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i carrers més nets
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L’APUNT

Guia

Segons les darrere
s dades de l’Obser
vatori del
Consell Comarcal
del Baix Llobregat
, a la comarca,
el 87,8% dels alum
nes de 4t d’ESO es
graduen.
La mitjana de Cata
lunya és del 89%.
A Molins
de Rei, l’índex d’èx
it escolar s’enfila fin
s al 92,93%.

per escollir escola
Triar escola és una decisió complexa, en la qual cal alinear les nostres
necessitats i les dels nostres fills i filles amb l’oferta existent. Per aquest
motiu, i a les portes d’un nou període de preinscripció, et facilitem
8 orientacions que t’ajudaran a prendre la decisió.

01 Parla i escolta l’opinió
d’altres persones
Parla amb altres pares i mares que
tenen fills escolaritzats als centres
que t’interessen. Si coneixes mestres,
pregunta’ls què més valoren d’un
centre educatiu.

02 Deixa de banda
els teus prejudicis

Visita les escoles amb mentalitat oberta i
sense donar cap valor als tòpics o idees
preconcebudes. Interessa’t per conèixer
la seva capacitat real per atendre les
necessitats de cada infant.

03 Entra a les pàgines
web de les escoles
Allà trobaràs la informació sobre la filosofia
del centre i els projectes o activitats de
les quals n’estan més orgullosos. Anota
preguntes per quan vagis a les portes
obertes.

04 Ves a les jornades
de portes obertes
Visita’n tantes com puguis, encara que no
siguin les que t’atreguin més. Informa’t
sobre els projectes, l’estil d’aprenentatge,
l’equip docent i el nombre de places que
s’hi ofereixen.

05 Pensa en tota l’escolaritat

En la immensa majoria de casos s’escull
escola per molts anys. Tingues en compte
el que t’expliquin pensant en tota l’etapa
de preescolar i primària, no solament
en P3.

06 Compara la informació
amb els teus criteris

Pregunta’t quins aspectes consideres
importants i per què, i després prioritza’ls.
Fes un quadre comparatiu d’aquests criteris
amb el que has captat de cada escola
visitada.

07 Tingues en compte

la probabilitat d’escollir
Posa en una balança les teves
preferències i les possibilitats d’entrar
en els centres educatius que t’agraden.
És possible que vulguis plaça en un centre
amb més demanda que oferta.

08 Pren-te temps i confia
en el centre assignat

No t’atabalis. Pren-te temps per configurar
una opinió contrastada i anota les teves
opcions en el full de preinscripció per
ordre de prioritat. Confia en el centre
assignat.

* Aquesta guia és un resum del document 8 orientacions per triar escola, editat per la Fundació Jaume Bofill.
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Preinscripció

escolar
Informació
d’interès
Oferta educativa
a Molins de Rei
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Escoles d’educació infantil
i primària públiques

Centres d’educació secundària
obligatòria públics

EL PALAU
Rubió i Ors, 1
93 680 16 45
http://blocs.xtec.cat/alfonstretze

INSTITUT BERNAT EL FERRER
Nostra Senyora de Lourdes, 34
93 668 37 62
www.bernatelferrer.cat

L’ALZINA
Puigcerdà, 56
93 680 16 33
www.escolalalzina.com

INSTITUT LLUÍS DE REQUESENS
Felip Canalias, 19-23
93 680 24 38
http://lluisderequesens.net

JOSEP M. MADORELL
Menéndez Pelayo, 17
93 668 74 66
www.blocs.xtec.cat/madorell
ESTEL
Sant Joan, 23
93 668 40 54
www.estelmolins.com
PONT DE LA CADENA
Felip Canalias, 15
93 680 16 20
www.xtec.cat/centres/a8041660
CASTELL CIURÓ
Nostra Senyora de Lourdes, 36
93 668 35 29
www.xtec.cat/ceipcastellciuro
LA SÍNIA
Passeig del Terraplè, 94-96
93 668 68 55
www.xtec.cat/esc-lasiniamolins

COM VAS SELECCIONAR L’ESCOLA DELS TEUS FILLS O FILLES?

Escoles d’educació infantil,
primària i secundària
concertades
COL·LEGI VIROLAI
COL·LEGI MANYANET
MOLINS DE REI

CONSULTA
EL CALENDARI
DE PORTES
OBERTES A

CONSULTA EL CALENDARI
DE PORTES OBERTES A
www.molinsderei.cat/escola

www.molinsderei.cat/escola
enquesta / digues la teva

SARA FERNÁNDEZ
Perruquera

EFRAIN MONTERO
Estudiant

En el meu cas tenia clar que preferia
una escola pública i l’Escola el Palau
quedava molt a prop de la meva feina,
cosa que m’interessava. A més, en
tenia bones referències i no em va
costar decidir-ho.

Jo he vingut a viure fa poc temps a
Molins de Rei i aquesta és l’escola
que queda més propera al meu pis.
Després de demanar referències, vaig
veure que encaixava amb el que estava
buscant.

JOSEP MARIA PLANAS
Paleta

MONTSE GÓMEZ
Empleada de neteja

Quan havíem d’inscriure la nostra filla
gran a l’escola vam mirar les dues que
ens quedaven més a prop i de les quals
ens n’havien parlat bé. I la veritat és
que estem molt satisfets dels resultats.

Veig l’escola pública més natural, més
propera, més familiar. La meva filla
tenia problemes de parla i necessitava
un entorn amable. Després de visitarne moltes vaig optar pel Palau i no em
vaig equivocar.

LARA VAQUERA
Perruquera

AHMED DAOUIRI
Pintor

Jo volia que la meva filla anés a
l’escola pública perquè jo també hi
vaig estudiar. Vaig anar a algunes
sessions de portes obertes i vaig optar
per aquesta escola, tot i que no és la
que tinc més a prop de casa.

En el moment d’escollir escola només
contemplàvem l’opció del Palau. Sí que
en vam demanar referències a familiars
i eren molt bones. Ens agrada molt
l’ambient de professors i pares que hem
trobat.

