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L’any 2014 tindrem els
pressupostos més socials

L

’Ajuntament ha aprovat els pressupostos per a l’any 2014.
En total, s’ingressaran i es distribuiran 26.158.491,87 euros, i es prioritzarà per sobre de tot l’assistència social
amb l’objectiu de respondre a la realitat del moment amb
un repartiment dels recursos just i focalitzat en els àmbits que
més ho necessiten. Per això s’augmenten els ajuts a les persones i s’habiliten nous serveis assistencials. També s’incentiven
les polítiques d’ocupació, els ajuts a emprenedors i les polítiques d’habitatge.
En línies generals, el projecte de pressupost creix un 3,16%.
Es preveu que la despesa en l’àmbit de Serveis Socials augmenti un 3,8% respecte a l’any passat per arribar als 7,1 milions d’euros (un 27,3% del total). Dins d’aquesta partida cal
subratllar l’important impuls que reben les beques i els ajuts

que dóna l’Ajuntament, per als quals es proposa que pugin un
59% respecte al 2013. També pugen les partides relacionades amb el foment de l’ocupació i els serveis a les empreses
(un 5,6%), l’habitatge (un 9,1%) i l’educació (un 0,8%).
Pel que fa a les inversions es preveu destinar-hi 1.750.205
euros de recursos propis, que no afegiran endeutament a
les finances municipals. De fet, es preveu que un cop tancat
l’exercici 2013, l’endeutament sigui de 19,7 milions d’euros,
molt inferior al del començament del mandat, i que arribi a
una ràtio del 72,81. Les inversions més destacades pel 2014
són la remodelació de la zona esportiva Ricard Ginebreda, la
urbanització de la plaça de la Creu i les inversions en polígons,
Mercat Municipal, Fira i altres motors de dinamització econòmica. Consulteu els pressupostos a www.molinsderei.cat

DESPESA SOCIAL

BEQUES I AJUTS

ENDEUTAMENT

+3,80%

+59%

-7,49%

Actualitat

La remodelació de la zona esportiva
lidera les inversions municipals

D

urant l’any 2014, la zona esportiva Ricard Ginebreda
rebrà una injecció de 567.000 euros de l’Ajuntament
per finançar una part de la seva profunda remodelació. Es preveu que en els propers dos anys s’hi acabin invertint més de 2 milions d’euros, que permetran renovar
i ampliar completament les instal·lacions, obrir-les urbanísticament al barri amb més població de Molins de Rei i habilitar
espais per a la pràctica dels esports minoritaris.
Les obres estan dividides en tres fases. La primera, que
va començar aquest novembre i està cofinançada per
l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, preveu
la construcció d’un nou accés a la instal·lació i una recepció, 8 vestidors per a la pràctica del futbol, vestidors per als
àrbitres, una graderia amb capacitat per a 200 persones,
magatzems, despatxos, sales de material de manteniment
i altres serveis. Està previst que aquestes obres estiguin enllestides el proper mes de maig.
Un cop acabades aquestes obres, començarà just a continuació la segona fase (1B) i és la que comportarà una
important transformació urbanística d’aquesta zona
del barri del Canal. Per primera vegada, l’accés a la
instal·lació quedarà de cara al municipi i donarà continuïtat al parc del Baix Llobregat amb la urbanització des del carrer Felip Canalies. I, simultàniament,
començaran les obres de la tercera fase, que té per
objectiu dotar els nombrosos practicants d’esports
minoritaris d’unes instal·lacions d’entrenament adequades. El projecte preveu la creació d’un gran espai
polivalent que es pugui compartimentar, com també vestidors i magatzems per guardar el material.

Inversions 2014

M

algrat que les inversions no estan incorporades en
el pressupost municipal, l’Ajuntament preveu destinar 1,7 milions d’euros a finançar els diferents
projectes i actuacions en equipaments i la via pública de Molins de Rei. Es detallen a continuació les més significatives. A banda d’aquestes partides, cal tenir en compte que es rebran aportacions d’altres administracions per
finançar obres com la remodelació del Pati de Palau o cofinançar la reforma de la zona esportiva Ricard Ginebreda.
Ricard Ginebreda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567.000 euros
Millores edificis municipals  . . . . . . . . . . . . . . . . 140.000 euros
Millores carrers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.000 euros
Obres plaça de la Creu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 euros
Sant Pere Romaní  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.000 euros
Caseta Canal de la Infanta  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75.000 euros
Adequació La Mola  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.000 euros
Plaça del Mercat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000 euros

Edita: Ajuntament de Molins de Rei · Redacció i edició: Departament de Comunicació · Fotografia: Dan Costa · Correcció
lingüística: Servei Local de Català · Impressió: Formura SCP · Repartiment: Uni Post Molins de Rei · Dipòsit legal: B-37.794-86

www.molinsderei.cat

2 Balcó de la Vila | Desembre 2013

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

G

estionar un pressupost municipal comporta una responsabilitat
enorme. L’administració dels recursos de la gent de Molins de Rei
és una tasca complicada, especialment
quan les necessitats són moltes i els diners
a repartir són escassos, tal com passa actualment. Per això volem aprofitar aquesta
edició del Balcó de la Vila per explicar quins
criteris hem utilitzat a l’hora de confeccionar el pressupost per a l’any 2014.
El punt de partida era clar: sense augmentar la pressió fiscal a la gent, havíem de poder atendre les necessitats d’avui i garantir les oportunitats de demà. És a dir, sense
pujar impostos per sobre del que puja l’IPC,
havíem d’apuntalar i reforçar les polítiques
socials; i havíem de fer-ho sense descuidar
aquelles inversions que han de garantir un
repartiment just de les oportunitats i que
reactivin la nostra economia local. I per
complicar-ho tot més, s’havien d’assolir
aquests objectius mentre es reduïa significativament l’endeutament municipal. I
això ho podem fer possible gràcies a la bona gestió que fem des del govern.
Tinc el ple convenciment que hem com-

