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Acord per
eliminar el Vial
de Cornisa

El manteniment dels
carrers, una prioritat
Gaudir d’uns carrers més ordenats, més amables i cívics és
l’objectiu del conjunt d’actuacions que aquestes darreres setmanes s’han dut a terme als diferents barris de la vila. Uns carrers ben mantinguts i embellits són el primer pas per incentivar
el passeig, l’activitat comercial i la consciència sobre la necessitat que tothom n’ha de tenir cura.

L’alcalde de Molins de Rei, Xavi Paz; l’alcaldessa de Sant
Cugat, Mercè Conesa, i l’alcaldessa de Cerdanyola, Carme Carmona, van presentar, el passat 25 d’octubre, a la
sala Gòtica, l’acord dels tres municipis per impulsar de
manera conjunta la desprogramació del vial de Cornisa

Cal destacar la inversió de 8.000 euros per millorar la presència
de verd als barris de Centre Vila, l’Àngel, Bonavista i Torrent de
l’Hospital; en espais emblemàtics com ara la plaça del Mercat, la
plaça del Molí o el Racó de la Xirgu. Les millores s’han estès també als carrers Major, Balmes, Jacint Verdaguer, Montserrat i a les
avingudes de València i de Barcelona, entre d’altres.
Més seguretat i civisme. Ja està operativa la càmera de videovigilància instal·lada a l’ascensor del pont que creua les vies a l’alçada
del Poliesportiu Municipal. La càmera està connectada a la Guàrdia
Urbana, la qual cosa permet una vigilància permanent per prevenir
actes d’incivisme.

Mercè Conesa, Xavi Paz i Carme Carmona, a l’acte de la desprogramació del Vial de Cornisa.

E

ls tres municipis han engegat el procés definitiu perquè
l’eliminació del vial de Cornisa es faci efectiva l’estiu del
2012. Per fer-ho possible, els tres municipis han presentat a l’Àrea Metropolitana, com a ens amb les competències urbanístiques per fer-ho, l’encàrrec de la desprogramació
del vial. Alhora, cadascun dels tres municipis es compromet a
modificar el Pla General Metropolità en els seus plens.

Recordem que l’Ajuntament està treballant per enllestir i posar
en marxa al llarg del 2012 dues mesures de gran abast com són
la nova Ordenança de convivència vilatana –actualment en redacció– i la nova contracta de neteja, que representarà més qualitat i més exigència per a les empreses concessionàries.

L’alcalde, Xavi Paz, va destacar que en aquests darrers quatre
mesos s’ha fet una feina silenciosa, però efectiva, per donar resposta a una reivindicació històrica per protegir amb garanties
aquesta franja de Collserola d’alt valor mediambiental.

Tot a punt
per a la Gala
dels Premis
Ràdio
Molins de
Rei 2011

Tots tres alcaldes van coincidir que, avui, aquesta infraestructura no és necessària, gràcies a les millores en el transport públic i
a les alternatives viàries existents. Alhora, van posar l’accent en
el fet que, un cop declarat Parc Natural, aquesta és l’acció més
important que s’ha fet per a la protecció del patrimoni de Collserola, ja que es preserva un corredor de 16 km i un dels espais
amb més biodiversitat com és la riera de Vallvidrera.

El proper 16 de desembre, el Foment Cultural i Artístic acollirà la
Gala dels Premis Ràdio Molins de Rei 2011,
en un acte obert a
tothom i amb entrada
gratuïta
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Institut Bernat el Ferrer
Institut Lluís de Requesens
Centre Cívic l’Àngel
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Cadena
Centre d’Educació Ambiental
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Centre Cívic Riera Bonet
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Escola Municipal de Música
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FARMÀCIES DE MOLINS DE REI
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F. Codina (barri Riera Bonet)
F. Milà (barri les Conserves)
F. Escalada (barri El Canal)
F. Mas (barri del Canal)
F. Puig (barri Centre)
F. Roca (barri Centre)
F. Brun (barri Bonavista-El Mas)
F. Xuclà (barri Centre)

Aquesta és la composició del Ple Municipal sorgit de les darreres
eleccions muncipals celebrades el passat mes de maig de 2011:
Xavi Paz

Anna Cantudo

Miquel Zaragoza

Jessica Revestido

Ferran Espinosa

J. Ramon Casals

Mònica Santamans

Alcalde - PSC

PSC - Tinent d’Alcalde

PSC - Tinent d’Alcalde

PSC

PSC

1r Tinent d’Alcalde - CIU

CiU - Tinent d’Alcalde

Joaquím Martí

Carme Madorell

Esteve Altozano

Àlex Maymó

Roger Castillo

Laura Peradalta

Albert Botran

CiU - Tinent d’Alcalde

CiU

CiU

CUP

CUP

CUP

CUP

Ivan Arcas

Laura Duran

Sergio Conde

Mercè Ferrer

Víctor Puntas

Jordi Romeu

Emilio Ramos

IxMdR

IxMdR

IxMdR

IxMdR

ERC-ENMR-AM

ERC-ENMR-AM

PPC
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Aquesta publicació té una tirada de 12.000 exemplars i es distribueix gratuïtament per tots els municipis de Molins de Rei. Si
hi detecteu qualsevol anomalia, ho podeu comunicar al telèfon 936 803 340 (Departament de Premsa) o al correu electrònic:
premsa@molinsderei.cat