ACTUALITAT /

648 100 127

alcaldia@molinsderei.cat

Joan Ramon Casals
Alcalde de Molins de Rei

Nou govern, nous projectes
D’ençà de la darrera publicació del Balcó de la Vila han passat fets importants a la vila. En l’aspecte polític de
l’Ajuntament, segurament, el més rellevant sigui la creació d’un nou Govern municipal format pel PDeCAT, CUP i
ERC. Sense cap mena de dubte, aquesta és una bona notícia per a Molins de Rei, perquè l’acord garanteix estabilitat
política, garanteix l’obra de govern i els projectes principals d’aquesta legislatura, i, alhora, també genera una nova
embranzida i nous projectes per al nostre municipi, a banda de noves formes de fer del Govern municipal que poden
aportar millors decisions.
A partir d’ara el Balcó de la Vila comptarà amb quatre pàgines més per poder explicar amb més detall els nombrosos
projectes que estem impulsant. Personalment, em fan una il·lusió especial tots aquells que milloren directament la
qualitat de vida de la gent, com és la substitució de cinc punts de contenidors per les anomenades illes emergents.
Aquest nou sistema de recollida de residus, tot i que provoca algun canvi dels nostres hàbits a l’hora de sortir a
llençar les escombraries, comportarà molts beneficis immediats: carrers més nets, recollida més silenciosa i menys
contaminant, menys pudors a l’estiu...
També em sembla molt destacable la instal·lació de quatre punts de càrrega per a vehicles elèctrics a la plaça de la
Llibertat. És una mesura que farà més atractiu per als molinencs i molinenques adquirir vehicles no contaminants,
atès que, de moment, l’energia els sortirà gratuïta i tindran un gran estalvi. Aquesta bona notícia per al medi ambient
ve acompanyada també de l’inici de les obres per fer un pas per a vianants i bicicletes que ben aviat creuarà el riu
Llobregat. Gràcies a les diferents actuacions que s’estan duent a terme, el riu és cada cop un lloc més atractiu per
a la pràctica de l’esport i per a l’oci familiar.
I no vull acabar sense fer una referència al tema principal d’aquest número: l’educació és el puntal del progrés de
la nostra societat. És fonamental posar el màxim de recursos disponibles per garantir un futur ple d’oportunitats. Per
això publiquem una guia que ajudarà els pares i les mares a escollir centre educatiu, i posem a l’abast les dades de
contacte de les escoles i instituts de la vila. La bona notícia és que, gràcies a la bona feina del professorat, i de tota
la comunitat educativa, el nivell educatiu de totes les nostres escoles és molt alt.
Joan Ramon Casals, alcalde
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www.molinsderei.cat
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/ AJUNTAMENT

NOVEMBRE / PRESENTAT EL NOU
PACTE DE GOVERN MUNICIPAL
L’1 de desembre, Molins de Rei va estrenar un nou govern
municipal format per 13 regidors i regidores de CDC-JFM (6),
CUP (4) i ERC (3). L’acord signat preveu impulsar fins a
setanta-dues mesures concretes en el que queda de mandat,
les quals s’afegeixen a les que ja estaven previstes en el Pla
d’Actuació Municipal vigent.

Marcel Marín / CDC

Asier Baiona / CUP

Les accions més destacades preveuen reduir l’estructura política
de l’Ajuntament, impulsar un procés de participació per decidir
sobre la conversió del centre de la vila en zona de vianants,
retirar les pèrgoles fotovoltaiques de la plaça del Molí, avançar
en la municipalització de serveis i la tarifació social, i reformar el
Parc Pont de la Cadena, entre d’altres.

Marc Rebulà / ERC

Anton Pedrola / CDC

Josep Raventós / CUP

Joan R. Casals / CDC
Laura Soto / CDC

Carme Madorell / CDC
Laura Munt / CUP

Ramon Sànchez / CDC

Eduard Suárez / ERC

Sílvia Guillén / ERC

Consulteu la relació de regidories a
https://www.molinsderei.cat/lajuntament/regidories
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Carles Ros / CUP

PLE DE GENER
La Biblioteca canviarà de nom

PLE DE DESEMBRE
Aprovat el segon Pla d’Igualtat
entre Dones i Homes
El Ple va aprovar el Pla Local d’Igualtat entre Dones i Homes
a Molins de Rei. Es tracta d’un document que fa una diagnosi
de les desigualtats de gènere detectades a la vila i proposa
un seguit d’accions a implantar des d’ara fins a l’any 2021. El
document inclou 6 eixos i 23 fitxes per abordar la desigualtat i la
violència masclista, entre d’altres. El Ple també va tirar endavant
dos nous reglaments: el del funcionament del Consell d’Infants i
el de l’ús de les instal·lacions de la Federació Obrera.

La Biblioteca de Molins de Rei es dirà El Molí un cop entri
en funcionament el nou edifici que l’acollirà. Amb aquesta
mesura, proposada per l’equip de govern, es podrà vincular el
patrimoni industrial molinenc i la memòria històrica obrera amb
aquest nou equipament. El Ple també va aprovar l’ordenança
reguladora de subvencions de l’Ajuntament, així com el Pla
Director de Cooperació al Desenvolupament, Pau i Drets
Humans.
Pel que fa a les mocions, es van aprovar les dues que es van
debatre: la que va presentar la Candidatura d’Unitat Popular
(CUP) per instar la Generalitat de Catalunya a fer front a la
situació d’emergència social i la moció conjunta presentada
pels grups municipals d’IxMdR-MES, Molins Camina i PSC-CP
amb la qual s’insta el govern de la Generalitat a resoldre els
compromisos adquirits per al cofinançament de les escoles
bressol de titularitat municipal de Molins de Rei.

ACTUALITAT /

Wifi gratuït al Centre Vila
L’Ajuntament i l’empresa molinenca de
telecomunicacions ADTEL han posat
en marxa un servei de wifi gratuït des
de la Plaça de la Creu fins a la Plaça de
Catalunya. El projecte rep el nom de Wifi
Molins de Rei Centre de Comerç i estarà
en fase de proves fins aquest estiu. Llavors
es decidirà si s’estableix en caràcter
definitiu i si es pot ampliar a altres zones
de la vila. El projecte ha tingut un cost
d’uns 45.700 euros, 40.000 euros dels
quals provenen d’una subvenció de la
Diputació de Barcelona.
Per connectar-se a la xarxa, els usuaris
han de registrar-se amb un correu
electrònic i contestar una petita enquesta
per conèixer el perfil de les persones
que compren a Molins de Rei i poder
fer un estudi del seu comportament.

