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Una Candelera rècord

M

ai no hi havia hagut tanta demanda d’expositors per plantar el seu estand a la Fira de la
Candelera. Fins a 940 negocis
d’arreu de Catalunya i també de fora van
mostrar els seus productes i serveis als
centenars de milers de visitants que es
van acostar a Molins de Rei entre el passat 31 de gener i el 2 de febrer. Aquesta xifra suposa un increment superior
al 3% respecte als expositors de l’any
2013 i és també el rècord absolut en les
163 edicions de la Candelera. A més,
la llista d’espera d’expositors enguany
s’ha enfilat fins a les 400 sol·licituds.
La Fira va arrencar amb el pregó i les
desenes d’activitats programades fins
a la inauguració oficial, entre les qual
van destacar la conferència del presi-

dent de la Cambra de Comerç de Barcelona, el concurs de truites, els concerts
de jazz i les diferents sessions de tastos
i maridatges. El divendres 31 de gener,
la 163a edició de la Fira de la Candelera
va començar oficialment amb una gran
afluència de gent, especialment a la zona del planter.

La jornada del dissabte va estar marcada
pel fred i una mica de pluja, que va reduir
l’afluència de gent i va obligar a retocar
algun acte previst a l’aire lliure. En canvi, el diumenge va ser un dia radiant que
va atreure desenes de milers de persones de tot el país i això el va convertir en
un dels millors diumenges de Candelera
que es recorden, fins al punt que es van
haver de tallar els accessos al municipi
durant uns minuts per regular l’afluència
de públic. La consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, i el conseller
de la Presidència, Francesc Homs, van
ser els convidats de l’Ajuntament més
destacats d’aquesta edició. Ambdós van
visitar diferents parts del recinte firal, van
atendre als mitjans de comunicació locals
i nacionals i van participar en vàries activitats i lliuraments de premis.

Actualitat

La Fira de la Candelera és
la més rendible del país

N

o hi ha cap fira a Catalunya que retorni proporcionalment tants diners al municipi que l’acull com la Fira
de la Candelera de Molins de Rei. Això és el que es
desprèn de l’estudi encarregat per l’Ajuntament, segons el qual, per cada euro d’aportació municipal en retornen
38,7 a l’economia local. L’impacte global de la Candelera a la
vila i el seu entorn és de 7,6 milions d’euros, que es reparteixen entre expositors, comerços, hostaleria, serveis turístics i
de transports, i altres agents econòmics.

facturació que obtenen els negocis de Molins de Rei durant els
dies de la Fira. Així, els comerços locals veuen créixer les seves
vendes en un 350% de mitjana, mentre que l’increment de facturació de bars i restaurants se situa en un 236%. Les benzineres també venen un 22% més de producte i el transport públic
augmenta un 68% el nombre de viatgers que transporta, en
comparació amb qualsevol altre cap de setmana.

L’estudi s’ha elaborat a partir de les dades recollides durant la
Fira de la Candelera de l’any 2013. El punt de partida de l’estudi
va ser el comptatge dels visitants, que es va situar a la ratlla de
les 300.000 persones, i defineix les hores de diumenge al migdia com les de màxima afluència. L’informe també ha calculat
que d’aquests 300.000 visitants, 118.000 van comprar o adquirir algun producte a la Fira, cosa que ha suposat una despesa mitjana de 58,51 euros per persona. Per la seva banda, els
expositors van fer una despesa mitjana de 122,05 euros a Molins de Rei, sense comptar la contractació de l’estand.

L

L’altra xifra destacable recollida en l’estudi és l’augment de la

Un estudi rigorós
es dades estan recollides en l’estudi de la consultora
especialitzada Llobregat Serveis Firals, que destaca
que cap de les fires analitzades del país obté un retorn
de la inversió tan elevat. De fet, l’estudi afirma textualment que els resultats “presenten l’efecte multiplicador
més elevat d’entre els estudis d’impacte firal realitzats
a Catalunya”. Segons el document, “això és degut tant al
nombre de visitants i expositors que tenen marcada a la
seva agenda la seva participació a la Fira de la Candelera, com a l’optimització de l’aportació municipal en els
últims anys al certamen.”
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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, truca-li
al 648-100-127 o envia-li un missatge

F

a poc més de 3 setmanes que vam poder gaudir de la 163a Fira de la Candelera. La Fira ha servit, un cop més,
per mostrar el millor de Molins de Rei,
que és la seva gent. Aquest any, a més, hem
sabut exactament quin és l’impacte econòmic que té la Fira sobre la nostra economia
i ha quedat demostrat que cada euro que hi
invertim està plenament justificat, ja que retorna multiplicat per molt a tota la població.
La Fira segueix sent, doncs, un motor econòmic importantíssim per a la nostra vila.
En un altre ordre de coses, aquests dies han
començat les obres del Pati del Palau, que
el convertiran en una gran plaça enjardinada al centre de la vila. S’ha parlat molt de
les places d’aparcament i en aquest sentit
ja hem pres mesures: a banda de negociar
per poder reduir el preu de l’aparcament
del Mercat, també s’ha obert una nova zona
d’aparcament que recupera les places del
Palau a l’antic dipòsit de vehicles.
La transformació d’aquesta zona en un espai verd és un dels projectes que més il·lusió
ens fa poder afrontar. Aconseguirem tenir
una zona verda i de qualitat al mig de la vila, un espai que ha d’incentivar el dinamis-

