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La gent ja es fa seu
el nou carrer de Baix
U
na petita festa popular va servir per estrenar el remodelat carrer de Rafael Casanova, més conegut com
el carrer de Baix. Xocolatada, animació infantil i una
breu passejada inaugural van ser les activitats programades per presentar el nou aspecte d’un dels principals
eixos comercials de Molins de Rei, un carrer que ha passat a
ser de plataforma única amb prioritat per a vianants i tancat
al trànsit en el tram entre Rubió i Ors i el carrer del Molí.
El projecte tenia un pressupost de 558.500 euros, aportats
principalment per l’Ajuntament, però també ha servit per renovar tot el clavegueram entre els carrers Boters i Molí, per
substituir l’enllumenat, apostant per la tecnologia LED, que
permet un gran estalvi energètic, i, finalment, per instal·lar
nombroses jardineres, banc i papereres. A més, les obres
han permès guanyar 10 places de zona blava al carrer Rubió i Ors.
Cal destacar que les obres s’han executat rebaixant en un
25% els terminis previstos inicialment i que el cost final de
les obres també ha quedat una mica per sota del que estava
pressupostat. L’alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals,
s’ha felicitat per aquest fet: “L’execució del projecte ha estat
exemplar, sense incidències, i ha rebaixat substancialment els
terminis previstos i sense desviacions pressupostàries, cosa
que demostra el rigor a l’hora de controlar les inversions fetes
amb els diners dels contribuents”, ha conclòs. Però l’alcalde
també ha volgut subratllar que “aquesta obra és essencial
per al present i el futur del nostre poble per l’extraordinari retorn que tindrà: suposa la consolidació dels eixos comercials
i, per tant, una demostració de la nostra aposta indiscutible
pel comerç de proximitat i de qualitat, que és el pulmó de la
nostra economia”.

Altres actuacions a la via pública

L

es obres al centre no han estat les úniques que s’han fet
als carrers de Molins de Rei aquest estiu. Vuit carrers
més de diferents barris de la vila han estat millorats
per l’Ajuntament: Sant Isidre, Sant Domènec de Guzman, Bruc, Carme Galceran, Sant Antoni Abat, la intersecció dels carrers Puigcerdà amb Torras i Bages, i la intersecció de l’avinguda Barcelona amb el carrer d’Horta. En alguns
casos s’ha reasfaltat i repintat tot el carrer, i en els casos de
Sant Isidre i de Sant Domènec de Guzman s’ha aprofitat per

col·locar uns elements nous en les places d’estacionament
per tal d’evitar que els vehicles envaeixin la vorera. D’aquesta
manera, s’ha guanyat espai útil per als vianants a les voreres,
ja que s’han fet més accessibles. Finalment, i fruit d’un acord
amb els veïns, també s’ha eliminat un pas elevat al carrer de
Carme Galceran, tot i que s’ha mantingut el pas de vianants.
En total s’han millorat 3.930 m² de carrers amb una actuació
que ha tingut un pressupost de 82.803 euros, subvencionats
en part per la Diputació de Barcelona.
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URGÈNCIES
Urgències
Endesa – Avaries/Serveis
Guàrdia Urbana
Mossos d’Esquadra
Urgències/Ambulàncies
Bombers de
Sant Feliu de Llobregat

		
93 680 16 36
		
93 668 34 50
93 680 27 09
93 680 16 45
93 680 16 33
93 668 35 29
93 668 40 54
93 668 74 66
93 680 16 37
		
93 680 16 20
93 668 68 55
93 668 37 62
93 680 24 38
93 668 62 59
93 668 22 26
93 668 84 32
93 668 46 60
93 668 15 85
93 668 36 44

EQUIPAMENTS EDUCATIUS
Centre de Formació d’Adults
Rafael Farré
Col·legi Sant Miquel
Col·legi Virolai
Escola Alfons XIII
Escola l’Alzina
Escola Castell Ciuró
Escola Estel
Escola Josep M. Madorell
Escola Municipal de Música
Julià Canals
Escola Pont de la Cadena
Escola la Sínia
Institut Bernat el Ferrer
Institut Lluís de Requesens
Llar d’Infants El Cargol
Llar d’Infants Municipal El Rodó
Llar d’Infants Municipal La Traca
Llar d’Infants Municipal El Molí
Llar d’Infants Tambor
Llar d’Infants Patufet

		
93 680 33 40
93 680 03 70
		
93 680 37 31

EQUIPAMENTS MUNICIPALS
Ajuntament
Àrea de Desenvolupament i
Promoció Econòmica Local
Àrea de Serveis Personals

