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Tu decideixes
Posem moltes eines al teu abast
per incidir en el futur
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El 30 de juny,
participa en el
SUPERDISSABTE

Serveis a persones
emprenedores

Primavera és temps
de cultura

Els Amics del
Museu, al nou espai

PARTICIPACIÓ /

DADE

Impacte S D’INTERÈS
sobre la
inversió
Entre els

activa
En els darrers dos anys s’han multiplicat els processos
participatius impulsats per l’Ajuntament. L’objectiu
és traslladar a la ciutadania la capacitat d’influir
directament en les decisions que condicionaran el
futur de Molins de Rei. L’excel·lent resposta obtinguda
en cada procés ha estimulat el Govern municipal a
aprofundir encara més en aquesta línia i dotar els
veïns i veïnes de més i millors eines tecnològiques
per facilitar-los la participació.

a
ciutadania nys 2016 i 2018,
la
pogut inc de Molins de Rei
ha
idir direc
tament a
el seu vo
mb
t so
D’EUROS bre 7 MILIONS
en invers
ions.

Registre de
Participació
Ciutadana

Per participar en la gran majoria de
processos que promou l’Ajuntament
cal estar inscrit en el Registre de
Participació Ciutadana. Això garanteix
la seguretat i el rigor en les votacions i
permet utilitzar les eines telemàtiques
existents.

Si vols inscriure’t al registre, pots fer-ho a

www.molinsderei.cat/participacio.

Evolució d’inscrits al Registre
Aquest és un resum gràfic
de la participació ciutadana
a la nostra vila:
PAM 2015-19

432 propostes
Pressupostos participatius als barris 2016

1.056 propostes i 565 vots
(2,5% del cens potencial)

Reforma de la carretera

1.854 vots (8,8% del cens potencial)
Pressupostos participatius als barris 2017

253 propostes i 1.132 vots
(5,1% del cens potencial)

Pla Director d’Equipaments

298 propostes
Pressupostos participatius als barris 2018-19

413 propostes i votacions
el proper 30 de juny

2016

650 persones

2017

2.374 persones

2018

3.097 persones

L’APUNT
Aquest any 2018
l’Ajuntament ha ad
quirit una
plataforma tecnolò
gica de participació
ciutadana a
l’empresa catalana
Civiciti. Aquesta pl
ataforma està
certificada en 18 de
ls 21 països que ad
meten el vot
electrònic com a m
ecanisme legal de
participació
en eleccions de cà
rrecs públics o no
rmatives amb
rang de llei. Entre
aquests països hi
ha els Estats
Units, Suïssa o Fran
ça.

Consell per a la
Cohesió Social i Territorial
El mes de maig passat es va crear un nou espai de reflexió i
participació.
Fins a 44 entitats locals integren el nou Consell per a la Cohesió
Social i Territorial, l’òrgan que ha de diagnosticar i proposar
mesures per pal·liar els efectes de la crisi i vetllar per la cohesió
a la vila. Durant la primera sessió plenària es van crear els
tres espais de participació que permetran un treball més
cooperatiu i eficaç: la Taula Local d’Habitatge (que ja existia com
a ens independent), la Taula per a l’Ocupació i la Reactivació
Econòmica, i la Taula Local de Benestar Social i Territorial.
Aquest nou fòrum pren el relleu del Consell de Seguiment de la
Crisi Econòmica, que estava inactiu des del 2015.

/ PARTICIPACIÓ

Hora de

votar
Vols decidir quina és la millor proposta d’inversió
per al teu barri? Si ja estàs inscrit al Registre de
Participació Ciutadana, tens fins a la mitjanit del
3 de juliol per emetre el teu vot per Internet a través
de www.molinsderei.cat/participació.
En el cas que no estiguis inscrit al registre, pots
adreçar-te a l’OAC el proper 30 de juny i votar
presencialment en el Superdissabte.
El procés participatiu de barris 2018-2019 ha recollit,
de forma presencial i telemàtica, 413 propostes dels
veïns i veïnes de Molins de Rei, viables des d’un punt
de vista tècnic i econòmic. Aquestes propostes han
estat treballades i prioritzades en diferents tallers als
quals es van inscriure 137 persones.
El resultat dels tallers és que la ciutadania podrà
escollir entre 80 propostes per als 13 barris de la vila.

De totes aquestes propostes d’actuació n’hi haurà
56 presentades pels vilatans, 13 proposades per
l’Ajuntament i 11 que han plantejat les associacions
de veïns.
El total dels diners destinats a les propostes escollides
és de 500.000 euros.

SUPERDISSABTE
30 de juny, de 10 h a 14 h
i de 16.30 h a 19 h
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
c. Rubió i Ors, 2, al davant
de la plaça del Palau

enquesta / digues la teva

VOTA
ONA RAMOS
Professora

JOSEP MARINÉ
Jubilat

Fa poc que vivim a Molins de Rei i
ho fem en un barri de muntanya. No
estem encara del tot integrats, però
em sembla una gran iniciativa. No hi
ha res millor que preguntar a la gent
què vol. M’inscriuré al Registre, segur.

Fins ara no he participat en cap procés.
Sabia que es feien, però no m’he
informat gaire de tot plegat. Trobo
interessant que la gent pugui expressar
la seva opinió a l’Ajuntament i que
després s’actuï en conseqüència.

DANIEL PÉREZ
Informàtic

MONTSE GÓMEZ
Dependenta

Volia participar en el procés de la
carretera, però per una cosa o per una
altra al final no ho vaig fer. Encara no
estic inscrit al Registre de Participació.
Em sembla molt bé que decideixi la
gent que farà ús dels espais.

Vaig participar a la consulta sobre la
carretera. Em va agradar l’experiència
perquè va ser molt fàcil participar-hi.
Està bé consultar a la gent, però crec
que les decisions més importants les
han de prendre els polítics.

LARA VAQUERA
Jubilat

ANNA CASTELLANA
Jubilada

No he participat en cap procés,
possiblement per mandra. A vegades
em pregunto si no seria millor que
els polítics proposessin les inversions
i que després fossin els veïns qui
posessin les objeccions o matisos.

Vaig votar a la consulta de la carretera.
Jo visc al barri del Canal i possiblement
votaré en els pressupostos dels barris
per poder escollir les inversions
que més m’agradin. Sempre està bé
preguntar al poble.

ACTUALITAT /

Activitat Política

ACORDS

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.