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

me econòmic, les activitats culturals i les relacions socials de la gent de Molins de Rei.
És, sense cap mena de dubte, un antic deute pendent que l’Ajuntament tenia amb els
vilatans i que saldarem definitivament.
Tota obra pública genera certes molèsties,
a les quals ens haurem d’adaptar durant els
propers mesos. Des de l’Ajuntament ens estem esforçant per atenuar al màxim aquests
inconvenients i en aquest sentit, tal com ja
he esmentat, ubicarem les places de zona
blava al carrer Josep Cariteu, on fins ara hi
havia el dipòsit de la Guàrdia Urbana i hem
buscat la manera de compensar els dos negocis de restauració que més veuran afectades les seves terrasses durant l’execució de
les obres. Tot plegat, amb un únic objectiu:
millorar i fer avançar Molins de Rei.
Un altre aspecte destacable és que
l’Ajuntament portarà a terme aquesta obra
sense hipotecar ni el seu futur econòmic ni el
de la gent de Molins de Rei, perquè les obres
les paga íntegrament l’Àrea Metropolitana.
Per altra banda, no em puc descuidar de dirvos que aquest mes de febrer, com a alcalde de Molins de Rei he reclamat l’església
de Santa Creu d’Olorda perquè torni al
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

nostre terme municipal. Comencem un camí llarg, complex, que no sabem com acabarà, però podem dir, per fi, que, després
d’anys d’oblit (feia 99 anys que no es feia
aquesta petició), Molins de Rei torna a reclamar Santa Creu.
Respecte de la reclamació que Molins de
Rei entri a la Zona 1 del transport públic,
he demanat d’entrar-hi tant al president de
l’AMB com al president de l’ATM i ha estat
la primera vegada que l’Ajuntament de Molins de Rei ho sol·licita. En aquest punt, cal
recordar que els governs anteriors hi van
renunciar: la raó és que, en cas d’entrar,
s’haurà d’aplicar un impost del transport
metropolità. Però tot i les renúncies anteriors, aquest Govern creu que val la pena de
fer-ho, tot i que es podria o s’hauria d’haver
fet fa molts anys.
Aquest govern té clar que cal fer avançar la
vila i per això ha dut a terme aquestes dues
peticions històriques: reclamar Sta. Creu
d’Olorda després de 99 anys i demanar per
primera vegada entrar a la zona 1 del transport públic. Ara demanem el suport de la
gent de la vila, i també dels que al seu moment no ho van fer, per poder-ho dur a terme.
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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Actualitat

Es proposa recuperar el Molí
per acollir-hi la nova biblioteca
nova Biblioteca Pau Vila multipliqui per
quatre el seu espai actual fins a arribar
als 1.700 m2, i deixant espai disponible
per a altres usos municipals. El projecte
global s’executaria en tres anys i tindria
un cost estimat de 3,3 milions d’euros,
dels quals només 1 seria aportat per
l’Ajuntament i la resta seria finançat amb
recursos d’altres administracions.
D’entrada, l’equip de govern proposa iniciar de seguida l’actuació sanejant l’edifici amb un tractament antitèrmits, una acció que té una durada de
pràcticament un any, i aprofitar aquest
temps per redactar el projecte executiu
de l’obra.

L

’equip de govern municipal ha
presentat als grups de l’oposició
un projecte de restauració de
l’edifici històric d’El Molí perquè

pugui allotjar la nova Biblioteca Pau Vila.
Aquest estudi preliminar tècnic i econòmic ha estat redactat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i preveu que la

Amb aquest projecte tal i com està
plantejat es resoldrien dos problemes i
històrics de la vila amb una sola actuació i a un cost perfectament assumible
per l’Ajuntament.

Diu la teva
PREGUNTA:

Què li sembla que es recuperi El Molí
per acollir-hi la nova Biblioteca?
TONI ZAPATA
Informàtic i empresari
La idea és fantàstica, però no
sé si surt a compte rehabilitar
un edifici com aquest, que no
té tanta importància, o fer un
edifici nou. Crec que tal com estan les coses,
s’hauria d’optar pel més econòmic.
CARMEN MARTÍN
Mestressa de casa
Em sembla molt bé. No hi ha
una Biblioteca en condicions
i ens mereixem un lloc més
gran i més modern. Jo no en
sóc gaire usuària, però la meva jove i la meva néta hi van sovint, i els fa falta més espai.
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EVA BUSQUET
Auxiliar d’infermeria
Em sembla perfecte, perquè
se’ns ha quedat molt petita
i ens cal una infraestructura
habitual. A vegades, he anat a
la Biblioteca del Papiol perquè tenen una biblioteca més gran i més apta per estudiar-hi.
ROGER LLOPART
Educador social i pedagog
Històricament, sempre hem
tingut una Biblioteca molt obsoleta. Esperem que ara puguem actualitzar-ne el concepte, no com un lloc on s’acumulen llibres, sinó
com un espai tecnològic obert al coneixement.