Cada sessió està limitada a dues hores
i la velocitat de la xarxa permet navegar
per Internet, consultar el correu, enviar
missatges i utilitzar les xarxes socials. Per
contra, la connexió no permet descarregar
pel·lícules ni jugar en línia i disposa de
filtres per impedir l’accés a servidors P2P
d’intercanvi de fitxers o a pàgines de
contingut per a adults o inadequat.
La capacitat total de la xarxa permet
la connexió simultània de 300 usuaris
ampliables. De moment, s’han instal·lat
10 punts d’accés al carrer i, si els resultats
són positius, la xarxa s’ampliarà amb 3
punts més que permetin arribar al Passeig
del Terraplè i la Plaça de la Llibertat.
També es contempla la possibilitat
d’aplicar aquesta mateixa estructura a
altres barris de la vila.

Facilitats en el
pagament de l’IBI

En marxa la tercera fase
d’obres a la ZE Ricard
Ginebreda
El passat 11 de desembre es va posar en
marxa la tercera fase d’obres de la zona
esportiva Ricard Ginebreda que preveu
la construcció d’un espai d’escalada
indoor, una sala de gimnàstica totalment
equipada, un despatx per a les entitats i
vestuaris per als usuaris. Les obres també
contemplen l’enderrocament de l’edifici
existent i la urbanització de l’entorn. A
més, en el recinte exterior es disposarà
una zona d’aparcament. L’àmbit total
de l’actuació abastarà 987 m2. Està
previst que les obres tinguin una durada
aproximada d’un any i que, a partir del
2019, els usuaris ja puguin accedir a
aquestes noves instal·lacions esportives.

Amb la realització d’aquesta tercera fase
es culminarà la transformació d’aquesta
zona esportiva que va començar al
novembre de 2013.
El projecte de construcció té un cost
d’1.423.000 euros, dels quals un 36,8%
serà aportat per l’Ajuntament i la resta
per la Diputació de Barcelona (35,1%)
i per l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(28,1%). A aquest import caldrà afegirhi prop de 200.000 euros per finançar
l’equipament interior de la instal·lació. En
total s’hauran invertit prop de 5 milions
d’euros en un projecte que haurà facilitat
la pràctica esportiva del futbol, el judo,
l’halterofília, la gimnàstica i l’escalada.

Malgrat que el calendari fiscal per a l’any
2018 que ha publicat i difós l’Organisme
de Gestió Tributària preveu un únic
pagament per aquelles persones que
no tinguin domiciliat el rebut de l’IBI,
l’Ajuntament ha acordat amb la Diputació
de Barcelona la possibilitat de fraccionarlo en dos rebuts durant aquest any i el
que ve. Concretament es podrà pagar un
60% del rebut entre els mesos de maig
i juliol i el 40% restant entre els mesos de
setembre i novembre. Per fer-ho caldrà
acostar-se a l’oficina de l’ORGT de la vila,
al passeig del Terraplè, 38, baixos,
i sol·licitar-ho.
Les persones que vulguin pagar el tribut
en quatre vegades (als mesos de maig,
juliol, octubre i desembre) tenen l’opció
de domiciliar-lo a través d’internet al
web http://orgt.diba.cat/domiciliacions,
personalment a qualsevol oficina de l’ORGT
o mitjançant la seva entitat bancària.
D’aquesta manera s’evitarà estar pendent
de rebre l’avís de pagament. Aquest any,
a més, s’ha habilitat un sistema d’alertes
gratuït per als rebuts que es domiciliïn.
Amb aquesta mesura, l’Ajuntament amplia
les facilitats per realitzar el pagament de
l’IBI i ajuda a evitar els inconvenients
i possibles recàrrecs derivats dels
pagaments fora de termini.

/ CANDELERA

Només la pluja
pot amb la Fira
de la Candelera
La pluja i el fred del diumenge van avortar
el que apuntava que seria una de les
edicions més concorregudes de la Fira
de la Candelera. Ho demostren les dades
recollides entre visitants, expositors i
organització. Un bon exemple són les
vendes de tiquets de degustació de vins:

en total, enguany es van vendre 25.000
tiquets de vins. Si tenim en compte que el
diumenge al migdia és un dels moments
de més venda, es té el convenciment que
amb bon temps s’hauria superat el rècord
del 2017, amb 31.150 tiquets venuts.
I és que el mal temps va precipitar la
finalització de la Fira, que havia arrencat
amb una excel·lent acollida de les novetats
presentades enguany, que no eren poques.
El nou format de pregó, la reprogramació
dels concursos culinaris al cap de setmana
previ, la incorporació de tastets teatrals al
carrer, el sopar inaugural, la nova imatge
de la Fira de Vins o la reubicació de les
entitats i de la Fira Kids han estat elements

ben valorats per la gran majoria de
participants. Igual que la presentació
de l’embotit de coradella, del qual s’han
esgotat les existències des que es va posar
a la venda amb més de 2.000 unitats.
Els resultats provisionals de les enquestes
de satisfacció apunten que els visitants
puntuen aquesta edició amb un 9 (sobre
10), mentre que els expositors li atorguen
un 8,2. També s’han recollit dades molt
positives pel que fa a la difusió. Les visites
al web de la Fira (www.candelera.cat) han
augmentat en un 24% respecte al 2017,
mentre que l’APP ja està instal·lada en
2.733 telèfons.

Contra el malbaratament alimentari
La Candelera és un excel·lent aparador per a
la vila i per als expositors, però també és una
oportunitat immillorable per fer campanyes de
sensibilització. Enguany es va apostar per incidir
en el malbaratament alimentari, és a dir, en la
quantitat d’aliments que es llencen, tot i ser aptes
per al consum. Per això, es van organitzar diferents
activitats i es van generar diferents espais de
participació per tal que tots els col·lectius socials
poguessin contribuir a canviar aquesta situació.
La campanya va comptar amb tallers de cuina
d’aprofitament, activitats als centres educatius de
la vila, accions de sensibilització als restaurants i
enquestes als comerços d’alimentació per detectar
marges de millora. Gràcies a entitats locals de la
vila també es van celebrar espigolades populars,
és a dir, recollida de fruites i hortalisses que no són
prou bones per ser comercialitzades però que són
totalment aptes pel consum.
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Menys residus,
més recuperació

Tot el que has de saber sobre les

La ciutadania de Molins de Rei està especialment conscienciada
amb tot el que fa referència a la reducció i recuperació de residus
gràcies a la implementació del model Residu Mínim. Així ho
demostren les dades que cada any publica l’Agència de Residus
de Catalunya.

