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Estrenem el nou

Pati de Palau
E

l centre de Molins de Rei ja gaudeix de l’esperada nova zona verda del Pati de Palau. El passat juliol es van acabar les obres de
remodelació que han permès convertir
aquest antic aparcament a l’aire lliure en
una plaça enjardinada que els molinencs
i molinenques s’han fet seva immediatament. La transformació d’aquest espai, que ha durat cinc mesos, s’ha pogut fer gràcies al procés participatiu
que va servir per recollir les aportacions dels ciutadans i ciutadanes, gràcies als gairebé 700.000 euros aportats

per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i
a la supervisió del projecte per part de
l’Ajuntament.
El nou Pati de Palau té una superfície de
1.200 m² i és extraordinàriament polivalent, ja que permet la celebració de
tot tipus d’esdeveniments socials i culturals. Pel que fa a les seves principals característiques, cal destacar que
s’han conservat els grans
plataners que estaven en
bon estat de salut, la ges-

pa es rega amb aigua freàtica del subsòl
que s’extreu mitjançant un pou que s’hi
ha construït i la il·luminació segueix moderns criteris d’eficiència energètica. Un
altre element destacable és que els animals de companyia tenen prohibit accedir a la plaça.
La plaça també incorpora un nou element destacat: un monument a Rafael
Casanova que serà el protagonista de
les ofrenes florals de la Diada Nacional
de Catalunya a partir d’enguany. De fet,
la festa d’estrena del nou Pati del Palau
tindrà lloc la vigília de l’Onze de Setembre amb activitats previstes a partir de
les 18h.

Aprovat el
nou Pla de
Mobilitat

Santa Creu
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de Molins de Rei

La Festa Major
2014 serà
diabòlica
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Actualitat

L’alcalde

Aprovat el nou Pla de Mobilitat

Actuacions
d’estiu a la
via pública

L

C

om ja és habitual, l’Ajuntament
ha aprofitat els mesos d’estiu
per fer diferents actuacions
de millora i manteniment de la
via pública. La més important s’ha executat al passeig de la Pau, un dels vials
més transitats de la vila, que s’ha ampliat, se n’ha renovat tot el paviment,
soterrat els subministraments elèctrics i de telecomunicacions, i també
s’ha creat una vorera.
També s’han arranjat flonjalls a diferents punts dels carrers Montserrat,
Verdaguer, Àngel Guimerà, Mestre
Blanch, Nostra Senyora de Lourdes,
Sant Pere de Romaní, Pitarra, Onze de
Setembre, Rierada, carretera de Vallvidrera i Camí de Santa Creu d’Olorda.
Pel que fa als aparcaments, s’actuarà a
la zona de l’avinguda de València entre
Pi i Margall i Verge del Pilar, al carrer de
la Sínia (al costat de l’ambulatori), i al
carrer Esperanto (al costat de l’Escola
Virolai). En total, en aquests punts es
cobriran 2.331 m² amb nou asfalt.
Finalment, s’han fet reparacions de
col·lectors de clavegueram als carrers
de Nostra Senyora de Lourdes i de Torras i Bages, i també s’han reparat reixes de recollida d’aigua a la cruïlla dels
carrers Pere Quart i Puigcerdà.

D

esprés de gairebé 10 anys de treballs tècnics i de reunions amb
partits polítics, entitats i associacions de veïns, el Pla de Mobilitat
Urbana de Molins de Rei ja és una realitat.
El document analitza i proposa accions de
millora sobre set àmbits diferents: la mobilitat dels vianants, els desplaçaments
amb bicicleta, amb transport públic i
amb vehicle privat, la gestió de les places
d’aparcament, l’accessibilitat als polígons
industrials i la distribució urbana de mercaderies.
A partir de l’anàlisi i la diagnosi de la situació de la mobilitat a tots els barris de Molins de Rei, el pla detecta fins a 27 necessitats diferents en aquests àmbits i proposa
una bateria de mesures que pretenen millorar els fluxos circulatoris, jerarquitzar

les vies, pacificar les zones més comercials, incrementar la seguretat de tots
els veïns i veïnes, optimitzar les places
d’aparcament, estimular l’ús del transport públic i reduir els nivells de contaminació atmosfèrica. L’execució d’aquestes
mesures està prevista fins a l’any 2020 i
permetrà millorar la mobilitat per la vila, incrementar la seguretat dels veïns
i veïnes, i reduir les emissions de CO² a
l’atmosfera.
El Pla va ser aprovat pel Ple municipal
el passat mes de juny i serà presentat
aquest setembre en audiència pública a
la ciutadania. També haurà estat a exposició pública el doble del temps del que
seria habitual amb l’objectiu de donar les
màximes possibilitats a tothom per fer-hi
les darreres aportacions.

