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La primera
fase del Ricard
Ginebreda, a punt

J

a estan enllestides les obres de
la primera fase de la remodelació de la Zona Esportiva Ricard
Ginebreda. Els 716.000 euros invertits per l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana han servit per crear vuit vestidors d’equips, dos vestidors d’àrbitres,
dos vestidors polivalents, cinc despatxos d’entitats, grades per a 150 espectadors, una nova zona d’entrada a
la instal·lació i un petit dispensari. En
total, s’han remodelat completament
559 m² per oferir al barri del Canal un
equipament que permetrà començar
la temporada esportiva 2014-2015 en
unes condicions immillorables.
Un cop acabades les obres d’aquesta

primera fase, s’urbanitzarà l’entrada
principal i els accessos a l’equipament.
També s’enderrocaran els vestidors
vells i es construirà una nova cafeteria.
Finalment, i ja l’any 2015, s’executaran
les darreres fases del projecte, que permetran donar uns espais definitius i
de qualitat als nombrosos practicants
d’esports minoritaris com l’halterofília,
el judo, el tennis taula, l’atletisme, la
gimnàstica i l’escalada.
Aquesta actuació, combinada amb la
construcció del futur Institut Lluís de
Requesens just als terrenys del costat,
transformarà completament la façana
del carrer Felip Canalies i revitalitzarà el
barri del Canal de Molins de Rei.

Resultats de
les eleccions
europees 2014
a Molins de Rei

L

es eleccions europees que
es van celebrar el passat 25
de maig van registrar a Molins de Rei una participació del
52,50%, 5 punts per sobre la mitjana de Catalunya i 12 punts per sobre
la convocatòria de l’any 2009.
En total van ser 9.944 persones
les que es van acostar a alguna de
les 24 meses repartides en els nou
col·legis electorals repartits per tot
el municipi.
Amb el 100% dels vots escrutats els
resultats han estat els següents:

FORMACIÓ

VOTS

%

ERC
CiU
PSC-PSOE
ICV-EUiA
PP
CIUTADANS
PODEMOS
PACMA
UPYD
ALTRES
BLANCS
NULS

2.776
2.183
1.316
1.139
577
533
422
135
108
518
167
70

28,60%
22,49%
13,56%
11,73%
5.94%
5,49%
4,35%
1,39%
1,11%
5’34%
1,69%
0,70%

Actualitat

El nou Institut Lluís de
Requesens agafa forma

E

n una sessió de caràcter tècnic convocada a l’Ajuntament de
Molins de Rei, els tècnics del bufet Batlle i Roig Arquitectes van
desgranar les característiques princi-

L’ús social de
les escoles creix
un 41,7% en el
darrer any

pals de l’encàrrec que els ha fet la Generalitat de Catalunya: la construcció
del nou Institut Lluís de Requesens. Es
tracta d’un nou equipament educatiu
que s’edificarà en un solar de 8.000 m²

al barri del Canal i acollirà quatre línies
d’ESO.
Els redactors del projecte van explicar
a la Direcció del centre els criteris que
s’han seguit per ubicar els diferents espais de l’equipament i les mesures que
s’han previst per evitar la font de soroll
que suposa l’autopista B-23. També van
donar detalls sobre la distribució de cadascuna de les tres plantes, així com
els accessos que tindrà l’edifici. Els responsables del centre van agrair la informació i la magnitud del projecte, i van
demanar informació addicional relacionada amb els accessos, el gimnàs,
la connectivitat i l’eficiència energètica. També es van fer algunes consultes
relacionades amb els materials que es
preveuen emprar en alguns elements
constructius.
Segons els responsables del Departament d’Ensenyament assistents a la reunió, el projecte estarà acabat el mes
d’agost i es preveuen iniciar les obres a
començament de l’any que ve. L’objectiu
és que el curs 2016-2017 pugui arrencar
a les noves instal·lacions.

La Fundació Agrària ajudarà les
escoles a gestionar els seus horts

L

es entitats de Molins de Rei cada vegada utilitzen més les
instal·lacions escolars per organitzar-hi activitats. En el darrer any, l’augment de les hores d’ús es
pot xifrar en un 41,7%, ja que s’ha passat de les 4.860 hores utilitzades l’any
2012 a les 6.886 de l’any 2013. Si totes
aquestes hores es concentressin en un
sol equipament, significaria que estaria
ocupat amb activitats les 24 hores del
dia durant 287 dies de l’any.
Per centres, l’Alzina i el Pont de la Cadena són els que han estat més utilitzats, ja que acumulen el 25,6% i el
21,3% de les hores, respectivament. Els
col·lectius més actius que han demanat
utilitzar aquests espais són els que estan relacionats amb l’activitat esportiva
i cultural, i les AMPA.