Xavi Paz

L’alcalde

T

eniu a les mans el nou butlletí informatiu, El Balcó de la Vila, un
espai perquè tots els molinencs i
les molinenques hi pugueu dir la
vostra, informar-vos del que succeeix a
la vila, conèixer els serveis i la feina que
l’Ajuntament està fent per millorar la qualitat de vida de tots i, en definitiva, prendre
el pols diari de Molins de Rei.
La nostra vila ha encetat una nova etapa,
tal com decidírem els molinencs i les molinenques en les darreres eleccions municipals. Des que vaig tenir l’honor de ser nomenat alcalde tenia molt clar que tots fem
Molins de Rei i que Molins de Rei som tots.
Aquesta és la nostra força. Per aquest
motiu, El Balcó de la Vila és un balcó on
tots hi teniu cabuda, és un balcó que mi-

ra cap a la vila amb pluralitat, rigor i confiança, i és un balcó fet des de l’austeritat.
En aquest primer número coneixereu la
molta feina que en aquests primers mesos
ja hem tirat endavant l’equip de govern.
Podreu saber més dels 50 anys del Centre Excursionista de Catalunya o del nostre estimat i Fill Predilecte Dr. Francisco
Fàbrega; també podreu informar-vos de la
feliç recuperació dels Premis de Ràdio Molins de Rei i de l’oferta d’activitats nadalenques, com també de les opinions de tots
els grups municipals que formen el nou
consistori, entre moltes més coses.
El Balcó de la Vila és un espai viu que anirà
evolucionant en cada número perquè el
fem entre tots i perquè és la mateixa vila

la seva protagonista. La nostra és una vila engrescadora, oberta, moderna, amb
arrels i que té cura de tota la seva gent.
Així vol ser també el seu Balcó.
Vivim temps difícils en què cal arromangar-se per superar les dificultats. Us ben
asseguro que tots els regidors i regidores
de l’equip de govern farem mans i mànigues perquè entre tots sortim enfortits de
la crisi que travessem i ningú se’n quedi al
marge. Compto amb tots vosaltres.
Ja tenim aquí el Nadal. Us convido a gaudir de la vila amb intensitat, perquè és la
millor manera de tenir-ne cura. Aquí teniu
un ampli ventall d’activitats per fer-ho.
Bones Festes.

Viu amb
intensitat el
Nadal a la vila
Un any més els carrers de la vila s’ompliran
d’activitats per viure amb tota la intensitat el
Nadal. Malgrat la crisi, l’Ajuntament, les associacions de comerciants i les diferents entitats i associacions han unit esforços perquè
els molinencs i molinenques gaudeixin d’una
àmplia oferta.
Destaquem algunes de les moltes activitats perquè feu el Nadal a la vostra mida:

Parc de Nadal

Del 27 de desembre al 4 de gener, al Poliesportiu municipal. Per a tots els nens i nenes
de la vila. Organitza: Ajuntament de Molins
de Rei.

Cantada de Nadales

Dijous 22 de desembre, a les 19 h, a la plaça
de Catalunya. Organitza: Escola Municipal
de Música Julià Canals.

Concurs de Nadales

Divendres 23 de desembre,
d’11 a 13 h, al Poliesportiu de La Sínia. Organitza: Clínica de Molins de Rei.

Exposició
“Els caganers a Catalunya”

Del 17 de desembre al 8 de gener, a la sala
d’exposicions de Ca n’Ametller. Organitza:
Associació Catalana de Caganers i regidoria
de Cultura de l’Ajuntament de Molins de Rei.

Exposició del retaule gòtic de
Sant Bartomeu de la Quadra

Del 15 de desembre a l’1 de gener a la parròquia de Sant Miquel (capella del Sant
Crist). Inauguració de l’exposició, dijous 15 de
desembre, a les 18 h, Organitzen: Parròquia
de Sant Miquel Arcàngel i Parròquia de Sant
Bartomeu de la Quadra, Museu Diocesà de
Barcelona, Bisbat de Sant Feliu de Llobregat,
Associació Amics del Museu de Molins de Rei
i l’Ajuntament de la vila.
Aquest Nadal juga amb La Boti
Del 9 de desembre al 6 de gener. Rasca I guanya comprant als comerços de la vila. Organitza: Unió de Botiguers de Molins de Rei.
Pujada del pessebre al cim
del Puigmadrona
Diumenge 18 de desembre. Organitza: Centre
Excursionista Molins de Rei.

El Mesies, de G.F. Händel,
a càrrec de la Coral Sant Jordi

Dimecres 21 de desembre, a les 21 h, a la
Parròquia de Sant Miquel Arcàngel, a càrrec de la Coral Sant Jordi i l’orquestra Camera Musicae, sota la direcció de Lluís Vila
Casañas. Organitza: Coral Sant Jordi.

Els Reis Mags d’Orient
• Divendres 23 de desembre, a les 18 h, arribada del
Patge Amelí des de la carretera de Vallvidrera.
• Recollida de cartes del Patge Amelí: 27 de desembre a les 18 h a la plaça del Mercat; 28 de desembre
a les 18 h a la plaça de la Creu; 29 de desembre a
les 18 h a la plaça de Catalunya i 30 de desembre a
les 11 h al Parc de Nadal del Poliesportiu Municipal.
• Dijous 5 de gener, a partir de les 18 h, Cavalcada de
Reis pels principals carrers de Molins de Rei. Representacions del Pessebre vivent a la plaça de l’Església,
a partir de les 17.30 h, a càrrec de l’Esplai MIB. Organitzen: Comissió Cavalcada de Reis i Esplai MIB.
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Actualitat