Índex telefònic
		
112
800 760 706
93 668 88 66
088
061
93 668 10 80
		

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

plert amb la missió encomanada. El pressupost 2014 és el que destina més diners a atenció social, habitatge i foment
de l’ocupació de tots els s’han aprovat
mai en aquest consistori. El 27,3% dels
26 milions d’euros que gestionem seran
per atendre les persones, mentre que un
21% es destinarà a millorar l’espai públic;
les altres prioritats del pressupost són
polítiques d’ocupació, ajut i suport als
emprenedors, educació i habitatge.
Paral·lelament al pressupost, també destinarem recursos propis a fer inversions
per valor d’1,7 milions d’euros, entre les
quals destaca la remodelació de la ciutat
esportiva Ricard Ginebreda, la millora de
la plaça del Mercat, la caseta del Canal
de la Infanta, l’arranjament de la riera de
Vallvidrera, les millores a la via pública,
les millores a l’enllumenat, les millores
als polígons industrials... I amb l’ajuda
d’altres administracions com la Generalitat, la Diputació i l’AMB assolirem un
total de 3 milions d’euros en inversions,
sense endeutar-nos ni un cèntim.
Continuarem reduint l’endeutament municipal: enguany, més de 2 milions d’euros,
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

que s’han de sumar als 4 milions d’euros
que ja hem reduït fins al desembre de 2013.
És cert que hem comptat amb dos aliats
poderosos per tirar endavant aquests
pressupostos: per un costat, el Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica, un òrgan que cada dia es demostra
més imprescindible i que ens ha marcat
unes directrius clares sobre les necessitats i prioritats en els àmbits de despesa,
en l’àmbit social i en el d’ocupació. I en
segon lloc, hem comptat amb la voluntat negociadora de tots els grups polítics
municipals, que han tingut una bona predisposició a fer aportacions per millorar
la proposta de l’equip de govern.
Crec sincerament que els molinencs i
molinenques podem estar orgullosos
de l’exercici conjunt que s’ha fet amb els
pressupostos per al 2014. Són els més
socials que s’han fet mai a la vila i, alhora, preveuen inversions que altres ajuntaments no poden aspirar a fer. Ara queda la responsabilitat d’executar-los amb
el rigor i la transparència que volem que
formi part de l’ADN d’aquest Govern.
Bon Nadal a tothom!
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
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Tot a punt per fer les compres
de Nadal a Molins de Rei

L

a remodelació del carrer Rafael
Casanova i la recuperació de la
parada de bus al centre del municipi facilitaran les compres al
centre de Molins de Rei durant aquesta campanya de Nadal. A més, es dóna la circumstància que aquesta serà
la campanya de Nadal amb més possibilitats d’aparcament al centre, amb
617 places de rotació i més de 400 bosses d’aparcament lliure. Per tot plegat,
l’Ajuntament ha impulsat una campanya de difusió mitjançant díptics, cartells
i espots de televisió per explicar aquestes millores d’accessibilitat i, d’aquesta
manera, atreure persones de municipis
veïns.
Per altra banda, les associacions de botiguers i comerciants locals també han
impulsat les seves campanyes promocionals gràcies al conveni firmat amb
la Generalitat de Catalunya, que recentment s’ha prorrogat. En virtut d’aquest
conveni, la Generalitat fa aportacions
per valor de 63.000 euros per dinamitzar el comerç de Molins de Rei.

Finalment, el passat 2 de desembre,
les autoritats municipals i els representants de la Unió de Botiguers van
encendre els llums de Nadal en els carrers més comercials de la vila. Enguany s’han il·luminat els carrers Jacint

Verdaguer, Pi i Margall, Rafael Casanova, Major, Església, plaça de Catalunya, plaça de l’Estació, plaça del Mercat
i les avingudes de València i Barcelona. La il·luminació tindrà un cost per a
l’Ajuntament de 14.327 euros.

Diu la teva
PREGUNTA:

On faràs les compres de Nadal?
ANNA MARIA GONZÀLEZ
Administrativa
La majoria de les compres les
faré a Barcelona i seré més
restrictiva que l’any passat.
Vigilaré més i intentaré comprar coses més necessàries per evitar despeses supèrflues.
JORDI FERRER
Informàtic
Més o menys, faré les mateixes compres que cada
any i prioritàriament les faré
a Molins de Rei. No obstant
això, algunes joguines les compraré a fora,
perquè les trobo més barates.
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MATILDE ALVARADO
Mestressa de casa
Jo faig sempre totes les compres aquí, tant si són festes
com si no ho són. Ho faig per
comoditat i perquè prefereixo donar vida aquí al poble que no anar
a fora.
JORDI MOSTAJO
Aturat
La majoria de compres com
objectes de regal o de jardinera, ja les he fet a Molins de
Rei. No obstant això, també
compraré fora per sortir una mica i passejar
per centres comercials.