C

ada any, un miler d’alumnes de
totes les escoles públiques i concertades d’infantil i primària de
Molins de Rei treballen a l’entorn
de l’hort escolar. A partir d’ara, i gràcies
al programa Horts Escolars, la Fundació
Agrària oferirà un assessorament gratuït
a cada escola que ho vulgui per millorar
la gestió del seu hort i per divulgar la feina
dels pagesos i els productes de proximitat.
I és que des d’aquest curs 2013-2014 ja
no hi ha cap escola de Molins de Rei sense hort escolar. Tenen dimensions molt diferents, que oscil·len entre els 10 m² i els

225 m², però en tots els casos serveixen
per treballar conceptes relacionats amb el
medi natural i l’alimentació saludable entre els alumnes de preescolar i primària.
Amb el conveni signat entre l’Ajuntament
i la Fundació Agrària de Molins de Rei, cada escola podrà rebre fins a vuit sessions
d’assessorament anuals per part d’un
professional de l’agricultura, que orientarà
alumnes i professors sobre la gestió del
seu hort. També s’aprofitaran les sessions
per divulgar la feina dels pagesos i fomentar el consum de productes de proximitat i
de quilòmetre zero.
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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

A

quest mes de juny entren en
funcionament els nous vestidors del Camp de Futbol Ricard Ginebreda, una actuació molt necessària, des de fa anys, per
l’antiguitat i l’ús intensiu d’aquestes
instal·lacions. Aquestes obres encara tenen molta més importància per al
barri que les acull. I és que aquesta és
la primera fase de la reforma i millora
de la zona esportiva del barri. Suposa l’inici d’un seguit de canvis que en els
propers anys transformaran, en positiu,
el barri del Canal.
Des del primer dia, l’actual Govern municipal tenia molt clar que no es podia oblidar d’un dels barris més poblats, més
treballadors i amb més tradició de Molins de Rei. Per això va preveure-hi un seguit d’actuacions i inversions pròpies i
alienes que han de permetre modernitzar i dinamitzar la zona al voltant dels
carrers Felip Canalies i Menéndez Pelayo. Fets els vestidors, es farà l’obertura
d’una plaça i un espai de jocs que con-

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

nectaran amb el Parc del Baix Llobregat.
A més, es construirà un pavelló per a la
pràctica d’esports minoritaris, que es
completarà amb un pavelló pera gimnàstica esportiva i unes instal·lacions per a
l’entrenament d’atletisme.
Però el que encara canviarà més la vida del Canal serà la construcció del
nou Institut Lluís de Requesens, que
acollirà quatre línies d’ESO i del qual ja
en comencem a tenir detalls. L’arribada
d’aquest nou equipament educatiu (està previst que estigui en funcionament
el setembre del 2016) comportarà més
millores i adequacions de l’entorn que es
traduiran en un benefici per al barri.
Tot això no difereix gens del que ja s’està
cristal·litzant a unes altres zones de Molins de Rei. La plataforma única del carrer
de Baix o les obres del Pati del Palau
(que acabaran aquest mes d’agost), per
transformar-lo en una zona verda enjardinada i oberta a la gent, estan en la
seva fase final i ben aviat se’n veuran els

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

resultats. Paral·lelament a això, estem
avançant en el projecte de remodelació
de l’edifici del Molí per acollir-hi la nova Biblioteca, que ha de multiplicar per
quatre el seu espai actual.
En definitiva, es tracta en tots els casos
d’invertir amb racionalitat i rigor per revaloritzar els nostres espais públics i
convertir-los en llocs amables i útils a
parts iguals. Espais que dinamitzaran la
zona i la vila. I tot això, sense endeutar
l’Ajuntament i racionalitzant els recursos. Són unes millores que es fan amb la
meitat de diners dels que disposàvem en
mandats anteriors.
Les nostres prioritats són les polítiques
socials, d’ocupació i emprenedoria. Els
principals esforços els posem per ajudar
els més vulnerables. Alhora, també estem fent Molins de Rei agradable i amable per a tothom, on es visqui millor, amb
més convivència i on es creïn oportunitats. Treballem per Molins de Rei, treballem per les persones.

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 - Ple Municipal

Aprovada la tarifació social per a les
llars d’infants i l’Escola de Música

A

les darreres sessions del Ple municipal s’han aprovat
decisions importants per a la població de Molins de
Rei. El mes de març es va aprovar la tarifació social
per a les llars d’infants de titularitat municipal, com
també per a l’Escola de Música Julià Canals. Això vol dir que el
preu d’aquests serveis es reduirà d’acord amb el nivell de renda familiar dels usuaris fins a un màxim del 75% de descompte. D’altra banda, l’equip de govern també va donar compte
de la liquidació del pressupost de l’any 2013, que es va tancar amb un resultat positiu de 977.110 euros, un cop comptabilitzades totes les operacions i factures. Aquests diners permetran dotar l’Ajuntament d’un marge més gran de maniobra
financera. Finalment, el Ple municipal també va aprovar la
compra de dos vehicles per a la Guàrdia Urbana.
En canvi, la sessió del mes d’abril va servir per desbloquejar
la remodelació urbanística de Vallpineda. Això significa que
aquest barri de muntanya ben aviat podrà afrontar remodelacions urbanístiques a costos assumibles i de forma més ben
integrada en el seu entorn natural. Els veïns d’aquest barri
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portaven més de 30 anys esperant aquesta mesura. Durant
el Ple d’abril també es va aprovar la regulació de la implantació dels centres de culte a Molins de Rei, així com la proposta
d’afegir els dies 14 i 28 de desembre a la llista de dies festius
que els comerços poden obrir. També es va escollir la senyora
Mercè Charles com a jutgessa de pau substituta del municipi.
Pel que fa a les mocions, se n’han aprovat les següents: una
de suport a la campanya “Per una Catalunya social”; una altra per la commemoració del 75è aniversari de l’exili republicà; una en contra de la reforma de la Llei Orgànica 2/10, de salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs;
una altra de rebuig a la proposta del Pla de Conca de l’Ebre del
Govern de l’Estat; una de rebuig a la decisió de la Generalitat
de Catalunya d’eliminar dels seus pressupostos el cofinançament del servei de control de mosquits i les seves actuacions
i activitats, i, finalment, la de suport a la celebració del multireferèndum el 25 de maig de 2014. Podeu consultar el contingut íntegre de les mocions aprovades a www.molinsderei.cat/
mocions.