Ordenances 2012:
més ajuts per a les
famílies i l’ocupació

L

En un context de crisi econòmica i de disminució
d’ingressos a causa de les retallades de la Generalitat, l’Ajuntament aprova unes ordenances que
protegeixen les butxaques dels molinencs i les
molinenques

a justícia social i el rigor
pressupostari són les
premisses sota les quals
s’han aprovat les noves
ordenances. L’Ajuntament ha
decidit fer un esforç per no fer
recaure el pes de la recaptació
en les famílies, tot assumint el
cost de les rebaixes de la Generalitat en escoles bressol i
en l’Escola de Música. Es tracta de 73.000 euros, només
aquest any, que les famílies no
hauran de pagar.
També s’aposta per incentivar els emprenedors i la creació d’ocupació. Les noves activitats
econòmiques
que
s’implantin a la vila i aquelles
que generin ocupació es beneficiaran d’una rebaixa del 10%
de la taxa d’activitats. També
s’augmenta fins al 60% la bonificació durant l’hivern per a les
terrasses de bars i restaurants.
L’alcalde, Xavi Paz, i el 1r tinent
d’alcalde, Joan Ramon Casals,
van destacar que les ordenances són un instrument clau per
superar la crisi i ajudar les famílies i es van felicitar de la
voluntat de treball de tots els
grups polítics.

L’Ajuntament
defensarà
fins al final
els serveis de
guàrdia
Arran de l’anul·lació del servei de guàrdia de les farmàcies de la vila des del passat
1 d’octubre, l’Ajuntament ha
iniciat tot un seguit d’accions
per exigir-ne el restabliment.

De mitjana, cap taxa
ni impost municipal
pujarà per sobre de
l’IPC, inclòs l’IBI
IBI. Una de les principals novetats són les facilitats de pagament de l’IBI. L’any vinent,
els veïns que en domiciliïn el
pagament podran fraccionar
el rebut en quatre trimestres.
Alhora, l’Ajuntament ha rebaixat un 2,51% el tipus impositiu per compensar la revisió del valor cadastral i
evitar que l’IBI pugi per sobre
de l’IPC.

La Fira ja té cartell!
“Punt de trobada” és el títol del cartell gua-nyador
d’enguany, obra de Jordi Martín Noguerol, dissenyador de Barberà del Vallès

P

er primer cop, l’Ajuntament va voler fer un acte públic
de presentació del cartell per donar-li més visibilitat
i projecció, com també aprofitar per informar que la
Fira de la Candelera es posa en marxa, escalfa motors i que les previsions són que, malgrat la crisi, el nombre
d’expositors i visitants serà un èxit.

L’acte fou presidit per Joan Ramon Casals, 1r tinent
d’alcalde, i el regidor de la Fira, Joaquim Martí, que van
destacar que, amb aquest acte de presentació, la 161 Fira
de la Candelera arrenca amb més força que mai, malgrat
els moments d’incertesa econòmica que viu el país.
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Congelació de taxes socials.
Per tal de protegir les famílies amb menys recursos, es
congelen un seguit de taxes
com són l’escolarització de
les llars d’infants, el Servei
d’Atenció Domiciliària i les
obres d’arranjament en els habitatges de la gent gran.

Les famílies es
beneficiaran del
manteniment de preus
de les escoles bressol
i els emprenedors que
creïn ocupació també
rebran incentius fiscals

L’alcalde, Xavi Paz, ha mantingut reunions, en primer
lloc, amb els mateixos farmacèutics de la vila, i també amb els responsables del
Col·legi de Farmacèutics i del
Departament de Salut per
exigir que l’Ajuntament formi
part de la comissió mixta que
decideix el mapa de farmàcies de guàrdia, tal com estableix la normativa vigent.
Fruit d’aquestes gestions,
s’ha aconseguit ampliar el
servei de farmàcia de guàrdia
fins a les 12 de la nit. No obstant aquest primer avenç,
des de l’Ajuntament es valora del tot insuficient i seguirà
amb el seu pla per recuperar
el servei de guàrdia de farmàcia les 24 h del dia.
Cal recordar que l’Ajuntament
manté, alhora, la reivindicació
que la vila compti amb el servei d’urgències del CAP les 24
h. En aquest sentit, l’alcalde
ha expressat que “des del primer moment hem defensat i
seguirem defensant els drets
sanitaris dels molinencs. Nosaltres no farem cas omís
dels nostres vilatans, tal com
ha fet el Departament de Salut. És difícil, però no llençarem la tovallola”.

La Vila
El Centre
Iniciades les obres
Excursionista Molins del nou Mercadona
de Rei fa 50 anys
de Molins de Rei
El Centre Excursionista Molins de Rei (CEM) està de festa:
enguany fa 50 anys de la seva creació. El 8 d’octubre de
1961 s’inaugurava la delegació local de la Unió Excursionista de Catalunya – Molins de Rei. Al final d’aquell any hi
havia 38 socis i avui són més de 600 associats.

P

oques entitats poden dir que fan 50 anys d’història i mantenir la vitalitat i l’empenta des de la seva creació. El CEM n’és
el millor exemple. La nostra vila sempre ha destacat per tenir una personalitat pròpia i el CEM n’és un bon reflex. L’any
1979, l’entitat va acordar anomenar-se Centre Excursionista Molins de Rei i independitzar-se de la Unió Excursionista de Catalunya.
Amb aquest canvi de denominació, el CEM va iniciar una nova etapa
per esdevenir un dels referents del nostre teixit associatiu.