SÍLVIA FERNÀNDEZ
Llevadora
Les joguines, les compraré
a Molins de Rei. La resta ho
compraré a fora per motius
de preu, ja que hi ha coses,
com la roba, que aquí les trobo més cares.
Gastaré el mateix que al 2012.
INÉS ARANDA
Secretària
Habitualment fem totes les
compres a Molins de Rei per
comoditat i perquè volem que
això tiri endavant. Quan marxem és perquè jo tinc família fora i llavors també comprem allà.

Actualitat

L’índex d’èxit escolar a Molins
de Rei se situa en el 95,4%

L

’índex d’èxit escolar dels
alumnes de Molins de Rei
continua molt alt. Les dades del curs 2012-2013,
presentades en el darrer Consell
Escolar Municipal, indiquen que
dels 237 alumnes matriculats a
4t d’ESO, 226 van superar satisfactòriament l’avaluació i van obtenir el graduat en educació secundària obligatòria. Per contra,
només quatre alumnes no van
superar l’avaluació del curs, tres
més hauran de repetir el 4t d’ESO,
dos més van deixar els seus respectius centres per canvi de residència i els últims dos van abandonar els estudis durant el curs.
Aquestes dades confirmen la tendència de bons resultats acadèmics dels alumnes dels centres
públics i concertats del municipi,
ja que el curs 2011-2012, l’índex
local es va situar en el 95,98%.
De fet, les últimes dades disponibles d’aquest índex en l’àmbit de
Catalunya són precisament del
curs 2011-12 i indiquen que l’índex
d’èxit es va situar aquell any en el
82,3%, mentre que a la comarca del Baix Llobregat va ser del
81’7%, això és, 14 punts per sota
dels resultats obtinguts als centres docents de Molins de Rei.

Les famílies posen un notable alt
a les llars d’infants municipals

D

urant l’estiu passat, els serveis municipals d’Educació
van convidar els pares i mares usuaris de les llars
d’infants sufragades amb fons públics a contestar una
enquesta de satisfacció respecte al servei rebut durant
el curs 2012-2013. L’objectiu de l’enquesta era conèixer quina
era la percepció que tenien sobre els serveis que rebien i, sobretot, detectar els punts amb més marge de millora per part de
l’Ajuntament. I la nota final va ser d’un 8,02. A l’enquesta de satisfacció van participar-hi 110 famílies, un 43,6% de totes les que
porten els seus fills o filles a les llars d’infants El Molí, El Rodó, La
Traca i El Cargol.

- Organització, gestió de la llar i atenció a l’usuari

➜ 8,47

- Espais de la llar i materials utilitzats

➜ 8,28

- Pràctica educativa i personal docents

➜ 8,54

- Ambient escolar i participació de pares i mares

➜ 8,50

- Servei de menjador

➜ 8,45

- Aspectes econòmics

➜ 4,61

- VALORACIÓ GLOBAL

➜ 8,02
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Breus
Ajuntament i COOP57
estimularan l’economia
social

PLE MUNICIPAL:
aprovada la reordenació
urbanística de la Rierada

L

a proposta aprovada permetrà reduir les zones destinades a equipaments, compactar els espais on els propietaris poden edificar i ampliar les zones verdes de
muntanya i de protecció de la riera de Vallvidrera. La
mesura és la primera d’un conjunt de propostes de reordenació dels barris de muntanya de la vila que s’aniran tramitant
durant els propers mesos amb l’objectiu d’endreçar urbanísticament aquests nuclis de població.
Per altra banda, durant el Ple d’octubre es van aprovar mocions per l’aturada definitiva i desmantellament del projecte
Castor, contra els atacs lingüístics al País Valencià, per vertebrar els Països Catalans i de suport a la querella contra l’Estat
espanyol per crims contra la humanitat. Podeu consultar el
text íntegre de les mocions a www.molinsderei.cat/mocions.

Els aiguats afecten
alguns carrers de la vila

L

’Ajuntament de Molins de Rei i COOP57, una cooperativa de serveis financers i solidaris de reconegut
prestigi, han signat un conveni de col·laboració per
oferir espais municipals i altres recursos propis per
estimular la creació de cooperatives i altres empreses del
tercer sector. L’assessorament i el finançament dels projectes anirà a càrrec de COOP57 (www.coop57.coop) que
utilitzarà les dependències del centre Joan N. García-Nieto i productes de banca ètica. Molins de Rei és el tercer
ajuntament de Catalunya a signar un conveni d’aquestes
característiques, després d’Arbúcies i la Llagosta.
Segons dades de la Generalitat, actualment les cooperatives a Catalunya ocupen més de 40.000 persones treballadores.

E

l cap de setmana dels dies 16 i 17 de novembre, un
temporal de vent i pluja va provocar acumulacions
puntuals d’aigua en alguns carrers de la vila. Els principals carrers afectats van ser Primer de Maig, Rafael Casanova, St. Antoni Maria Claret, passeig del Terraplè
(a diversos punts, principalment les cruïlles), Jacint Verdaguer (el punt més afectat va ser sota el pont de l’autopista),
Anselm Clavé, carretera de Caldes, Raseta, Felip Canalies i
pl. Pompeu Fabra. En alguns carrers s’hi van veure afectats
baixos, locals comercials i aparcaments, i també es va produir alguna incidència en l’enllumenat públic i els semàfors.
La Guàrdia Urbana, el bombers i els serveis municipals (brigada, empresa de neteja i servei d’enllumenat) es van posar
en marxa immediatament per poder resoldre aquestes incidències.