Millores a la xarxa d’autobús

D

es d’aquest estiu, els ciutadans
i ciutadanes de Molins de Rei
tenen més facilitats per viatjar
amb autobús a l‘Hospital Comarcal Moisès Broggi, ja que les dues
empreses que donen servei han acordat
unificar parades i horaris, de manera que
els usuaris podran agafar indistintament
les línies 566 (portada per Autocorb) o
567 (portada per Soler i Sauret). A més,
també ha entrat en funcionament el nou
servei de BUS EXPRES entre Corbera Molins de Rei – Barcelona, que permetrà guanyar 6 expedicions més per sentit
els dissabtes i 3 els diumenges. Aquestes modificacions suposaran també una

reducció significativa en la freqüència de
pas dels autobusos pel passeig Pi i Margall, cosa que farà disminuir-hi el soroll i
millorar la fluïdesa del trànsit en aquest
punt.
Finalment, l’Ajuntament ha instal·lat, a
petició dels usuaris, una plataforma de
formigó a la parada d’autobusos interurbans i de l’autobús urbà que hi ha a
l’alçada del número 187 de l’avinguda
de Barcelona per millorar l’accessibilitat
dels passatgers. Es dóna la circumstància que aquesta parada ha experimentat
un notable increment d’usuaris a causa
del fet que, ara, tots els autobusos interurbans fan parada en aquest punt.

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 | Setembre 2014

Si vols contactar amb l’alcalde,
escriu a alcaldia@molinsderei.cat, truca-li
al 648-100-127 o envia-li un missatge

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

a nova plaça del Pati de Palau és
molt més que un nou espai de convivència a la vila. El Palau de Requesens i els seus jardins, on ara hi ha
la plaça, són testimonis privilegiats de la
nostra Història. Per això, quan vam decidir recuperar el Pati i planificar la restauració posterior de la façana i el Palau, perseguíem anar més enllà d’unes reformes
urbanístiques per a millorar la qualitat de
vida de la gent de la vila. Volíem reforçar
també la nostra identitat i la nostra capacitat de centralitat.
Aquest mateix objectiu és el que ens hem
fixat amb el projecte de rehabilitació del
Molí. Reconvertir-lo en una gran Biblioteca
ens aportarà un equipament imprescindible, però també la recuperació del patrimoni industrial que va marcar el nostre
caràcter, com en el seu moment ho van fer
el Pont de 15 arcades i l’arribada del tren.
Afortunadament la inversió municipal no
acaba aquí. Aquest estiu, també hem acabat les obres dels vestuaris i graderies del
camp de futbol Ricard Ginebreda. Són la
primera fase del que ha de ser una millora
important al barri del Canal. També hem
remodelat el Passeig de la Pau, ampliant

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

la calçada i millorant el carrer, i atenent
així una antiga reivindicació del barri. I estem fent inversions de millora als polígons
industrials de la vila, especialment amb
l’arranjament de les voreres més malmeses, que tant veïns com empresaris feia
temps reclamaven.
Aquestes inversions milloren el nostre entorn i donen feina a la gent de Molins de
Rei. I és que el més important de la nostra
vila és la seva gent. Això ho té molt clar el
govern que encapçalo i es pot demostrar
amb exemples: aquest estiu l’Ajuntament
hem mantingut en funcionament el Centre Obert , un espai per nens i nenes de famílies amb dificultats, que els garanteix
les atencions mínimes necessàries. També hem arrencat amb la Diputació el projecte “Més a prop”, que ens permet contactar amb les persones de la vila majors
de 80 anys que viuen soles per oferir-los
els serveis municipals més adequats per a
cada situació anticipant-nos així a les seves necessitats.
El setembre també és sinònim d’inici de
curs escolar que vindrà marcat per l’inici
de les obres del nou institut Lluís de Requesens, la inversió en educació més gran
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