Febrer

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

Febrer

Aprovació del Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament

Febrer

Lectura del Manifest 8 de març, Dia Internacional de les Dones

Febrer

Bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts a entitats i associacions sense ànim de lucre

Febrer

Bases específiques per a l’atorgament d’ajuts a persones de 75 anys o més que viuen soles

Febrer

Actualització del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals 2018 - 2022

Febrer

Creació de la Taula Municipal de l’Aigua

Març

Aprovació del pressupost general per a l’any 2018, la plantilla de personal, la relació de llocs de treball i els seus annexos

Març

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

Abril

Memòria del Projecte de Queixes, Suggeriments, Peticions i Agraïments 2017

Abril

Informe anual del Síndic de Greuges de Catalunya de l’any 2017

Abril

Modificació puntual del Pla General Metropolità en els sectors El Molí i El Terraplè

Abril

Reglament regulador del règim d’ús d’horts urbans

Maig

Designació dels noms dels carrers, places i passatges del barri de les Guardioles

Maig

Establiment de les festes locals per a l’any 2019

Maig

Modificació del pressupost general de l’exercici 2018 per programar inversions financerament sostenibles

Maig

Bases específiques de la convocatòria de subvencions a les persones desocupades que s’estableixin com a autònomes

Maig

Segona i última pròrroga del contracte de gestió de la Llar d’Infants Municipal el Molí

Maig

Bases reguladores específiques per a la concessió d’ajuts complementaris de menjador escolar

Maig

Denominació de la plaça de l’1 d’Octubre a l’espai públic amb clau 6b en el sector Molí-Terraplè

Maig

Revisió de tarifes del servei d’aigua potable de Molins de Rei, presentada per FCC AQUALIA, SA

MOCIONS
Març

Per la reducció de ràtios i el no tancament de línies educatives públiques

Març

En defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística

Abril

Adhesió a la moció “Els governs locals de Catalunya en suport a Proactiva Open Arms” del Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament

Abril

Adhesió a la moció de suport i per la protecció dels defensors i defensores dels drets humans a Colòmbia

Abril

De suport a la Llei d’habitatge, impulsada per la PAH

Abril

En defensa de les línies de P3 en nom del Fòrum Social del Baix Llobregat

Abril

Per instar l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) a iniciar urgentment l’estudi previst en el PDI 2011-2020, d’extensió
del tramvia des de Sant Feliu de Llobregat, passant per Molins de Rei, fins a connectar amb l’estació de Quatre Camins
dels FGC, a Sant Vicenç dels Horts, cercant un traçat alternatiu al que estava previst inicialment

Abril

Per l’impuls a les polítiques públiques d’habitatge a Molins de Rei

Abril

Per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària
de l’Estat espanyol

Abril

Per donar suport als comitès en defensa de la República i la resistència civil activa i no violenta

Abril

Per la ratificació del Conveni 189 de l’OIT (Organització Internacional del Treball)

/ AJUNTAMENT

648 100 127

alcaldia@molinsderei.cat

Joan Ramon Casals
Alcalde de Molins de Rei

Creiem en la democràcia
En els darrers dos anys, la població de Molins de Rei ha tingut una incidència molt gran en la presa de decisions que
afecten la vila. Qui ha volgut ha pogut fer aportacions al Pla d’Actuació Municipal o al Pla d’Equipaments. Ha fet propostes
de millora per al seu barri amb els Pressupostos Participatius i ha votat per la que considerava més oportuna. I també va
poder optar per un dels tres models de reforma de la carretera que es van presentar.
Per tant, des del Govern municipal hem posat a les mans de la gent la capacitat de decidir. I l’ha exercida. Actualment
hi ha més de 3.097 persones inscrites al Registre de Participació Ciutadana. Això és un 14% de tota la població de
Molins de Rei que pot fer-ho i que, de forma voluntària i proactiva, ha fet els passos necessaris per participar en tots els
processos que impulsa l’Ajuntament.
Les xifres són espectaculars i demostren que la gent vol tenir la capacitat de decidir sobre allò que l’afecta. Aquestes
xifres ens indiquen que no hem de tenir por a la democràcia, a escoltar la gent, a saber què volen les persones a les quals
servim. I, és clar, tampoc no hem de tenir por a executar el que majoritàriament han decidit. Que d’això es tracta.
També hem de posar en valor la implicació de les molinenques i els molinencs en totes les activitats socials, com han
estat les Festes de Primavera, l’Esportíssim o de promoció de la vila, com la Nit del Comerç. Gràcies a vosaltres i a les
entitats organitzadores, han estat un èxit.
També hem constituït el Consell de Cohesió Social i Territorial, on participen les entitats de la vila per treballar en xarxa
i fer propostes perquè Molins de Rei segueixi en el nivell més alt en polítiques socials i de reactivació econòmica. Amb
aquest tipus de treball conjunt entre societat i Ajuntament hem aconseguit ser el municipi amb l’índex de risc de pobresa
més baix del país i ser la tercera ciutat amb menys atur de Catalunya. I unes altres fites importants, com que el nostre
Centre de Serveis a les Empreses ha estat posat d’exemple per la Diputació de Barcelona per tenir els millors indicadors
d’èxit de tota la demarcació.
Tampoc us podeu perdre l’entrevista als representants de l’Associació Amics del Museu, que aporten el seu punt de vista
sobre el nou Museu Municipal que acabem d’estrenar, una reivindicació històrica de totes les persones interessades en el
patrimoni local.
I acabo aquestes línies animant-vos a votar la proposta d’inversió que preferiu per al vostre barri i desitjant-vos un bon
estiu i unes bones vacances.
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
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www.anecta.cat

Fotografia:
Dan Costa i Guillem Urbà

Impressió:
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Dipòsit legal:
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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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SERVEIS MUNICIPALS /

NOVA Oficina

SERVEIS
MUNICIPALS

de Prestacions Socials

l·licitar
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Les persones de Molins de Rei que vulguin demanar
un ajut social ho tenen més fàcil. Des de l’1 de març
poden adreçar-se a l’OAC, on un equip d’atenció
especialitzada format per una treballadora social i
una administrativa els assessorarà en les sol·licituds
i la seva la tramitació. Amb aquesta nova Oficina de
Prestacions Socials es podrà fer una atenció més
ràpida i es reduirà el nombre de gestions a l’hora de
fer els pagaments dels ajuts econòmics mitjançant
transferències bancàries. Per altra banda, es reduirà
també el nombre de documentació a presentar, atès
que en alguns casos s’unificaran les dades de les
persones sol·licitants i es tramitaran les sol·licituds de
certificacions cap a altres administracions.
A més, s’informarà telefònicament de l’evolució dels
tràmits per tal d’evitar desplaçaments als usuaris i
perquè les persones que demanin els ajuts sàpiguen
de seguida si poden comptar-hi o no.