Lliurats els 2ns Premis de l’Esport de Molins de Rei

E

l passat 29 de novembre es van lliurar per segon any els premis als millors esportistes de Molins de Rei i a
les entitats que més han promogut
l’esport i els seus valors entre la població.
Desenes de persones van assistir a l’acte
que es va celebrar a la Federació Obrera i
que va servir per també fer un homenatge
a la trajectòria d’un dels esportistes molinencs més il·lustres: l’experimentat pilot
Xavier Foj. La resta de premiats van ser el
Club Natació Molins de Rei; el Club Gimnàs Molins de Rei; l’Equip Sènior Femení
de la Secció de Bàsquet del Club Esportiu Molins de Rei; l’Equip Sènior Masculí
del Club Futbol Sala 99; l’arquera Raquel
Armentano Solé i el jugador d’handbol
Joan Amigó Boada.
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Breus | Solidaritat
La festa Posa’t la
Gorra bat rècord
de participació

A

questa 7a edició de la festa en solidaritat amb els infants malalts de
càncer ha aconseguit recollir 16.657
euros, 4.000 més que l’any passat.
La campanya Posa’t La Gorra té per objectiu sensibilitzar i donar a conèixer a la societat l’existència del càncer infantil i normalitzar la malaltia. La principal novetat d’enguany
va ser una cursa solidària que va tenir lloc el
dissabte 30 de novembre pels carrers del nucli urbà. Només s’hi podia participar lluint la
gorra solidària que calia aconseguir amb una
aportació 5 euros.
Diumenge 1 de desembre va tenir lloc l’habitual
festa al pati de l’escola Alfons XIII. Durant la festa es van celebrar tot tipus d’activitats, com tallers, jocs, inflables, subhastes d’objectes de famosos i demostracions fetes per les entitats i
els cossos de la Guàrdia Urbana i els Bombers.
Un dels moments més emotius de la jornada va
ser la intervenció de l’Alexandra, una nena de 12
anys que acaba de superar un càncer.
Els diners recaptats es destinaran al projecte
de la Casa dels Xuklis, un habitatge destinat
a les famílies amb infants i adolescents amb
càncer que han de desplaçar-se lluny de casa seva per anar als hospitals de referència de
Barcelona a rebre tractament o a passar controls mèdics.

Clubs de futbol solidaris amb el Gran Recapte

E

l Molins de Rei Club de Futbol
va organitzar un torneig benèfic a favor de La Marató de TV3
el passat 6 de desembre. Durant tot el dia es va disputar un torneig
de futbol 7 amb les categories preben-

jamí, benjamí i aleví. Hi van participar 40 equips i uns 450 jugadors. Es
destinaran 500 euros per a La Marató. I el dissabte 7 de desembre al matí,
l’Atlètic Incresa també va fer un torneig solidari. L’objectiu en aquest cas

La Creu Roja fa un any
més la campanya de
recollida de joguines

L

’objectiu és que cap infant es quedi sense regals el dia de
Reis. Demanen joguines noves, educatives i no bèl·liques
ni sexistes. La demanda ha augmentat i enguany són
550 infants, uns 130 més que l’any passat. Aquest any
s’hi ha incorporat un municipi més i en total hi participen 10
poblacions del Baix Llobregat Centre. La campanya s’adreça
a infants fins als 12 anys, es durà a terme fins al 3 de gener i
els punts de recollida són la Creu Roja i el Mercat Municipal. A
més, Creu Roja recull aliments durant tot l’any al punt d’atenció
a les famílies, a l’avinguda de València, 30.

era fer una recollida de productes
per al Gran Recapte que organitza el
Banc d’Aliments. Es van recollir 235
kg d’aliments amb el torneig benèfic i
centenars més a les diferents superfícies comercials de la vila.

Càritas Parroquial
organitza per 5è any
una recollida d’aliments

H

abitualment Càritas Parroquial atén les famílies necessitades amb “vals” que bescanvien per aliments i
altres productes bàsics a establiments de la vila. No
obstant això, aquest desembre Càritas ha fet una
nova campanya per recollir aliments de llarga caducitat centrada a poder ajudar les famílies en aquesta època de l’any.
També es persegueix poder dedicar els diners que normalment donen per comprar aliments per a altres finalitats. Les
persones interessades a col·laborar es poden adreçar a la
Parròquia de Sant Miquel.
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Breus | Via pública
Un nou parc infantil
al barri de la Granja

E

l barri de la Granja compta des de fa
unes setmanes amb una nova àrea de
jocs per als infants a la rambla de la
Granja, tocant al passeig del Terraplè.
S’han invertit 8.200 euros en un doble gronxador normal, un doble gronxador mixt, un tobogan, una cova i tres balancins amb molla.
Per altra banda, també s’han fet millores a la
plaça de Pep Ventura, del barri de les Conserves, on s’ha instal·lat una barana metàl·lica de
10 metres per protegir els infants que juguen
al parc; s’han substituït dos gronxadors malmesos de la plaça Vallès i Vila, al barri del Canal, i, finalment, s’han reparat i repintat els jocs
a la plaça dels Pins, del barri Bonavista, i a la
plaça de l’Amistat, del barri de Can Graner. Totes aquestes actuacions havien estat demanades pels veïns.

Arranjada la plaça
de la Bàscula

L

es arrels dels arbres havien malmès
considerablement el paviment i les
voreres de la plaça de la Bàscula,
cosa que dificultava l’accessibilitat
dels usuaris i provocava ensopegades i
caigudes. També havien aixecat parts del
mobiliari urbà com bancs i papereres. Davant d’aquest situació, l’Ajuntament ha
restaurat aquest espai. Concretament,
s’han sanejat les zones afectades, s’ha
estabilitzat el paviment amb noves peces de granit i s’ha recol·locat i substituït
el mobiliari urbà. Les obres, que han estat executades per una empresa de Molins de Rei, han tingut un pressupost de
10.000 euros i no han afectat la circulació dels vianants ni la del transport públic,
com autobusos i taxis.