Durant aquest any 2011, el Centre Excursionista Molins de
Rei ha dut a terme un ampli programa d’activitats per celebrar
l’aniversari, totes elles amb un gran èxit de participació. En destaca especialment l’edició del llibre El Centre Excursionista Molins
de Rei: cinquanta anys d’excursionisme i cultura a Molins de Rei
(1961-2011), que va ser presentat el dissabte 16 d’abril a la Sala
Gòtica. Aquesta publicació repassa els moments més significatius de l’entitat i les persones que al llarg de la seva història l’han
tirada endavant, com el seu actual president, Ferran Estela i Prat.
Una altra activitat preeminent d’aquest cinquantè aniversari ha
estat la Gran Gal·la i dinar d’aniversari celebrats el diumenge 27
de novembre en un conegut restaurant de la vila. En aquest dinar es va lliurar per primer cop un record commemoratiu a les
persones que compleixen 50 anys de constància com a socis
del Centre Excursionista Molins de Rei.
Aquest any, el CEM ha assolit el repte del Cimòmetre, que tenia
com a objectiu pujar 50 cims, tants com anys celebra l’entitat.
Aquest repte es va aconseguir el dia 25 de juny amb la Pica
d’Estats. L’alcalde de Molins de Rei i regidor d’Esports, Xavi Paz,
en va lliurar els diplomes acreditatius el passat 12 de novembre
a l’Aula de Cultura de la Caixa Penedès.
Durant aquest mes de desembre hi ha previst celebrar la Festa d’Hivern del Centre amb la tradicional pujada del pessebre al
cim del Puigmadrona.

M

olins de Rei atrau
una inversió de 2
milions d’euros i la
creació de 30 llocs
de treball amb el nou supermercat Mercadona del barri
de La Granja, que té previst
obrir portes al maig de 2012.
El supermercat tindrà 1.280
metres quadrats de sala de
vendes i un aparcament de
123 places.
L’Ajuntament de Molins de Rei i
els responsables de l’empresa
MERCADONA estan mantenint una línia de treball conjunta per tal que la instal·lació
del nou supermercat representi un impacte positiu per a
l’economia de la vila.
Per un costat, s’està treballant conjuntament per a
prioritzar la contractació de
molinencs i molinenques per
cobrir la trentena de llocs de
treball que MERCADONA té
previst crear. En aquest sentit, l’Ajuntament ha activat el
Centre d’Ocupació i Desen-

volupament Joan N. GarcíaNieto, al qual poden adreçarse (de dilluns a divendres de
8h a 19.30h) les persones interessades en participar en el
procés de selecció que durà a
terme MERCADONA.
És imprescindible dur una
foto de carnet DNI actualitzada i el número d’afiliat a la
Seguretat Social. Per l’altre,
s’estan coordinant les accions perquè la implantació
del supermercat representi
un incentiu i un nou atractiu
per impulsar el comerç de la
vila. Alhora, s’estan estudiant
les mesures addicionals de
mobilitat que caldrà aplicar
un cop entri en funcionament
el supermercat.
Mercadona té actualment 161
botigues repartides per les
quatre províncies catalanes i
un Centre Logístic a Sant Sadurní d’Anoia. La plantilla de
la companyia a Catalunya ascendeix a 8.555 persones, totes amb contracte indefinit.

Tots a jugar
amb La Boti!

L

a Unió de Botiguers de Molins de Rei ha presentat
una original iniciativa amb la creació del joc de Molins de Rei “De boti a boti”. Aquest Nadal, fins al 6
de gener, els clients dels comerços de la vila podran
adquirir les butlletes de “rasca” i endur-se el joc.
El joc de La Boti té la mateixa dinàmica de funcionament que el tradicional joc de l’oca, i les caselles del
taulell formen un recorregut per la
història i els elements més coneguts
de Molins de Rei.
El joc es va presentar el passat 30 de
novembre, com a eix de la campanya
de Nadal de la Unió de Botiguers.
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Molinencs

Víctor Puntas deixa
l’Ajuntament de Molins de Rei
després de 12 anys

E

l ple del mes d’octubre
fou el darrer per al regidor d’ERC Víctor
Puntas, que va entrar al consistori l’any 1999 i
fou alcalde de la vila entre el
2003 i el 2005. Durant el ple,
tots els grups van agrair la
seva feina i el seu compromís
amb Molins de Rei. Ara, Puntas inicia un nou camí polític
al Consell Comarcal del Baix
Llobregat.

diu la
teva...
“Aquesta secció està
oberta a la participació
de tots els molinencs
i molinenques amb
l’objectiu de recollir
opinions al voltant
d’alguna qüestió
d’actualitat de la vila.
Volem comptar amb
les aportacions de tots
perquè tots som Molins
de Rei. En aquest primer
número hem volgut
preguntar sobre què li
demanes al nou equip de
govern”

Sílvia Guillén és la nova regidora del grup Esquerres per
Molins de Rei en substitució
de Víctor Puntas. Guillén, número tres de la llista electoral, va prendre possessió durant el ple de novembre i va
expressar el desig de contribuir a assolir els consensos
necessaris per dignificar la
política i per fer avançar Molins de Rei.

PREGUNTA:

Què demanes al nou govern municipal?
MARÍA CARMEN
CUMPLIDO
Coordinadora del
menjador de l’Escola
Pont de la Cadena
58 anys
Que ho faci el millor possible, ja que
són persones elegides per servir la
vila. Crec que Molins de Rei necessita potenciar els transportistes i buscar-los una zona on puguin aparcar
els camions, ja que els caps de setmana els roben. S’ha de reduir la velocitat de circulació en el carrer de la
Verge del Pilar, per evitar accidents
de circulació; millorar la neteja dels
carrers; retirar els vehicles abandonats a la via pública per guanyar
places d’aparcament i, per acabar,
instal·lar ventiladors en el menjador
de l’escola Pont de la Cadena.
RICARDO
VALVERDE
Jubilat
75 anys

Els desitjo molta sort i espero, sobretot, que tinguin cura dels carrers
de la vila. És important que es cuidin els carrers, les voreres i la calçada, tant per als ciutadans que anem
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a peu com per als motoritzats. I
la neteja de la via pública, que no
s’abandoni. Els carrers nets diuen
molt a favor d’un municipi.
AHMED
KALLICHE
Cambrer
54 anys

Demano especialment feina, que
és molt necessària, ja que hi ha moltes persones a l’atur. M’agradaria
que es reforcés la neteja dels carrers, que es vegin més nets. I també més presència policial per garantir la seguretat ciutadana i evitar
actes incívics.