ILLES
EMERGENTS

Així, l’any 2016, la nostra vila generava 1,08 quilos de residus
per habitant i dia. La xifra està bastant per sota de la mitjana
registrada a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (que és d’1,21 kg)
i del total de Catalunya (1,36 kg). Això vol dir que la població sap
que el millor residu és el que no es genera.

Els veïns i les veïnes del Centre compten amb un nou sistema
de recollida de brossa, conegut amb el nom d’«illes emergents».
El nou sistema consisteix en l’habilitació de punts de contenidors
només durant algunes hores del dia, per tal de deixar la via
més endreçada, reduir els abocaments de mobles i trastos vells,
i eliminar sorolls i males olors.
Les illes emergents estan disponibles per ser utilitzades
cada dia de l’any entre les 19 h i les 24 h. Fora d’aquest
horari, el carrer queda lliure i la gent que vulgui llençar
la brossa haurà de fer-ho a la deixalleria o en altres punts
de contenidors fixos. El nou sistema de recollida ha permès
eliminar els contenidors soterrats.

TENS ILLES EMERGENTS A:
Carrer Rubió i Ors
(davant de l’escola El Palau)
Carrer Miquel Tort amb Carrer Rafel Casanova
Carrer Rafel Casanova
(antics contenidors soterrats del Mercat Municipal)
Plaça del Molí amb Carrer Pere Calders
(antics contenidors soterrats)
Carrer Anselm Clavé amb Carrer F. Samaranch
(antics contenidors soterrats)

A més, aquesta xifra ve acompanyada també d’un bon índex de
recuperació dels residus. El 47,5% de la brossa que llencem es
recupera. La xifra està 9 punts per sobre de la mitjana del país.

Per què no ten
contenidor grocim

Des de l’aplicac
ió, l’any 1998, de
la Llei
de gestió de resi
dus urbans, Mol
in
s de Rei
i alguns ajuntam
ents més han op
tat per
un model anom
enat “Residu M
ínim”. La
principal caract
erística d’aquest
model és
que no hi ha co
ntenidor groc pe
r
dipositar
els envasos, qu
e s’han de deixar
al
contenidor del re
buig o resta. Els
envasos
se separen per
reciclar-los a la
pl
an
ta de
triatge. Les dade
s acumulades en
el
s
darrers 20 anys
demostren que
aquest
model és:

més simple
més econòmic
més eficient

Molins de Rei compta amb
un servei de lloguer i de
neteja de la vaixella
i els gots reutilitzables de
l’Ajuntament per a festes
i àpats col·lectius organitzats
a la vila. Si en vols més
informació, contacta amb
la Deixalleria Municipal
(tel. 93 668 39 21).

Aquesta és una bona
fórmula per evitar de
generar residus.

Les illes inclouen les quatre fraccions de
recollida habitual a Molins de Rei: envasos
i resta, brossa orgànica, paper i cartró, i vidre.
Les persones que tinguin qualsevol dubte
sobre el funcionament de les illes emergents
poden adreçar-se a

Quilos d’envasos reciclats per habitant i any

l’Oficina d’Atenció Ciutadana
o al telèfon 93 680 33 40

Molins de Rei

40,74

Àrea Metropolitana

12,79

Catalunya

18,51

*Any 2016 (últimes dades
publicades per l’Agència de Residus)

VIDRE

SABIES QUE...

VIDRE

/ EL REPORTAGE

DIMARTS 20 DE FEBRER DE 2018 - 11.37 H
PLANTA DE TRIATGE DE RESIDUS INORGÀNICS DE MOLINS DE REI
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“En aquesta cinta
no hi ha d’arribar
brossa orgànica”

MEDI AMBIENT /

QUATRE PUNTS DE CÀRREGA
DE VEHICLES ELÈCTRICS
L’Ajuntament de Molins de Rei aposta
per la mobilitat sostenible amb la
instal·lació de 4 punts de càrrega per a
vehicles elèctrics, situats al carrer del
Molí amb la plaça de la Llibertat. Es
tracta de punts de càrrega que poden
utilitzar la gran majoria de vehicles
elèctrics de forma gratuïta amb una
targeta que es pot obtenir a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana.
La nova instal·lació permet fins a quatre
càrregues simultànies, tant de lentes
(8 h-10 h) com de semiràpides (2 h-3
h). A més, disposa d’una pantalla LCD

per visualitzar l’estat de la càrrega i els
consums d’energia i temps de càrrega.
El tipus de connector que es necessita
per fer ús de les estacions de recàrrega
és el Mennekes (tipus 2), subministrat
obligatòriament per tots els fabricants
de vehicles elèctrics des de l’any 2016.
Aquest projecte té un cost global de
28.000 euros. Els punts de recàrrega
ja són compatibles amb les targetes
d’usuaris que formen part de la xarxa,
com les que emeten els ajuntaments
de Barcelona, Reus, Girona, la xarxa de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, etc.

UN PAS PER CREUAR
EL LLOBREGAT PER A
VIANANTS I BICICLETES
El passat desembre van començar
les obres de construcció d’un gual
de formigó inundable de 4 metres
d’amplada i 30 metres de longitud sobre
la llera del riu Llobregat que permetrà,
per primera vegada, la connexió en
bicicleta i a peu de Molins de Rei i Sant
Feliu de Llobregat amb Sant Vicenç
dels Horts. Les obres es desenvolupen
tot just al costat del viaducte que creua
el riu entre aquestes tres poblacions.
També es comunicarà el gual i la

L’OPINIÓ DE L’EXPERT
Albert Artés

passarel·la amb els camins existents
del Parc Agrari del Llobregat, i es faran
tasques de regeneració de l’entorn
natural i plantació d’arbres i arbustos.
A partir de l’estiu, els usuaris ja podran
gaudir d’aquest nou pas entre els dos
marges del riu Llobregat. El projecte de
construcció té un cost de 745.364,03
euros. Cada Ajuntament implicat hi
aportarà un 23,33% i la resta serà
aportada per l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (30,01%).

