és també una
victòria de la primera onada
de canvi que va guanyar molts
del ajuntaments de l’àrea
metropolitana, amb la Barcelona
valenta d’Ada Colau liderant les
transformacions democràtiques.
Ara, l’Ajuntament de Molins
voldrà apujar l’IBI per convertir
una victòria en derrota, però
des de Molins Camina seguirem
treballant perquè no sigui així.
Al 2019, sumarem Molins al
canvi per no quedar-nos enrere,
perquè les victòries siguin
victòries completes.

Ana Aroca

Júlia Fernández Abós

A Molins de Rei, en l’apartat
de robatoris s’ha registrat un
augment del 50% respecte
d’altres anys, una xifra que
a tothom li semblarà una
autèntica barbaritat. Les nostres
famílies han d’estar més
protegides i, personalment,
crec que hi ha moltes mesures
que s’haurien d’aplicar
immediatament perquè això
passi: videocàmeres als parcs
infantils més transitats, més
agents per a les patrulles diàries
de seguretat i més controls
policials en carrers conflictius,
com allà on es fa botellón els
caps de setmana, on es condueix
sense respectar les normes
de circulació i on es detecta
més criminalitat en forma de
baralles, furts i robatoris de tot
tipus.
A més de tot això, hem de lluitar
amb ganes (al Govern municipal
n’hi ha poques) per no donar
suport a bogeries, com muntar
un crematori que posarà en
perill la salut de la ciutadania.
Hem de lluitar amb ganes
perquè la gent que treballa cada
dia per pagar impostos i tirar
endavant les seves famílies no
hagi de veure com cada cop ha
de pagar més cares les taxes
dels serveis municipals, de l’IBI,
de les terrasses dels bars, dels
guals, etc.
Aquest Govern municipal,
i d’altres amb les mateixes
sigles, demostren cada dia
que només es preocupen dels
seus interessos i que solament
apliquen allò que és fàcil: mà
dura amb els treballadors, els
autònoms i la gent que aixeca
el país, i permissivitat i tracte
de favor als que viuen sense
implicar-se amb la societat per
fer-la millor. Aquest és el resum
d’una vila justa. De moment,
només és justa per als que
manen i els que s’aprofiten
del sistema per viure dels que
realment treballen per avançar.

Francisco Garcia
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Molins de Rei ja té un centre
de dia per a malalts d’Alzheimer.
S’ubica a la tercera planta de
l‘edifici sociosanitari Josep M.
Salas, té 30 places i entrarà
en funcionament a finals
d’octubre. L’Ajuntament ha
cedit a l’Associació de Familiars
de Malalts d’Alzheimer (AFA)
aquest espai per 20 anys. Té
una superfície de 300 m²
i l’AFA hi ha realitzat una
inversió de 250.000 euros per
adequar-lo. El Centre duu el
nom del Dr. Alois Alzheimer,
que va identificar la malaltia.
Parlem amb Álvaro González,
neuropsicòleg i director del
Centre, i Pilar Mas, delegada
de l’AFA a Molins de Rei.

Quins serveis i activitats fareu?

Què suposa tenir el Centre Alois
per a malalts d’Alzheimer?
Ha estat un procés molt llarg, però ara
ja el tenim i és una satisfacció molt
gran tenir el Centre a la vila, ja que pot
ser molt ben rebut.

Quanta gent podrà acollir?
Per normativa, són 30 places. Hi ha
diferents horaris: al matí, de 9 a 13 h,
amb opció a quedar-se a dinar; a la
tarda, de 14 a 18 h, i tot el dia, que és
de 9 a 18 h. Ja hem començat a fer la
llista d’espera.

Com han estat les obres per adequar
l’espai?
Hem fet una distribució que s’adaptés
a les necessitats de la gent que
vindrà, tenint en compte que serà un
centre d’estimulació. Hem fet una
gran sala comuna per menjar tot junts
i fer convivència, i hem distribuït les
tres sales d’estimulació cognitiva de
manera que quan surtin, vagin a la
zona comuna. La nostra metodologia
se centra en la persona i, per tant,
volem que l’espai sigui el menys clínic
possible i que sigui còmode i acollidor,
com si estiguessin a casa i no en un
ambient mèdic.

Organitzem els usuaris en tres sales,
segons com n’estigui d’avançada
la malaltia. Intentem especialitzar
cada sala amb una estimulació
concreta. Una d’elles és una sala
multisensorial, al costat de l’espai on
hi ha les persones amb la malaltia
més avançada. També hi ha una sala
de fisioteràpia, que serà polivalent i
farem servir per a diverses coses: dos
dies a la setmana hi haurà fisioteràpia,
musicoteràpia una vegada a la
setmana i cada quinze dies tindrem
una teràpia assistida amb gossos.
Tots els divendres fem un taller de
rebosteria i els usuaris faran un pastís
que després s’enduran a casa. També
tenim previstes manualitats, tallers de
reminiscència i... diferents activitats. A
més, disposem d’una terrassa de més
de 100 m², que serà un espai per sortir
i prendre l’aire. Hi volem posar un hort
urbà i també hi col·locarem taules
per poder fer-hi algun taller a l’exterior.

Quines són les necessitats principals
que tenen els malalts i els seus
familiars?
La majoria de gent que ve són
persones que estan desenvolupant
la malaltia o tenen un diagnòstic
molt recent. El centre està preparat
per acollir persones que estiguin en
fases inicials. La intenció és que amb
tota la feina d’estimulació, l’evolució
de la malaltia que sigui més lenta. No
es pot curar, però l’objectiu és alentir
l’evolució. La nostra idea és que, més
endavant, es creï un grup de suport
a les famílies.

Centre
Alois

per a malalts
d’Alzheimer
“L’Alzheimer no es pot
curar, però el nostre
objectiu és alentir-ne
l’evolució.”