SALVADOR
GALA
Estudiant
20 anys

L’Ajuntament hauria de vetllar
perquè Molins de Rei disposés
d’una més àmplia oferta laboral
per als joves. La gent jove de la vila hauria de tenir més oportunitats en el món laboral. Pel que fa
a equipaments, no crec que ens
manquin; hi ha unes altres prioritats en aquests moments de crisi i atur.
MONTSE FARRÉ
Administrativa
28 anys

PAQUITA
VALVERDE
Cuinera
61 anys

M’agradaria que es fessin més activitats per a la gent jove i també per
a la gent gran, que ara no es fan,
com ara excursions, jocs, costura...
D’altra banda, estic encantada de
viure a Molins de Rei. M’agrada molt
viure en aquesta vila.

Molins de Rei és un poble amb
una amplíssima tradició esportiva que no es veu reflectida pel que fa a equipaments: les
instal·lacions esportives actuals
estan saturades perquè hi ha
molta demanda. Una altra cosa:
les llars d’infants municipals tenen un preu molt elevat per ser
públiques.

La Vila

La vila aprèn,
la vila té futur
La celebració del Dia de l’Emprenedor i el
lliurament dels diplomes Alumnat Excels demostren l’empenta i els bons resultats dels
estudiants de Molins de Rei

A

ningú se li escapa que actualment els joves s’enfron-ten a
un context difícil i a un futur
incert, però els estudiants i
les estudiants molinencs tenen molt
clar que per guanyar el futur i aprofitar les oportunitats, el millor és formar-se i tenir idees.
Així va quedar palès durant la celebració del Dia de l’Emprenedor, el passat 17
de novembre, que va reunir 128 alumnes dels instituts Lluís de Requesens i
Institut Bernat el Ferrer (Molins de Rei),
Institut Gabriela Mistral (Sant Vicenç
dels Horts), Institut Corbera (Corbera
de Llobregat) i Vall d’Arús (Vallirana).
El concurs d’emprenedors el va guanyar l’Institut Gabriela Mistral. El concurs d’idees innovadores el va guanyar l’Institut Corbera, amb la idea de
negoci SPEED LOOK, un servei informàtic de recerca personalitzada de roba i complements per als clients situat

a les entrades dels centres comercials.
Els guanyadors van obtenir un premi de
500 euros.
ALUMNAT EXCELS. D’altra banda,
el 21 de novembre, la Sala de Plens es
va quedar petita per acollir els alumnes, professors i familiars que van assistir a l’acte de lliurament dels diplomes ALUMNAT EXCELS. Amb aquest
acte, celebrat enguany per primer cop,
l’Ajuntament vol reconèixer els alumnes
dels centres educatius de la vila –un total de 10 estudiants– que han rebut premis o distincions per part d’institucions
d’àmbit nacional i estatal pels seus mèrits educatius durant el curs 2010-2011.
N’és un exemple Manel Tusell, alumne
de l’Institut Lluís de Requesens, el qual
va agrair els diplomes en nom de tots
els premiats i va voler posar en valor
l’esforç i el sacrifici de tots ells per assolir l’excel·lència educativa.

Èxit del 12è sopar
solidari contra el càncer

E

l passat 5 de novembre va tenir
lloc el tradicional Sopar solidari contra el càncer, organitzat per
la Junta Local de Molins de Rei de
l’Associació Espanyola contra el Càncer,
al Foment Cultural i Artístic.

implicació dels comerços de la vila i de diferents entitats com el taller de puntaires
Filigrana, el de pintura de la Montse Vidal
que hi van aportar les recaptacions assolides amb les seves creacions. També s’hi
van sumar els diners aconseguits amb la

venta del llibre de Carles Vives “Riure pels
colzes”.
En total es van recollir més de 20.000 euros que s’invertiran en la lluita contra el
càncer.

Enguany fou tot un èxit de participació, ja
que hi van assistir més de 365 persones.
La vetllada fou presidida per la Presidenta
del Parlament de Catalunya, M.H. Sra. Núria de Gispert, que va explicar la seva experiència personal en superar la malaltia ara
fa setze anys.
L’alcalde, Xavi Paz, el 1r tinent d’alcalde,
Joan Ramon Casals, i la presidenta de
la juta local de l’AECC, Joana Solans,
van assenyalar que aquesta és una lluita que requereix de la implicació de tots i
van destacar l’esperit solidari de la vila.
El Dr. Manel Esteller, director del Programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer de
l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge, va enviar un missatge d’esperança
en destacar els avenços científics contra la
malaltia.
Un any més, el sopar va comptar amb la
Balcó de la Vila | Desembre 2011 7
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Molinencs

Tot a punt per a la
Gala dels Premis Ràdio
Molins de Rei 2011
El proper 16 de desembre, el Foment Cultural i Artístic acollirà la Gala
dels Premis Ràdio Molins de Rei 2011, en un acte obert a tothom i
amb entrada gratuïta

D

La participació i la pluralitat són els eixos
que els nous Premis Ràdio Molins de Rei
volen potenciar, com també un format
més àgil i proper a la realitat molinenca.
L’objectiu és que els protagonistes siguin
els vilatans i per això es tracta d’uns guardons en què els mateixos molinencs premiaran els molinencs més destacats de
l’any 2011.