Tots els ajuts municipals, agrupats en una guia
Totes les llars de Molins de Rei han rebut a la seva bústia un exemplar de la
Guia 2018 de Bonificacions, Exempcions i Ajuts que ha editat l’Ajuntament
per primera vegada. Es tracta d’una publicació que en 44 pàgines recull els
prop de 130 ajuts a què es poden acollir les persones, les empreses i les
entitats locals. Concretament, es recullen ajuts directes, que en el pressupost
municipal per al 2018 estan quantificats en 426.000 euros, bonificacions
en impostos per valor de 700.000 euros i exempcions a tasques per valor de
140.000 euros. En total, l’Ajuntament posa, de forma directa o indirecta, ajuts
i facilitats econòmiques per valor de més d’1,2 milions d’euros.
La guia també està disponible en format digital al web municipal.

94% DE
TRANSPARÈNCIA

El Laboratori de Periodisme i Comunicació
per a la Ciutadania Plural de la Universitat
Autònoma de Barcelona ha revalidat el
segell Infoparticipa a l’Ajuntament de
Molins de Rei per haver assolit un 94%
de transparència en el web municipal.
Molins de Rei ha estat una de les 104
administracions de tot Catalunya que
enguany han estat guardonades, un 10%
dels webs avaluats. 754 webs municipals
del país no aproven els mínims de
transparència fixats.

L’any 2013, el web municipal de
l’Ajuntament de Molins de Rei es
va sotmetre a la primera avaluació de
transparència. En aquell moment es va
obtenir un índex de transparència del
63,41%. Cinc anys després, i malgrat que
s’han augmentat els criteris d’avaluació,
l’índex s’ha situat en el 94,23%, ja que es
compleixen 49 dels 52 indicadors exigits.
L’any passat la xifra assolida estava en el
92,31%.

Mobilitat

PRESENTADA
LA REFORMA
DE LA CARRETERA
L’Espai Jove es va omplir per conèixer en primera persona
els detalls del projecte que ha de transformar l’antiga carretera
en una via urbana molt més amable i atractiva. L’actuació en
aquesta primera fase comprèn un àmbit de 8.432,20 m2 entre
el passeig del Terraplè i el carrer Raseta, i té un pressupost de
2,3 milions d’euros. El termini d’execució de les obres és d’uns
10 mesos i l’objectiu és que estiguin enllestides just abans de
la campanya de Nadal del 2019. Les obres es començaran pel
costat de Collserola i quan acabin, es traslladaran a la banda riu.
D’aquesta manera es podrà mantenir l’activitat i la mobilitat, tot
i que amb les lògiques restriccions. La resta de la carretera es
reformarà a partir de l’any 2020.

llida
Una reforma esco
per la gent

/ MOBILITAT

ecutarà es fa
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Els més de 60 assistents a l’acte van expressar dubtes relacionats,
principalment, amb els aparcaments, els contenidors i les zones
de càrrega i descàrrega. L’Ajuntament va acordar amb els veïns
i les veïnes de crear una comissió de seguiment de les obres de
la qual en podran formar part.
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L’autobús urbà ara es diu

L’Ajuntament de Molins de Rei ha impulsat una bateria
d’actuacions per facilitar i promoure l’ús de l’autobús urbà de
la vila. Un nom nou, nova imatge, horaris més adaptats a les
necessitats, més marquesines, tríptics informatius i una aplicació
per a mòbils amb informació a temps real seran nous incentius
per a l’ús del transport públic municipal.
El servei ha passat a dir-se MoBUS i els canvis incorporats
permetran donar-li més notorietat i una atenció millor als usuaris.
Una de les principals novetats és el canvi del logotip del servei,
així com el canvi de nom d’algunes parades, que passaran a
agafar el nom de l’equipament més proper com a referència per
ubicar millor els usuaris. Pel que fa als horaris, les tres primeres
expedicions de les línies MB1 i MB2 s’han avançat 10 minuts
per facilitar l’accés dels estudiants als dos instituts de la vila.
D’aquesta manera es garanteix que arribin puntuals a classe i es
contribueix a una mobilitat més sostenible i menys contaminant.
Per la seva banda, l’AMB ha instal·lat 4 marquesines noves i
també ha incorporat el MoBUS dins de les funcionalitats de
l’aplicació gratuïta AMB: MOBILITAT. Aquesta app permet
conèixer en temps real l’arribada de l’autobús a la nostra parada.
Tota aquesta informació estarà recollida en un tríptic del qual
s’han editat 3.000 exemplars i que també conté un plànol
actualitzat dels recorreguts i horaris de les tres línies. El tríptic
es podrà agafar en els vehicles de MoBUS i en els principals
equipaments municipals.

EMPRENDRE /

Serveis a qui vol emprendre

LA GARANTIA D’EMPRENDRE
A MOLINS

El Centre de Serveis a les Empreses de Molins de Rei ha estat presentat com un
cas d’èxit per la Diputació de Barcelona. El motiu és que el 79,2% de les empreses
que es van crear assessorades pels serveis municipals durant el període 2011-2014
continuaven actives al cap de tres anys. Tres anys és el termini que els experts fixen per
determinar si una empresa
ha superat les dificultats de la seva creació i té viabilitat a mitjà i llarg termini.