Actualitat
Acord per oferir atenció
psicològica a les persones
aturades amb risc d’exclusió

D

es del mes d’abril, els Serveis
Socials de l’Ajuntament ofereixen atenció psicològica a les
persones de Molins de Rei que
la necessitin per culpa d’estar a l’atur
durant vuit mesos o més. Es tracta d’un
servei gratuït que té una durada de 10

sessions de 90 minuts setmanals i que
es desenvolupa mitjançant personal
professional de l’associació SUPORT.
L’atenció es presta al Punt d’Atenció
a les Famílies que la Creu Roja té a
l’avinguda de València, número 24.
Aquesta innovadora iniciativa, batejada amb el nom de Projecte Espai,
va ser proposada pels psicòlegs de
l’associació SUPORT i ara s’ha concretat amb aquest conveni, que té un any
de vigència però que serà prorrogable si
els resultats són positius. La mesura ha
estat plantejada i avalada pel Consell de
Seguiment de la Crisi Econòmica de Molins de Rei, l’òrgan que des de l’any 2012
aplega tots els agents econòmics i socials del municipi i té per objectiu impulsar i sincronitzar recursos i mesures per
fer front a la crisi econòmica.

El nivell de
compliment de les
accions impulsades
pel Consell de la
Crisi arriba al 89%

E

l tercer informe del Consell de
Seguiment de la Crisi de Molins de Rei apunta que el 89%
de les accions aprovades en el
document marc ja tenen un nivell de
compliment òptim o estan en vies de
tenir-lo. Per contra, encara hi ha set accions que no s’han dut a terme o que
s’han treballat de manera molt superficial. L’informe destaca l’impuls que
s’ha donat durant aquests vuit mesos
a les àrees d’habitatge, de reactivació
econòmica i de serveis socials.
Malgrat la bona marxa, el Plenari del
Consell es va fixar nous objectius per
als propers mesos: augmentar un
10% el nombre d’accions acomplertes i incrementar un 14% el nombre
d’organitzacions del Consell de Seguiment que participin directament amb
alguna de les 66 accions en marxa.

Noves beques
per a alumnes
que continuïn
els estudis
postobligatoris

L’Obra Social de la
Caixa dóna 4.800
euros per a projectes
socials del municipi

D

urant l’any 2013, l’Obra Social de la Caixa, a través de la seva oficina de la plaça de Catalunya de Molins de Rei, va fer
una aportació de 4.800 euros a l’Ajuntament perquè fossin destinats a projectes socials. Concretament, 3.150 euros van servir per ampliar el Servei de Teleassistència Domiciliària
i 1.650 euros es van invertir en l’adquisició d’un llit articulat per a
la Llar Municipal Dr. Josep Mestre. El donatiu queda recollit en el
conveni que van signar l’alcalde, Joan Ramon Casals, i el director
de l’oficina de la Caixa, Carlos López.

L

’Ajuntament destinarà 10.000 euros per atorgar beques a aquells alumnes de Molins de Rei
que hagin continuat els seus estudis un cop acabat l’ensenyament secundari obligatori. S’hi podran acollir tots els estudiants amb pocs recursos que
aquest curs 2013-14 hagin aprovat determinats cursos
reglats en centres públics o adscrits, i podran sol·licitar
ajuts d’un màxim de 300 euros per pagar la matrícula del
curs 2013-14 i un altre ajut de fins a 300 euros més per finançar les despeses de desplaçament a centres docents
de fora de Molins de Rei.
Per poder optar a aquesta innovadora línia d’ajuts cal estar
empadronat a Molins de Rei abans de l’1 de setembre de
2012, no superar uns límits de renda familiar determinats,
haver cursat i aprovat, íntegrament, els estudis postobligatoris del curs escolar 2013-2014 pels quals es demana beca en centres docents públics o adscrits, i no estar en possessió de titulacions acadèmiques de igual o superior nivell
a les dels estudis per als quals se sol·licita beca.
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La Vila

Augmenten un 62% els expedients
per infracció de l’Ordenança de
Convivència Vilatana

D

urant l’any 2013, la Guàrdia Urbana va obrir 244
expedients administratius per infraccions de
l’Ordenança de Convivència Vilatana, un 62% més
que l’any anterior. Aquest a és la dada més destacada
que es va presentar durant la Junta Local de Seguretat,
l’organisme de coordinació dels diferents cossos policials
que actuen a Molins de Rei. Durant la trobada de feina es
va exposar que l’àmbit en el qual s’han intensificat més les
denúncies és el dels excrements de gossos, que en dos anys
s’han multiplicat per 10, i actualment ja se’n posa una cada
10 dies. També han incrementat notablement les actuacions
contra el consum d’alcohol a la via pública, l’anomenat
botellón, amb un 21% respecte al 2012 i un 130% acumulat
respecte al 2011. Els expedients per ús indegut de la via
pública han passat de 32 a 60 i els que estan relacionats amb
la convivència entre veïns han passat de 46 a 71.
Pel que fa a les dades relacionades amb les infraccions penals
(delictes i faltes), les xifres apunten a un augment del 12,4%
respecte al 2012, si bé les detencions encara han crescut
més, un 18,8%, ja que passen de les 64 a les 76. També cal
destacar que en els darrers mesos s’han desarticulat les
dues principals bandes responsables de molts robatoris a
Molins de Rei, cosa que fa pensar als comandaments policials
que aquestes dades es reduiran durant aquest any 2014.
En qualsevol cas, la taxa de delictes i faltes penals per cada

1.000 habitants de Molins de Rei és de 46,39 i continua
estant molt allunyada de les xifres de Catalunya (67,24) i del
Baix Llobregat (58,27).