• Manuel Borrego
cap del Servei d’Atenció Municipal de
l’Ajuntament de Molins de Rei
• Salvador Ayala
president de l’Agrupació Folklòrica de
Molins de Rei
• Maribel Rodríguez
directora del grup de teatre Espai Xirgu
• Rosa Camps
molinenca implicada en diferents activitats de la vila a través del vessant artístic
i a favor de la gent gran
• Joan Domènech
president del Cine Club Hall 2002
• Gemma Tribó
doctora en Història Contemporània, professora de la Universitat de Barcelona

Durant la gala de lliurament, es desvelarà
el Molinenc/a d’Honor, guardó que ha estat
escollit mitjançant votació popular pels mateixos vilatans, que han pogut votar els diferents candidats a través d’Internet o trucant
a Ràdio Molins de Rei. Els candidats són:

La resta de categories són Cultura, Comerç i petita empresa, Innovació, Esports,
Solidaritat, i Educació, i el Premi Comunicació Miquel Armengol. Un jurat independent, integrat per tres membres per a cadascuna de les categories i especialistes

esprés de dos anys sense que es
convoquessin, Molins de Rei ha
recuperat els Premis Ràdio Molins de Rei, guardons que va impulsar Miquel Armegol i que ara enceten
una nova etapa plena de novetats i amb
un nou format.

d’aquell àmbit, ha estat l’encarregat de decidir els guardonats.
Tomàs Alcoverro, Premi Comunicació
Miquel Armengol. Enguany, el guardonat
amb el Premi de Comunicació Miquel Armengol ha estat el periodista Tomàs Alcoverro, molinenc de naixement. Es tracta d’un dels professionals més destacats i
reconeguts arreu per la seva valuosa tasca
de corresponsal a l’Orient Mitjà. Tomàs Alcoverro recollirà el premi en persona de les
mans de Mònica Terribas, directora de Televisió de Catalunya, que ha volgut afegirse en aquest reconeixement.
La recuperació dels premis ha estat possible
gràcies a la suma d’esforços i de complicitats
entre l’Ajuntament, l’equip humà de Ràdio
Molins de Rei i la implicació de les entitats de
la vila, com ara el Cercle Artístic (autors del
guardó), Triamúsica (el seu cor de gospel actuarà a la gala), les empreses col·laboradores
i el patrocini de Guinot Prunera.

El Dr. Francisco
Fàbrega i Xumetra,

Fill Predilecte de la vila

E

l Ple de l’Ajuntament del
dia 24 de novembre va
aprovar per unanimitat
aquest nomenament i,
tres dies més tard, la vila li va
retre un emotiu homenatge al
teatre del Foment CiA. El Dr.
Fàbrega ha dedicat la seva vida a la medicina, una professió que ha viscut amb passió
i que ha exercit de forma propera als seus pacients, de manera que ha esdevingut tot un
referent per a moltes famílies
i persones que, encara ara, el

van a visitar per compartir una
estona amb ell.
Dies abans de rebre l’homenatge, explicava a Ràdio Molins de Rei que “ara van més
directes; abans, la visita era
una conversa en què es parlava d’altres coses” i afegeix que
“encara ara ve gent a veure’m i
a xerrar de records i vivències
passades. Hi havia una relació
molt propera amb el pacient”.
Tenia la consulta a casa seva,

situada al c. Rubió i Ors, cantonada amb el pg. del Terraplè,
que va fer construir el seu pare. De fet, durant molts anys,
davant la casa, al carrer dels
guàrdia civils, nom pel qual se’l
coneixia llavors per la caserna
que hi havia, es formaven llar-

gues cues esperant entrar a la
visita del metge.
Ara, a punt de fer 90 anys, Molins de Rei ha volgut reconèixer-li la trajectòria professional, la seva decicació a la vila i
la seva vàlua humana.
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Tribuna política

Joan Ramon Casas i Mata

Anna Cantudo

Alexandre Maymó López

Ivan Arcas Blanch

Responsabilitat i bon
govern per Molins de Rei
En els moments difícils en que
està l’Ajuntament, CiU Molins de Rei hem optat i estem
treballant per un govern municipal en positiu, el més fort
possible, responsable i on la
prioritat són els interessos de
la gent de Molins de Rei.
L’Ajuntament està en una situació econòmica molt difícil. Amb un deute de més de
20 milions d’euros, i amb uns
5,5 milions d’euros de factures pendents de pagar. Per
la crisi, tenim menys ingressos propis i menys ingressos
d’altres administracions.
Aquestes dificultats requereixen que la resta de forces
del ple tinguin mentalitat de
treballar en positiu, i pensin
més en Molins de Rei que en
les seus propis. Hi ha partits
a l’oposició que enlloc de buscar sumar en positiu, busquen
la crispació i s’obliden dels interessos de la vila.
Malgrat això, el govern municipal, estem treballant per fer
avançar la vila. Per això ja hem
pogut aplicar propostes del
programa de govern com per
exemple:
- La presència de la Guàrdia
Urbana a les hores de més
trànsit als punts més conflictius. Ampliació de l’horari de
circulació de vehicles del c/
Major fins les 18h. Creació de
la bossa d’aparcament darrera el CAP nou.
- NO s’apugen els impostos per sobre de l’IPC.
L’Ajuntament aporta 78.000
€ més al finançament de les
escoles bressol i de l’escola
de música de la vila.
CiU tindrem l’alcaldia el 2013,
i des d’ara com a força principal de Molins de Rei, estem
treballant amb transparència,
bona gestió per fer avançar la
vila en positiu.