L’OPINIÓ DE L’EXPERT
Carles Guilera

Concretament, les dades de les empreses fundades l’any 2014 demostren que la taxa
de supervivència als tres anys se situava en el 76,4% a Molins de Rei, en el 59,2% al
Baix Llobregat i en el 62,1% a la demarcació de Barcelona, on en total hi ha 45 Centres
Locals de Serveis a les Empreses.
De mitjana, les empreses que es van crear entre 2011 i 2014, i es mantenen en
funcionament compten amb 2,2 treballadors. A més, un 28% d’aquestes empreses han
facturat més de 50.000 euros anuals. De l’enquesta elaborada per la Diputació també
es desprèn que el 32% de les empreses locals en funcionament des de 2014 té bones
expectatives per a l’any vinent.

n servei
o
b
n
’u
d
s
u
la
c
s
e
L

ent
ubicats estratègicam
ó
ci
en
at
d’
s
nt
pu
Dos
arrencar un
l servei
ls
de
o
t
V
ua
in
nt
co
t
en
Creixem
ine
ció l’any 2007
nou negoci? V nció
des de la seva crea
te
a l’Oficina d’A a
ada
itz
al
ci
pe
es
a
ur
ct
ru
Est
a l’Empres
ius,
at
rm
fo
s,
iu
at
rm
fo
5-6)
Molts recursos (in s, cooperació
laça del Mercat,
(p
0 02 97
capacitació d’actitud
o truca al 93 68
)
rs
ce
an
fin
empresarial i
ajudarem.
t’
l’inici
i
de
es
(d
u
ti
us
ha
ex
Acompanyament laboració del pla d’empresa
del projecte, en l’e olidació)
i en la fase de cons
tres
mprenedor cap a al
l’e
ir
du
on
ec
(r
ió
ac
te no
Deriv
tecta que el projec
serveis quan es de
és viable)
upació
ntre les àrees d’oc
(e
l
sa
er
sv
an
tr
l
al
Treb
i emprenedoria)

Any 2014

Any 2017

Nous negocis assessorats pels serveis municipals
Persones informades

284

Assessoraments

201

Plans de negoci

55

Noves empreses creades

44

El 76,
de les em 4%
p
es mante reses
nen

Empresari i president de la
Cambra de Comerç al Baix
Llobregat
Arrencar un negoci és una
aventura de final incert. Al
darrere sempre hi ha una
muntanya d’il·lusions, esforços,
tràmits, maldecaps i diners
invertits que poden quedar
enterrats si les coses es torcen
per qualsevol motiu.
Per tot plegat és essencial
comptar amb el suport expert
de qui ja ha vist fructificar
molts negocis a la vila i, fins
i tot, en algun cas els ha vist
fracassar. Tenir a l’abast algú
que t’assenyala els punts
febles del pla de negoci, que
t’alerta dels problemes que et
vindran, que et facilita formació
i eines especialitzades, i que
et fa un seguiment durant els
tres primers anys de vida del
projecte, tot això no té preu.
I per si no fos prou, a Molins
de Rei aquest servei és gratuït
i, segons un estudi de la
Diputació de Barcelona, és el
més complert i eficient que
presta qualsevol Centre Local
de Serveis a Empreses de tota
la demarcació de Barcelona.
Per tot plegat animo qualsevol
emprenedor o emprenedora que
estigui pensant a impulsar un
projecte empresarial a la nostra
vila que l’utilitzi.

/ EMPRENDRE

EN PRIMERA PERSONA

Melico
Núria Cera és una molinenca que fa 5 anys va
decidir llançar la seva pròpia marca de roba
per a nadons. Després de ser assessorada
en l’elaboració del pla d’empresa i d’acollirse a les subvencions per a emprenedors que
s’estableixen com a treballadors autònoms, va
néixer MELICO.
La Núria va obrir una botiga a Barcelona i va
començar a distribuir la roba dissenyada a la
nostra vila per diferents punts de l’Estat espanyol.
Amb el suport tècnic de l’Ajuntament i de la
Cambra de Comerç va eixamplar el seu mercat.
Va començar a vendre a través del web, a
participar en mercats temporals i a mostrar-se
en fires internacionals.
Avui, Melico ven roba a Barcelona, Nova York,
Miami, Los Angeles i l’Equador. I a través
del seu web, a tot el món. De fet, el 80% de
la seva facturació procedeix de les vendes
internacionals.

www.melico.es
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Cafès Eulàlia
Eulàlia Berenguer feia molts anys que regentava
una parada del Mercat Municipal en la qual
venia productes per després dels àpats. En el
moment en què va decidir jubilar-se, la parada
Cafès Eulàlia corria un risc seriós de ser tancada
i per això va optar per traspassar-la.
Paral·lelament, la Judit Merayo volia reorientar
la seva vida professional arrencant un negoci a
Molins de Rei, però no volia assumir els costos
d’inversió en l’espai, de difusió i de captació de
clients. Volia un risc controlat.
Gràcies a Reempresa, Cafès Eulàlia va canviar
de mans i va evitar el tancament. Els clients i els
proveïdors de la parada continuen relacionants’hi, la Judit pot portar el negoci que volia i
l’Eulàlia s’ha jubilat.

Amb Reempresa les persones emprenedores accedeixen a la propietat d’una empresa
en funcionament per fer-la créixer sense haver de passar per la fase de creació.
Amb aquest procés es mantenen els llocs de treball, les instal·lacions, els clients i els
proveïdors.

QUÈ ÉS
REEMPRESA?

El darrer termòmetre de la Diputació de Barcelona, que analitza els 35 punts en servei,
situa Molins de Rei en el tercer lloc, per darrere de Sabadell i Mataró i per davant
de nuclis tan importants com Badalona, Cornellà de Llobregat, Sant Cugat del Vallès
o Terrassa. En aquests dos anys analitzats, a Molins de Rei s’han concretat 17 plans
de negoci Reempresa (el màxim de tot el país) i 6 traspassos.

COMERÇ /

Una vegada més, la Nit del Comerç ha
omplert de gent els carrers de la vila
fins passada la mitjanit. La proposta de
combinar un dissabte al vespre importants
descomptes als establiments comercials,
una oferta gastronòmica original al Mercat
Municipal i actuacions musicals al carrer
ha convençut una gran quantitat de
persones.
Enguany s’ha batut el rècord d’establiments
participants, amb 150 establiments, 25
dels quals eren del Mercat Municipal que
participaven en la Nit de Tapes, que va ser
extraordinàriament concorreguda. L’any
2017, els participants van arribar als 139.
També va assistir molta gent a les diferents
propostes que van tenir lloc en els dos
escenaris habilitats.

Shopping Night
i Nit de Tapes

Primera edició del Concurs

Balcons Florits

Vint-i-cinc balcons de cases de
Molins de Rei han participat en la
primera convocatòria del Concurs
Balcons Florits. La iniciativa
s’emmarca dins del projecte Viles
Florides de Catalunya.
Les guanyadores d’aquesta
primera edició han estat: Raquel
Olivella, amb un xec regal
d’Agrollavor valorat en 100 euros
(primer premi); Maria Teresa
Canalias (segon premi), amb un
xec regal d’Agrollavor valorat en
50€, i la tercera, Maria Bergé, amb
un hort vintage d’Agrollavor. El jurat
va estar integrat per David Batlle,
Òscar Roc i Elisabeth Contreras,
membres del sector de la jardinera
i floristeria.