Qui compraria un automòbil
que només aprofita el 30% de
l’energia que rep per funcionar,
que és sorollós i que expulsa
gasos nocius? Això és el que
hem estat fent durant més de
100 anys: cremant hidrocarburs
d’origen fòssil en motors de
combustió interna. Però la
tendència, com sabeu, està
canviant i sembla ser que l’any
2040, el 90% dels automòbils
seran elèctrics. Consumeixen
tres vegades menys d’energia
que els ineficients motors
tèrmics.
Molins de Rei ha fet un
primer pas en aquest sentit
per facilitar la mobilitat dels
vehicles elèctrics, que són molt
més eficients, silenciosos, no
embruten l’aire que respirem i
actualment ofereixen autonomies
reals d’uns 300 km. En un
futur proper seran robòtics:
ens portaran a destí sense
tocar el volant ni cap pedal;
per tant, seran més segurs per
als ocupants del cotxe i per als
vianants.
Fa cinc anys que em moc
per feina en moto elèctrica,
una Vectrix, que té 100 km
d’autonomia si fas un recorregut
mixt i uns 150 km per ciutat.
Durant aquests anys he fet uns
100.000 km que m’han costat
uns 1.000 euros d’electricitat.
L’any 2014, amb motiu del
Tricentenari, vaig fer la Ruta
Elèctrica per la Llibertat: 1.714
km de Cardona a Utrecht i 2.014
km de tornada entre la ciutat
holandesa i Arenys de Munt.

/ ESPAI PÚBLIC

L’entorn de la Font dels Casats i la plaça dels
Pins està millorant el seu aspecte i la seva
accessibilitat gràcies a les obres d’adequació
d’aquest punt del barri de Bonavista-El Mas.
Aquesta actuació municipal, que compta
amb un pressupost de 42.000 euros, té
com a objectiu millorar la qualitat general
de l’entorn de la Font dels Casats i la plaça
dels Pins, fer-lo accessible a persones amb
mobilitat reduïda i reforçar-ne de forma
notòria la il·luminació.

LA FONT DELS CASATS,
MÉS ACCESSIBLE

En concret, s’hi instal·len set fanals i dues
columnes amb tres focus de tecnologia LED.
També s’anivella el camí, es crea un canal de
recollida d’aigües i es posen nous embornals.
A més, es fa un nou tram de vorera i una
nova barana entre la plaça dels Pins i les
escales de la Font dels Casats. Finalment,
s’instal·la mobiliari urbà nou i s’enjardina tot
l’entorn.
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MILLORES A L’ENTORN DEL
CARRER VERGE DEL PILAR
Uns mesos després de l’enderroc de
l’edifici annex a la Casa de les Aigües,
s’ha continuat millorant aquest entorn.
Concretament, s’ha ampliat la vorera més
propera al riu per facilitar-hi l’accessibilitat
dels vianants i, al mateix temps, s’han
ampliat una mica els carrils de circulació
per facilitar els girs dels vehicles que

entren o surten de l’avinguda de València.
També s’han fet millores en dos passos
de vianants per facilitar-ne l’ús a persones
amb mobilitat reduïda i guanyar visibilitat i
seguretat, s’ha incrementat la il·luminació
de la zona i s’han fet tasques de neteja i
endreç de l’entorn.

Aquesta acció, que ha suposat una
inversió de 26.000 euros, s’ha impulsat
gràcies als pressupostos participatius
SOM BARRIS 2017, i va ser proposada i
escollida pels veïns i veïnes del barri del
Canal.

SOLIDARITAT /

RECAPTACIONS SOLIDÀRIES
En els darrers mesos, la gent de Molins de Rei ha tornat a demostrar
el seu compromís i generositat participant i fent donatius en diverses
activitats de caràcter benèfic. Així, per exemple, durant l’onzena edició
de la festa infantil Posa’t la Gorra es va assolir el rècord de recaptació
amb més de 37.000 euros. L’Associació de Suport als Infants de
Molins de Rei donarà la recaptació íntegra a l’AFANOC per finançar
la remodelació de La Casa dels Xuklis, una casa d’acollida totalment
gratuïta per a famílies amb nens amb càncer d’arreu del món que han
de traslladar-se a Barcelona per tractar els seus fills.
D’altra banda, les diferents activitats organitzades per recaptar fons per
a la Marató de TV3 van aconseguir una xifra superior als 2.000 euros.
I aquí cal sumar-hi els 1.700 euros de les entrades del Concert Solidari
“Tres Voltes Rebels”, que combinava poesia i música de la mà d’Estel
Solé, Martina Tresserra i Mercè Martínez.

20 anys

ACOSU COMPTARÀ AMB
DUES LLARS PER A 24 USUARIS
L’Ajuntament ha signat un conveni amb l’entitat ACOSU segons el qual li cedeix dues sales de
l’espai sociosanitari Josep Maria Salas i Peiró per a la continuïtat del seu projecte d’habitatge.
ACOSU destinarà les dues sales cedides a la creació d’habitatges, que substituiran dos dels tres
habitatges compartits actuals, que ja no compleixen la normativa vigent. En els nous habitatges,
que estaran disponibles d’aquí a uns mesos, hi viuran vint-i-quatre persones i estaran totalment
equipats per oferir una llar adaptada a les necessitats de qui els ocupin. La resta d’espais de
l’equipament aniran destinats a la Creu Roja i a l’Associació de Familiars de Persones amb
Alzheimer (AFA).
En un altre ordre de coses, la Fundació Ana Ribot va guanyar el premi Memorial Josep Maria
Salas i Peiró. El projecte guanyador era “Tècniques no farmacològiques aplicades a malalts
d’Alzheimer”, un projecte social a favor de les persones que pateixen aquesta malaltia. El
Memorial Josep Maria Salas i Peiró és un premi impulsat per la família Salas Prat, la Creu Roja
Baix Llobregat Centre i l’Ajuntament de Molins de Rei. El seu objectiu és reconèixer aquells
projectes humanitaris i socials, de caràcter sociosanitari i en defensa dels més dèbils, que es
duguin a terme a Molins de Rei o a la comarca del Baix Llobregat.

de Molins de R
ei
Solidària

MISSIÓ DE
COOPERACIÓ
A GÀMBIA
Una delegació integrada per
representants de diversos
ajuntaments va viatjar a Tujereng
(Gàmbia) per visitar diversos
projectes que s’estan finançant
amb el suport tècnic del Fons
Català de Cooperació. Un dels
projectes visitats va ser el de
Fandema-Solidança, entitat
membre del Consell de Molins
de Rei Solidària, que des de l’any
2010 promou l’apoderament de
les dones mitjançant la formació
i emprenedoria a Tujereng.
Fandema-Solidança és un
projecte que neix de la demanda
social d’associacions de dones
de Molins de Rei. En concret,
l’Ajuntament de Molins de
Rei, a través de la línia de la
convocatòria de subvencions,
ha finançat el projecte de
Fandema-Solidança amb una
quantitat de 8.043 euros,
gràcies al qual els beneficis
de les activitats econòmiques
de l’entitat reverteixen en el
manteniment i funcionament del
centre, alhora que genera llocs
de treball i millora la qualitat de
vida de les dones beneficiàries.