dels últims anys al municipi. I, per suposat,
no ens podem oblidar de la Festa Major
de Sant Miquel. Espero que tots els molinencs i molinenques gaudim i assaborim
un any més la gran quantitat d’activitats
que s’han organitzat des de la il·lusió i
l’entusiasme de la nostra gent.
Enguany viurem un mes de setembre apassionant. Aquesta Diada serà molt especial
a Molins de Rei i la celebrarem al nou monument a en Rafael Casanova del Pati de
Palau. I encara més especial serà des de
la perspectiva nacional, atès que fa 300
anys de la pèrdua dels nostres drets nacionals. Per tot això us animo a participar als
actes de la vila, i a la V que organitzen Òmnium Cultural i l’ANC a Barcelona per reivindicar el dret a votar el proper 9 de novembre. Hem de ser conscients que els propers
mesos marcaran el futur del país. Tenim el
dret i l’oportunitat de decidir què volem ser
i depèn només de nosaltres que sigui realitat. El meu compromís personal i la meva
obligació democràtica com a alcalde és que
si el Parlament de Catalunya i el President
de la Generalitat convoquen el referèndum,
faci el que faci l’estat, es pugui votar a la vila.
I la gent de Molins de Rei podrà votar.
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

Balcó de la Vila | Setembre 2014 3

Actualitat

La Vila

Informacions del ple municipal

Molins de Rei inicia els tràmits per
recuperar Santa Creu d’Olorda

E

n els darrers dos mesos el Ple Municipal de Molins de Rei ha impulsat mesures importants, com el
Pla de Mobilitat o l’inici dels tràmits per recuperar Santa Creu d’Olorda,
dels que ja hi ha informació en aquest
mateix número del Balcó de la Vila. Però
també ha aprovat altres propostes. Així,
per exemple, ha aprovat el Compte General de l’Ajuntament corresponent a
l’exercici 2013, amb un superàvit de
977.110€. Aquest superàvit s’ha aconseguit treballant en dos línies; la primera és vetllant per l’acompliment dels ingressos i la segona contenint la despesa
i reduint el deute. Amb aquest superàvit
es podrà reduir el termini de pagament a
proveïdors i permetrà dotar l’Ajuntament
d’un major marge de maniobra financera. El Govern municipal s’ha compromès
a destinar una part d’aquest import a potenciar les energies renovables del municipi i garantir la despesa social.

També s’ha aprovat provisionalment la
modificació puntual del Pla General Metropolità (PGM) en l’àmbit del Pla Especial de Reforma Interior (PERI) de la Rierada, per anar avançant en el compromís
de resoldre el planejament dels barris de
muntanya de la vila. D’altra banda Molins
de Rei s’ha declarat “Ciutat Solidària amb
l’Alzheimer” recolzant la tasca de sensibilització i conscienciació de la societat que
fan les entitats, en especial l’Associació
de Familiars d’Alzheimer del Baix Llobregat i la seva delegació molinenca.
Pel què fa a les mocions al juliol es va
aprovar la presentada pel grup Municipal IxMdR per a la implantació d’horts
socials en espais de propietat municipal i una altra presentada pels grups de
la CUP i d’Esquerres per Molins de Rei
(ExMdR) per a garantir la qualitat de
l’aigua per a consum humà. Durant la
sessió del mes de juny el ple va aprovar
la moció d’Iniciativa per Molins de Rei

(IxMdR) per una reforma constitucional
i la convocatòria d’un referendum sobre la monarquia i per l’inici d’un procés
constituent cap a la república. També es
va aprovar la moció dels grups municipal d’Esquerres per Molins de Rei (ExMdR), CUP, Iniciativa per Molins de Rei,
CiU i PSC de suport a Jaume Sastre i a
l’Assemblea de Docents de les Illes Balears. Una altra moció aprovada va ser
la presentada pels grups d’ExMdR, IxMdR i la CUP de rebuig a les declaracions
del regidor del PP de Molins de Rei; així
com la moció del grup municipal de la
CUP contra la privatització del cànon de
l’aigua a proposta de la Plataforma Aigua
és Vida. I finalment es va aprovar la moció del grup municipal de la CUP de suport a la Llei pels drets de les persones
LGTB i per l’eradicació de l’LGTBfòbia.
Podeu consultar el contingut íntegre de
les mocions aprovades a www.molinsderei.cat/mocions

E

ls membres de la comissió de delimitació del terme municipal de Molins de Rei, encapçalats per l’alcalde Joan
Ramon Casals, van signar l’acta de delimitació amb el
terme municipal de Barcelona amb disconformitat en el
punt de Santa Creu d’Olorda, fet que inicia el procés administratiu per intentar recuperar aquest espai que actualment forma part de la capital catalana. L’Ajuntament va proposar un
traçat alternatiu que abraçaria 5 hectàrees noves de terreny
entre les que hi ha la parròquia de Santa Creu d’Olorda.

SABIES QUE...?