93 680 37 33
93 680 37 31
93 680 16 81
93 680 24 88
93 668 22 28
		
93 680 16 63
		
93 680 09 96
93 680 37 32
		
93 688 48 12
		
		
93 668 39 21
93 680 52 63
		
93 680 26 63
93 680 02 54
93 680 33 40
93 680 33 41
93 680 03 70
		
93 472 91 84
		
93 680 37 39
93 668 54 52
93 680 15 72
93 668 06 80
93 680 09 12
93 668 61 61

Àrea de Sostenibilitat i Territori
Arxiu municipal
Biblioteca Pau Vila
Centre Cívic l’Àngel
Centre Comunitari
Pont de la Cadena
Centre d’Educació Ambiental
i Lleure Can Santoi
Centre Cívic Riera Bonet
Centre de Normalització
Lingüística Ca n’Ametller
Centre d’Ocupació i
Desenvolupament
Joan N. García-Nieto
Deixalleria municipal
Federació Obrera, Centre Cultural
i Cívic de Molins de Rei
Llar Municipal d’Avis Dr. Mestre
Mercat municipal
Museu municipal
Oficina d’Atenció al Ciutadà
Oficina de
la Fira de la Candelera
Organisme de Gestió
Tributària
Oficina Municipal d’Habitatge
Punt d’Informació Juvenil
Poliesportiu municipal
Piscina municipal
Pavelló La Sínia
Ràdio Molins de Rei

		
93 668 22 39
93 666 73 11
93 668 77 11
647 44 64 55
		
93 680 16 39

EQUIPAMENTS PÚBLICS
Associació ACOSU
Agencia Tributària (Hisenda)
Ambulatori
Associació de Defensa Forestal
(ADF)
Cementiri

agenda

Dimarts, 19 de novembre

Dijous, 7 de novembre

Dimecres, 20 de novembre

• A les 17.30 h, 18.15 h i 19 hores
Concert de Santa Cecília
Auditori Escola Municipal de Música Julià
Canals

• A les 20 hores
Veredicte Jurat 28è Concurs Cartells Fira
Candelera
Punt de Comerç

Divendres, 8 de novembre

• A les 20 hores
Presentació equips Club Esportiu MDR
temporada 2013-2014
Poliesportiu Municipal

Dissabte, 9 de novembre

• A les 21 hores
Sopar solidari contra el càncer
Foment

Dilluns, 11 de novembre

• A les 19 hores
Inauguració “Wagner i Verdi” + actuació
alumnat Escola Julià Canals
Federació Obrera

Dimecres, 13 de novembre

• A les 20 hores
Taula rodona “Proposta de restauració de
la Riera de Vallvidrera”
Federació Obrera

Dissabte, 16 de novembre

• De 10 a 13 hores
Visita guiada a la Riera de Vallvidrera
Sortida del CAP la Sínia

Diumenge, 17 de novembre

• A les 19 hores
Festa del Parc Natural de Collserola
Collserola

• A les 19.30 hores
Presentació publicació “Ignorades però
desitjades”
Federació Obrera

Dijous, 21 de novembre

• A les 12.15 hores
Cloenda Taller Memòria Gent Gran
Poliesportiu Municipal
• A les 13 hores
9a edició Dia de l’Emprenedor
IES Bernat el Ferrer
• A les 20.30 hores
Xerrada “Wagner i Verdi” a càrrec
Pere Andreu Jariod
Biblioteca Pau Vila

Dilluns, 25 de novembre

• A les 18 hores
Xerrada Dia Internacional contra la
violència envers les dones
Federació Obrera
• A les 19 hores
Lectura manifest i encesa d’espelmes
Plaça Catalunya

Dimarts, 26 de novembre

• A les 20.30 hores
Presentació publicació pòstuma
“Mi amigo” d’Edgar Díaz-Maroto
Biblioteca Pau Vila

Dimecres, 27 de novembre

• A les 19 hores
Presentació llibre “El silenci dels telers”
d’Assumpta Montellà
Federació Obrera

93 668 55 30
93 668 15 95
93 668 10 26
93 668 17 30
93 668 18 39
		
93 668 25 86
93 666 83 45
		
93 632 76 22
		
93 567 09 99
		
93 668 79 61

Clínica de Molins de Rei
Correus
Creu Roja de Molins de Rei
Jutjat de Pau
Parròquia de
Sant Miquel Arcàngel
Notaria
Registre de la Propietat de
Sant Feliu de Llobregat
Servei Català d’Ocupació de
Sant Feliu de Llobregat
Servei de cita prèvia
Ambulatori
Tanatori de Molins de Rei

		
93 668 29 54
		
93 668 04 96
		
93 668 44 56
		
93 680 09 86
		
93 668 30 97
		
93 668 14 29
		
93 668 14 81
93 668 19 94

FARMÀCIES
Farmàcia Brun
(barri Bonavista-El Mas)
Farmàcia Codina
(barri Riera Bonet)
Farmàcia Escalada - García
(barri El Canal)
Farmàcia Mas
(barri del Canal)
Farmàcia Milà
(barri les Conserves)
Farmàcia Saborit-Canals
(barri Centre)
Farmàcia Roca (barri Centre)
Farmàcia Xuclà (barri Centre)

		
93 680 08 88
900 75 07 50
93 727 91 99
93 668 25 94
900 814 082
93 668 23 95

SERVEIS
Enllumenat públic
Gas Natural
Molins Energia - Biomassa
Renfe
Servei Municipal d’Aigües
Taxis

Diumenge, 1 de desembre

• De 10 a 14 hores
Festa “Posa’t la gorra”
Pista Alfons XIII
• A les 19 hores
Concert “Alex Zayas Guitarshock”
Traska Truska