Molins BdeGust

desafia la meteorologia
El mal temps va complicar la Mostra
Gastronòmica al Carrer, que era la
principal novetat de la tercera edició del
Molins BdeGust. Tot i la pluja, molta gent
va acostar-se a la plaça de la Llibertat,
on hi havia 11 estands individuals de
bars i restaurants i un estand comunitari
en el qual participaven un total de 4
establiments en diferents franges horàries.

Allà es van poder combinar les tapes i
platets de menú amb actuacions musicals.
El temps no va influir en canvi en la
Setmana de la Mostra Gastronòmica,
durant la qual 44 establiments
d’alimentació, bars i restaurants de Molins
de Rei van oferir les seves creacions
gastronòmiques.

/ CULTURA

Les Festes
de Primavera

CONVENCEN
Gran participació en pràcticament totes les activitats programades al voltant de
les noves Festes de Primavera. Les noves activitats s’han omplert de participants
i les que ja es feien en anys anteriors també han tingut millors xifres d’assistència.
Cal destacar especialment l’èxit de la Festa de l’Escuma, organitzada per les
associacions de veïns de Molins de Rei, de la Focarrada, organitzada per l’Agrupa,
del festival de graffitis i art urbà Spray4Colors, fet a la Riera Bonet, i de la Festa
de la Cooperació de Molins de Rei Solidària.
El mal temps només va afectar la celebració de la festa de final de temporada del
Grup Xarxa Molins de Rei, que s’havia de fer a la pista de La Peni, i el Correfoc de
Primavera, que es va reprogramar per al cap de setmana següent.

LA RIERA
BONET
agafa
bon color
El festival d’art urbà Spray4Colors va omplir de color les parets de formigó
de la Riera Bonet. En el que és l’aperitiu del projecte Murs de Colors, l’entitat
Interactu-art va organitzar la pintada dels murs del pont sota les vies que dona
accés al barri. L’activitat es va fer en col·laboració amb l’Associació de Veïns
de la Riera Bonet i va comptar amb artistes professionals que van realitzar
diverses obres i van dirigir un taller infantil.

Primera Setmana

Xirgu

Del 26 de juny al 2 de juliol tindrà lloc la1a
Setmana Xirgu, que agruparà diferents
actes d’homenatge a aquesta pionera
actriu molinenca coincidint amb els
50 anys de la seva mort. Les activitats
inclouen un taller de teatre a La Gòtica (del
26 al 29 de juny), un acte per conèixer la
seva biografia a la Federació Obrera (el
26 de juny), el mapa Xirgu, que repassa
la seva trajectòria també a la Federació (el
27 de juny), un concurs de teatre breu al
Foment Cultural i Artístic (l’1 de juliol) i la
proclamació del Premi de Teatre Memorial
Margarida Xirgu a La Gòtica (el 2 de juliol).
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HOMENATGE
A L’ESPORT DE BASE
Prop de 350 esportistes de quinze clubs esportius de la vila
van rebre un merescut reconeixement públic pel paper fet
durant la temporada en l’acte central de l’Esportíssim celebrat
a Ca n’Ametller. Aquest tradicional acte d’homenatge a l’esport
de base local va continuar amb diferents activitats concentrades
al Parc Mariona i en altres instal·lacions esportives del municipi.

CONSTITUÏDA LA COMISSIÓ
DE SEGUIMENT DEL
PLA D’IGUALTAT

ESCOCELLS
I PARTERRES FLORITS
Des del mes d’abril s’ha impulsat una prova pilot d’escocells i
parterres florits a diferents punts de la vila. Aquesta proposta
pretén canviar el concepte que hi havia fins ara, que implicava la
utilització necessària d’herbicides amb el corresponent perjudici
per al medi ambient i les persones. La nova proposta segueix
els processos i els cicles naturals, i gestiona de manera més
ecològica la terra, l’aigua, la flora, la fauna, l’energia, els materials,
els adobs i els tractaments, per augmentar així la quantitat i
qualitat del verd i de la biodiversitat.

RETIRADES LES
BARBACOES DE SANTA
CREU D’OLORDA
Des de començaments del mes de maig estan tancades les
barbacoes de Santa Creu d’Olorda i s’estan retirant definitivament.
El motiu rau en el risc d’incendi que generen les instal·lacions
d’aquest tipus en entorns protegits, que cada vegada tenen
requeriments de seguretat més exigents. A més, també s’ha
detectat un mal ús reiterat de les barbacoes, que es feien servir
fora dels horaris establerts i sense vigilància.
Aquests darrers anys, el Consorci del Parc de Collserola ha anat
retirant les barbacoes que suposaven un risc elevat. Les que
estaven situades a Santa Creu d’Olorda eren les últimes que
quedaven obertes.

La Comissió de Seguiment del
Pla d’Igualtat de Molins de
Rei ha començat a treballar
aquest mes de juny. Els
objectius d’aquesta comissió
seran avaluar els serveis,
els programes i les accions
executades en el marc del Pla
d’Igualtat i, també, debatre,
valorar, proposar i prioritzar

estratègies en matèria
d’igualtat entre dones i homes.
La Comissió està formada per
més d’una vintena de persones
que representen el teixit
associatiu, social, econòmic
i polític de la vila, així com
diferents tècnics i tècniques
municipals.

Intensifiquem les
actuacions CONTRA
LES PANEROLES
Des de finals d’abril es fa un control sistemàtic en
el clavegueram dels principals carrers del municipi.
Aquesta actuació pot provocar l’aparició puntual d’un
nombre més gran d’insectes morts a la via pública, que
seran retirats al més ràpidament possible.
També recomanem mantenir en bones condicions els
baixants i registres que hi hagi dins de les propietats per
tal d’evitar que les paneroles puguin accedir-hi. També
és molt efectiu deixar posats els taps de les aigüeres
(dutxes, banyeres i piques).