Millora als
asfalts de
quatre punts
de la vila

D

urant el mes de novembre
es van fer millores als asfalts
dels carrers Joan Maragall,
Baixada de l’Església, Pare
Manyanet i Montserrat. Les obres
van permetre renovar completament un asfaltat molt malmès i substituir-lo per un de més qualitat que,
a més, redueix el soroll dels vehicles
que hi passen, que en el cas del carrer Montserrat són molts. A més,

Campanya contra els
excessos de velocitat

A

mb la intenció d’assolir els
objectius fixats en el Pla local de seguretat viària vigent, que preveuen la reducció d’un 20% dels accidents
de trànsit a la nostra vila, la Guàrdia Urbana va engegar una campanya per controlar els excessos
de velocitat que es produeixen en
els punts més perillosos de la xarxa viària de Molins de Rei. La campanya va consistir en la instal·lació
temporal en diferents dies i hores
d’un radar mòbil, cedit temporal-
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també es va aprofitar l’actuació per
arranjar problemes de sotracs provocats per algunes arrels d’arbres i
per repintar tots els trams arreglats.
Els veïns afectats i les respectives
associacions dels barris van ser degudament informats de l’evolució de
les obres.

ment pel Servei Català de Trànsit,
que es va ubicar en els punts on la
densitat d’accidents per excés de
velocitat és més alta.

Vols triar qui serà molinenc/a d’honor?
VOTA A www.premisradiomolinsderei.net
Jordi
Anducas
Pous
Ha dedicat bona part de la seva vida al foment de l’handbol a Molins de Rei i a ensenyar els valors de l’esport. Ha estat durant
molts anys a la Junta del Club Esportiu Molins de Rei i ha ostentat el càrrec de president
de la secció d’handbol, tasca que va deixar la
temporada passada.

Josep
Artés
Martí
Molinenc vinculat estretament a la vila. Cronista de la història i coneixedor de la història
local que ha divulgat a través de Ràdio Molins de Rei, amb diferents programes, i també
a la revista local El Llaç. És un col·laborador
incansable de la Parròquia i la Joventut Catòlica.

Jesús
Jiménez
Colás
Ha estat mestre a l’Escola Estel i al Col·legi
Ramón y Cajal, actual CEIP Castell Ciuró, on va fer de director. Des de fa 15 anys
és professor a l’IES Lluís de Requesens.
Va ser un dels fundadors de l’Esplai MIB i
també va participar a la JOBAC. Des de fa
anys col·labora amb la Parròquia. També és
membre actiu del Centre Excursionista Molins de Rei i ha estat col·laborador de Ràdio
Molins de Rei durant 5 anys en el programa
Obrint Camins.

agenda
Dilluns, 23 de desembre
• De 17 a 20 hores
Parc Infantil de Nadal
Poliesportiu Municipal
• A les 19 hores
Inauguració exposició Des del
traç de la ploma. Joan Amat,
dibuixant (1913-1999).
Federació Obrera
Dimarts, 24 de desembre
• De 10 a 13 hores
Parc Infantil de Nadal
Poliesportiu Municipal
• De 17 a 20 hores
Parc Infantil de Nadal
Poliesportiu Municipal

Cristina
Pla
Cucurull
Molinenca implicada en la promoció d’una tradició nadalenca molt arrelada a la vila: els Pastorets. Ha participat activament en la coordinació d’aquesta obra teatral i ha contribuït que es
pogués dur a escena any rere any. També és
col·laboradora del Centre Excursionista Molins
de Rei i antiga membre de l’Esbart Dansaire.

Jordi
Molet
i Canal
Jugador d’hoquei patins que actualment juga al Reus Esportiu en la posició de davanter.
Començà a jugar hoquei al Col·legi Sant Miquel. Es va formar a les categories inferiors
del FC Barcelona i ha jugat al Reus, al Noia,
al Lleida i al Maçanet. La temporada 20072008 tornà al Reus, on encara hi juga, equip
amb el qual guanyà el Campionat del Món de
Clubs 2008, la Copa d’Europa 2009 i la Copa
Continental 2009. Ha estat internacional per
la Selecció Catalana amb l’equip subcampió
de la Copa Amèrica l’any 2007.

Divendres, 27 de desembre
• De 10 a 13 hores
Parc Infantil de Nadal
Poliesportiu Municipal
• De 17 a 20 hores
Parc Infantil de Nadal
Poliesportiu Municipal
• A les 18 hores
Passejada del patge Amelí pels
carrers de la vila.
Sortida de la Font dels Casats
i recollida de cartes a la plaça
Catalunya
Dissabte, 28 de desembre
• De 17 a 20 hores
Portes obertes per pujar a les
carrosses reials.
Pati de Ca N’Ametller
• A les 21 hores
Els Pastorets
“El bressol de Jesús”
Joventut Catòlica

Dijous, 26 de desembre
• A les 18 hores
Diumenge, 29 de desembre
Els Pastorets “El bressol de Jesús” • De 17 a 20 hores
Joventut Catòlica
Portes obertes per pujar a les
• A les 19 hores
carrosses reials.
Concert de Nadal de l’orquestra
Pati de Ca N’Ametller
i solistes de l’Òpera Jove de
• A les 18 hores
Catalunya
Patge Amelí recull cartes
Foment Cultural i Artístic
Plaça del Mercat

Rosa
Florenza
Sabater
Mestra que va ser molt activa en el moviment
sindical de l’ensenyament. Va col·laborar a la
revista El Llaç; va pertànyer al grup d’escriptura
de la Biblioteca Pau Vila; va fer col·laboracions
amb R(teatre)D; va dinamitzar la cursa de Sant
Miquel; i va participar a la coral Flor de Neu. En
plena jubilació i durant aquests darrers anys
havia treballat al barri del Raval de Barcelona
i havia compaginat la seva dedicació a la lectura i l’escriptura, amb viatges que tenien una
vessant social i humanitària. Va morir el passat
mes de setembre a l’edat de 67 anys.