L’Ajuntament contesta
més ràpidament als
ciutadans

L

’Ajuntament ha millorat significativament la gestió de les queixes,
suggeriments i agraïments dels
ciutadans de Molins de Rei. L’any
2013 es van tramitar el 92% de les queixes presentades i van ser contestades
amb una mitjana de temps de només
10,5 dies. En línies generals, es mantenen els temes de via pública, mobilitat i
Guàrdia Urbana com els que més preocupen. Malgrat aquests bons resultats,
l’equip de govern s’ha marcat com a objectius estratègics per a aquest any 2014
millorar l’accessibilitat dels canals informàtics i de l’Oficina d’Atenció Ciutadana; millorar la coordinació interna entre
les diferents àrees de l’Ajuntament; su6 Balcó de la Vila | Maig 2014

perar el 90% de tramitacions en cadascuna de les cinc àrees organitzatives del
consistori; fixar els 10 dies com a temps
màxim de resposta i millorar els informes tècnics i la qualitat de les respostes.
Paral·lelament a la presentació d’aquest
informe, el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, també va aprofitar
la seva visita a Molins de Rei per donar
compte de les actuacions fetes a instàncies dels ciutadans de la vila o que tenen a veure amb el consistori. En total,
s’han produït 65 queixes i 52 consultes, 16 de les quals tenien a veure amb
l’Ajuntament i ja estan resoltes (el 75%)
o en procés de ser-ho.

SIPCAT,
l’eina per
millorar la
coordinació
policial

L

’Ajuntament de Molins de Rei
i el Departament d’Interior
de la Generalitat han signat el conveni d’adhesió al
programa SIPCAT, un programari informàtic integral que permet
optimitzar la gestió interna, millorar els fluxos d’informació, treballar amb dispositius mòbils de darrera generació i integrar serveis
d’emergències i trànsit. La signatura del conveni va anar a càrrec
de l’alcalde de la nostra població,
Joan Ramon Casals, i del conseller
d’Interior, Ramon Espadaler.

La Vila

Nou espai de lleure
per a gossos a La Granja

E

l barri de La Granja ja compta amb un espai de lleure per a gossos. Es tracta d’un solar d’uns 1.500 m 2
condicionat perquè els gossos puguin anar deslligats i esbargir-se sense provocar molèsties a la resta de veïns i veïnes del municipi. El perímetre de la zona està marcat amb una tanca metàl·lica d’1,5 metres d’alçada
i compta amb dos accessos diferents. A dins s’ha habilitat un espai més petit, d’uns 100 m2, específic per a gossos petits. Dins de l’espai de lleure hi ha bancs a l’ombra
per als propietaris, dues papereres on dipositar els excrements, una font per als mateixos animals i un panell informatiu. També s’està valorant la possibilitat d’habilitar
alguns elements d’agility per estimular l’activitat dels gossos. Aquest espai de lleure està ubicat just al darrere del
Centre d’Atenció Primària.
Aquest espai se suma al que ja existia proper al Parc de la
Mariona i a un tercer espai que entrarà en funcionament les
properes setmanes al barri del Canal, al darrere del Parc
del Llobregat. El pressupost per a la creació d’aquests dos
nous espais de La Granja i El Canal és de 15.000 euros.

Diu la teva
PREGUNTA:

Què li sembla que l’Ajuntament
habiliti espais de lleure per a gossos?
JORDI PUIG
Jubilat
No ho he vist, però ara que
tenim el poble bastant endreçat, em sembla necessari i
que és un bon servei. Jo havia
tingut gos i m’hauria agradat poder disposar
d’un espai com aquest, però falta veure si la
gent tindrà la paciència d’anar fins a aquestes
zones habilitades.
AMÀLIA ZAPATA
Aturada
Em sembla molt bé. Seria interessant que n’hi hagués més i
repartides pel poble, però encara és més important que, a
partir d’ara, la gent les utilitzi adequadament
i que d’aquesta manera contribueixin que els
carrers de Molins de Rei estiguin més nets.

MONTSE RUIZ
Cambrera

JAUME PONS
Jubilat

Em sembla molt adequat,
perquè els espais que coneixia eren molt reduïts i una
mica claustrofòbics per als
animals. A més, amb els bancs, l’arbre i els
elements que s’hi han posat crec que ha quedat molt bé i que donarà un bon servei a la
gent que té gos.

Sóc caçador, però em sembla
molt malament que els gossos vagin deslligats pel carrer
i facin les seves necessitats a
qualsevol lloc i ningú no se’n preocupi. Amb
aquests espais, que em semblen molt bé, no
hi haurà excuses i veurem el civisme de cada
persona.

JORDI PÉREZ
Instal·lador
Em sembla molt bé. No tinc
gos, perquè sóc més de gats,
però em sembla que era necessari tenir un lloc com aquest a
prop del nucli urbà on els animals puguin córrer
sense cap risc per a ells o per les persones que
els envolten. Em sembla molt correcte.