No t’ho perdis!
DEL

JUNY
23
dissabte
AL
8 JULIOL
diumenge

DEL

JUNY
26
dimarts
AL
16 JULIOL
dilluns

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

/ AGENDA

Barris de Molins de Rei
FESTES DE BARRIS
Els barris de l’Àngel, Bonavista-el Mas, les Conserves, Riera
Bonet, la Granja, el Canal i la Pau-Riera Nova organitzen
revetlles de Sant Joan i altres activitats al carrer per a
totes les edats. Consulta els detalls del programa a la teva
associació de veïns.

Diferents espais de Molins de Rei
SETMANA XIRGU
Amb motiu de la commemoració dels 50 anys de la
mort de Margarida Xirgu, s’han programat diversos actes
d’homenatge. Representacions teatrals, xerrades i premis de
teatre serviran per aprofundir en la figura d’aquesta pionera
actriu molinenca.

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

11

SETEMBRE
dimarts

La plaça del Palau torna a acollir els actes de l’Onze de
Setembre. Les tradicionals ofrenes florals de l’Ajuntament i de
les entitats, els parlaments i les actuacions de cultura popular
marcaran aquesta jornada festiva i reivindicativa que cada
any és més concorreguda.
Lloc: Plaça del Palau
Horari: Matí

APLEC DE SANTA CREU

15 SETEMBRE
dissabte

Santa Creu d’Olorda torna a ser l’escenari de diferents
activitats de caire tradicional i popular. L’esplanada davant de
l’ermita romànica acollirà la ballada de sardanes i la trobada
de centenars de molinencs i molinenques amb ganes de
compartir una agradable jornada.
Lloc: Santa Creu d’Olorda
Horari: Matí

DEL

21
AL
30 SETEMBRE
diumenge
SETEMBRE
divendres

Diferents espais de Molins de Rei
FESTA MAJOR
Durant deu dies, els carrers i les places de la vila s’omplen
amb un centenar d’activitats per a tots els públics.
Espectacles de foc, activitats esportives, concerts,
exposicions i mostres de cultura popular seran només alguns
dels molts ingredients de la Festa Major de Sant Miquel.

* Et recomanem que poc abans d’assistir a les activitats en comprovis la informació a
www.molinsderei.cat/actualitat/agenda.
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Oportunitats
Sovint es fa difícil explicar l’abast
real de la política municipal.
Moltes hores queden absorbides,
simplement, en la gestió diària i
en l’atenció de les demandes de
la ciutadania. Però, sens dubte, la
part més apassionant és impulsar
projectes nous que ofereixin més
oportunitats a la gent de Molins
de Rei.
Fa unes setmanes vam
presentar unes dades relatives
al funcionament del servei
d’assessorament a emprenedors.
Són unes dades excel·lents que
han estat posades d’exemple
per la Diputació de Barcelona
davant de tots els centres locals
de la demarcació. Però més
enllà de l’espectacular índex
de supervivència d’empreses
assessorades pels nostres serveis
municipals, em quedo amb els
testimonis que van explicar
en primera persona la seva
experiència.

Tribuna Política

La Núria, l’Eulàlia i la Judit són
tres dones de Molins de Rei, de
tres generacions diferents, que
amb l’ajut dels nostres serveis
municipals han pogut millorar
les seves perspectives personals i
professionals. La Núria ha creat
tota una línia de roba infantil que
es ven arreu del món i la Judit
s’ha quedat la parada del Mercat
Municipal de l’Eulàlia sense
que arribés a tancar i gràcies al
programa Reempresa.
Els dos casos il·lustren maneres
diferents d’arrencar un nou
negoci i de generar activitat
econòmica en el nostre municipi.
I de fer-ho amb el suport i
l’assessorament de tècnics
especialitzats que coneixen tant
els problemes com el potencial
d’aquest tipus de projectes
empresarials.
Molins de Rei és un lloc on les
persones emprenedores troben
les eines adequades per arrencar
un negoci amb les màximes
possibilitats d’èxit, on les dades
d’atur són força inferiors a les dels
municipis veïns i on l’Ajuntament
inverteix constantment per
crear un entorn favorable a
la dinamització econòmica i
comercial. Molins de Rei és un
lloc on atenem les necessitats
d’avui sense descuidar-nos de
generar oportunitats per demà.

Ramon Sànchez

UN GOVERN SUPERAT,
AMB NUL·LA VOLUNTAT
NEGOCIADOR
Aquests darrers dies hem viscut
un gran canvi polític al Govern
de l’Estat. Un canvi que ha
aportat esperança i il·lusió a
molts molinencs i molinenques.
Així ens ho heu fet saber. Moltes
gràcies a tots i a totes. Sens
dubte, el canvi de Govern a
l’Estat ha de permetre recuperar
el diàleg institucional, que mai
s’hauria d’haver deixat de banda.
El moment continua sent
extraordinari i les dificultats
enormes. Ara bé, els nous
Governs ofereixen més
possibilitats per cercar acords i
consensos en la nostra societat.
I és precisament en aquest nou
context quan es veu més erroni
i sense sentit el trencament
unilateral per part del PDCat
de l’anterior Govern municipal,
format pel mateix PDCat i el
PSC. Un Govern que el mateix
PDCat reconeixia i reconeix que
funcionava.
Aquest trencament ha provocat
una paràlisi important en alguns
reptes treballats a bastament,
com ara el Pla d’equipaments
o la mateixa aprovació dels
pressupostos del 2018, que no
es va produir fins al mes de
març. Uns pressupostos que
naixien tard i malament, però
que els socialistes, amb la
nostra experiència, vam voler
millorar amb un seguit de
propostes, tant d’inversió com
en el funcionament ordinari
de l’Ajuntament. La negativa
del Govern actual en aquestes
propostes va ser total.
La negativa es va repetir en la
decisió de la incorporació del
superàvit del 2017 a les noves
propostes socialistes, una
incorporació que trenca el
criteri de prudència aplicat
fins ara.
Es tracta d’una nova
contradicció d’un Govern que
practica el contrari del que deia
en la seva estrena.