Diumenge, 29 de desembre
• A les 18 hores
Els Pastorets
“El bressol de Jesús”
Joventut Catòlica
Dilluns, 30 de desembre
• De 10 a 13 hores
Parc Infantil de Nadal
Poliesportiu Municipal
• A les 11 hores
Patge Amelí recull cartes
Poliesportiu Municipal
• De 17 a 20 hores
Parc Infantil de Nadal
Poliesportiu Municipal
• A les 18 hores
Patge Amelí recull cartes
Plaça de la Creu
Dimarts, 31 de desembre
• De 10 a 13 hores
Parc Infantil de Nadal
Poliesportiu Municipal
Dijous, 2 de gener
• De 10 a 13 hores
Parc Infantil de Nadal
Poliesportiu Municipal
• De 17 a 20 hores
Parc Infantil de Nadal
Poliesportiu Municipal

Divendres, 3 de gener
• De 10 a 13 hores
Parc Infantil de Nadal
Poliesportiu Municipal
• De 17 a 20 hores
Parc Infantil de Nadal
Poliesportiu Municipal
• A les 18 hores
Patge Amelí recull cartes
Plaça de la Catalunya
Dissabte, 4 de gener
• A les 18 hores
Els Pastorets “El bressol de Jesús”
Joventut Catòlica
Diumenge, 5 de gener
• De 17 a 20 hores
Cavalcada de Reis
Consulteu recorregut a
www.molinsderei.cat
Dilluns, 6 de gener
• De 10 a 13 hores
Visites reials
Escola Alba, Llar d’avis i Centre
Mèdic Molins
Diumenge, 12 de gener
• A les 18 hores
Els Pastorets “El bressol de Jesús”
Joventut Catòlica
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Tribuna política

Joaquim Martí

Xavi Paz

Roger Castillo i Bosch

Feina feta consell dat
Som ja a les festes nadalenques i a la fi
de l’exercici polític anual, i aquest és el
millor moment de passar comptes.
L’any 2013 no ha estat fàcil, però repassant els reptes que ens vàrem comprometre a fer a començaments de mandat, hem posat ordre a les finances
municipals (passant de pagar les factures de 6 mesos a 40 dies i fent avenços
en el sistema de contractació municipal per generar més estalvi); hem invertit en infraestructures, com la remodelació del carrer de Baix, les millores
a la Biblioteca, l’asfaltatge d’onze carrers molt malmesos, l’arranjament de
la plaça de la Bàscula i la pista de la Federació Obrera; també hem iniciat les
obres del Ricard Ginebreda, i hem fet
millores a totes les escoles amb un import global de més d’1,6M € i sense que
això comporti un sol euro d’augment
del deute (de fet, aquest any hem seguit rebaixant-lo)...
Però tampoc hem descuidat els que
més ho necessiten i per això hem posat
en marxa dos pisos socials, hem garantit beques menjador a tots els infants
que hi tenen dret, hem congelat el preu
de les llars d’infants, hem posat a l’hora
el servei de teleassistència i hem activat el punt de suport a les famílies, tot
garantint que cap vilatà resti exclòs de
la mínim empara de l’Ajuntament.
L’any 2013 també ha estat temps
d’assentar les bases que ens deixin
en bona posició per a la recuperació
econòmica i per això hem apostat fort
per l’ocupació, les bonificacions a les
noves empreses, les millores als polígons i al Centre de Comerç. I això ho
hem aconseguit gràcies a la bona gestió dels recursos públics.
La llista és molt llarga, però ara és el
moment de desitjar-vos unes molt bones festes de Nadal. Llavors entrarà en
funcionament el nou pressupost, que
conté una altra dosi important de projectes i de ganes de fer feina.
Molt bon 2014 a tothom!

LA MILLOR MOSTRA DEL CANVI:
ELS PRESSUPOSTOS DEL 2014
Fa pocs dies vam signar un conveni
amb Coop 57, una cooperativa de serveis financer ètics i solidaris. Abans
de la signatura, un dels responsables
de l’ens, comentant l’estat actual dels
ajuntaments, va dir: “A Molins de Rei
sou dels bons, el consistori està ben
gestionat”. Aquest ha estat i és el primer dels objectius des de l’inici d’aquest
mandat: recuperar la confiança dels
molinencs i que l’Ajuntament sigui motor i no un obstacle.
Així, de nou, iniciem l’any 2014 amb
pressupost municipal aprovat (cosa que no passava en el mandat anterior) i és la millor imatge del canvi produït a la nostra vila. Són uns
comptes amb una clara aposta per la
despesa social, entesa aquesta com
els diners en serveis socials, habitatge i ocupació. Alhora són uns comptes
creïbles, fiables, fets des de la prudència i on estan presents tots els objectius del Grup Municipal Socialista.
Són uns pressupostos que redueixen el
deute municipal, que absorbeixen les
retallades de les altres administracions,
que mantenen els serveis municipals,
que garanteixen el pagament a proveïdors i que aconsegueixen una inversió de gairebé 2 milions d’euros, gràcies al superàvit del 2012.
El 2014 veuran la llum molts projectes
treballats des del juny del 2011. Concretarem grans inversions, com el Pati de
Palau o la reforma del Ricard Ginebreda. A la vegada, farem projectes menors
amb una gran capacitat transformadora, com enderrocar l’annex de la caseta
del Canal de la Infanta, l’actuació al mur
de Can Graner, rehabilitar el tram final
de la riera de Vallvidrera i molts més.
Aquest Govern municipal estable té
l’energia del canvi que representen
els Socialistes de la vila. Garantirem
la continuïtat d’aquesta dinàmica.
Bones festes i els millors desitjos pel
2014.

