AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI
Sessió de constitució del Consell Social i
Territorial

INFORME DE RESULTATS
9 DE MAIG DE 2018

1. Objectius
Els principals objectius de la sessió de constitució eren:
- Presentació dels objectius i funcionament del Consell.
- Coneixement dels integrants del Consell entre ells.
- Començar a reflexionar sobre el concepte de Cohesió Social i les
necessitats del municipi.

2. Estructura de la sessió
La sessió es va estructurar de la següent manera:
- Benvinguda política a càrrec de l’Alcalde, Sr. Joan Ramon Casals i
Mata, i del a regidora de Participació i presidenta de l’Àrea de
Serveis a les Persones, Sra. Sílvia Guillén.
- Torn de presentació. Es va demanar a tots els assistents que es
presentin indicant el nom i a quina entitat representaven.
- Explicació tècnica del recorregut, objectius i funcionament
Consell, a càrrec del tècnic municipal, Sr. Ramon Mora Rosich.
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- Dinàmica participativa a càrrec de Quòrum Consultors.

3. Assistents
Hi van participar representants de 62 entitats, incloent-hi departaments
i grups polítics de l’Ajuntament de Molins de Rei:
ENTITATS PARTICIPANTS
Comunitat Islàmica de Molins de Rei
AMdR - Grup municipal del PSC
Col·lectiu de Dones de Molins de Rei Les Heures
Associació de paraguaians/es de Molins de Rei
AAVV
Comissió de seguiment del Pla Local de Joventut
AMdR - Departament d'Ocupació
CAP
AMdR - Grup municipal Molins Camina
Centre Mèdic Molins
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AMdR - Presidència de l'Àrea de Desenvolupament i
Promoció Estratègica Local
AMdR - Grup municipal de la CUP
AMdR - Regidoria d'Habitatge i Treball
Associació d'empresaris Riera del Molí
Cambra de Comerç
AMdR - Grup municipal del PDCAT
AMdR - Regidoria de Serveis Socials
AMdR - Regidoria de Turisme i Consum
CGT
Consell de Salut
AMdR - Grup municipal d'ERC
AMdR - Departament d'Empresa i Emprenedoria
AMdR - Departament de Serveis Socials i Gent Gran
AMdR - Departament d'Igualtat
AMdR - Direcció Àrea d'Alcaldia
AMdR - Alcalde
Ofideuta SIDH Servei Intermediació Deutes Hipotecaris
Fundació ONCE
Fundació Agraria
Unió de Pagesos
Càritas (Sant Feliu)
PARM (Plataforma Afectats Residència Molins)
AMdR - Regidora de Feminismes i Allibreament LGTBI i de
Gent Gran
AMdR - WEB Municipal
Associació d'empresaris El Pla
Casals d'Avis / Consell Gent Gran
Casals d'Avis / Consell Gent Gran
AMdR - Regidor de Comerç i Mercats
AMdR - Grup municipal d'ERC
Càritas Molins
AMdR - Departament de Sanitat
Federació ECOM
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Enredat
Enredat
AMdR - Secretaria Tècnica del Consell CSTMR
PIMEC
Associació de Venedors del Mercat Municipal
AMdR - Departament d'Infància i Joventut
AMdR - Departament de Projectes
CAP
Creu Roja
CCOO
AMdR - Grup municipal d'ERC
AMdR - Presidència de l'Àrea de Serveis a les Persones
AMdR - Regidoria de Participació Ciutadana
Consell Escolar Municipal
FAPAC
Fòrum (Taula d'Educació)
AMdR - Oficina d'Habitatge
AMdR - Grup municipal del PSC
Consell Comarcal del Baix Llobregat
Quòrum Consultors

Es van disculpar:
ENTITATS
AMdR - Regidor de Joventut
Unió de Polígons Industrials de Catalunya
AMdR - Llar d'Avis Josep Mestre
Patronat Local de l'Habitatge
AMdR - Regidora de Nova Ciutadania i Moviments Veinals
AMdR - Direcció Àrea de Desenvolupament i Promoció
Estratègica Local
Centre de Dia Espai Petit Rosinyol
AMdR - Departament d'Educació
AMdR - Fira, Comerç, Consum i Turisme
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AMdR - Direcció Àrea Serveis a les Persones
Col·lectiu Violeta
UGT

4. La dinàmica participativa
Per tal de complir amb els objectius
desenvolupar de la següent manera:
-

esmentats

la

dinàmica

es

va

Es van separar els assistents en petits grups on es van plantejar
les següents preguntes:
A)Qui sóc i què faig laboralment?
B)Quina vinculació tinc amb el municpi?
C)Què puc aportar en aquest Consell?
D)Quines són les expectatives que tinc en aquest Consell?
E)Per mi la cohesió social és...