CHRISTIAN RODRÍGUEZ
Impressor
Crec que potser es podria intentar ampliar la Biblioteca
actual i estalviar els diners
per a unes altres finalitats. No
conec el projecte, però em sembla que per
al nostre municipi, aquest edifici és exagerat.
ANNA DOMINGO
Administrativa
Tenim una Biblioteca molt
petita per la dimensió del poble i quan arriba l’època dels
exàmens, queda totalment
col·lapsada. A més, és important que la nova Biblioteca pugui estar al centre de Molins de Rei.

Actualitat

Comencen les obres

del Pati del Palau

L

a transformació del Pati del Palau
ja ha arrencat. El passat 18 de febrer van començar els treballs per
convertir aquest aparcament a

l’aire lliure en una plaça enjardinada seguint la voluntat expressada per la majoria de ciutadans i de forces polítiques
del municipi. Unes obres de les quals es

van donar tots els detalls als veïns més
afectats de la zona en una reunió convocada a l’Ajuntament i en la qual es van
resoldre dubtes relatius a aspectes com
el drenatge, la il·luminació, el manteniment dels plataners que estan amb bon
estat de salut o els accessos. També es
va explicar que, un cop acabada, la nova plaça restarà tancada als animals de
companyia.
Pel que fa a les obres, van començar
amb treballs d’adequació i les cales arqueològiques per assegurar que no hi
hagi cap vestigi soterrat que pogui quedar malmès durant la fase de construcció. Aquests treballs s’allargaran fins a
final de març, tot i que simultàniament
ja començaran les feines d’enderrocs
en el lloc on no hi hagi riscos. Després
es construiran les diferents voreres i durant els mesos de juny i juliol s’enllestirà
el projecte amb les feines de jardineria i
la instal·lació del mobiliari urbà.
L’Ajuntament ha compensat la pèrdua
de places d’aparcament d’aquest espai
habilitant-ne de noves al carrer Josep
Cariteu.

La zona esportiva

Ricard Ginebreda agafa forma

L

es obres de la nova zona esportiva Ricard Ginebreda
avancen a bon ritme. Quatre mesos després que comencessin les tasques de remodelació, ja es poden observar
com les noves instal·lacions van agafant forma. En aquesta primera fase, l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) invertiran 716.000 euros per construir 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 més serveis. Les obres estan seguint els terminis previstos i si no hi ha incidències, s’enllestiran durant el
mes de maig.
Per altra banda, el Ple municipal va aprovar recentment la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’AMB
per a l’execució i el finançament de les fases 1B i 2 d’aquest projecte, que començaran just s’acabi la construcció actual.
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Actualitat
Excel·lent acollida
de les subvencions
als autònoms

L

a iniciativa de l’Ajuntament de subvencionar les
quotes d’autònom d’aquelles persones que estiguin
en situació d’atur ha estat molt ben acollida pels
emprenedors i en poques setmanes s’han rebut 21
sol·licituds, 8 de les quals ja han estat aprovades. El termini de presentació de sol·licituds encara estarà obert fins al
proper 30 de setembre o fins que s’esgoti la partida pressupostària que s’ha habilitat a tal efecte i que és de 19.000
euros. Aquest ajut, del qual se’n han fet ressò molts mitjans de comunicació d’abast nacional, va adreçat a persones que portin un mínim de sis mesos empadronades a
Molins de Rei o a persones d’altres localitats que vulguin
instal·lar la seva activitat econòmica al nostre municipi.
La subvenció, que té caràcter retroactiu des de l’1
d’octubre de 2013, cobreix el 100% de les quotes bàsiques
d’autònom durant els primers sis mesos i el 50% durant la
segona meitat de l’any. Aquesta pionera actuació va ser
suggerida a l’alcalde durant una trobada d’emprenedors i
ara s’ha traduït en una important línia d’ajuts que té per objectiu reduir les llistes de l’atur i estimular l’autoocupació.
Altres municipis de Catalunya ja s’han adreçat a
l’Ajuntament de Molins de Rei per conèixer més detalls de
la iniciativa i poder-la oferir als seus ciutadans.