/ AGENDA

No t’ho perdis!
FESTA PER L’ESCOLA PÚBLICA

11

MARÇ
diumenge

L’Assemblea Groga de Molins de Rei organitza una festa per
reivindicar l’escola pública coincidint amb les jornades de
portes obertes del centres escolars. Cada AMPA organitzarà
tallers d’animació infantil i altres entitats de la vila participaran
amb demostracions i activitats.
Lloc: Plaça del Palau
Horari: 11.00 hores

LLIURAMENT DE PREMIS
DEL CERTAMEN MERCÈ RODOREDA

16

MARÇ
divendres

El concurs de narrativa literària Mercè Rodoreda arriba a la
23a edició. La sala La Gòtica acull l’acte de lliurament de
premis d’aquest concurs bianual, adreçat a dones escriptores,
que organitza l’Ajuntament. En aquesta edició s’hi han
presentat 99 obres, enfront de les 73 de l’edició anterior.
Lloc: La Gòtica
Horari: 20.00 hores

GESTIÓ DE L’AIGUA

21

MARÇ
dimecres

Xerrada informativa “Les taules municipals de l’aigua i el seu
paper per democratitzar-ne la gestió”. I l’endemà, coincidint
amb la celebració del Dia Mundial de l’Aigua, s’organitzaran
actes en favor de la reducció de consum i per sensibilitzar
sobre la sequera i els efectes del canvi climàtic.
Lloc: Federació Obrera
Horari: 19.30 hores

PREMIS RÀDIO MOLINS DE REI

20 ABRIL
divendres

Tornen els premis de la Ràdio, una jornada ineludible per
passar una bona estona i descobrir aquelles persones i
organitzacions que en el darrer any han pres iniciatives
rellevants. Abans d’assistir a la gala, recorda que pots votar
pel Premi Trajectòria 2018.
Lloc: Joventut Catòlica - La Peni
Horari: 20.30 hores

SANT JORDI / FIRA DEL LLIBRE EN CATALÀ

23 ABRIL
dilluns

Els carrers del centre de la vila tornen a ser l’epicentre de la Diada
de Sant Jordi. Les parades de llibres i roses es multipliquen en
una jornada única plena de color i de cultura. A més, a Molins de
Rei també es pot gaudir de la Fira del Llibre en Català.
Lloc: Centre Vila
Horari: Tot el dia

* Et recomanem que poc abans d’assistir a les activitats en comprovis la informació a
www.molinsderei.cat/actualitat/agenda.
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OPINIÓ /

Al mal temps, bona Fira
La 167a Fira de la Candelera ja
és història, però, una vegada
més, ens deixa una enorme i
extraordinària experiència per
poder continuar millorant-ne les
futures edicions.
El botí d’aquest any és realment
gran. Bàsicament perquè ha
estat una de les fires amb més
novetats i canvis dels darrers
anys. Hem canviat el calendari
per esponjar més les activitats i
poder donar més protagonisme al
sector gastronòmic. Hem apostat
per un format de pregó més
proper a l’espectacle i la diversió,
sense perdre’n l’essència. Hem
potenciat la Fira de Vins, amb
una nova imatge. Hem repensat
l’espai destinat a les entitats i
la Fira Kids. Hem modificat el
programa incorporant-hi nous
al·licients, com el sopar inaugural
o els tastets musicals i teatrals. I
fins i tot hem creat un producte
autòcton, original i únic com és
l’embotit de coradella.

Tribuna Política

El resultat de tot plegat ha
estat una fira més coherent
amb si mateixa, amb capacitat
per posar l’accent en aquells
aspectes que enriqueixen
l’experiència dels visitants i, per
extensió, repercuteixen molt
favorablement en els expositors i
en tota la vila. I ho hem fet d’una
manera atractiva i decidida.
De fet, i més enllà de la baixada
d’assistència del diumenge per
culpa del mal temps, la bona
noticia és que la Fira es mou. La
Candelera no és una activitat
empesa només per la inèrcia
de 167 anys d’història. La Fira
té un rumb clar i una capacitat
d’adaptació als nous temps
que, combinada amb una bona
organització i la il·lusió dels
participants, garanteix molts anys
d’èxits, independentment de les
condicions climatològiques.

TOT IGUAL O TOT DIFERENT,
SEGONS COM ES MIRI
Endinsats al mes de febrer,
carregats d’activitat cultural i
sense pressupost municipal. Així
estem quan escric aquestes línies.
A hores d’ara, l’Ajuntament de
Molins de Rei funciona amb el
pressupost prorrogat del 2017,
circumstància que no s’havia
produït mentre els socialistes
érem al Govern municipal des
del 2011. És una realitat que
només es pot imputar a l’actual
Govern municipal i la seva manca
de diligència.
Hem passat d’un Govern
municipal estable i complidor a
un Govern municipal que ajorna
les seves responsabilitats, cosa
que afecta tots els treballadors
municipals.
Què és el que continua a Molins
de Rei? Doncs, els projectes
de mandat que ja estaven
engegats: la futura Biblioteca
Municipal, la reforma del Ricard
Ginebreda, l’aplicació de les
illes emergents al Centre Vila i
l’aprovació dels plans, com el Pla
d’igualtat o el Pla de cooperació
al desenvolupament. Aquesta
continuïtat és positiva i per
ella treballem els regidors i les
regidores socialistes.
La part important del projecte
de mandat es manté. Per tant, és
lògic que l’actual Govern busqui
diferenciar-se de l’anterior i
justifiqui el trencament de govern
amb els socialistes (perquè a hores
d’ara ja s’ha vist que el factor
nacional no tenia res a veure amb
la nostra expulsió).
Així, han posat molt d’èmfasi en
aspectes com la rebaixa del cost
de l’estructura política del Govern
o en el canvi dels Tres Tombs. I
quin és el inconvenient? Doncs,
que aquestes mesures anunciades
amb tots els altaveus, a hores
d’ara no són certes o passen per la
imposició.
Actualment, el cost econòmic de
l’estructura política és més alt
i el recorregut dels Tres Tombs
s’imposa sense consens amb
l’Associació dels Tres Tombs i
sense el pertinent debat públic.
Potser és que hi ha regidors que
estan descobrint que no és el
mateix intervenir a la sala de
plens que governar.