Dilluns, 2 de desembre

• A les 18 hores
Encesa enllumenat de Nadal.
Lloc a concretar
• A les 20 hores
Acte proclamació Premi Memorial
Margarida Xirgu
Federació Obrera

Dimecres, 4 de desembre

• A les 19.30 hores
Presentació llibre “Males arts” a càrrec de
l’autor Albert Gassull
Federació Obrera

Dijous, 12 de desembre

• A les 17.15, 18.30 i 19 hores
Concert de Nadal
Joventut Catòlica

Divendres, 13 de desembre

• A les 17 hores
Festa de Nadal
Centre Cívic Riera Bonet
• A les 19 hores
Festa de Nadal al Casal d’Avis L’Àngel

Dies 13, 14 i 15 de desembre
• Tot el dia
9a Fira de Nadal
Plaça de la Creu i Carrer Major

Dilluns, 14 de desembre

• A les 12 hores
Inauguració del mural del Centre Excursionista MDR. A la plaça Llibertat.
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Aquesta publicació té una tirada de 12.000 exemplars i es distribueix gratuïtament per tots els barris de Molins de Rei. Si hi
detecteu qualsevol anomalia, ho podeu comunicar al telèfon 936 803 340 (Departament de Premsa) o al correu electrònic:
premsa@molinsderei.cat

Joan Ramon Casals

L’alcalde

Si vols contactar amb
l’alcalde escriu a
alcaldia@molinsderei.cat

E

l nou carrer de Rafael Casanova ja
és una realitat i ha arribat el moment de gaudir-ne. Amb aquest projecte millorem la qualitat del nostre
espai públic, fem una vila més amable, donem més caràcter i vida al centre urbà, i
ajudem a transformar-lo en l’escenari ideal
per a la instal·lació de nous negocis i comerços.
Projectes com el del nou carrer de Baix o
la propera remodelació del Pati del Palau
ens ajuden a relligar tota la trama urbana
del centre de la vila, mentre es garanteix
en tot moment la circulació i l’aparcament.
Aquestes actuacions confereixen a la vila
aquest aire especial i singular que convida
a passejar-hi i a comprar. No tinc cap dubte que els resultats d’aquesta transformació urbanística seran òptims i evidents per
a tots.
Vull aprofitar aquestes línies per destacar
com s’ha executat el projecte del carrer de

Baix. Hem fet les obres escurçant en un
25% els terminis de finalització i el seu cost
també ha quedat per sota del pressupost
aprovat. Les incidències s’han resolt amb
celeritat i eficàcia. Aquest és i ha de ser el
segell de l’acció de govern: rigor i eficàcia
per garantir una gestió eficient dels recursos de què disposem. Eren reptes històrics
pendents de feia temps i els hem fet realitat en moments difícils, gràcies a la bona
gestió.
En aquesta edició del Balcó de la Vila trobareu més notícies de gran importància,
com els convenis signats amb Càritas i
la Creu Roja per atendre aquelles persones en situació de vulnerabilitat, especialment aquelles que pateixen mancances
pel que fa a l’alimentació o la manca de
llar. Cal destacar també les iniciatives que
estem impulsant per estimular la creació
d’empreses, com el nou servei Reempresa, i projectes per afavorir la inserció en

el mercat laboral de persones en situació
d’atur, com els plans d’ocupació. Mesures
totes elles orientades a garantir la justícia
social i la igualtat d’oportunitats, dos dels
objectius indestriables d’aquest govern.
I no podia acabar aquestes línies sense fer
esment a la Festa Major de Sant Miquel, una
de les millors de la història de la vila, que va
destacar, a més, per la gran participació de
tots els molinencs i les molinenques. Estic
segur que gaudireu d’allò més amb els continguts i les fotografies dels moments més
emocionants de la Festa Major que hem incorporat en aquesta publicació.
La Festa Major de Sant Miquel van ser dies
durant els quals, gràcies a la tasca conjunta de les entitats i l’Ajuntament, vam gaudir de la nostra millor cultura popular. I vull
agrair especialment a la Colla Gegantera
tots els actes del centenari dels gegants de
la vila, que van fer possible una Festa Major GEGANT.
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Actualitat

200.000 euros per millorar
escoles i la Biblioteca

L

a tornada al curs va estar marcada per la normalitat en les matriculacions (un 90% dels alumnes van poder accedir al centre
desitjat) i per les millores que s’han
fet en tots els centres educatius a cà-

rrec del pressupost municipal. Els més
de 110.000 euros invertits entre tots
els centres aquest estiu han permès
millorar la seguretat dels usuaris i les
instal·lacions, i reparar material malmès.

Pel que fa a la Biblioteca Pau Vila, s’han
destinat 80.000 euros del pressupost
municipal amb l’objectiu d’ampliar 23
punts de lectura (19 per adults i 4 de
l’àrea infantil), així com realitzar significatives millores en l’equipament. Una
de les més destacades és el tancament de
l’àrea dedicada als lectors més petits i menys
silenciosos, que ara ja
no molestaran als 209
usuaris que de promig
utilitzen
diàriament
aquest
equipament.
També s’han habilitat
endolls a les taules per
facilitar l’ús de dispositius tecnològics i s’ha
millorat la il·luminació
de treball.
La biblioteca Pau Vila va donar servei l’any
2012 a 22.289 usuaris, xifra que suposa un creixement del
159% en els darrers 8
anys. Actualment obre
264 dies i 1.272 hores
a l’any i realitza més de
46.000 préstecs.