L

a parròquia d’Olorda està documentada des de l’any
1032, molt abans que aparegués la parròquia de Sant
Miquel, i abraçava una àmplia extensió de territori del
què avui és Molins de Rei fins arribar a la Riera Bonet.
Al 1812 es va constituir el municipi de Sant Creu d’Olorda
que aplegava la gent que vivia a les masies de la zona, però
al cap de 95 anys es va haver de disoldre per incapacitat a
l’hora de gestionar-lo. Va ser llavors quan dos terceres parts
del terme de Sant Creu d’Olorda van passar a dependre de
Molins de Rei i la resta al terme de Barcelona.

Transparència

Com invertim
els diners dels
contribuents?

SABIES QUE...?

Què et sembla que l’Ajuntament vulgui recuperar
Santa Creu d’Olorda?

A

SÍLVIA ESTEVE
Periodista

• El pressupost municipal vigent
• Un gràfic sobre el destí de cada euro invertit en serveis
municipals el darrer any

• Informació sobre les operacions de crèdit que
l’Ajuntament té concertades i vigents
• Les ordenances fiscals (preus públics, taxes i impostos
municipals)
• El calendari del contribuent
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Diu la teva
PREGUNTA:

mb l’objectiu d’assolir el màxim grau de transparència possible, l’Ajuntament de Molins de Rei posa a
l’abast de tothom tota la informació relativa a la gestió econòmica dels recursos públics. Des de la portada de la pàgina web municipal es pot accedir i consultar:

• Els pressupostos municipals aprovats i liquidats dels
exercicis 2010, 2011, 2012 i 2013

Amb aquesta mesura es comença un procés administratiu i,
possiblement, legal durant el qual Molins de Rei haurà d’aportar
els informes necessaris per justificar aquest canvi de delimitació. Després serà la Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya (formada per experts i representants de diverses institucions) que en base a la informació aportada emetrà un informe
vinculant que haurà de ser ratificada pel departament de Governació. Un cop tancada aquesta via, els ajuntaments implicats en
el procés podran acudir a la jurisdicció administrativa si ho consideren oportú per defensar els seus interessos. Aquest procediment és molt habitual en aquest tipus de reclamacions i en la
majoria dels casos acaben als tribunals administratius.

E

l Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica és un òrgan de participació de tots els agents polítics, econòmics i socials del municipi que té per objectiu impulsar i sincronitzar mesures per esmorteir l’impacte de
la crisi a la vila. Els dictàmens d’aquest Consell influeixen i
condicionen l’elaboració de bona part del pressupost municipal, essencialment en les àrees relacionades amb l’atenció
social i l’estímul de l’activitat econòmica.

JORDI NAVAS
Tècnic de manteniment

No sabia que Olorda pertanyés a Barcelona ni que
l’Ajuntament hagués començat els tràmits per intentar recuperar l’ermita, però em sembla bé.
Jo no hi he tornat des de que era petita.

Sempre havia pensat que estava al nostre terme municipal, i per tant em sembla bé
tot el què es faci perquè estigui on toca. Hi he anat vàries vagades de visita i a passejar per la zona.

GALA RIPOLL
Estudiant

PERE PUNTAS
Empresari

Ja sabia que pertanyia al
terme de Barcelona i per
això em sembla molt bé que
l’Ajuntament s’esforci en recuperar-ho perquè és un espai important per
Molins de Rei. Jo hi vaig cada any.

A l’estar a Collserola ja imaginava que estaria a Barcelona.
Trobo molt bona la mesura
perquè és patrimoni nostre.
Hi vaig sovint als vespres d’estiu, perquè s’hi
està molt fresc i és molt agradable.

VICENTE MANZANO
Jubilat
Sé que forma part del barri
de Sarrià. És molt difícil que
Barcelona s’ho deixi perdre,
però em sembla bé que com
a mínim s’intenti. Vaig anar-hi fa un parell de
mesos a dinar-hi.
JEANNETTE BONILLA
Infermera
M’he assabentat de tot plegat
perquè he vist la recollida de
signatures. Estic sorpresa que
no sigui nostre i espero que
lluitin per recuperar l’ermita i el tros de muntanya que ens toca. Fa temps que no hi vaig.
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Actualitat

Reconeixement als
alumnes que han excel·lit

Més
subvencions
per a llibres i
material escolar

L

’Ajuntament ha incrementat un 30% les
subvencions per a la socialització, digitalització, substitució i adquisició de materials escolars per al curs 2014-2015 de
les escoles públiques del municipi. Això significa que els centres passaran a disposar de
9.000 a 12.000 euros per afrontar els seus
projectes de recuperació i adquisició de material escolar, sigui fungible o digital.