Ramon Sànchez

Xavi Paz

Un pas endavant per
responsabilitat i una
oportunitat
El passat novembre es va trencar
el pacte sociovergent per les
posicions antidemocràtiques
que el PSOE-PSC va prendre
quan va donar suport a la
repressió policial a Catalunya,
a la dissolució del Parlament
i a l’encausament i detenció
de líders polítics. El govern en
minoria ens va oferir a la resta
de forces de l’oposició negociar
un pacte de concentració, sense
el qual es deixava Molins en una
situació d’ingovernabilitat, fins
a final de legislatura, del qual
ni IxMdR-Més (1) ni MC (1) van
voler prendre partit.
La CUP (4 regidores) no
podíem obviar la crida com
a primer partit a l’oposició.
Vam plantejar un pacte en clau
local en base al nostre programa
electoral. Amb només un any
fins a les eleccions, ho hem fet
per responsabilitat, sabent que
només en un any no es poden
implementar gran part de les
nostres propostes.
Des del pacte, hem assumit
regidories amb què volem posar
a prova, durant aquest any,
polítiques rupturistes. Estem
engegant una auditoria de
tots els serveis anteriorment
privatitzats per valorar-ne la
municipalització. Farem de
Molins Energia una empresa
100% pública. Estem estudiant
fer pisos 100% de lloguer
social a les Guardioles. Als
pressupostos que presentarem
properament, augmentem
recursos en habitatge i la
dotació a les polítiques
Feministes i per l’alliberament
LGTBI+. També hem apostat
pels drets dels animals, i hem
eliminat l’activitat dels ponis de
la Fira i les pujades més fortes
dels 3 Tombs.
Després de tancar el nom de
la futura Biblioteca com a
“El Molí”, estem dissenyant el
procés participatiu per decidir
sobre les plantes 0, 1 i l’edifici “C”
d’El Molí, l’antiga Pau Vila o la
Carpa Mariona. Estem estudiant
obrir Aules d’Estudi tot el dia
tot l’any, i hem apostat perquè
aquest Balcó de la Vila sigui una
eina d’utilitat ciutadana i no
un espai de propaganda del
govern municipal.

Carles Ros

/ OPINIÓ

REGIDOR
NO ADSCRIT
Som aquí per donar-ho tot

Esperant els pressupostos

Un any i sis mesos de govern
per endavant. Està clar que és
insuficient per desenvolupar
tot allò que nosaltres voldríem,
però hi ha prou marge per
començar a implementar
noves maneres de fer. I aquest
és precisament el nostre gran
repte.

Mentre tot Catalunya està
pendent de l’últim capítol
de dos governs dolents que
han fracassat (DUI i 155), que
impedeixen el desenvolupament
d’una nova agència ciutadana,
a Molins de Rei encara estem
esperant els pressupostos
municipals per a l’any 2018,
uns pressupostos que haurien
d’haver estat aprovats el mes de
novembre passat.

Tenim per endavant grans
actuacions ja engegades, que
estaven incloses en l’anterior
Pla d’acció municipal i
que haurem de garantir.
És el cas, per exemple, de
la nova Biblioteca, el nou
Museu i la tercera fase de
la Zona Esportiva Ricard
Ginebreda. A tots aquests
projectes caldrà sumar-hi
nous reptes, molts dels quals
relacionats amb la presa de
decisions col·lectiva. En aquest
sentit, ens comprometem
a reprendre i reformular el
Consell de Seguiment de la
Crisi Econòmica (aturat des
del desembre de 2015) i fer-lo
evolucionar cap a un nou
espai (Consell per a la Cohesió
Social i Territorial) encara més
participatiu i transversal que
assentarà les bases d’un pla
de xoc social; a convocar una
consulta popular per decidir
entre tots i totes si apostem
per un Centre Vila pensat
per als vehicles o bé per a
les persones; i a millorar els
pressupostos participatius
per barris, amb actuacions
de més impacte en el territori
i amb la voluntat de fer-los
evolucionar cap a autèntics
plans de barri que deixin
empremta no solament
urbanística, sinó també social.
En esports, la nostra prioritat
serà el manteniment integral
de tots els equipaments
esportius i garantir un
augment considerable d’hores
d’entrenament i de pràctica
esportiva. En educació,
treballarem per augmentar
el suport a les AMPA de les
nostres escoles, per elaborar
un pla d’absentisme escolar
i per seguir estenent els
camins escolars arreu de la
vila. El mandat és curt, però
el compromís d’ERC és ferm.
Seguim!

Silvia Guillén

A Molins de Rei encara no tenim
enllestit l’instrument polític
més important, juntament amb
les ordenances fiscals, de cada
exercici, i això significa que ara
per ara no existeix una línia
política clara del nou tripartit al
Govern ni unes perspectives de
personal, càrrecs de confiança,
inversions o serveis municipals
nítides amb vista a l’any actual.
I sembla que, com a mínim,
fins a l’abril no els tindrem
definitivament aprovats.
Si a això li sumen el baix nivell
polític i de transcendència
general dels darrers plens
municipals, sembla que ens
trobem en un moment de clara
paràlisi de l’acció de govern
després que l’alcalde va decidir
trencar l’anterior pacte de
govern sociovergent per donar
un to més patriòtic i republicà al
nou Govern municipal de la mà
de la CUP i ERC.
Esperem que amb l’arribada
del nou any i l’apropament
de la primavera reneixi
l’acció municipal del Govern
i les iniciatives de veritable
transcendència política per a la
vila, i que aquest any i mig que
resta per a les properes eleccions
municipals serveixi per a alguna
cosa més que per traslladar
a l’àmbit municipal tota la
retòrica política parlamentària,
mentre tot canvia perquè tot
continuï igual.