Liderem
la baixada
de l’atur a
la comarca

D

urant l’any 2013 215
persones de Molins
de Rei han trobat
feina, cosa que suposa una reducció de l’atur
de l’11,7% respecte de l’any
2012. Aquestes dades percentuals situen Molins de
Rei com la ciutat del Baix
Llobregat amb un comportament millor de l’atur, ja
que pràcticament dobla els
números de la segona ciutat de la llista, Cornellà de
Llobregat. Malgrat tot, encara hi ha 1.728 persones
en situació d’atur, cosa que
suposa una taxa d’atur del
13,2% (tres punts per sota
de la taxa de la comarca).
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Més plans
d’ocupació
i cursos de
formació

L

’Ajuntament també dóna feina a persones de Molins de Rei en situació d’atur
mitjançant diferents plans d’ocupació.
Es tracta de contractes de sis mesos
que van combinats amb hores de formació
amb l’objectiu de facilitar la inserció posterior

al món laboral de les persones que s’hi han
pogut acollir. Actualment hi ha 18 persones
que participen en aquests plans d’ocupació,
la xifra més alta dels darrers 5 anys. I, simultàniament, també ha començat un nou curs
de formació professional ocupacional SEFED
(Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives). El curs que s’imparteix és el d’Activitats
de Gestió Administrativa i ofereix uns alts índexs d’inserció laboral, ja que supera el 50%
en algunes edicions. Aquest curs se suma a
d’altres d’anglès i gestió de magatzems. En
total, més de 100 persones es formaran gràcies als cursos de l’Ajuntament durant aquest
primer semestre de 2014.

Actualitat / Ple Municipal
Blindades les
Molins de Rei
subvencions a les
s’afegeix a la
entitats
batalla contra

L

es subvencions a les entitats es mantindran aquest any
2014. L’aprovació de les bases de concessió, combinada
amb la partida pressupostària prevista i aprovada el passat mes de novembre, garanteix que les associacions sense ànim de lucre de Molins de Rei podran continuar tirant endavant els seus projecte amb el mateix suport municipal que han
rebut fins ara. Les bases aprovades només incorporen petits retocs formals per facilitar-ne els tràmits, com, per exemple, el fet
que les entitats que tinguin una seu de propietat al municipi ja no
hauran de presentar la còpia dels rebuts pagats en concepte de
l’IBI anual, sinó que l’Ajuntament en comprovarà directament els
pagaments.
Durant el Ple de gener, l’equip de govern també va explicar en quin
punt es troba l’estudi que ha encetat per saber quin és el parc
d’habitatges, propietat d’entitats financeres, que porten molts
mesos buits i es va aprovar una moció sobre aquest fet. Els primers resultats del cens apunten que els pisos que hi ha a Molins
de Rei en aquestes circumstàncies no arriben a la desena.
També es van aprovar mocions que instaven RENFE a adequar
els accessos a l’estació de Molins de Rei; de suport a Acció Cultural del País Valencià i a l’arribada de les emissions de Catalunya Ràdio i TV3 al País Valencià, i pel tancament dels Centres
d’Internament d’Estrangers. Podeu consultar el text íntegre de
les mocions a www.molinsderei.cat/mocions.

la LRSAL

M

olins de Rei s’ha allistat definitivament al
grup de gairebé 500 ajuntaments de Catalunya que presentaran, de forma conjunta i coordinada amb altres municipis
de l’estat, un conflicte contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Aquest mecanisme jurídic és l’equivalent d’un
recurs d’inconstitucionalitat i està recollit per la
Constitució per defensar l’autonomia local.
Malgrat que és una mesura de difícil aplicació i que
només s’ha aplicat en situacions molt excepcionals
l’Ajuntament ha optat per sumar-se a l’iniciativa a
l’entendre que aquesta llei és un intent d’acabar
amb l’autonomia local. Si la llei tirés endavant,
l’Ajuntament de Molins de Rei perdria competències en l’àmbit social, transport públic, medi ambient, esports, escoles bressol i escoles d’adults,
promoció econòmica i plans d’ocupació entre
d’altres. El punt va ser aprovat durant el ple del mes
de febrer amb els vots favorables de totes les formacions polítiques a excepció del PP que hi va votar en contra.

Magdalena Bonamich L
Inaugurada la Llar d’Acollida

l passat 25 de gener es va inaugurar la Llar d’Acollida Magdalena Bonamich, al carrer Àngel
Guimerà. Aquesta casa va ser donada a la Parròquia de Sant Miquel per
aquesta feligresa en el moment de la seva defunció, el mes d’octubre del 2011,
juntament també amb un llegat econòmic. En aquell moment, la Parròquia
va decidir dedicar la casa a un projecte
d’habitatge social i destinar també bona part dels diners heretats a rehabilitar
l’immoble. A partir d’aquí, van començar
les obres, que han culminat amb la inauguració d’aquest nou espai assistencial
que començarà a acollir usuaris durant
els propers dies.
La Llar d’Acollida és un edifici de dues
plantes, garatge i pati, amb capacitat
per a 10 persones. Cada pis té 5 habitacions, lavabos, menjador i cuina compartida. La Parròquia manté la propietat
de l’immoble, però l’ha cedit a Càritas
Diocesana de Sant Feliu de Llobregat,
per tal que hi desenvolupi aquest projecte d’habitatge social en coordinació
amb els Serveis Socials de l’Ajuntament
de Molins de Rei.
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Breus
La Generalitat aprova
la construcció del nou
Lluís de Requesens

E

l Govern de la Generalitat ha aprovat la construcció de l’Institut Lluís de Requesens al barri del Canal.
D’aquesta manera es confirma que es mantenen els
terminis previstos per a l’execució d’un dels projectes
més importants per al municipi en els propers anys, ja que
suposarà una inversió important a càrrec de la Generalitat al
costat de la zona esportiva Ricard Ginebreda, que s’està remodelant i ampliant. El projecte preveu la construcció d’un
nou institut molt més gran que l’actual, de 4.590 m², que
permetrà passar de les tres línies d’ESO actuals (educació
secundària obligatòria) fins a cinc.