P

er sisè any consecutiu, els
millors 17 alumnes de batxillerat i formació professional de grau superior
dels centres educatius de Molins
de Rei van rebre el reconeixement
al seu esforç i a l’excel·lència educativa en un acte públic celebrat
a La Gòtica. L’objectiu de la jornada era reconèixer l’esforç i la dedicació dels joves, valorar la seva
trajectòria personal per motivarlos a prosseguir els estudis en
aquells nivells d’ensenyament que

decideixin escollir i, finalment,
conèixer com el món empresarial aplica els criteris de qualitat
i excel·lència en la gestió de persones. Els alumnes premiats, conjuntament amb els seus professors i professores, també van fer
una visita a l’empresa Schneider
Electric SA de Molins de Rei.
La sessió es va arrodonir amb una
conferència sobre nanotecnologia
impartida pel doctor Jordi Arbiol,
doctor en física per la Universitat de
Barcelona i veí de la vila.

El curs començarà
amb totes les
línies d’infantil i
primària

Els ajuts als nous autònoms
faciliten la creació de 21 noves
empreses

A

final de desembre del 2013,
l’Ajuntament de Molins de Rei va
llençar una innovadora línia d’ajuts
per a totes les persones en situació
d’atur que tinguessin un projecte empresarial. L’Ajuntament oferia la possibilitat de finançar el 100% de les quotes d’autònoms
durant els primers 6 mesos d’activitat i el
50% del segon mig any. En poc més de sis
mesos s’han rebut 34 sol·licituds, 25 de les
quals han estat aprovades. En total, i gràcies a la partida de 19.000 euros que entre
els anys 2013 (4.000 euros) i 2014 (15.000
euros) hi ha destinat l’Ajuntament, s’hauran
creat 21 empreses amb seu a Molins de Rei,
el 91% de les quals han estat constituïdes
per molinencs i molinenques. Pràcticament

totes les empreses creades són del sector
serveis.
Lluís Puiggarí i Xavier Armengol són dos
dels emprenedors que s’han acollit a aquesta pionera línia d’ajuts per impulsar www.
rutespirineus.cat, un portal web dedicat al
turisme d’alta muntanya. Durant la presentació dels resultats han volgut destacar que
“emprendre és molt difícil i l’Ajuntament
ens ha ajudat en el moment més difícil de
tots, que és el de l’arrencada”. Armengol i
Puiggarí han comentat que “la subvenció és
important, però només és una peça més de
tot l’engranatge de suport que es dóna des
del Centre d’Ocupació i Desenvolupament,
del qual estem molt agraïts perquè ens ha
permès dedicar-nos al que ens agrada”.

L’escola Alfons XIII
passarà a dir-se El Palau

S

i el Departament d’Educació ho autoritza, l’escola Alfons XIII passarà a dir-se El Palau. El nom va ser escollit mitjançant una votació feta pels representants de la comunitat educativa del centre.
Altres noms que van rebre menys suport van ser La Candelera,
Collserola, Ítaca o Terraplè. El Ple municipal va ratificar per unanimitat
la proposta de canvi de nom de l’escola.
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A

Molins de Rei, el proper curs escolar mantindrà les 13 línies d’infantil
i primària de cursos anteriors. Per
tant, la proposta del Departament
d’Ensenyament de reduir ja aquest curs línies d’infantil i primària de les escoles de
Molins de Rei ha quedat descartada. I és
que l’Ajuntament vol mantenir els 13 grups
actuals fins que les preinscripcions i les
dades demogràfiques no demostrin que
és ineludible la reducció de línies, cosa que
podria passar el curs 2015-2016. En canvi, la caiguda de les inscripcions ja s’ha fet
notar a les llars d’infants sostingudes amb
fons públics. Per primera vegada, i a causa
de la crisi i de la caiguda de la natalitat, no
s’han cobert les places que s’havien ofert.