Xavi Paz

6 mesos governant-nos
Fem balanç del primer terç
de nou govern. Apostem per
la participació recuperant
la Taula Local de l’Habitatge
i el Consell per a la Cohesió
Social i Territorial, aturats
des de fa 3 anys, i nous espais
com la Taula de l’Aigua, el
Reglament orgànic municipal,
una consulta sobre la conversió
en zona de vianants del Centre
Vila i obrir a debat públic les
ordenances i pressupostos abans
d’aprovar-los; revitalitzem
l’espai públic i la cultura al
carrer amb les Festes de la
Primavera i la cessió de l’antic
IES Lluís de Requesens a entitats
socials, culturals i esportives;
denunciem les violències
masclistes i LGTBIfòbiques,
preparem un pla integral contra
les agressions masclistes i un
pla local per les llibertats LGTBI;
hem encarregat un estudi per
triar el model de llar d’avis
més adient; presentem un nou
Punt d’Informació Laboral i
nous plans d’ocupació amb
sous dignes i durada d’un any;
preparem noves promocions
d’habitatge de lloguer públic i
habitatge cooperatiu en cessió
d’ús al c/ Molí i les Guardioles;
hem aprovat noves tarifes
de l’aigua, més barata per a
qui menys consumeix, més
cara per a alts consums, amb
bonificacions socials i amb
vista a recuperar el servei quan
acabe la concessió; hem fet de
Molins Energia una societat
100% municipal com a eina
per municipalitzar, seguim
estudiant el retorn a la gestió
directa de diversos serveis en el
proper any; vetllem pels drets
dels animals; eliminarem les
plaques solars de la nova plaça
1 d’Octubre i estudiem la seua
reutilització.
Pròximament vos convidarem
a fer balanç, preparar l’últim
any de legislatura i encarar les
eleccions municipals del 26 de
maig de 2019.

Asier Baiona

/ OPINIÓ

REGIDOR
NO ADSCRIT
La millor inversió: un bon
manteniment
Quan ERC va assumir la
responsabilitat de la Regidoria
d’Esports es va comprometre,
d’una banda, a trobar l’espai
adequat per a aquelles entitats
esportives que es troben en
una situació de transició o
de temporalitat i, de l’altra,
a dignificar els equipaments
esportius municipals per tal
d’oferir el màxim confort
possible per a la pràctica
esportiva.
Pel que fa al primer compromís,
després d’esperar més de 25
anys, finalment aquest estiu,
el Club Tenis Taula de Molins
de Rei tindrà una ubicació
definitiva al gimnàs de l’antic
IES Lluís de Requesens; el primer
trimestre del 2019, el Club
Gimnàs Molins de Rei acabarà el
seu llarg periple i s’instal·larà de
forma definitiva en el complex
esportiu Ricard Ginebreda, i
durant el 2019, el Club Atletisme
Molins de Rei també podrà
gaudir d’un emplaçament
estable a l’espai exterior de
l’antic IES Lluís de Requesens,
on disposaran d’un fossat de
llançament de pes, un fossat de
salt d’allargada, un tartan amb
una recta de 100 m de llargada i
un espai polivalent per prepararse físicament.
Pel que fa al segon compromís,
en aquests moments treballem
en un parell de projectes
de millora d’instal·lacions
esportives. La primera d’aquestes
intervencions és la reforma
integral de la pista antiga del
Poliesportiu Municipal, que
ens ampliarà la superfície de
pràctica esportiva i permetrà
poder entrenar en dos o tres
espais alhora, de manera que
molts esports de pista se’n
podran beneficiar. Amb aquesta
reforma també aconseguirem
que la pista estigui homologada
per poder competir oficialment
en algunes modalitats
esportives. La segona intervenció
es farà en el pavelló de La Sínia,
on busquem l’ampliació dels
espais d’entrenament per poder
acollir en el mateix moment
fins a tres zones diferents. A més
a més, estem treballant en la
possibilitat de poder instal·lar
una sèrie de grades retràctils per
tal de facilitar l’acomodament
dels espectadors
els dies de
competició.

Marc Rebulà

De posar i treure
Què li passa a Molins de Rei
amb les obres a la via pública?
Bàsicament, res. Res de bo, volem
dir. Així doncs, tornem al dia de
la marmota i ens fixem en què
ha passat al carrer Dr. Barraquer
amb la cruïlla del passeig del
Terraplè.
Resulta que fa ben poc ens van
informar que s’estava duent a
terme la reparació d’algunes
peces de paviment que s’havien
posat en la flamant proposta
de plataforma única en aquest
carrer, que per circumstàncies
diverses s’havien trencat. Ara
sembla que finalment s’ha decidit
retirar tot el paviment nou que
s’havia instal·lat atès que (oh,
sorpresa!) s’ha trencat al pas dels
cotxes i camionetes.
Veieu alguna semblança amb
el paviment de l’estació? Bingo!
Efectivament, el paviment era
pràcticament el mateix i també
hi passaven cotxes. I quina va
ser la solució al seu dia? Tornar
a asfaltar el carril dels cotxes. I
quina serà la solució ara? Tornar
a asfaltar el carril dels cotxes.
Ara bé, el problema no rau en el
tipus de material, que també. El
focus del problema és més aviat
conceptual: és difícil compaginar
un centre vila per a vianants i, a
la vegada, de trànsit rodat. Quan
des de certs grups municipals
volen acontentar a tothom, al
final no arriben a ningú i, a més,
fracassen a l’hora de garantir el
bé comú dels veïns i veïnes.
Per no parlar dels diners de totes
les persones llençats directament
a les escombraries. Però és igual.
Segons el Govern, ens en sobren.
Podem posar i treure el paviment
tantes vegades com vulguem.

Ana Aroca

Per una alternativa
a un govern contrarellotge

Manca d’agents, inseguretat
ciutadana

L’actual Govern de la vila
gaudeix d’una majoria força
àmplia, però això no significa
que els problemes reals de la
gent s’afrontin amb eficàcia i
agilitat, i la gestió interna del
Govern a l’Ajuntament està
empantanegada, amb massa
absències polítiques i mancada
d’intensitat i impuls organitzatiu.

Al maig, la plantilla de la Guàrdia
Urbana ha tornat a demanar al
Govern local que compleixi les
condicions laborals del seu conveni,
unes reclamacions que arrenquen
el 2011.