Els molinencs i les
molinenques no han d’assumir
despeses de la Generalitat
Els molinencs i les molinenques
durant els últims anys hem
assumit directament, mitjançant
els pressupostos municipals,
una despesa que li pertocava
a la Generalitat. Per desídia o
partidisme del govern municipal
hem disposat d’ 1.118.000 euros
menys dels que ens pertoquen.
Al mes de març de 2017 el
Grup Municipal d’Iniciativa
per Molins de Rei va demanar a
l’Alcalde requerir a la Generalitat
el pagament de les quantitats
que ens devien des del 2011 pel
sosteniment de les Llars d’Infants
municipals. Vista la inactivitat
del govern Casals, més preocupat
per una política parlamentària
allunyada de la realitat, i
constatant que altres ajuntaments
rebien sentències favorables al
retorn d’aquests diners, en el Ple
de gener de 2018 vam presentar
una altra moció instant el govern
municipal a iniciar els tràmits
necessaris per recuperar aquests
recursos.
Curiosament i a mesura que
s’han reduït els diners dedicats
a la Sanitat i l’Educació, han
augmentat els recursos destinats a
pagar el deute, com a conseqüència
de la reforma de la Constitució
Espanyola (2011) i lleis votades a
favor per PP-PSOE i CiU al Congrés
i al Parlament de Catalunya. La
Generalitat, presidida per Mas
i Puigdemont, ha prioritzat el
pagament del deute per davant
d’altres despeses socials.
Al 2010 el govern Mas va marcar
el camí de les retallades de
les subvencions a les escoles
bressol, fins que les va suprimir.
Sense escrúpols, els recursos
pressupostats pel 2012 els van
destinar a les escoles privades
concertades. Ja fa 6 anys que
la Generalitat convergent ha
abandonat la seva obligació amb
l’educació pública dels infants de
0 a 3 anys.

“Can pixa”
Primer de tot, dono les gràcies
als meus companys de Ple pel
suport que he rebut d’ells i
elles durant els darrers mesos,
perquè n’he estat absent
d’octubre a desembre de 2017.
Han estat motius familiars
de força major els que m’han
impedit ser-hi. Ara, després de
superar aquestes importants
dificultats, torno amb més
força que mai per treballar pel
municipi.
Sóc de la vila des que vaig
néixer i mai he vist un poble tan
brut: ple de pintades, pixades i
excrements de gossos, amb els
carrers i els parcs descuidats...
Els treballadors de la neteja
fan una gran feina i no els
podem retreure res de res en
aquest tema, perquè hi són
nit i dia, plogui o faci sol. El
que sí que cal és fer complir
les Ordenances Municipals,
que serveixen per penalitzar
aquella minoria de persones
que són incíviques i que no
respecten l’espai públic. El seu
comportament fa que tota la
ciutadania pagui més impostos
perquè l’Ajuntament destini
més diners per mantenir l’espai
públic.
Tot això m’agradaria que
canviés i, per aquest motiu,
treballaré perquè les autoritats
de la vila facin complir les
Ordenances Municipals.
Treballaré perquè aquest poble
és on vivim cada dia i l’hem de
poder gaudir amb les nostres
famílies. Treballaré perquè
Molins de Rei deixi de
ser “can pixa”.

El grup d’Iniciativa lluitem
contra aquesta posició ideològica
neoliberal, basada en mantenir
privilegis contra el bé comú.
Prioritzem la nostra acció en
aconseguir el màxim dels recursos
econòmics que ens pertoquin
d’altres administracions per tal
de posar-los a disposició
de l’Ajuntament i per distribuir-los
amb criteris
socials.

Ana Aroca

Júlia Fernández Abós

Francisco Garcia
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Lluís Fisas i Ollé
PAGÈS

”Els pagesos de
la comarca han
de marxar, perquè
no tenen accés
a la terra”

Té 38 anys i és la quarta
generació de la família que
es dedica a explotar la finca
que tenen de 3.5 hectàrees
al Parc Agrari. A Can Fisas
es conreen diferents tipus
d’hortalisses i fruita, tot
ecològic des de fa 12 anys.
També cultiven varietats
autòctones, algunes que
recupera ell mateix i d’altres
que adquireix a altres pagesos.
Venen els seus productes a la
parada que tenen al Mercat
de la Concepció de Barcelona.
Reclama més protecció per
part de l’Ajuntament, reivindica
el passat i el present agrícola
de la vila com a patrimoni,
i demana més suport.
Com decideixes fer-te pagès? Quin pes hi
va tenir el teu avi, Lluís Fisas i Moreno?
Des de petit que he viscut el camp:
llavors, ja l’ajudava i m’hi he criat.
Vaig estudiar, però no era el que més
m’agradava i vaig començar a treballar
al camp i al mercat, i quan va morir

l’avi, em vaig trobar amb tot el projecte
al davant. El meu avi em va ensenyar
a estimar la terra i l’esforç que hi
ha a cuidar-la i a fer créixer els seus
productes.
Quan el teu avi va morir hi va haver
una inflexió?
Va ser llavors quan vaig decidir fer el
canvi a producció ecològica. Treballem
conjuntament la meva mare i jo: ella
s’està al Mercat de la Concepció i jo hi
vaig tres dies; la resta de temps treballo
al camp. Tot el que produïm ens ho
venem nosaltres, no tenim intermediaris.
En el vostre cas, no tenir intermediaris
és un element important per a la vostra
continuïtat, oi?
La sort és que tenim la venda directa i ja
planifiquem la finca mirant la botiga, és
a dir, cultivem el que creiem que podem
arribar a vendre. Cada dia innovem
amb productes nous, amb varietats
recuperades. A la botiga tenim una
diversificació de productes que fa goig.
També fem xarxa amb altres pagesos
de la comarca i de fora, com cítrics de
les Terres de l’Ebre i pomes de Lleida,
i pactem uns preus de venda entre
nosaltres que siguin justos.

Hi ha pocs pagesos joves. Per què?
No hi ha renovació, la pagesia s’està
acabant. Amb tota la pressió urbanística
que hi ha... A més, tots els pagesos joves
han de marxar de la comarca, perquè no
tenen accés a la terra, han de sortir fora.
Començar de zero aquí és molt difícil.
I és una feina que s’ha de revaloritzar,
perquè el Parc Agrari és un dels pulmons
verds de la zona i el rebost de Barcelona,
l’agricultura periurbana que permet tenir
productes frescos als mercats collits el
dia abans.
Teniu demandes per reclamar més
vigilància i també voldríeu tenir més
suport de l’Administració...
Sí. Ens trenquen les tanques, hi ha
gent que intenta entrar a les finques.
No ni ha gaire protecció. Som pocs els
pagesos que quedem i no sentim que
tenim el suport de l’Administració. No
demano ajuda econòmica, però sí parlarne més i explicar que hi ha pagesos
que es dediquen a fer els productes
que mengem. Caldria més suport de
l’Ajuntament, ens sentim una mica
abandonats. Es podrien promocionar els
joves que es volen incorporar i ajudar-los:
si hi ha camps abandonats, es podrien
posar a disposició d’aquests joves que
volen començar.