Garantides totes les beques menjador
i nous ajuts a l’activitat esportiva

L

’Ajuntament ha decidit augmentar un 37’2%
l’aportació en beques menjador fins a arribar als
107.067 euros. D’aquesta manera es dóna cobertura
a totes les sol•licituds que compleixen amb els mateixos requisits que l’any passat i es compensa l’augment
de restriccions. Es dóna la circumstància que el curs passat ja es va augmentar la partida en un 56% respecte al
curs 2011-2012, de manera que en només dos anys l’equip
de govern municipal ha més que duplicat l’aportació per
ajuts a l’alimentació escolar dels infants de Molins de Rei.
Per altra banda, l’Ajuntament destinarà 7.000 euros a facilitar la pràctica esportiva de nens i nenes de famílies amb
pocs recursos econòmics. Aquesta és la primera vega-
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da que es proposen aquest tipus d’ajuts a Molins de Rei.
Aquests ajuts, i en funció de la situació de cada sol·licitant,
poden arribar a finançar fins el 90% de la pràctica de qualsevol disciplina esportiva organitzada pels serveis municipals o per les entitats esportives del municipi. A més, en el
cas de què algun dels beneficiaris deixi l’activitat degut a
qualsevol incidència l’ajut el podrà aprofitar una altra persona que ho hagi sol·licitat.
Els recursos d’aquest nou programa d’ajuts surten d’una
subvenció de 5.000 euros atorgada per la Diputació de Barcelona i del 40% de la recaptació aconseguida durant la darrera Cursa Popular de Sant Miquel (recorregut de 10km),
que ja es va anunciar que es destinaria a fins socials.

Actualitat

La pluja acompanya els
actes institucionals de la

L

Diada

a pluja va marcar els
actes institucionals
celebrats el matí de
l’Onze de Setembre
a Molins de Rei i va obligar a desplaçar la ballada
de sardanes a l’interior de
l’escola Alfons XIII. Malgrat
tot, les ofrenes institucionals de l’Ajuntament, dels
grups polítics i de les entitats es van poder fer tal
com estaven programades
al carrer Rafael Casanova,
davant del Mercat. També es van poder sentir els
parlaments i el discurs de
l’alcalde, Joan Ramon Casals, durant el qual va assegurar que “el 2014 serà
l’any de la llibertat, l’any en
el qual decidirem el nostre
futur com a poble”.
Totes les activitats del programa van ser marcades
per la solemnitat i el respecte dels assistents.

La Via Catalana aplega milers de persones

M

ilers de persones es van acostar
a l’avinguda de València i Barcelona per participar a la Via Catalana, la cadena humana organitzada per l’Assemblea Nacional Catalana
que va creuar el país de punta a punta. El

dispositiu organitzatiu i de seguretat va
permetre que l’activitat es desenvolupés
amb un caràcter festiu i sense que es registressin incidents de cap tipus, malgrat
la gran quantitat de gent que va aplegar en
els 2.300 metres de recorregut que la ca-

dena tenia a Molins de Rei.
La Guàrdia Urbana va garantir durant tota la tarda de l’Onze de Setembre l’accés
dels vehicles a tots els barris del municipi,
si bé la circulació es va veure alterada per
la celebració de l’activitat.
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Actualitat

Ajuntament i Creu
Roja blinden els ajuts
a les famílies per als
propers 4 anys

L

’alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals, i Josep Maria Salas, president de
Creu Roja Baix Llobregat Centre, han signat un conveni de col·laboració que garantirà els serveis del Punt d’Atenció a les Famílies durant els propers 4 anys. En
virtut d’aquest conveni, l’Ajuntament aportarà 11.200 euros anuals per assegurar la prestació dels següents serveis: banc dels aliments, banc del temps, banc dels
ajuts tècnics, kits d’alimentació, allotjament d’urgència i ajuda nocturna, allotjament
en cas d’onada de fred, servei de dutxes i l’Espai Ciutadà (espai d’ofertes i demandes
ciutadanes). Aquesta iniciativa forma part de les propostes del Consell de Seguiment
de la Crisi.
L’alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals, ha explicat que “aquest tipus d’accions
són fonamentals per estabilitzar els projectes més importants, que són els que tenen
cura de la gent més necessitada” i ha subratllat que “aquests convenis demostren que
des del Govern municipal estem obsessionats a atendre les necessitats d’avui, però
també a garantir les oportunitats de demà”.
El Punt de Suport a les Famílies està situat a l’avinguda de València, número 24.