Mor als 92 anys el doctor

Millores al
Francisco Fàbrega Parc de la Mariona

E

l passat 29 de gener va morir, a l’edat de 92 anys, el
doctor Francisco Fàbrega, qui va ser nomenat Fill
Predilecte de Molins de Rei l’any 2011. L’Ajuntament
va col·locar les banderes a mig pal amb un crespó
negre en senyal de dol. El doctor Francisco Fàbrega i Xumetra va néixer el 22 de gener de 1922 a Molins de Rei, el municipi on sempre va viure. Pertanyia a una nissaga de professionals de la medicina estretament lligada al municipi. Així,
el seu avi, el doctor Xumetra, ja va ser metge titular de Molins de Rei, així com el seu pare, el doctor Josep Fàbrega, i el
seu oncle, el doctor Josep Mestres.

E

n els propers dies, l’Àrea Metropolitana de Barcelona
tirarà endavant un seguit d’actuacions en el Parc de la
Mariona amb l’objectiu de millorar-ne la qualitat i reduir
algunes despeses de manteniment. Concretament, es
preveu la retirada de 6 de les 14 fonts que hi ha al parc, de manera que es reduirà el consum d’aigua i els problemes de manteniment sense afectar el servei que donen les fonts. També
s’eliminaran alguns arbres que o bé estan malalts o bé limiten
el creixement d’altres exemplars i creen problemes fitosanitaris derivats de la manca de llum i d’espai. Aquesta actuació
anirà acompanyada d’uns treballs de poda a tot el parc.

Els pressupostos, a prop de la gent

D

urant els primers
mesos
de
l’any,
l’equip de govern està convocant sessions obertes a tots els barris
de Molins de Rei per donar
compte de les inversions fetes durant el 2013 i per explicar els projectes i les inversions planificades per al 2014.
Les sessions també serveixen per copsar els neguits i
les necessitats de la ciutadania. Paral·lelament també es
va celebrar una sessió titulada Audiència Pública a la Sala Gòtica i s’ha publicat al web
municipal tota la informació
relacionada amb l’activitat
econòmica de l’Ajuntament.
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Molinencs
JORDI MOLET:

“Ser Molinenc d’Honor em fa sentir un privilegiat”
Els Premis de Ràdio Molins de Rei 2013, que es van lliurar en una gala el passat 17 de gener, van reconèixer Jordi Molet amb el guardó Molinenc d’Honor, escollit per votació popular, amb un 25,9% dels vots.

J

ordi Molet i Canal és jugador i entrenador d’hoquei patins a l’equip
alemany RSC Cronenberg. Comença a jugar al Col·legi Sant Miquel. Es va formar en les categories inferiors del FC Barcelona i ha jugat al Reus,
al Noia, al Lleida i al Maçanet. Amb el
Noia va aconseguir la copa CERS i la Copa del Rei el 1998. Amb el Reus ha guanyat el Campionat del Món de clubs 2008,
la Copa d’Europa 2009, la Copa Continental 2009, la Copa Intercontinental
2009 i la OKLLIGA del 2011. Ha estat internacional per la Selecció Catalana, a
l’equip subcampió de la copa Amèrica
l’any 2007 i 2008.
Com valores el premi molinenc d’honor,
escollit per votació popular?
Té un valor totalment diferent als que
he pogut aconseguir fins ara, ja que és
un premi per votació popular i això significa que no he hagut de competir. Em
sento orgullós que els molinencs creguin
que he fet una bona tasca en el vessant
esportiu, sempre portant amb honor el
nom de Molins de Rei pertot arreu. És
una distinció a l’abast de pocs i per això
em sento un privilegiat.
Actualment treballes a Alemanya.
Quins vincles mantens amb la vila?
A la vila hi tinc tota la meva família i molts
amics. Ells em tenen informat de tot el

agenda
Divendres, 7 de març
A les 12.00 hores
- Dia Internacional de les Dones. Lectura
de Manifest.
Plaça de Catalunya
A les 19.30 hores
- Inauguració exposició Cohesió
Ca n’Ametller
A les 22.00 hores
- Documental del mes Rafea i el sol.
Joventut - La Peni

que succeeix.
Quina feina fas com a jugador i entrenador d’hoquei patins al RSC Cornenberg?
La feina com a jugador està clara. Encara estic en actiu i espero que per força temps. En el vessant d’entrenador, de
moment estic fent més la funció de coordinador, ja que, per a desgràcia del meu
esport, aquí a Alemanya encara van una
mica endarrerits en l’àmbit sobretot tàctic i aquí és on jo intento ajudar més.
Des de l’agost que vius a Wuppertal
(Alemanya). Com és el teu dia a dia?
Com portes el tema lingüístic?
Des del mes de setembre, dedico 4 hores
diàries a estudiar alemany. Al principi és

una llengua molt complicada, però uns
mesos després ja no ho sembla tant. Ara
ja els entenc força. A la tarda faig la feina
de coordinador i per finalitzar el dia faig
el meu entrenament amb els companys
del primer equip.
Veus el teu futur professional i personal a Catalunya o a Molins de Rei?
És difícil de dir. De moment, tinc contracte per una temporada més. La veritat és
que aquí s’hi està molt bé i només caldria
tenir aquí la meva dona i la meva filla per
estar-m’hi més temps. Sis mesos enrere
no veia ni imaginava el fet de viure en un
altre país i parlant una altra llengua. En
aquesta vida tot és possible.