Són diverses les propostes i
mocions que des d’Iniciativa–MES
s’han portat a debat i aprovació,
proposicions que sovint han
arrencat força consens i fins i tot
unanimitats pel bé de la vila.
Però a hores d’ara ens
preguntem...
Si s’estan impulsant les polítiques
de lloguer i lloguer social en les
promocions públiques de les
Guardioles, per què són tan lentes
les accions d’emergència social?
Hem perdut una línia municipal
de pàrvuls de 2 anys. Ja s’ha
incomplert el termini indicat en
el pacte de govern per aprovar el
nou pla d’equipaments durant
el primer trimestre de 2018.
Fem carrils bici amb manca de
connexió i sense planificació. On
és el Pla Director de la Bicicleta
que indicava el Pla de Mobilitat?
I així un reguitzell de temes
pendents. Imputable a l’Alcaldia
també seria el retard de nou
mesos a encarregar la reparació
del sostre del dipòsit d’aigua
de Monturiol, i ara és farà a
corre-cuita i sense garanties de
contractació pública.
Governant només des de
l’emotivitat i l’enrunament de
l’unilateralisme, enmig de tanta
improvisació i curt “terminisme”,
el Govern sovint està immers en
fortes contradiccions entre el que
es deia i el que es defensava abans
i el que finalment s’acaba fent.
Nosaltres comencem a construir
una alternativa social, plural,
integradora, popular de base
àmplia i confluent.

Júlia Fernández Abós

Volen que es convoquin totes les
places vacants, ja que aquesta
manca d’agents provoca que
hagin de fer moltes hores extres.
Alhora, això també comporta
que l’Ajuntament denegui molts
permisos als policies, que es veuen
obligats a cobrir els serveis mínims
de cinc agents per torn.
La plantilla també denuncia que
abans de fer les hores extres no
saben què és el que cobraran,
perquè n’hi ha de festives, diürnes
o nocturnes, i de serveis especials.
Demanen cobrar els divendres i els
dissabtes nit com a hores festives
nocturnes i el plus de torn rotatiu.
A cap habitant de Molins de Rei se
li escapa que la manca de recursos
humans a la Guàrdia Urbana
és una realitat i que aquesta
precarietat laboral afecta del tot la
seguretat de la ciutadania. No és un
tema menor. Els agents han de fer
mans i mànigues per arribar a tots
els serveis que sorgeixen cada dia i
cada nit. Denuncien que fins i tot
hi ha franges horàries que no estan
cobertes per agents durant els torns
rotatius i volen que els ciutadans
sàpiguen que si es creessin places
noves, estarien més ben protegits.
Tot i la gran quantitat d’hores
extres que han de fer, els policies
encara tenen temps per a la
solidaritat. Recapten fons contra
el càncer infantil venent escuts
solidaris, sota la campanya
#pelsvalents. Els beneficis de
les vendes es destinaran a la
construcció del nou Pediatric
Cancer Center de l’Hospital de Sant
Joan de Déu d’Esplugues. L’acció
la lidera l’agent 092, que fa ús del
seu horari festiu. Per exemple, per a
la distribució i recaptació d’escuts
i diners, durant la diada de Sant
Jordi va estar sol tota la jornada per
després donar cobertura al torn de
nit; a més, fa xerrades als nostres
infants als centres educatius, etc.
L’escut #pelsvalents es pot comprar
en una trentena d’establiments de
la vila.

Francisco Garcia
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El Museu Municipal té un nou
espai a Ca n’Ametller: la sala
que hi ha al primer pis, on
s’exposen quadres del pintor
Miquel Carbonell i Selva i peces
de la col·lecció permanent.
S’hi accedeix des de la planta
baixa, on hi ha les exposicions
temporals i la mostra “Molins
de Rei, cruïlla de camins”.
En un futur, tot Ca n’Ametller
serà la seu del Museu. Els
màxims responsables de
l’associació fundadora
d’aquest equipament, Amics
del Museu, valoren el nou
espai.

Els Amics,

al Museu

Què suposa per al Museu tenir aquesta
nova sala a Ca n’Ametller?
Tenir una eina molt més actualitzada i
didàctica, perquè la funció que té el Museu
és difondre les peces que té guardades
i que es pugui fer una interpretació de
tot el que hi ha exposat, i ara, això es pot
fer en millors condicions. La nova seu es
pot considerar Museu; l’antiga, en canvi,
és un conjunt de col·leccions. Aquesta
sala nova està molt més a prop de ser un
museu, segons els criteris que estableix la
Generalitat. Encara, però, no ho és segons
els requisits que es marquen, però hi
estem molt més a prop. Els requisits són
més d’infraestructura que no de contingut,
com, per exemple, que hi hagi un taller
de restauració, una reserva d’obres amb
condicions, un ascensor que vagi directe a
la sala, etc.
Creieu que la gent de la vila coneix el
Museu? Penseu que amb la nova sala
s’acostarà a la població el fons del
Museu?
Hem de pensar que sí, ja que la sala és
més atractiva i està més cèntrica.Només
això ja és un punt a favor, a més de la sala
de la planta baixa, on hi continuarà havent
les exposicions temporals. Un objectiu
molt important és que el visitin les escoles,
fer-ne difusió a través del tríptic informatiu
i que els més joves el coneguin i en parlin
amb les seves famílies.
Quines expectatives teniu respecte que
el Museu pugui anar de forma definitiva
a Ca n’Ametller?
Calen dues coses molt importants: una,
que s’alliberin les dependències de
Ca n’Ametller i, per tant, que es trobi un
altre lloc per al personal que hi ha en
els serveis d’atenció a les persones, i, la
segona, que hi hagi diners per habilitar tot
l’edifici de Ca n’Ametller. Si hi ha voluntat
política, podria ser que amb pocs anys
poguéssim arribar a aconseguir-ho.

Quin paper tindrà la seu antiga al carrer
del Pintor Fortuny?
Ara, els Amics del Museu hem de posar
sobre la taula que toca dignificar el museu
del c. Pintor Fortuny: la instal·lació elèctrica,
col·locar bé les peces, pintar... Ara té
l’aspecte d’un lloc decadent. Així no es
pot obrir, no és visitable. No es pot ajornar
deixar-lo en aquestes condicions i hem
de fer pressió a l’Ajuntament perquè s’ha
d’arreglar. La intenció és mantenir les dues
seus i continuar obrint l’antiga el tercer
diumenge de cada mes, un cop s’hagi posat
en condicions, i les sales de Ca n’Ametller,
els dissabtes de 18.30 a 20.30 h i els
diumenges i festius d’11 a 14 h.

Quin paper ha de tenir el Museu a la vila?
La funció del Museu és pensar en els
que han de venir i guardar les col·leccions
per a ells, perquè coneguin i aprenguin
del passat. Aquesta didàctica ha de ser
atractiva per als joves. La missió dels
museus ha de ser transmetre uns valors,
uns coneixements, la història. A poc a poc
s’ha d’anar fent feina de difusió, visites
guiades, que el visitin les escoles...