En marxa el
Punt
d’Atenció a
l’Emprenedor

D

es del 3 de juliol,
l’Ajuntament de Molins de Rei ja és Punt
d’Atenció a l’Emprenedor
(PAE) gràcies a un conveni signat
amb la Diputació de Barcelona i el
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. Els PAE s’encarreguen de
prestar serveis d’informació i assessorament als emprenedors en
la definició de les seves iniciatives
empresarials i durant els primers
anys d’activitat de l’empresa. Per
altra banda, inicien, de forma telemàtica i gratuïta, el tràmit administratiu de constitució de
l’empresa a través del document
únic electrònic (DUE).
El PAE està ubicat en el Centre de Serveis a les Empreses
Joan N. García-Nieto (carrer de
Francesc, Layret 15) i a l’Oficina
d’Atenció a les Empreses (plaça
del Mercat, 5-6). Per utilitzar-lo
cal demanar hora trucant al telèfon 93 6684812.

A més crisi, més plans d’ocupació

E

l passat mes de juny es va produir el relleu en els plans
d’ocupació finançats per l’Ajuntament de Molins de Rei
i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Les 9 persones que
durant sis mesos van treballar en tasques de neteja, civisme i manteniment van ser substituïdes per 14 persones més. Durant l’estiu també s’han posat en marxa nous plans d’ocupació
finançats per la Diputació de Barcelona. Un cop acabi l’any,
l’Ajuntament haurà donat feina directa, amb contractes de 6
mesos, a més de 60 persones de Molins de Reu que estaven en
situació d’atur, una xifra rècord en la història del municipi. Tots els
plans estan cofinançats per altres administracions.
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Breus
Generalitat i
Ajuntament
junts per la
consolidació
del comerç

Molinencs
Creada la Taula Local d’Habitatge

L

E

l Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (Generalitat de Catalunya),
l’Ajuntament
de Molins de Rei, la Unió de
Botiguers de Molins de Rei i
l’Associació de Venedors del
Mercat Municipal han signat
tot un seguit de convenis amb
l’objectiu de consolidar el Centre
Comercial a Cel Obert (CCCO)
Molins de Rei Centre de Comerç.
L’import dels convenis signats
suposaran una inversió superior
als 100.000€ i preveuen la promoció anual d’activitats de promoció comercial; l’execució d’un
programa d’actuacions de promoció i serveis als clients; impulsar el Pla d’Actuacions de Dinamització del Mercat Municipal; i,
finalment consolidar Molins de
Rei Centre de Comerç.
A més d’aquestes inversions de
la Generalitat i de l’Ajuntament,
la Diputació de Barcelona destinarà enguany més de 24.000€
per a la gestió i dinamització del
comerç de Molins de Rei.

a darrera sessió plenària del Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica va acordar
la posada en marxa de la Taula Local d’Habitatge, l’objectiu de la qual és promoure i
impulsar fórmules perquè les persones i famílies de Molins de Rei no estiguin en risc
d’exclusió residencial i evitar la pèrdua de la seva vivenda habitual. Aquesta Taula serà
un espai que formarà part del Consell i donarà compte de la seva feina en cada sessió plenària.
La Taula Local d’Habitatge estarà presidida per la regidora d’Habitatge i integrada pels representants de tots els grups municipals, membres de les associacions de veïns, Càritas,
Creu Roja i Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), a més de tècnics municipals, que
l’assessoraran.
Durant
la reunió de constitució
ja es va proposar fer accions a partir del cens
d’habitatges buits per
aconseguir posar-lo a disposició del lloguer social; elaborar un protocol
de coordinació entre els
membres de la Taula per
donar una resposta a casos d’emergència; i, finalment, elaborar material
de difusió per explicar els
serveis i donar recomanacions de com actuar en casos de situació de risc de
pèrdua de l’habitatge.

La nova Ordenança de
Civisme i Convivència
Vilatana encara la recta final

A

l’inici d’aquest mandat l’Ajuntament
va dur a terme un procés de participació ciutadana mitjançant la
instal·lació d’urnes a diferents llocs
de la vila i mitjançant la pàgina web municipal
amb l’objectiu de recollir propostes de vilatans i vilatanes per actualitzar l’ Ordenança
de Civisme i Convivència Vilatana, que és
vigent des de l’any 1997. Aquestes aportacions han estat la base per a l’elaboració de

l’esborrany que ara es posa en consideració
d’entitats i particular per fer-hi les darreres
esmenes i aportacions i, si s’escau, millorarlo. El document està disponible al web municipal, on s’explica com poder participar per
fer les propostes i consideracions. Podeu
accedir-hi abans del proper 30 de setembre
mitjançant el següent enllaç: http://www.
molinsderei.cat/temes/ordenanca-de-civisme-i-convivencia-vilatana/