El dia 10 de desembre hem
complert sis mesos del nou govern. Hem arribat en un moment ple de dificultats socials i
econòmiques i un moment on
s’ha perdut la confiança a la política i als polítics. Però precisament, és en aquests moments
quan hem de demostrar que
estem aquí per treballar per les
persones. I això és el que està
fent aquest govern.
La nostra prioritat des del primer dia són les persones. Treballem per cada un i cada una
dels vilatans i vilatanes amb rigurositat, empenta i valentia.
Treballem al seu costat, defensant serveis bàsics com la sanitat i l’educació. Treballem per
mantenir-los informats constantment com al carrer Mariona, fent reunions de caràcter
urgent amb els veïns en situacions d’emergència com les
que s’han produït a un pis del
carrer Mujades o al barri de les
Conserves per les incidències
del carrer Sant Antoni Maria
Claret.
Volem que tothom es torni a
sentir escoltat i que tothom rebi respostes ràpides i clares.
Aquest és un dels valors més
importants que tenim perquè
Molins de Rei torni a tenir el que
es mereix i torni a ocupar el lloc
que li correspon. Aquest canvi a millor és un Molins de Rei
que vol treballar i que vol confiar en ell mateix, i projectarse a l’entorn, és un Molins de
Rei emprenedor i obert a les
idees, a la innovació, al comerç,
a l’economia, en definitiva a les
persones.
Els moments difícils només es
poden superar si treballem tots
junts. I per aconseguir-ho cal
deixar de banda la crítica destructiva, la crítica per la crítca, la
crítica que no afegeix solucions.
Ara cal treballar i mirar endavant.

El temps ens està
donant la raó
Aquest és el primer Casa de
la Vila després de les eleccions i per això volem donarvos a conèixer quina és la
posició de la CUP davant del
pacte estable de govern entre CiU i PSC.
La CUP vam mantenir converses amb la resta de forces
polítiques per tal de buscar
punts d’acords derivats del
nostre programa polític. Durant les converses amb CiU
i PSC no vam trobar punts
d’acord rellevants en els nostres eixos programàtics prioritaris, i després vam convocar una assemblea oberta a
tothom per decidir quina havia de ser la nostra postura,
on més de 100 persones, davant les poques perspectives
mostrades per CiU i el PSC,
vàrem acordar que no podíem formar part del govern.
Creiem que el pacte CIUPSC ja estava pactat de feia
temps i fins i tot amb pressions des de fora la vila. Finalment van aconseguir 1
vot d’IxMdR i 1 del PP per poder investir a Xavi Paz com
alcalde.Veiem amb indignació i tristesa que la política molinenca vingui condicionada per pactes cuinats
a fora de la nostra vila. Durant aquests mesos hem
vist com diferents càrrecs
electes de la nostra vila han
acabat com a càrrecs de
confiança en altres administracions.
En altres municipis la CUP
governa però a Molins de
Rei estem a l’oposició. Estem treballant de forma
constructiva a dins i fora de
l’Ajuntament. I també seguirem demanant una altra forma de fer política.

Anar passant!
A sis mesos de la constitució
del nou ajuntament, l’actual
govern i els seus alcaldes,
naveguen per calendaris espirituals, tot esperant que a
cop de nota de premsa i declaracions institucionals les
coses s’arreglin soles.

Convergència i Unió

Partit dels Socialistes de Catalunya
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Candidatura d’Unitat Popular

Grup Municipal IxMdR

La feina de l’anterior mandat, (com l’arribada de Mercadona o les obres de la nova
Federació Obrera), les iniciatives de les entitats civils,
( homenatge al Dr. Fàbregas) o l’impuls de l’oposició
(la ridícula roda de premsa
al voltant del Vial de Cornisa motivada per una moció d’Iniciativa per Molins de
Rei) esdevenen la única activitat destacable del bipartit
local.
Malauradament, amb presses i “retallades” (l’oposició
ara sols té 1.300 lletres per
dir la seva en aquest butlletí!) l’alcalde ens fa participar d’una publicació on
per manca de dades (a 1012-2011, no ens les han ensenyat) no podem opinar ni
dels pressupostos ni dels
plans de futur que aquest
govern te per defensar Molins de Rei en aquests temps
de crisi.
Ens agradaria explicar-vos
com l’actual i el proper alcalde estan deixant perdre
de manera sistemàtica inversions a la Vila, en sanitat,
ensenyament i infraestructures a la nostra Vila, però el
poc espai del que disposem
no dóna per més i la gent
d’Iniciativa per Molins de Rei
no volem deixar de desitjarvos unes bones festes i un
bon any nou!

La Vila
El Festival de Cine de
Terror celebra els 30 anys
amb un 20% més de públic
Jordi Romeu i Nicolau

Emilio Ramos Gutiérrez

Què tenim? ExMdR tenim 2
regidors. I la vila, un govern
en minoria amb alcaldia rotativa i un PP àrbitre de moltes votacions al Ple. I una
organització municipal poc
ambiciosa, amb excés de càrrecs de confiança, manca
d’idees i que viu de la inèrcia
del govern anterior amb rodes de premsa per a no dir
res i un alcalde que no governa però es fa veure, conscient que el càrrec caduca.
Política de fum, fum, fum,
pròpia del Nadal i que ja fa
sis mesos que dura.