ISABEL ROMERO
Empresària
Hi ha molts gossos aquí Molins de Rei. Jo fa quatre mesos
que tinc gos i estic molt contenta amb aquest espai i amb
aquests punts amb bosses que hi ha en els parcs
i jardins del poble. Està bé que els gossos tinguin
un lloc per jugar i al barri estem encantats.

Balcó de la Vila | Maig 2014 7

Breus
Èxit del camp de treball internacional
per la Pau i els Drets Humans

D

eu voluntaris procedents de Mèxic, Rússia, Itàlia, República Txeca, França, Bèlgica,
Sèrbia i Catalunya van participar durant una setmana en el camp de treball internacional per la Pau i els Drets Humans que va tenir lloc a Molins de Rei. Es tracta d’una
experiència pionera al municipi que formava part del projecte “Living together in the
Mediterranian” i que va ser escollit per la Fundació Anna Lindh entre els 14 que es van presentar de tot l’Estat espanyol. Durant aquests dies, els joves van participar activament de la festa
de Sant Jordi amb la traducció de poesies d’autors molinencs, amb diverses visites culturals i
d’associacions, en la Festa de la Interculturalitat i
amb el mural de la plaça
de la Llibertat que porta per títol La llibertat és
teva, agafa-la!, entre més
activitats. Tot plegat tenia l’objectiu de fomentar la interculturalitat i el
diàleg euromediterrani.

Rutes saludables a l’abast de tothom

L

’any 2013, l’Ajuntament de Molins de
Rei es va adherir al programa “Rutes Saludables” impulsat per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de
Barcelona. Des de llavors s’han dissenyat,
senyalitzat i condicionat quatre rutes que
recorren el municipi amb longituds que van
entre els 2.700 i els 6.000 metres. Per promocionar les rutes i els hàbits de vida saludables, l’Ajuntament ha organitzat tot un programa de caminades per a cada dimecres a
la tarda fins a final de juny. Els participants
podran fer els recorreguts acompanyats,
gratuïtament, d’un monitor especialitzat. Totes les rutes surten a les 19 h de la plaça de
Catalunya i se’n poden consultar els recorreguts al web municipal.

Ja ha començat el tractament
per eliminar els tèrmits del Molí

L

’estudi de patologies practicat al Molí el gener de l’any passat va detectar una plaga de tèrmits subterranis que està
malmetent de forma lenta però continuada l’estructura
de l’edifici. Mentre es concreta la proposta de l’equip de
govern de remodelar aquest espai emblemàtic del municipi per
acollir-hi l’ampliada Biblioteca Pau Vila, s’ha començat el tractament per controlar i extingir-ne la plaga. El procediment consistirà a col·locar esquers amb inhibidors del creixement, dels
quals se’n farà un seguiment periòdic amb les corresponents
inspeccions tècniques de manteniment. Això vol dir que es
col·locaran caixes de superfície a l’edifici i estacions de terra en
tot el seu perímetre, i se’n faran els controls pertinents fins que
es pugui garantir la completa eliminació de la colònia existent,
cosa que es preveu que s’assoleixi a final d’any o a començament de l’any 2015. El tractament té un cost de 12.000 euros.
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Visita dels
màxims
responsables
de Joventut

A

ntoni Reig, director general de Joventut de la
Generalitat, i Oriol Martín, coordinador territorial de Joventut, van visitar
aquest mes de maig Molins de
Rei. L’objectiu era conèixer en primera persona l’estat dels equipaments juvenils, els projectes de
futur que té previst l’Ajuntament
en aquest àmbit i les polítiques
que s’estan aplicant des de la regidoria. La visita va començar
amb una reunió de treball en la
que es van tractar assumptes relacionats amb els equipaments
municipals de joventut de la vila. Tot seguit es van desplaçar a
l’Espai Jove de Molins de Rei, on
van visitar els diferents magatzems i sales polivalents que tenen algunes entitats juvenils de
Molins de Rei. I finalment van
anar a la Federació Obrera, on
està situat el Punt Jove.

Ajuntament i
ADF renoven
la seva
col·laboració

L

’Associació de Defensa
Forestal té com a principal objectiu l’elaboració
i l’execució de programes de vigilància i prevenció
d’incendis forestals, mitjançant
campanyes de divulgació preventives i la intervenció directa en cas d’incendi. Per poder
garantir la prestació d’aquests
serveis a Molins de Rei rebrà
una subvenció de 4.055 euros
de l’Ajuntament. L’acord s’ha
certificat amb la firma del conveni de col·laboració anual entre l’alcalde de Molins de Rei,
Joan Ramon Casals, i el president de l’Associació de Defensa Forestal Puigmadrona-Olorda, Pedro Royo.

Molinencs

El molinenc Albert Artés farà la

Ruta Elèctrica per la Llibertat

A

lbert Artés farà un recorregut amb la seva moto elèctrica
des de Catalunya fins a Holanda amb un doble objectiu:
promoure les energies netes i la mobilitat sostenible, i al
mateix temps reivindicar la sobirania política.