Ajuntament i Càritas, colze a colze per evitar desnonaments

Per altra banda, els serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament de Molins de Rei i de Càritas
Diocesana de Barcelona treballaran a partir d’ara de forma coordinada per incrementar
el percentatge d’èxit en les accions de mediació que tenen amb les entitats bancàries
davant de casos d’impagaments d’hipoteques i lloguers. La coordinació d’ambdós serveis permetrà millorar la cobertura i la qualitat del servei prestat a persones i famílies
vulnerables que no poden fer front als seus deutes hipotecaris, a vegades signats sota
clàusules abusives.
El conveni tindrà una vigència d’un any prorrogable i permetrà atendre l’augment de
casos detectats pels serveis socials de l’Ajuntament durant el darrer any.
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Lliurats 37 nous
aparells de
teleassistència

L

’Ajuntament de Molins de Rei
ha lliurat 37 nous aparells de teleassistència a persones grans
i, d’aquesta manera, ha acabat
definitivament amb la llista d’espera
que hi havia per gaudir d’aquest servei
al nostre municipi. El Servei de Teleassistència és un servei d’atenció domiciliària permanent i a distància adreçat
a les persones grans que viuen soles
o que ho fan amb altres persones en
condicions similars. Aquest servei garanteix una resposta ràpida davant de
qualsevol situació sobrevinguda. El
sistema de funcionament es basa en
un collaret amb un únic botó que només prement-lo connecta immediatament l’usuari que el porta amb els serveis d’assistència.
El lliurament dels nous dispositius ha
estat possible gràcies a l’increment
d’11.347 euros del pressupost municipal. Amb la instal·lació d’aquests
37 nous aparells es dóna assistència
a un total de 341 beneficiaris de Molins de Rei, cosa que representa un
47,5% de la població més gran de 80
anys que viu sola, i un 9’4% de les persones majors de 65 anys. Aquest servei és finançat per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Molins de Rei i
l’aportació de 30 € anuals de la persona beneficiària del servei.

Actualitat
Reempresa, el nou mercat de
compra-venda de negocis de Molins de Rei

M

olins de Rei ha establert un punt
d’informació
Reempresa
dins
del Centre d’Ocupació i Desenvolupament Joan N. García-Nieto, on s’oferirà assessorament tant als empresaris
i empresàries que volen vendre la seva empresa com a
les persones reemprenedores disposades a donarlos continuïtat. L’objectiu és,
doncs, impulsar i estructurar
la transmissió d’empreses
com a via de creixement
d’activitat econòmica, i així
evitar el tancament de negocis econòmicament viables i
la destrucció d’ocupació a la
ciutat. Reempresa és un projecte impulsat per la Diputació i la patronal CECOT.
Des de final de l’any 2011, el
centre de Reempresa de Catalunya ha aconseguit tancar
un total de 128 casos de reempreses que han suposat una
inversió total de 6.029.903 € i

que es distribueix, per sectors, de la manera següent: el 39% d’inversió respon a reempreses
d’èxit en el sector comerç; el 26%, a reempreses d’indústria; el 23% pertany al sector serveis i

un 12% de la inversió de les reempreses d’èxit
pertany al sector de l’hostaleria.
Totes les ofertes de venda de negocis es poden
consultar a través del web www.reempresa.org.

Els cursos SEFED continuen donant feina

D

urant el primer semestre de l’any 2013, l’Ajuntament
de Molins de Rei ha desenvolupat dues accions formatives dins el marc del programa SEFED adreçades a
obtenir el certificat de professionalitat en activitats de
gestió administrativa. De les 31 persones que van començar el
curs, tres d’elles han trobat feina en empreses de Molins de Rei
i una quarta està fent pràctiques laborals a l’estranger.
L’alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals, ha volgut destacar que “malgrat les dificultats, des de l’Ajuntament prioritzem
tot el que pugui ajudar la gent que ho passa més malament, i
la prova és que els pressupostos més baixos de la història són
els que han tingut partides més altes destinades a l’atenció social”. Per a Casals, “la formació SEFED és la joia de la corona de
la nostra política d’ocupació, perquè han ajudat molta gent de
Molins de Rei a trobar feina”.
El programa SEFED es desenvolupa a Molins de Rei des de l’any
1989 amb l’objectiu de formar les persones que volen treballar
en l’àmbit de la gestió i l’administració empresarial, però que
tenen dificultats per incorporar-se al mercat laboral. Durant
aquests anys, més de 1.500 persones de la vila han participat
en els cursos del programa SEFED.
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La Vila
L’aparcament del
cementiri s’asfalta
per Tots Sants

L

’aparcament de terra del cementiri
municipal ja és història. Els dies 28
i 29 d’octubre es va procedir a asfaltar i repintar d’aquesta zona per
deixar-la a punt pel dia de Tots Sants, el
dia de l’any que més usuaris s’acosten a
aquest espai. Les obres han permès habilitar fins a 50 noves places d’aparcament
i han suposat una inversió de 23.000
euros a càrrec del pressupost municipal. Aquesta adequació ha servit per endreçar definitivament una zona que fins
ara presentava dificultats de circulació i
requeria un manteniment constant.

