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Antecedents 

• Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica (2012-2015) 

• Consens de tots els grups polítics del ple municipal 

• Balanç positiu 

• Experiència reconeguda a Molins de Rei i fora de la vila 

• Útil per fer un abordatge de la crisi 



Nova Situació 

• Ara no podem parlar de crisi, doncs certs indicadors 

(ocupació, exportacions, compra habitatges, consum privat, 

venda de cotxes...) han millorat. 

• Tot i aquesta millora, la crisi ha deixat unes cicatrius molt 

profundes(precarietat laboral, pobresa laboral, pensions 

baixes, augment de certes fractures socials, lloguers 

d’habitatges elevats, pobresa infantil, desigualtats de 

genere, dificultats d’emancipació dels joves, precarietat 

dels immigrants per la seva inserció social, dificultats dels 

majors de 45 anys per trobar feina, situacions de pobresa 

severa en la gent gran, augment de certes malalties 

psíquiques i físiques en la població més vulnerable...) 



Nova Situació 

• És per això, que en aquest nou context parlem dels 

“efectes de la crisi” i de “l’acord per la Cohesió Social i 

Territorial” 

• Per donar respostes conjuntes a aquesta nova situació, 

l’Ajuntament va aprovar per unanimitat de tots els grups 

polítics la creació del Consell Per la Cohesió Social i 

Territorial de Molins de Rei 

• Es tracta de crear un espai de participació ciutadana, més 

ampli que l’anterior, on el treball en xarxa per part de tots 

els agents implicats amb la Cohesió Social i Territorial ens 

permeti millorar el Benestar Personal i Comunitari dels 

vilatans i vilatanes de Molins de Rei 



 

Nivells d’intervenció per la Cohesió Social i 

Territorial 

 



Pla de Treball per la Cohesió Social i territorial 

• Aquest 2018 

– Actualitzar i ampliar la diagnosi de la situació envers la 

Cohesió Social i Territorial 

– Elaborar i consensuar un Pla de Xoc per la Cohesió 

Social i Territorial pel període 2019-2023 

 

• Període 2019-2023 

– Desenvolupar el Pla de Xoc per la Cohesió Social i 

Territorial 2019-2023 

 

 

 

 



Espais Operatius del Consell 

• Plenari 

• Taula Local d’Habitatge 

• Taula Local per l’Ocupació i la Reactivació Econòmica 

• Taula Local de Benestar Social i Territorial 

• Secretaria Tècnica 



Calendari de Treball 

• Constitució del Plenari de Consell, 9 de maig de 2018 

• Actualització Diagnosi i Pla de Xoc 

– Taula Local d’Habitatge, 12 de juny i 3 de juliol de 2018 

– Taula Local per l’Ocupació i la Reactivació Econòmica, 

19 de juny i 10 de juliol de 2018 

– Taula Local de Benestar Social i Territorial, 26 de juny i 

17 de juliol de 2018 

• Execució del Pla de Xoc per la Cohesió Social i Territorial, 

de maig de 2019 a maig de 2023 

 

 