La ruta, que es farà el proper mes d’agost, sortirà des de
Cardona i anirà fins a Utrecht, de manera que farà un recorregut
de 1.714 km. La tornada serà de 2.014 km des de la ciutat
holandesa a Arenys de Munt. Les ciutats triades representen
moments històrics dels últims 300 anys, amb el Setge de
Cardona i el Tractat d’Utrecht, i ja en l’actualitat, el 2009, Arenys
de Munt va protagonitzar la primera consulta popular sobre la
independència.
Aquest molinenc de 34 anys, i format en Mecànica i Geografia,
explica que “fem la Ruta Elèctrica per la Llibertat en el marc
del Tricentenari, perquè fa 300 anys es lluitava per defensar
unes llibertats i un model, i ara ens cal seguir reivindicant
aquelles llibertats, però actualitzant-ne els objectius. Un
d’aquests és un gran repte d’alta prioritat: la sobirania
energètica”.
Es vol aprofitar l’oportunitat per mostrar què pensen els nordeuropeus de Catalunya i del procés cap a la consulta en un
documental. També es farà una radiografia de les polítiques
energètiques i de mobilitat dels diferents estats que creuaran.
Per finançar part del documental ha engegat una campanya de
micromecenatge, a través de Verkami, per recollir 3.728 euros,
tants euros com quilòmetres faran. També ha fet un espot
publicitari i s’ha creat el web electrorutes.cat. La Ruta Elèctrica
per la Llibertat es presentarà públicament a la Federació
Obrera el proper 16 de juny a les 19.30h.

agenda
Diumenge, 1 de juny
A les 8.00h
- Sortida de la III Cursa Ecològica de
Muntanya
Parc de la Sèquia

Diumenge, 8 de juny
A les 19.30h
- Músiques al Museu: Concert Nicolau
Experiencie
Museu Municipal

Diumenge, 15 de juny
A les 18.00h
- Concert d’Aniversari de la Coral El Molinet
Sala La Gòtica

Dimarts, 10 de juny
A les 18.30h
- Celebracions del 25è aniversari del CPNL
Ca n’Ametller

Dilluns, 16 de juny
A les 19.30h
- Presentació de la Ruta Elèctrica per la
Llibertat
Federació Obrera

Dimecres, 11 de juny
A les 19.00h
- Inauguració exposició Taller Dibuix i Pintura
Federació Obrera

Dilluns, 23 de juny
Al vespre
- Revetlles de Sant Joan
Consulteu agenda web

Dijous, 5 de juny
A les 20.00h
- Acte de reconeixement als millors
esportistes de la vila
Pati de ca n’Ametller

Dissabte, 14 de juny
A les 21.00h
- Cloenda campanya BOTMOL “Aquesta
primavera plouran Botis”
Plaça de Catalunya

Dijous, 26 de juny
A les 17.30h
- Inauguració 1a Mostra de Creació Artística
i Reciclatge
Federació Obrera

Divendres, 6 de juny
A les 18.00h i a les 20.00h
- Concert Gospel Feelings
Sala La Gòtica

Diumenge, 15 de juny
A les 11.00h
- Missa rociera, processó i potaje popular
C/ Verge del Pilar

Dimarts, 3 de juny
A les 19.00h
- Presentació de la Guia de les bones
pràctiques de la cooperació catalana
Federació obrera

Consulteu informació
actualitzada a

www.molinsderei.cat
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Tribuna política

Carme Madorell

Xavi Paz

Roger Castillo i Bosch

El grup municipal de CiU es va proposar per aquesta legislatura apostar
fortament per pal·liar el màxim possible l’esgarip que està significant la crisi econòmica als vilatans.

RAONS I IL·LUSIONS DEL CANVI A
MILLOR: UNA VILA MILLOR
Els curs escolar té el seu calendari, com el
mandat municipal també té el seu calendari. De la mateixa manera que tot just estem en plena explosió d’activitats al carrer,
de cloendes de cursos escolars o temporades esportives, podem dir que arribem
a l’últim any del mandat amb l’eclosió de
molta i bona feina feta. Tot un conjunt
d’actuacions que donen arguments per
defensar amb passió el que hem fet els
socialistes molinencs: el canvi a millor
que necessitava la nostra vila.
Abans de l’estiu, el nou Pati de Palau ja
serà una realitat que podrem gaudir i del
qual ens podrem enamorar, com també ja
podrem fer ús de la nova zona esportiva del Ricard Ginebreda. Dues propostes llargament reivindicades i que des del
primer dia vam començar a treballar per
entregar a la ciutadania.
Durant els tres anys hem continuat treballant per tal que es facin realitat més
projectes: alguns de menors amb molt
d’impacte i d’altres, molt esperats i de
gran import.
Dels primers, ben aviat seran realitat les
millores en els accessos al riu per la riera de Vallvidrera, la reforma del carrer
Bruc per als vianants, la millora de la
plaça del Mercat i el carrer de Baix entre la plaça de l’Ajuntament i el carrer Molí. Totes les actuacions tenen en comú
fer aquests espais més amables.
Dels segons, podem dir que els treballs
de la nova Biblioteca a l’edifici del Molí
i el nou Institut Lluís de Requesens començaran a ser realitat el primer trimestre del proper any.
Aquesta transformació l’estem duent a
terme en atenció a les noves necessitats
de les persones a les quals dediquem diners, gràcies a les noves beques educatives (aprovades a l’abril), les beques esportives i les noves línies d’ajut per a
subministrament o per als autònoms.
La concreció del canvi a millor s’ha de fer
des de l’equilibri i la lluita contra la desigualtat, mantenint la igualtat d’oportunitats.