Molins
de Rei
prova un
pipicà
únic al
món

E

s tracta del
prototip
ECAN1, desenvolupat
per
uns
emprenedors
d’Olesa de Montserrat i que s’instal·larà
per primera vegada a Molins de Rei.
La principal innovació d’aquest pipicà és que treballa la
conducta de l’animal
oferint-li una galeta
si l’utilitza, tot i que
també crida l’atenció
que s’autoneteja i
desinfecta, i que està
alimentat per energia solar. El pipicà
estarà instal·lat durant un any a la plaça
del Poeta Mateu Janés i si els resultats
són satisfactoris, se
n’instal·laran en altres punts del municipi.
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Escurçat el termini de
pagament a proveïdors

L

’Ajuntament de Molins ha decidit no acollirse al darrer pla de pagament a proveïdors
impulsat pel Govern espanyol un cop liquidades les factures que tenia pendents,
i que ascendien a 364.438 euros. A començaments de mandat, l’Ajuntament es va veure abocat a acollir-se al pla anterior per poder fer front
a factures acumulades per valor de 3’5 milions
d’euros. La millora en la gestió econòmica municipal ha permès posar al dia la comptabilitat amb
els proveïdors i reduir els terminis de pagament
de 130 a 50 dies.

La campanya de
poda 2013 ja està
en marxa

J

a ha començat la campanya de poda de l’arbrat viari, que durarà fins a
final de gener. Durant aquests tres
mesos s’esporgaran aproximadament uns 2.100 arbres, repartits pràcticament per tots els carrers, places i jardins del
municipi. D’acord amb els criteris tècnics
d’arboricultura, enguany s’ha decidit deixar
de fer brocades (l’eliminació total de la capçada de l’arbre) per evitar brotades excessives, un desequilibri entre les arrels i la part
aèria, l’aparició massiva de paràsits i més
possibilitats d’agafar malalties. Es pot consultar el pla de poda a www.molinsderei.cat.

Diu la teva
PREGUNTA:

Com valores la Festa Major d’aquest any?
DOLORS LOBATO
Comerciant de Trento
Em va semblar molt bé. Al celebrar el centenari dels Gegants es va convidar gegants
de tot Espanya i és una cosa
que em va agradar molt. Crec que ha estat
millor que cap any.

ALBERT RODRÍGUEZ
Arquitecte
En general, molt bé. Crec que
el nivell de participació al carrer va ser excel·lent i la festa
dels gegants, molt lluïda. A mi
m’agrada molt especialment la passejada de
la banda de jazz.

ANTONI CALLEJÓN
Jubilat
En general va estar bé, com
sempre. Potser el dia fort va
haver-hi massa jovent i massa botellón, però pel que fa a
la resta, crec que va ser com cada any, sense canvis.

GERTRUDIS PÉREZ
Administrativa
Va estar molt bé i tota la festa feta pels gegants es va viure molt. El dia del Camell no hi
vaig poder ser perquè tenia
un compromís, però crec que a tothom li va
agradar molt.

MATILDE GALA
Advocada
Em van agradar molt tots
els actes relacionats amb el
centenari dels Gegants. Crec
que cada vegada pren més
vida la Festa Major de Molins de Rei i això
és molt bo.
MARC REBOLÀ
Tècnic administratiu
Ha estat una de les festes majors més participatives dels
darrers anys. Suposo que el
teixit associatiu és el que ha
generat tanta oferta d’activitats. M’ha agradat
molt la recuperació d’activitats tradicionals.

Miquel Díaz Alcaucer

és el nou Miquel de l’Any

E

l diumenge 29 de setembre, últim dia de la Festa Major, Miquel Díaz estava participant a les
matines del Camell i en una aturada que va fer
per prendre’s un cafè el va sorprendre la comissió que duu el nom del patró de la vila i el van nomenar, enmig d’un esclat pirotècnic, nou Miquel de
l’Any. Es mostra emocionat i orgullós, i afirma que
“per a un molinenc és una il·lusió, un honor i un privilegi. És una cosa molt especial que no oblidaré mai”.
Fill de Sant Feliu de Llobregat, viu a Molins de Rei des
de fa 23 anys. Veí de la Riera Bonet, casat i amb dos
fills, aquest molinenc d’adopció, que té 56 anys, explica que per a ell va ser molt fàcil integrar-se a la vida
local perquè les entitats són molt acollidores. Pensa
que “una vida associativa tan intensa com la que hi
ha aquí no es troba en altres poblacions”.
És membre des de fa anys de la Comissió de la Cavalcada de Reis, soci del Club Natació Molins de Rei
i aficionat al dibuix i la pintura. Forma part d’una família de “miquels”: el seu avi, el seu pare, ell mateix i
el seu fill comparteixen el nom. Habitual del típic Esmorzar dels Miquels de Festa Major, ara ja formarà
part de ple dret de la Comissió dels Miquels i serà
l’encarregat de fer el pregó de la seva festa particular, tal com ha hagut de fer enguany Miquel Bernis, el
Miquel sortint.
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Tribuna política