L’IBI creixerà per sobre l’IPC
En el debat d’ordenances fiscals,
l’equip de govern va anunciar una pujada de l’IBI de l’1,4%, una xifra que vam
explicar que no era correcta. Tot just
15 dies després, en el debat de pressupostos, la xifra que el Govern municipal preveia en el cas de l’IBI creixia fins
al 2,4%. Des de la CUP no compartim
aquest batibull de números i després
d’analitzar la documentació, considerem que la pujada de l’IBI serà fins i
tot superior a aquest 2,4% per a la
majoria de famílies molinenques.
En el pressupost, esperàvem millores
en els serveis municipals (que justifiquessin l’augment de l’IBI) i mesures
per plantar cara a l’economia de la crisi i el capital. Però el document presentat per l’equip de govern i pactat amb el PP és lluny de donar les
respostes necessàries per millorar
les condicions de vida de la gran majoria de la població.
Són unes ordenances i uns pressupostos conservadors i continuistes, que no aporten solucions útils ni
propostes noves, i per aquests motius
vam votar-hi en contra.
Malgrat això, des de la CUP vam proposar a l’equip de govern diferents eixos
d’actuació per a l’any 2014 que considerem prioritaris per capgirar l’actual
dinàmica: fomentar l’ocupació, apostar pel cooperativisme, dotar econòmicament les propostes del Pla local d’habitatge i el de mobilitat,
reduir despesa en estructura política de l’Ajuntament, tirar endavant un
pla energètic municipal, apostar per
l’auditoria del deute, estudiar la municipalització de serveis, generar espais de participació ciutadana, garantir espais polivalents de mig i gran
format a la vila, i millorar els resultats
en l’àmbit de residus. Esperem que hi
hagi ambició i ganes de treballar-los.
Trobareu més informació, posicionaments i propostes al blog del grup municipal: cupmolins.wordpress.com.

Convergència i Unió
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Partit dels Socialistes de Catalunya

Candidatura d’Unitat Popular

Sergi Conde

Silvia Guillén

Emilio Ramos Gutiérrez

Donant pas
Fa poques setmanes l’Ivan Arcas, la
persona que fins ara ha estat el portaveu del nostre grup municipal, va
donar pas a un servidor, Sergi Conde,
com a nou portaveu titular i a en Lluís
Carrasco com a portaveu suplent.
Encarem, doncs, el 2014 amb canvis
que venen donats pel natural relleu
que s’ha d’anar produint en totes les
formacions polítiques. L’Ivan seguirà
com a regidor i a Iniciativa comptem
amb la seva experiència i coneixement proper i didàctic de les realitats
de l’Ajuntament i de Molins de Rei.
Des d’Iniciativa pensem que ara és el
moment d’aquest rellevament: una
transició tranquil·la, consensuada i
que no té res a veure amb hipotètiques travesses de candidatures electorals per a les properes eleccions
municipals. Quan arribi el moment de
parlar d’això, ja ho farem.
Els que ara comencem, suplirem la
nostra falta d’expertesa política amb
una bona formació i molt d’entusiasme;
tot per fer anar endavant una proposta
d’esquerres, realista i que s’ha demostrat prou sòlida al llarg dels anys. Un
propòsit obert a tothom que hi vulgui
participar, que progressa i que aposta
per la democratització i l’apropament
de la política a la ciutadania, per la política al costat de tothom i per la transparència de debò. Uns valors identitaris
lligats a la trajectòria política de la nostra vila que l’actual Govern municipal ha
relegat a un segon pla.
La gent d’Iniciativa per Molins de Rei
constituïm un projecte amb idees més
enllà dels protagonismes. Nosaltres
comptem amb tothom, al marge de
qui encapçali la formació, el grup municipal o la candidatura electoral.
Aprofitem per desitjar-vos Bones Festes i que l’any 2014 vingui carregat
d’esperança i esforç per seguir tirant
endavant els grans reptes que encarem com a societat, com a País i com
a Vila.