Dimecres, 12 de març
A les 9.30 hores
- VIII Mostra de Cinema Drets Humans i
interculturalitat.
Món Petit, de Marcel Barrena
Foment Cultural i Artístic

Divendres, 14 de març
A les 22.00 hores
- VIII Mostra de Cinema Drets Humans i
interculturalitat.
Capitán Philips, de Paul Grengrass
Foment Cultural i Artístic

Dijous, 13 de març
A les 9.30 hores
- VIII Mostra de Cinema Drets Humans i
interculturalitat.
Moonrise Kingdom, de Wes Anderson
Foment Cultural i Artístic

Diumenge, 16 de març
A les 18.00 hores
- Xerrada Salut i dona
A càrrec del doctor Robert Memba
Local AV Les Conserves

A les 19.00 hores
Xerrada Com cuidem els cuidadors. A
càrrec d’Ainhoa Marín, psicooncòloga
CAP La Granja

Dilluns, 10 de març
A les 9.30 hores
- VIII Mostra de Cinema Drets Humans
i interculturalitat. Zarafa, de Remi
Bezancon. Foment Cultural i Artístic

Divendres, 14 de març
A les 9.30 hores
- VIII Mostra de Cinema Drets Humans i
interculturalitat.
La bicicleta verde, de Haifa Al Mansour
Foment Cultural i Artístic

Dimarts, 11 de març
A les 9.30 hores
- VIII Mostra de Cinema Drets Humans i
interculturalitat.
Els Croods, de Kirk de Micco i Chris
Sander. Foment Cultural i Artístic

Divendres, 14 de març
A les 12.00 hores
VIII Mostra de Cinema Drets Humans i
interculturalitat.
Inch’Allah, d’Anais Barbeau Lavalette
Foment Cultural i Artístic

A les 19.00 hores
- Concert Damned Hellbillies
Traska Truska
Dimarts, 18 de març
A les 18.30 hores
- Inauguració exposició Controles?
Federació Obrera
Dijous, 20 de març
A les 19.30 hores
- Presentació del projecte Per cada mina
una flor. Federació Obrera
Divendres, 21 de març
A les 20.00 hores
- Jornades pedagògiques Educació
lenta? Simplement educació
Federació Obrera

Dissabte, 22 de març
A les 09.00 hores
- Jornades pedagògiques Programa per
als adults. Federació Obrera
Divendres, 28 de març
A les 20.00 hores
- Lliurament Premis Concurs Literari
Mercè Rodoreda. La Gòtica
A les 22.00 hores
- Cinceclub A propósito de Llewyn Davis
Foment Cultural i Artístic
Dimarts, 1 d’abril
A les 11.00 hores
- Inauguració exposició Art per la pau
Ca n’Ametller
Divendres, 4 d’abril
A les 19.30 hores
- Presentació Premi Carles Riba – Marc
Romera. Ca n’Ametller
Dimarts, 22 d’abril
A les 19.30 hores
- Inauguració exposició Miquel Viñas
Ca n’Ametller
Dimarts, 23 d’abril
Tot el dia
- Sant Jordi

Balcó de la Vila | Març 2014 9
AGENDA - Actualitzeu la informació a www.molinsderei.cat

Tribuna política

Esteve Altozano

Xavi Paz

Roger Castillo i Bosch

Avancem amb la vila
Ja fa uns anys que el nostre equip
de govern està al capdavant de
l’Ajuntament de la vila. Sens dubte, una de les nostres primeres prioritats era ser el govern de les persones, dels petits detalls i, sobretot, de
fer més amb menys. Lluny han quedat
els anys “bons”; la crisi ens ha afectat
a tots d’alguna manera i, naturalment,
també a l’Ajuntament, l’Administració
més propera i la que disposa de menys
recursos.
Aquí és on hem desenvolupat i avançat
en la vila: primer, amb petits detalls
com l’obertura del carrer Riera Mariona, la Federació Obrera, la flexibilització del pagament a proveïdors, la reorganització interna… Aquells petits
detalls per als quals al principi anàvem
fent les primeres passes. El que no
vam perdre mai de vista eren les persones, per a les quals hem fet els pressupostos més socials, hem mantingut
o augmentat les subvencions a les entitats, autèntic motor de la vila, i hem
arribat allà on els altres ara ja no arriben (beques menjador, teleassistència, escoles bressol, etc.). Vam ser pioners amb la creació del Consell de la
Crisi i vam donar l’eina de participació
de tots a la vila.
Vam continuar avançant amb la vila,
perquè fos realment la vila de les persones, amb la transformació del carrer Rafael Casanova i hem ajudat empreses i emprenedors a sortir a poc a
poc d’aquesta crisi (convenis amb la
Coop57, ajudes als autònoms...).
Però no tot s’acaba aquí. El repte segueix encara viu i des de CiU l’entomem
com nostre i com a futur de la vila, que
la convertirà en més amable i, sobretot, al nivell que tots volem, amb el nou
Institut Lluís de Requesens, la nova Biblioteca a El Molí i molts més detalls
que veurem en els propers anys i que
ens faran sentir, sense cap dubte, orgullosos de la nostra vila.