Joaquim Martí

Xavi Paz

Roger Castillo i Bosch

Aquest octubre hem posat en marxa la remodelació que encara faltava
del carrer Rafael Casanova com a eix
comercial de plataforma única, una
obra que revalora encara més la nostra aposta estratègica que representa “Molins de Rei Centre de Comerç”
i posa de relleu que l’urbanisme comercial i l’amabilitat de l’entorn van
de la mà l’un de l’altre. Nomes cal passejar per la vila i respirar la nostra voluntat de projectar-nos cap enfora, de
dir amb les nostres més de 700 botigues, que a Molins de Rei no ens cal
un Village on menys l’activitat comercial, és tot fals. Perquè ja tenim el nostre propi projecte i a més aquest és de
veritat i hi vivim i en vivim, ja que no en
va, i gràcies a l’esforç de tots els actors del sector comercial i per fi amb
l’Ajuntament al seu costat, el comerç
és un dels principals contribuents al
PIB de la vila i el que més llocs de treball nets i estables genera.
La gent de CiU apostem i seguirem apostant pel comerç de proximitat i per la potenciació de
l’associacionisme per tal que aquest
sigui cada cop més fort. Per això
l’Ajuntament compta amb el suport
del govern del nostre país, que un cop
més torna a donar-nos suport tot i els
temps difícils que vivim amb un conveni que agermana i enforteix el nostre projecte.
De la mà del mercat, del Botmol i de
tot el comerç, l’Ajuntament engega
també una campanya de promoció de
l’aparcament al centre. Perquè la combinació ideal rau en aparcar a prop
d’on es vol anar a passejar i a comprar.
Ara només ens falta endegar la gran
obra pel seu significat de dignificació
del centre i que també contribuirà a
l’amabilitat de l’entorn: la transformació després de més de trenta anys
d’espera del pati de Palau en la gran
zona verda de l’ametlla comercial. I ho
farem com sempre de la mà de tots:
dels veïns i dels comerciants.

INVERSIÓ SOCIAL I ECONÒMICA
PER ALS MOLINENCS
Com més difícil és la situació social de
moltes famílies, més necessària que
mai és la bona política, assolir els compromisos i prioritzar les inversions municipals.
En aquesta línia s’han d’emmarcar les
darreres accions del govern municipal.
En dos anys hem doblat els recursos
per a beques menjador, per tal que les
famílies de Molins de Rei no notin les retallades de les altres administracions.
Enguany encetem un programa de beques esportives (finançat en part amb
els diners recaptats en la Cursa Sant Miquel) per tal que cap nen es quedi sense
fer esport per raons econòmiques. Hem
augmentat els recursos de l’Oficina Local de l’Habitatge, de manera que informi, assessori i ajudi les famílies que
ho passen malament, conseqüència de
l’habitatge. Incrementem els diners per
als serveis socials, sabedors de les dificultats familiars actuals.
A aquesta inversió social podem afegir la concreció d’importants inversions o l’inici d’altres. Ara ja podem
gaudir d’un carrer de Baix d’altíssima
qualitat alliberat de cotxes en trams
importants. Així l’hem lliurat a la ciutadania. Aquesta obra és el clar exemple d’inversió eficient que dinamitza un
centre comercial que volem de qualitat. Igual que d’aquí un any ho serà el
Pati de Palau, lliure de cotxes i punt
de trobada verd del centre del poble.
A la vegada podem veure com comencen les obres de la zona esportiva Ricard Ginebreda, de la qual la primera
fase estarà acabada abans de finalitzar
l’actual temporada. Un desig i objectiu
compartit per molts.
Aquesta inversió social i econòmica
la podem fer gràcies al dur i constant
treball amb les finances municipals
que ens permeten tenir recursos per
a aquests objectius i a la vegada ens
faran acabar l’any amb menys deute
que al inici de mandat.

Independència per canviar-ho tot
El passat 19 d’octubre Barcelona va
acollir la manifestació central de la
campanya “Independència per canviar-ho tot”, que va aplegar milers de
persones (entre elles, un bon grapat
de molinencs) a la capital catalana.
Aquesta campanya, que vam presentar la vigília de l’11 de setembre a la vila, posa de manifest que la ruptura nacional ha d’anar lligada a un canvi del
model polític i social per assolir una
independència real. Dret a decidir, sí,
però dret a decidir-ho tot.
Dotar la independència de contingut és una tasca que a la CUP també
assumim des dels municipis. A Molins de Rei darrerament hem impulsat
una moció en defensa de la territorialitat completa de la nació (de Salses a
Guardamar i de Fraga a Maó) i una altra per tal de fer una auditoria ciutadana del deute amb la gent de la PACD,
perquè tenim clar que no hi ha independència real sense sobirania econòmica.
Un poble sobirà en política econòmica
és l’única opció que tenim per deslliurar-nos de les imposicions dels mercats i de la Unió Europea. Els prop de
900.000 euros que l’Ajuntament ha
pagat en concepte d’interessos bancaris aquest 2013 són un exemple a
escala local de les mancances que
hem de resoldre des dels municipis
per poder configurar un país plenament lliure.
Som multitud les persones que volem
canviar les coses. Aconseguir plens
drets socials, alliberament de gènere,
redistribució de la riquesa i democràcia econòmica només depèn de la força del nostre poble organitzat: la mobilització popular és l’única garantia
que tenim per assolir la independència i evitar allò que volen les elits catalanes: que tot canviï perquè no canviï res.

Convergència i Unió
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Partit dels Socialistes de Catalunya

Candidatura d’Unitat Popular

Ivan Arcas Blanch

Silvia Guillén

Emilio Ramos Gutiérrez

De què s’amaguen?
A Molins de Rei, la comunicació que
es fa de la gestió municipal, està sent manipulada. El relat “oficial”
s’escriu des de la justificació d’un govern (CiU,PSC+-PPC) que a tres anys
de l’inici del mandat segueix sense
compartir amb la ciutadania cap mena de compromís escrit dels objectius que s’han marcat per la Vila.