Construïm democràcia,
exercim sobirania
El Multireferèndum celebrat el passat
diumenge 25 de maig ha estat una bona experiència de democràcia directa.
Ha tingut mancances lògiques per fer
arribar la seva proposta al conjunt de
la ciutadania, però ha partit d’un encert enorme: posar sobre la taula aspectes claus bloquejats o menystinguts a les institucions polítiques.
Aquesta experiència de democràcia
directa a la nostra vila ens remet a altres iniciatives d’èxit com la consulta sobre la independència (2010) o la
consulta sobre el deute extern (2000).
En aquesta ocasió, el multireferèndum
plantejava quatre preguntes que tenien un fil conductor comú: sobirania
(alimentària, energètica, econòmica)
i participació, que han comptat amb
una notòria resposta dels molinencs
malgrat la prohibició de la Junta Electoral Central i tota la seva parafernàlia.
La CUP Molins de Rei hem participat
activament en el Multireferèndum impulsant una moció que va rebre el suport unànime de la sala de plens i
formant part del comitè local (conjuntament amb altres col·lectius i organitzacions de la vila), perquè cal aprofundir en la democràcia i construir espais
de decisió reals. Per aquest motiu, és
imprescindible celebrar el referèndum
del proper 9 de novembre. Si cal, tornant a exercir desobediència. I en la
mateixa línia, hem de saber traslladar els debats municipals de la sala de
plens al carrer.
Malauradament, a Molins tenim un govern municipal que no creu en la participació i que sempre que pot tira pel
dret. Des de la CUP treballarem per
aconseguir que en el darrer any de legislatura els molinencs puguem incidir directament en aspectes rellevants com el futur de l’edifici del Molí,
els equipaments, el deute o l’energia.
Construïm democràcia, exercim sobirania.

Convergència i Unió

L’equip de govern proporciona eines i
recursos a la Regidoria de Serveis Socials per atendre i arribar a tothom. Per
poder abastar el nou perfil d’usuaris
que, fins fa ben poc, per situació social
i econòmica, no es creia que poguessin caure en situació de vulnerabilitat.
La tasca d’ampliar i reforçar els nostres serveis és constant, com les beques menjador, el SAD dependència
i social, els ajuts d’IBI i subministraments, la teleassistència, els pisos socials, el punt de suport a les famílies, la
casa d’acollida Magdalena Bonamich,
la col·laboració en plans d’ocupació,
l’alimentació plus, el servei més a
prop...
Utilitzant aquestes eines, els professionals de l’àmbit i els tècnics de
l’ajuntament porten endavant la tasca de detecció, assessorament i seguiment de problemàtiques diverses,
sabent que pot arribar a ser vital per
moltes persones.
Aquest projecte encara és més
sòlid gràcies al recolzament, ajut i
col·laboració d’institucions com Creu
Roja, organitzacions com Càritas, associacions com Solidança, plataformes com la PAH, fundacions i ens privats amb les que treballem en xarxa.
El desig és fer molt més, arribar a
tothom que ho necessiti i treballem
per aconseguir- ho.
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Partit dels Socialistes de Catalunya

Candidatura d’Unitat Popular

Sergi Conde

Silvia Guillén

Emilio Ramos Gutiérrez

L’institut de tothom
Ja tenim avantprojecte del nou Lluís
de Requesens. Es preveu que estigui
finalitzat el setembre del 2016, compta amb un pressupost de construcció
de 6,5 milions d’euros i s’ubicarà al Barri del Canal en el solar adquirit durant
l’anterior mandat per l’Ajuntament.
Iniciativa per Molins de Rei va treballar intensament per fer-ho possible
des del Govern i hem seguit fent-ho des
de l’oposició –a l’Ajuntament i al Parlament de Catalunya–, reclamant que
aquesta inversió s’inclogués en els actuals pressupostos.
Una bona notícia, encara que amb
molts dubtes per resoldre. Per una
part, la comunitat educativa va exposar diverses qüestions durant la
presentació de l’avantprojecte i va
suggerir un seguit de propostes referides a l’accessibilitat, al subministrament energètic, al redimensionament
d’alguns espais, al paviment, a la connectivitat, a la seguretat, a l’aïllament
acústic i als costos de manteniment.
Una actitud proactiva que contrasta amb la prepotència mostrada des
dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament. D’altra banda,
queda pendent saber com assumirà
l’Ajuntament el cost de les actuacions
immediates i necessàries per integrar
el nou institut, com ara les adequacions dels carrers d’accés o les obres
d’aïllament acústic, i dels serveis de
subministrament i clavegueram.
El projecte ve de lluny i el treball unitari de les AMPA, d’alumnat, de tècnics
municipals i de tots els grups polítics ha
estat tot un exemple. Ara, costa comprendre l’actitud poc humil d’un alcalde que presenta aquest projecte com a
propi, mentre obvia tota la tasca prèvia
sense la qual no seríem on som avui. Cal
seguir treballant plegats per l’educació
secundària i més encara quan queda
molt camí per fer amb el nou institut,
però també amb l’ampliació pendent
de l’Institut Bernat el Ferrer.