LIDERATGE I DEDICACIÓ
PER UN MOLINS DE REI MILLOR
Amb una dedicació plena a la vila i als
molinencs i molinenques, amb passió
per superar les dificultats del dia a dia,
amb seny per generar confiança davant els moments de dificultat i amb el
bon Govern com a eix troncal per establir unes bases fortes per un Molins de
Rei millor.
Aquests són els trets que marquen la
feina diària del Grup Municipal Socialista i que estan protagonitzant una nova
etapa de la nostra vila amb resultats
que ja són palpables (i podeu veure en
aquest butlletí) i d’altres que es veuran
de forma immediata en aquest 2014
que hem iniciat amb força.
Durant el primer trimestre de l’any intensifiquem el diàleg amb la ciutadania visitant els diferents barris, escoltant les opinions dels veïns i veïnes
i alhora explicant els pressupostos de
l’any. Són reunions que serveixen per
treballar plegats en un Molins de Rei
millor.
La preocupació de tots i totes per les
voreres dels carrers, les zones de joc infantils, la neteja, la poda, la seguretat,
el transport públic i el seu preu... ocupa
molta part de la nostra dedicació i feina.
Per altra banda, amb la mateixa intensitat i dedicació també resolem temes
històrics i estratègics, claus per al Molins de Rei del futur. Aquí vull destacar
tres actuacions: en primer lloc, l’inici
de la reforma del Pati de Palau, després d’un procés de diàleg intens i positiu amb la ciutadania; en segon lloc,
la proposta que hem treballat per solucionar un dèficit històric, la Biblioteca Municipal, que contemplem pròximament en l’actual edifici d’El Molí, i en
tercer lloc, la constatació de la Generalitat que el futur Institut Lluís de Requesens (al barri del Canal) serà una
realitat per al curs 2016-17.
Sens dubte, un full de presentació que
fa honor al canvi a millor que explicàvem ara fa tres anys.

El carrer de Baix, per als vianants
En la campanya electoral de 2011, la
CUP vam presentar 326 propostes
concretes d’actuació. De totes elles,
10 en van ser escollides com a prioritàries en una assemblea oberta i una
era l’illa de vianants al Centre Vila.
L’illa de vianants és clau per avançar
cap a una vila amable per a les persones, cap a l’ús social de places i carrers, per fomentar el petit comerç i
evitar els problemes de convivència
entre vehicles privats i vianants en les
zones de plataforma única.
Des de la CUP hem treballat activament a la Comissió de Mobilitat de
l’Ajuntament per tal que el Pla de Mobilitat que marcarà les línies d’actuació
per als propers 6 anys inclogui aquesta proposta (compartida per la majoria de forces polítiques presents al
consistori, però bloquejada per part
del Govern).
Amb les reformes del carrer de Baix i
l’inici de les obres al Pati del Palau de Requesens, considerem que es donen les
condicions idònies per barrar l’accés al
vehicle privat a tots els trams del c/Rafael Casanova. Per aquest motiu, plantegem ara públicament la nostra proposta
amb cartells, accions i documents.
Aquesta proposta, per exemple, preveu una via d’accés d’entrada i sortida al carrer del Doctor Barraquer per
accedir a l’aparcament subterrani del
Mercat Municipal. També inclou una
franja horària per a les operacions de
càrrega i descàrrega del petit comerç,
l’accés de vehicles privats als guals vigents o la redistribució de les places
d’aparcament de zona blava actuals
en zones properes al Centre Vila mentre no es reverteixi l’actual concessió
de les zones blaves a Saba.
I ja que iniciem la campanya “El carrer
de Baix, per als vianants”, també volem posar les cartes sobre la taula: no
votarem a favor del Pla de Mobilitat si
aquest document no aposta per l’illa
de vianants. Ras i curt.