- Organització dins de cada grup de treball:
*Cada grup de treball va designar un apuntador, un portaveu i un
mediador. L’apuntador es va encarregar de recollir les respostes de
la resta d’integrants del grup, el portaveu era l’encarregat
d’explicar-ho a la resta de grups en la posada en comú, i el
mediador era l’encarregat de controlar el temps i que tothom pogués
parlar.
*Es va obrir un espai de debat per arribar a una conclusió en
relació a les preguntes D) i E). L’objectiu era fomentar el debat
entorn al Consell i la cohesió social en general i arribar a
consensos.
Finalment es va fer una posada en comú i cada portaveu va explicar
a la resta de grups els resultats del seu debat.
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5. Els resultats
GRUP A
Les expectatives que tenim sobre aquest Consell...
1. Que els acords siguin vinculants i amb coresponsabilitat per tots els
participants.
2. Agilitat en els processos. Posar els mitjans necessaris per fer el
màxim d’efectiva i productiva la responsabilitat del Consell.
3. Donar a conèixer millor tots els recursos socials i econòmics de
Molins de Rei.
4. Garantir uns serveis públics mínims per tothom, incrementant la
franja de famílies que han de rebre suport.
Per nosaltres la cohesió social és...
Trobar solucions col·lectives per a:
-

La integració social
La qualitat de vida
L’equitat (una vida equilibrada)
L’habitatge digne i assequible
Les oportunitats

GRUP B
Les expectatives que tenim sobre aquest Consell...
1. Detectar punts febles i punts forts com a societat.
2. Conèixer i compartir veus i recursos per convertir-los en consensos i
acords per a accions “win/win”.
3. Poder aplicar els acords d’actuacions a nivell municipal.
Per nosaltres la cohesió social és...
Avançar junts educant per l’adaptació als canvis amb responsabilitat i
solidaritat, innovant i creant noves respostes als nous temps, reptes,
amb voluntat i implicació.
GRUP C
Les expectatives que tenim sobre aquest Consell...
Sempre positives, les mateixes que l’anterior “taula de seguiment de la
crisis”. Les nostres expectatives són ajudar a la gent gran (sector
oblidat), a la gent jove. Treballar en propostes concretes per donar
resposta a problemàtiques reals. Les nostres expectatives es basen en
prioritzar el que és important per tots els col·lectius i fomentar el
conjunt. És a dir, fer que els problemes individuals puguin ser resolts
col·lectivament. Cal un consens en les mesures prioritàries i una visió
global dels problemes de Molins de Rei i aportar solucions. Fer una vila
amable on tothom pugui gaudir i solucionar problemes. No volem que només
es quedi en la reunió i en un paper, sinó que es tirin endavant les
propostes i les solucions.
6

Per nosaltres la cohesió social és...
Crear unió per tirar endavant. Emprenedoria, ajuntar idees, unió de tots
els sectors per tirar endavant tots els problemes de tots els sectors.
Solucionar problemes mitjançant el coneixement. Impulsar projectes i
treballar junts per solucionar problemàtiques. Per nosaltres la cohesió
social és igualtat d’oportunitats.
GRUP D
Les expectatives que tenim sobre aquest Consell...
1.
2.
3.
4.

Visualitzar la problemàtica a Molins i fóra de Molins.
Concretar propostes factibles.
Crear sinèrgies.
Fer corresponsable a tothom dels problemes i de les solucions.

També es volen posar de relleu aportacions individuals per tenir en
compte pel funcionament del Consell: a) fer una taula amb gent amb
experiència per assessorar, b) crear sinèrgies, cursos, i tallers per
treballar, c) crear un hàbit de participació, donar resposta, i d) fer
una web accessible.
Per nosaltres la cohesió social és...
Defensem drets. Generem oportunitats. Tots formem part del problema i de
la solució.
GRUP F
Les expectatives que tenim sobre aquest Consell...
1. Document realista.
2. Document realitzable i avaluable.
3. Corresponsabilitat de dur a terme les accions per part de tots i
totes.
4. Concreció.
5. Transversalitat.
Per nosaltres la cohesió social és...
Justícia.
Drets.
Convivència.
Inclusió.
Igualtat
d’oportunitats.
Integració. Corresponsabilitat. Trencar barreres. Respecte a les
diversitats (sexuals, culturals, capacitats...). Accés als recursos.
Participació en la creació de recursos i en l’expressió de la teva
opinió. Reconeixement de l’altre i acceptació.
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SÍNTESI
Sobre les expectatives...
En general, es percep una gran voluntat d’agafar el relleu de la Taula
de Seguiment de la Crisi, i construir unes línies de treball que
serveixin per donar a conèixer les problemàtiques i els recursos
existents a Molins. I que es fomenti una coresponsabilitat de tothom en
relació al problema i a la solució.
Així mateix, s’espera que la tasca del Consell es pugui concretar en un
document realista i viable. Un document que es materialitzi en un bon
desplegament de projectes proactius i accions amb continuïtat, i que
aporti elements que permetin una bona avaluació periòdica per a la
millora.

Sobre la cohesió social...
Segons els assistents, la cohesió social es tradueix en la unitat, la
transversalitat i la coresponsabilitat de tots i totes les agents
socials del municipi per analitzar la realitat i treballar per a
transformar-la.
En aquesta tasca han de tenir-hi cabuda totes les perspectives de tots
els sectors (tenint en compte l’eix de l’edat, del gènere, del sector
d’activitat, etc.) per tal que el punt de partida del treball col·lectiu
sigui ric i realista.
Es considera que l’objectiu d’aquesta tasca ha ser l’assoliment d’unes
condicions de vida dignes i la garantia de drets civils per a tots els
ciutadans i ciutadanes de Molins de Rei, que signifiquin una igualtat de
condicions efectiva per a tothom.
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