El segon Refresc Solidari recapta
més de 3.000 kg d’aliments

O

bjectiu acomplert: els promotors del segon Refresc Solidari han aconseguit
recaptar els 3.000 kg d’aliments que de primera necessitat que s’havien proposat per aquesta segona edició, demostrant, un cop més, que malgrat la crisi, la gent de Molins de Rei sempre respon amb generositat i solidaritat. Els
aliments recollits (oli, llet, llegums, pasta, farina i sucre entre d’altres) han estat donats
al Banc d’Aliments de la Creu Roja. L’any 2013 es van recaptar 1.800 kg d’aliments mitjançant aquesta iniciativa impulsada per establiments locals i que rep el suport de
l’Ajuntament i les entitats i els mitjans de comunicació locals.
8 Balcó de la Vila | Setembre 2014

Els Diables de l’Agrupa celebren
els 25 anys en plena forma

La colla està de celebració i durant aquest any commemora els 25 anys de la seva creació: dues dècades i mitja
cremant i oferint espectacles pirotècnics. Arriben a l’aniversari amb bona salut i amb un planter de 80 membres de
la Colla Infantil. El pregó de la Festa Major serà un dels actes centrals.

L

a Colla de Diables de l’Agrupa neix el 1989 quan un
grup de joves de l’entitat ja han deixat la seva etapa
com a monitors de l’Esplai i decideixen crear la Colla de
Diables. Uns sis anys més tard es constitueixen oficialment com a secció de l’entitat. La Colla comença amb molta
força i els primers deu anys fa actuacions a la vila, intercanvis amb colles d’altres poblacions i organitzen espectacles
de gran format, com els emblemàtics a l’antiga Nau B-3, amb
motiu del tancament d’Indústries Marca o el que van oferir
per als reclusos d’una presó. Aquesta primera etapa va culminar amb l’organització de la Trobada de Diables del Baix
Llobregat a la vila, que coincidí amb el 10è aniversari.
Un any més tard s’inicia una etapa en què l’activitat s’alenteix
pel fet que comencen a tenir baixes i desapareix el grup de
percussió. Serà el 2012, amb la creació de la Colla Infantil,
quan el grup rep un nou impuls i torna a brillar. Aquesta colla,
integrada pels més petits, suposa el principal gruix humà: 80
infants i joves d’entre 6 i 18 anys que auguren una llarga vida
a la secció de l’Agrupa, que aplega unes 30 persones més a
la Colla Gran.
Al llarg d’aquests 25 anys els Diables han tingut sis caps de
colla: Marcel Beumala, Laia Blasi, Laura Jiménez, Roger Magrinyà, Lluís Fisas i Jordi Gutiérrez, el cap actual.

El pregó de la Festa Major,
emmarcat en l’aniversari

D

urant aquest any han dut a terme diferents actes de
commemoració del seu primer quart de segle. El mes
de maig van recuperar el correfoc que feien anys enrere en el marc de la Setmana de la Joventut. Ara,
dins de la Festa de Primavera de l’Agrupa, les dues colles de
l’entitat, acompanyades pels diables del Camell, l’han tornat
a promoure amb la intenció de mantenir-lo. Com a activitats
extraordinàries, han estat els abanderats de la festa dels Tres
Tombs; han participat en el Carnestoltes amb una comparsa;
han fet una exposició retrospectiva dels 25 anys, amb fotografies, material dels mateixos diables i un muntatge audiovisual;
el novembre col·laboraran amb el Festival de Cinema de Terror; tenen la seva pròpia cervesa artesana, Cervesa Diables,
elaborada per Zulogaarden, i projecten organitzar un concert.
El pregó inaugural de la Festa Major serà un dels actes centrals. Avancen que serà un “espectacle aeri sense pirotècnia”
que tindrà una part d’espectacle, una altra de pregó llegit i un
castell de focs final.

21 DE SETEMBRE, 36a CURSA DE SANT MIQUEL
www.cursasantmiquel.cat
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Tribuna política