LA SOBIRANIA FISCAL,
PER FI A LA NOSTRA VILA!
Qui espera, desespera, certament.
Sense anar més lluny, en el nostre cas
hem hagut de fer mans i mànigues per
fer que el Govern sociovergent decidís
finalment complir els acords de Ple relatius a la insubmissió fiscal amb la Hisenda espanyola i pagués així els impostos estatals (IRPF i IVA) a la Hisenda
catalana. “Qui dia passa, any empeny”,
devien pensar, i així han deixat passar
poc més de dos anys. No cal dir que
per aconseguir-ho, ho hem hagut de
suar. D’entrada, a ExMdR ens ha calgut presentar dues mocions (de suport al moviment d’insubmissió fiscal
“Diem Prou” el març de 2012 i de suport a l’Agència Tributària de Catalunya el març de 2013). De poc van servir,
però, que s’aprovessin per una àmplia
majoria. Disposats a no llençar en cap
moment la tovallola, ExMdR hi hem insistit amb preguntes als plens, amb estira-i-arronses amb l’alcalde i, fins i tot,
amb paradetes informatives al carrer i
amb la convocatòria d’un acte durant el
qual l’alcalde d’Alella (municipi pioner a
pagar els tributs a l’Agència Tributària
de Catalunya) i la Carme Teixidó (coordinadora de la plataforma “Catalunya
Diu Prou”) ens van carregar de motius
per prendre aquesta decisió. Tot esforç té la seva recompensa i en aquest
cas ens sentim molt satisfets d’haver
aconseguit que la nostra vila hagi estat
la primera de la comarca a fer aquest
gest valent demanat per algunes formacions polítiques com la nostra, però
també per alguns moviments socials i
la ciutadania en general. Sí, un gest, al
cap i a la fi, però també un pas més vital
per a la construcció del país que volem.
Ara bé, perquè els impostos que paguem es quedin finalment a Catalunya,
caldrà que la Generalitat consolidi definitivament l’Agència Tributària de Catalunya. No s’hi val a badar, per tant, tot
i que sabem que, aquí també, caldrà
suar de nou.

En el pleno del pasado mes de abril el
Grupo Popular presentó tres mociones. La primera para que se cumpla
la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia sobre el tema del castellano
en Cataluña, otra para condenar los
actos vandálicos acaecidos recientemente en Madrid y por ultimo otra
moción para reconocer la figura de
Adolfo Suarez González como primer
presidente de la democracia. Ni que
decir tiene que las tres fueron rechazadas por todos los grupos. Era de
esperar. Aquí están a lo suyo ¿y qué
es lo suyo? la consulta, ósea saltarse
la ley y no respetar las sentencias de
los tribunales o solo las que no interesan y gobernar un poquito, lo justo.
Algunos intentan meternos en un túnel sin retorno. No lo conseguirán. Se
lo están diciendo por activa y por pasiva y ellos erre que erre. Están consiguiendo el enfrentamiento social.
Después se retirarán y dejarán aquí su
herencia que otros tendrán que solucionar. Dicen que aceptarán las consecuencias, que las hay, ya lo creo,
solo faltaría, pero no intentan sacarnos de la crisis simplemente porque
no saben.
Cuando este artículo vea la luz se habrán celebrado unas elecciones muy
importantes al parlamento europeo.
El PP se presenta con espíritu constructivo con un candidato curtido en
Bruselas. Otros van al parlamento a
envejecer y dormitar. Al Grupo Popular en Molins de Rei no le es fácil… todo está en su contra, y cuando digo
todo me refiero a la intolerancia de algunos que intentan por todos los medios negarle lo que los ciudadanos
les dieron en las urnas. No lo conseguirán. Creo que estamos haciendo
un buen trabajo a pesar de los pocos medios que tenemos. Seguiremos trabajando y aportando todo lo
que podamos por el bienestar de los
ciudadanos, que en definitiva son los
que nos pagan.

Iniciativa per Molins de Rei

Esquerres per Molins de Rei

Partit Popular de Catalunya
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L’ESTIU,
A LA PISCINA
La piscina municipal és un equipament
que durant tot l’any està gestionat pel CN
Molins de Rei, però és a l’estiu quan se’n
pot gaudir al màxim. La piscina olímpica
descoberta amb solàrium amb 340 metres quadrats de gespa, la piscina mitjana i la piscina adreçada al públic infantil
garanteixen diversió per tota la família en
un entorn fresc i al centre del municipi.
A més, recentment s’ha estrenat el servei d’entrenadors personals per assegurar una posada a punt exitosa per l’estiu
a tots els usuaris i usuàries. Un servei
que s’afegeix als serveis d’estètica, a les
més de 100 activitats dirigides que es realitzen setmanalment, i a la zona de wellness que inclou quiromassatges, sauna, raigs UVA i zones d’hidromassatge.
A més, el centre també organitza festes
d’aniversari per a nens i nenes.
La piscina municipal està situada al carrer està situada al carrer Esperanto
de Molins de Rei. Durant els mesos de
juny i juliol està oberta ininterrompudament des de les 7.00h i fins a les 22.00h
els dies laborables. Els dissabtes, diumenges i festius està oberta des de les
10.00h i fins a les 20.00h. Podeu obtenir
més informació a www.cnmolins.cat.

Renovada la
sala de fitness
Aquesta primavera s’ha inaugurat la renovada sala de fitness que ha viscut una transformació espectacular. Gràcies a una inversió de 70.000 euros en la que ha contribuït
l’ajuntament, s’han pogut canviar totes les
màquines de musculació, bona part dels
aparells cardiovasculars i de les manuelles i
discos. També s’ha substituït el terra i s’ha
repintat tot l’espai de més de 300 metres
quadrats amb colors més moderns i nets.

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