El pasado día 20 de noviembre se celebraron elecciones
legislativas en España, como
todos saben el Partido Popular ganó estas elecciones con
mayoría absoluta, los españoles decidimos nuestro futuro y
hemos hablado en las urnas,
pero hemos puesto a cada uno
donde se merece, esto es una
pregunta que yo me estoy haciendo, en Cataluña los ciudadanos después de los recortes
en sanidad, educación, manifestaciones y verdades a medias de convergencia y unió
como la subida del agua, combustibles y copago de medicinas comunicado a los ciudadanos dos días después de las
elecciones, pues bien aun así
en Cataluña los ciudadanos
han avalado las políticas y recortes de CIU, y es la primera
fuerza política en Cataluña. Si
no actuamos seguiremos estafados, jodidos, burlados, requemados manipulados y seguiremos siendo ciudadanos
de segunda clase, en Molins
de Rei el PP es la tercera fuerza política hemos subido en
votos y desde luego queremos
agradecer a los ciudadanos su
confianza, sabremos administrar dicha confianza, salir de la
crisis no será fácil pero lo conseguiremos entre todos, otros
ni lo han intentado se han perdido en peleas internas, leyes
impropias e innecesarias para un país de primera como
es España, derrochando y mal
gastando el dinero de nuestros impuestos, mientras los
de casa pasan necesidades,
los españoles somos solidarios pero no tontos, alguien
tiene que parar esta sangría
o la generación siguiente tendrá que intervenir y pedirnos
cuentas de la herencia que les
hemos dejado.

Esquerres per Molins de Rei

Que hem fet? Hem impulsat la renovació del Grup
Municipal. En Víctor Puntas ha renunciat a l’acta
de regidor, donant pas a
la Sílvia Guillen que, procedent del col·lectiu organitzador de la Consulta Popular per la Independència
garanteix il·lusió, joventut,
agosarament,capacitat de
treball i la passió per Molins
de Rei necessàries per exercir el càrrec de regidora. En
segon lloc hem realitzat un
procés de reflexió i debat
que ens defineix un marc
ideològic i unes línies de treball necessàries per recuperar l’espai central de la política molinenca i el lideratge
que la vila necessita. En tercer lloc, hem fet oposició
al govern municipal amb la
nostra manera de fer política: rigorosa, constructiva
però implacable quan ho ha
de ser.
Què farem? ExMdR treballarem per l’alternativa al model de societat, de vila i de
país que ens imposen els diferents governs. No us decebrem.

Partit Popular de Catalunya

Més de 2.000 espectadors, un 20% més que l’any passat, van assistir al Festival de Cine de Terror de Molins
de Rei, que enguany ha celebrat els 30 anys d’història.

U

n any més el festival ha estat un èxit, amb un programa més ambiciós que per primera vegada incloïa un
concurs internacional de llargmetratges, així com
les tradicionals 12 hores de cinema de terror, exposicions, xerrades i un ampli ventall d’activitats paral·leles.

Enguany s’estrenava el concurs de llargmetratges, guanyat
per la pel·lícula The Orphan Killer, dirigit per Matt Farnsworh
(USA.2011), amb una participació notable de pel·lícules d’arreu,
una participació que representa una empenta per seguir internacionalitzant el festival.
El festival també va retre homenatge a totes les persones que
han fet possible els seus 30 anys d’història, amb el documental de Paco Ruiz “30 edicions de Terror”, amb especial atenció a
Joan Domènech i Pere Vila, pioners del festival.
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La recerca de feina és un procés difícil,
complex i la persona que es troba desocupada necessita de tot el suport per superar
el repte d’aconseguir incorporar-se al món
laboral.
Això ho sap molt bé en Francesc Rueda,
responsable del Servei d’Orientació Laboral
(SOL) de l’Ajuntament, una eina fonamental per a tots els molinencs i molinenques
que volen trobar feina. El SOL es troba integrat dins dels serveis del Centre d’Ocupació
i Desenvolupament Joan N. García-Nieto i
ofereix un ampli ventall de recursos i assessorament per tal de donar la resposta més
personalitzada i específica a les necessitats
de les persones que s’hi adrecen.
Els seus usuaris poden demanar una entrevista personal per planejar l’itinerari laboral més adient al seu perfil, accedir al Club
de Feina - un espai de recursos per a fer, de
manera autònoma, recerca activa de feina
-, participar en diferents tallers o accedir
als recursos que ofereix internet i entrar a
la borsa de treball que gestiona el SOL.

SERVEI
D’ORIENTACIÓ
LABORAL,
una eina clau
per trobar feina

La crisi econòmica que estem travessant
ha provocat un important augment de
l’atur i que siguin moltes i de diferents perfils les persones aturades. Això representa
un repte per a l’equip del SOL, ja que aquesta any ja han atès a més de 900 persones.
Ser proactiu, constant, mantenir una actitud positiva, potenciar les xarxes de contacte, no deixar mai de formar-se i, sobre
tot, descobrir les teves potencialitats, són
alguns dels consells que l’equip del SOL recomana seguir perquè insisteixen en què,
malgrat el gran ajut que representa el servei, qui millor pot ajudar a trobar feina és un
mateix.

Centre d’Ocupació i
Serveis a les Empreses
Joan N. Garcia Nieto
Horari d’atenció al píblic:
De dilluns a divendres de 8 a 19.30 h
C/ Francesc Layret núm. 15
Polígon industrial El Pla de Molins de Rei

Primera visita i atenció
personalitzada:
Concertar reunió presencialment o al
telèfon 93 668 48 12
o via c/e a pec@molinsderei.cat

Horaris Club de Feina
Dilluns, dimarts i dijous de 9 a 11 h
Dimecres de 16 a 19 h

Consulta Ofertes de treball:
En horaris del Club de Feina
o via web www.molinsderei.cat

Francesc Rueda,
responsable del Servei d’Orientació
Laboral (SOL) de l’Ajuntament