El tripartit (CiU-PSC-PP) es consolida
En el Ple extraordinari de novembre, el
Govern aprovava els pressupostos per
a l’any 2014, i ho feia un cop més amb
el suport del PP: aquesta vegada, mitjançant un acord que el regidor popular va decidir revelar en el transcurs del
debat (la cadira a l’AMB té un preu!).
Amb el vot a favor del PP i l’abstenció
d’IxMdR, estava tot el peix venut: a
la resta, només ens restava negociar les engrunes. Vam decidir votarhi en contra per coherència política,
tal com vam fer-ho amb les ordenances fiscals (la principal figura impositiva, l’IBI, s’apuja un 2,65% de mitjana,
i no pas un 1,4%, tal com ens volen fer
creure). El Govern municipal no disposa d’ambició ni de programa (ens nega
el Pla d’Acció Municipal, que defineix
les prioritats per a aquest mandat) i
continua apostant per l’Àrea de DIPEL
(Desenvolupament i Promoció Econòmica Local) per criteris d’equilibri polític, no d’eficiència. A més, es redueixin
notablement (un 8%) les partides de
conservació, manteniment i reparació, i es congela la retribució del personal. La càrrega financera (interessos i
amortització de capital dels préstecs)
s’eleva a 2,9 milions d’euros (el crèdit
ICO s’ha de tornar!). A les inversions,
cap recurs per a l’edifici del Palau (tancat i amb deficiències que s’han de corregir), per fer funcionar les plaques
solars del Molí, per al nou Museu Municipal o per al Pla de Mobilitat. Són
actituds i partides que no es publiciten, però que també cal conèixer. Com
la negativa del Govern municipal a modificar les Bases d’Execució del Pressupost, que ara els permeten destinar
diners als projectes o les prioritats que
considerin sense haver de passar pel
debat de la sala de plens. Per què donar explicacions? Amb la reedició per
tercer any consecutiu d’aquest tripartit, la majoria està garantida.

Ya se han aprobado los presupuesto para 2014 con el apoyo del Grupo
Popular, por supuesto con varias contrapartidas para la mejora de la Vila,
tales como prestar más atención a
los barrios de la periferia sin olvidar el
centro Vila o temas de limpieza y orden público. En estos acuerdos se reflejan actuaciones en materia de seguridad ciudadana como dotar a la
Guardia Urbana de los medios suficientes para garantizar la seguridad
de los ciudadanos, especialmente en
los barrios de montaña, los grandes
olvidados.
Esto que algunos dicen que son pequeñas cosas es lo que hace una Vila más habitable. Seremos vigilantes
de estos acuerdos y denunciaremos
cualquier incumplimiento. Otros no
aportan nada, sólo nos hablan de
consultas e independencia siempre
fuera de la ley. Algunos presentan
mociones sin sentido: véase RTVV un
canal con un déficit 1.200 millones de
€, Generalitat de Cataluña con seis
canales de televisión y tres de radio,
subvención 210 millones para 2014,
50.000 becas escolares anuladas y
no sé cuántos quirófanos cerrados,
50.000 millones de deuda, para 2013
y 2014 una subvención de 23.000 del
gobierno de Madrid. ¿Y qué hace la
Generalitat? Mantiene embajadas y
otros gastos que hay que eliminar. El
Sr. Mas se va a la India, por cierto, sin
competencias, y allí nos dice que su
referente es Gandhi, no dijo no su referente y liquidador es el Sr. Oriol Junqueras.
Ya nadie con sentido de la responsabilidad cree en la independencia y el
estado tiene suficientes resortes avalados por la Constitución, para impedir estos actos. Pero si tenemos derecho a decidir, yo como español quiero
que todos los españoles puedan decidir en algo tan importante como el ser
europeos o no ser.

Grup Municipal IxMdR

Esquerres per Molins de Rei

Partit Popular de Catalunya
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Menys cues
amb el nou
gestor de torns
Amb l’objectiu de millorar i modernitzar
l’atenció a la ciutadania s’han desenvolupat
un seguit d’actuacions a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana encaminades a millorar les condicions d’espera i d’atenció a les persones
usuàries del servei. La principal novetat és la
implantació d’un sistema electrònic de gestió de torns que evitarà haver de fer cues físiques. A més, amb aquest sistema s’obtenen
un seguit de dades que permeten, entre
d’altres, establir els mecanismes per augmentar la qualitat de l’atenció i reduir els
temps d’espera tot ajustant els serveis i els
horaris d’atenció als períodes i les franges
horàries de més afluència. El sistema també aporta dades sobre els tipus i el nombre
d’informacions i tràmits que sol·liciten les
persones, cosa que permetrà plantejar altres modalitats d’atenció que evitaran desplaçaments innecessaris a la ciutadania.

L’OFICINA
D’ATENCIÓ
CIUTADANA

es modernitza

També s’ha realitzat una nova distribució de
l’Oficina amb l’ampliació de la zona d’espera
i la separació respecte dels punts de treball.
D’aquesta manera es pot prestar una atenció amb més confortabilitat i amb la necessària privacitat. Aquestes mesures se sumen a les iniciades a principi d’any amb la
implantació de programari per a l’escaneig i
distribució electrònica de documents de registre, i la introducció d’enquestes de satisfacció per part de les persones usuàries.
Cada dia passen de mitjana 65 persones per
l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Una mica més
de la meitat d’aquestes atencions corresponen a tràmits relacionats amb el Padró Municipal d’Habitants, i l’altra meitat correspon
a tot tipus de sol·licituds, tràmits i demanda
d’informacions, entre els quals destaquen
els corresponents a emissió de certificats
digitals, presentació de documents per a altres administracions, sol·licituds de carnets
bonificats de bus urbà, presentació de factures de proveïdors o queixes i suggeriments.

Oficina d’Atenció Ciutadana
Horari general d’atenció al públic:
de dilluns a dijous, de 8.00 h a 20.00 h
divendres, de 8.00 h a 15.00 h
responsable del Servei d’Orientació
estiu i festes de Nadal: de 8.00 h a 15.00 h
Laboral (SOL) de l’Ajuntament
Plaça de Catalunya, 1
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