Convergència i Unió
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Partit dels Socialistes de Catalunya

Candidatura d’Unitat Popular

Sergi Conde

Silvia Guillén

Emilio Ramos Gutiérrez

Canviar o seguir parlant de canvis
Alguns segueixen parlant de canvis
mentre resten ancorats en fèrries estructures de partit del segle passat.
La política, més que mai, ja no és patrimoni de polítics i el paper de la ciutadania cada cop pren més força.
El camí dels catalans i catalanes en
defensa del dret d’autodeterminació
n’és l’exemple paradigmàtic. Tanmateix, i sense oblidar aquest horitzó, el
poble és protagonista en molts altres
aspectes.
El “Sí se puede” de la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca s’ha escoltat
a la Sala de Plens en aprovar mocions
per plantar cara als abusos dels bancs,
i fins i tot sancionar-los quan utilitzin els
habitatges buits per especular.
Som amb les dones que van defensar en el passat el dret a decidir sobre el propi cos i que lluiten plegades
amb les que es veuen afectades avui
per una llei rància que ens transporta
a èpoques predemocràtiques.
Treballem de valent per reclamar un
sistema just de tarifes del transport
públic i perquè, mentre no s’arribi a
un acord definitiu, Molins de Rei passi
a integrar-se a la zona tarifària 1. Feina
a l’Ajuntament i a peu de carrer amb
els ciutadans i ciutadanes que han fet
seva aquesta reivindicació, organitzats en una plataforma reivindicativa.
Hem estat en les lluites del col·lectiu de
mestres al costat de les famílies contra els atacs a la llengua i a l’educació
pública, o en les dels professionals sanitaris al costat dels pacients per defensar una sanitat per a tothom.
Aquests només són alguns exemples
que il·lustren com, des d’Iniciativa per
Molins de Rei, som partícips d’aquest
canvi. Nosaltres construïm mentre
d’altres es queixen, s’ho miren des
de la barrera o neguen la participació
ciutadana. Nosaltres seguirem defensant el dret a decidir, a decidir el País
i la Vila que volem, i en el sentit més
ampli possible.

A TOT DRAP AMB EL MOLÍ
CiU-PSC han pres la decisió de rehabilitar l’edifici d’El Molí i, de passada,
ubicar-hi el que ha de ser la nova Biblioteca. I a l’oposició se’ns demana
debatre-ho amb urgència. ExMdR som
del parer que per valorar els pros i els
contres d’aquest 2x1 cal, d’entrada,
oferir el màxim possible d’informació.
D’altra banda, creiem que és una gran
oportunitat per fomentar la participació a la nostra vila. Si ho preguntéssim, potser no tothom estaria
d’acord que l’Ajuntament, ara mateix,
s’endeuti en més de 3 milions d’euros
per començar a posar fil a l’agulla a
un projecte que amb aquest pressupost quedarà inacabat. Considerem
també que, més enllà d’aquest propòsit concret, cal un consens d’abast
ampli: necessitem acordar les prioritats d’inversió i el seu finançament
en global, perquè en molts casos no
són obra exclusiva d’una legislatura
i, a més, repercuteixen directament
en les finances municipals. Finalment, qüestionem (i molt!) el modus
operandi del nostre Govern, que va
deixant al seu pas projectes empantanegats mentre s’apressa a començarne de nous. I per a mostra, un botó:
quan serà la tercera fase de la zona
esportiva Ricard Ginebreda? I què em
dieu de la resta d’infraestructures culturals? Posarem en marxa la nova Biblioteca Pau Vila o farem el nou Museu
Municipal? Si prioritzem la rehabilitació del Molí, què farem amb altres edificis que ens cauen, com el Palau de
Requesens, la façana del qual aviat
quedarà ben visible amb la reforma
del pati? On s’ubicarà el nou Ajuntament, inicialment projectat a l’edifici
d’El Molí? Són molts els interrogants
que queden oberts i poques les respostes que des del Govern municipal
se’ns ofereixen. El consens requereix
temps, i a CiU i el PSC se’ls esgota
aviat. Els recordem, un cop més, que
les presses són males conselleres.

Desde el Partido Popular en Molins de
Rei estamos trabajando en todas direcciones y no son pocas las trabas
y palos en las ruedas que estamos
soportando. En clave local estamos
apoyando todas las iniciativas vengan
de donde vengan, siempre que sea en
beneficio de los ciudadanos.
No podemos estar de acuerdo con
aquellos que quieren la independencia sin decir a cambio de qué. Lo que
si tenemos claro es que nos engañan:
algunos quieren para Cataluña el modelo de Venezuela o Cuba. No, gracias, dictaduras NO. Otros solo quieren poder y dinero ¿pero a costa de
qué? de los ciudadanos. Ahora nos dicen que si no hay consulta tendremos
elecciones anticipadas… bien pero
con la verdad por delante. Los empresarios ya tomaron posición: no a una
Cataluña independiente. Los ciudadanos queremos saber cuál es el coste de esta aventura. Basta de mentiras.
Desde esta página quiero decir a la
juventud que se informe… nadie da
duros a tres pesetas y los nacionalistas menos porque la pela es la pela.
Lo único que quieren es poder y dinero, (véase el último pleno en el Parlament). Esta consulta, y ellos lo saben,
nunca se producirá. Sólo quieren ganar las próximas elecciones a la Generalitat, pero como dicen en mi tierra, paso corto vista larga y saber a
quién das tu voto.

Iniciativa per Molins de Rei

Esquerres per Molins de Rei

Partit Popular de Catalunya
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