El Pati del Palau, a debat!
Era, sens dubte, el projecte estrella
d’aquesta legislatura. Si més no, figurava al programa electoral de la major part de formacions polítiques que
concorríem a les darreres eleccions
municipals. Una plaça oberta, multifuncional... l’únic pulmó verd ubicat
al bell mig de la nostra vila. I com a espai públic, òbviament, esperàvem un
debat públic. Ai las! Ves per on, ens
l’han negat. Als grups municipals,
que no hem pogut debatre el projecte políticament a l’Ajuntament. Als
veïns, a qui no s’ha demanat l’opinió
ni sobre el disseny ni sobre les futures utilitats d’aquesta plaça verda.
Als comerciants, alguns dels quals ja
han mostrat la seva disconformitat
amb el projecte final mitjançant un
comunicat emès pel Botmol que ha
aixecat força polseguera. El projecte
del Pati del Palau, de fet, s’ha gestat
als despatxos, els del nostre Ajuntament i els de l’AMB que, a banda del
disseny, hi posa els quartos.
Per què el govern municipal no ha
convocat els partits polítics per debatre el projecte? A què espera per
convocar la Comissió de Seguiment
del Pla Director de Centre Vila, aprovat per unanimitat? Per què no obre
el debat i la discussió d’aquest projecte als veïns, entitats, comerciants
i partits polítics?
El Pati de Palau evidencia un cop més
les divergències existents entre CiU,
PSC i PP i mostra la manca de voluntat del govern per consensuar el projecte amb la ciutadania i els actors
socials. Per això vam aprovar un Pla
de participació ciutadana en el passat mandat, oi?
Cap formació política té prou representativitat per decidir com ha de ser
aquest nou espai. El Pati del Palau és
de tots els molinencs i molinenques.
Si ha de ser un “nyap”, que sigui el
nostre “nyap”. Que ningú decideixi
per nosaltres!

La pregunta es despues de la declaracion de independencia que, pues segun algunos ilustres empresarios como Jose Manuel Lara y el presidente
de la Caixa por cierto con mas inversion en el resto de España que en Cataluña, sengun ellos, quien pagaria las
pensiones porque un minuto despues
de la declaracion de independencia
Cataluña declararia la suspension de
pagos, inversores de todo el mundo
principalmente americanos se marcharian de Cataluña no lo digo yo lo estan diciendo ellos, ya esta bien de tanta mentira y fantasia llevamos mas de
dos años de ligislatura y los nacionalistas solo piensan en consulta e independencia, que pasa con el paro la sanidad y la educacion entre otros, creo
qu es hora que los nacionalistas nos
digan la verdad.
En clave local bueno algunos siguen
atacando gratuitamente al Grupo Popular por cierto sin mucho exito, el tema de la AMB esta dando mucho de
que hablar, por cierto aun no sabemos a cambio de que esta el otro representante y no me digan que fue por
el voto favorable de investidura del alcalde del PSC no era necesario, que lo
expliquen,el apollo del PPC siempre es
a cambio de, de aquello que algunos dicen que son pequeñas cosas, pues asi
se hace un pueblo mejor con pequeñas cosas, arreglo de calles,asfaltar la
explanada del cementerio, algunos vamos a el Ayuntamiento a trabajar por
el pueblo no vamos a criticar colgando
carteles insultantes ni emitiendo comunicados de prensa que ni ellos se
cren, seguiremos trabajando en esta
linea y me complace decir que la mayoria de las mejoras de Molins de Rei
nosotros colaboramos para que sean
una realidad.

Grup Municipal IxMdR

Heu de saber que escrivim la nostra
col·laboració a aquest butlletí, sense conèixer el seu contingut. Intuïm
que aquest numero es parlarà de la
Festa Major (felicitats a la gent que
la fa possible i als qui han estat els
principals protagonistes d’aquest
any, la Colla Gegantera), la urbanització del carrer de baix i la campanya d’asfaltats i pintures de ratlles i
passos de vianants. Però malauradament, aquest butlletí no us explicarà
que PSC, CiU i PPC han votat a favor
de la privatització i del increment del
preu de l’aigua a l’Àrea metropolitana, que el Pla de Mobilitat s’ha tancat
tard i sense cap suport polític ni social (recordeu que en deia el PSC i el
PPC d’això fa tres anys?), que les decisions s’ajornen, esperant una nova
Llei Local que justifiqui la inacció de
l’Ajuntament.
La sort es que al carrer hi ha més
moviment que mai. Entitats com la
Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca
han aconseguit que l’actual govern
iniciï polítiques reals de lluita contra els desnonaments, com l’acord
signat amb Càrites. Per altre banda,
campanyes com les impulsades per
IxMdR i d’altres entitats a favor d’una
renda per la dignitat han aconseguit
mig miller de signatures. I aquestes
signatures no aniran a la paperera
com les de CiU i l’ambulatori!

Esquerres per Molins de Rei

Partit Popular de Catalunya
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