Joaquim Martí

Xavi Paz

Àlex Maymó López

Sergi Conde

Silvia Guillén

Emilio Ramos Gutiérrez

Amb la inauguració de la nova plaça verda del Palau, també hem guanyat, a més
d’un espai per al gaudi en ple centre de la
vila, de manera que es compleix una altra de les nostres promeses electorals,
un nou espai on celebrar amb tota dignitat i solemnitat els actes de la nostra Diada amb el monument a Rafael Casanova
que hi ha col·locat.
Aquest Onze de Setembre és per a tots
nosaltres una altra diada molt especial:
per un costat, amb la celebració al nou espai i els actes d’ofrena ja tradicionals, i, per
l’altre, a la tarda, amb el repte per formar
aquesta gran V que ha d’omplir la capital
del nostre país per reclamar un altre cop
el dret a decidir la nostra llibertat, acte que
actuarà com a preludi de la gran Victòria:
primer, per poder expressar el que volem
amb un gran exercici de democràcia, però
també una V de victòria per la gran participació que ens cal que hi hagi com a país.
Ara sí que us encoratjo a votar un doble
sí. Un doble sí que no és contra ningú,
però que és un doble sí per la llibertat i la
prosperitat de Catalunya; un sí a favor de
la nostra gent, a favor de poder comptar
amb tota la capacitat de decidir, de manera que no sigui des del centralisme més
ranci on es dicta, un cop i un altre, i amb
impunitat total, mesures que, més enllà
de la solidaritat, ratllen l’espoli. Ja fa molt
de temps que hem decidit que això ha de
canviar, perquè ja no ho podem seguir
aguantant.
Ens cal, doncs, tornar de l’estiu amb força
per encarar els grans reptes de la tardor:
primer, l’Onze de Setembre històric i, després, el 9 de novembre, ple d’esperança i
de llibertat. És una consulta que culmina
la primera part del procés liderat pel president Mas, en el que sens dubte res ja no és
ni serà igual i té com a estació final la nostra llibertat com a poble.
Us encoratjo a participar-hi amb tota la
força que siguem capaços de posar-hi.
Ens veurem allà.
La gent de CiU de la vila i la de tot Catalunya, amb el president al capdavant, també
hi serem.

FER PAÍS DES DE MOLINS DE REI
Estem en un moment històric pel País.
Mentre alguns només tenen el focus en
una pregunta i una data, altres també
estem preocupats perquè vivim un moment, sense precedents, on s’està posant en perill la capacitat d’acció dels
Ajuntaments, base indispensable per la
construcció del País i dels serveis bàsics
que demanda la ciutadania.
És aquí on els socialistes molinencs aboquem tots els esforços, en respondre a la
confiança que vam rebre, ara fa més de
tres anys, per millorar la nostra Vila, complint un ambiciós programa de canvis.
És en aquest context que vull destacar la recent aprovació del Pla de Mobilitat. Un pla aprovat ARA, després
d’haver quedat pendent en els dos mandats anteriors, amb molta generositat
de tothom en la fase de propostes i poca o gens de generositat d’alguns en la
fase de votació.
Un pla que dibuixa una Vila més agradable per passejar, més saludable, més
atractiva comercialment, més segura,
pensada per tots els tipus de mobilitat i
que compleix la normativa vigent per reduir els nivells de contaminació. Un pla
que té molt present el transport públic.
És també en aquest context com es
poden entendre les nombroses actuacions de qualitat que hem dut a terme
en aquest mandat, amb la reforma del
Pati de Palau com a exemple més clar.
Un espai recuperat per gaudir, que ens
fa més atractius com a Vila.
També hem de destacar l’actuació del
Passeig de la Pau, la reforma del carrer
d’abaix, i les futures remodelacions al carrer Bruc o a la plaça de la Creu, sense
oblidar les constants i contínues actuacions als diferents barris de la Vila.
Per nosaltres el millor tribut al País és
tenir un Ajuntament sanejat, una Vila
agradable i complir amb allò que ens
vam comprometre.
Desitjo a tothom una bona Diada de
Catalunya i a totes les famílies un bon
curs escolar.

El que no vulguis per a tu,
no ho vulguis per a ningú
Les externalitzacions dels serveis públics comporten la pèrdua de qualitat
del servei i una precarietat laboral en
augment constant gràcies a les reformes laborals aprovades durant les últimes dècades pels mateixos governants que han externalitzat i privatitzat
aquests serveis.
Governs com el de Molins (CiU+PSC)
ens demostren en el dia a dia que encara es pot anar més enllà per empitjorar aquesta situació, ja que no controlen
eficaçment que les empreses adjudicatàries tinguin en tot moment el personal estipulat en els plecs de clàusules ni
tampoc s’han preocupat mai perquè les
condicions laborals siguin les mateixes
que el personal de l’Ajuntament. Tampoc ho van fer els governs anteriors.
Des de la CUP, en els propers mesos, intensificarem les campanyes per recuperar la gestió dels serveis públics des
de l’Ajuntament per garantir que es creï
més ocupació laboral amb unes condicions dignes i per recuperar el control tècnic, polític i econòmic real sobre
aquests serveis, garantint doncs que es
realitzen totes les tasques assignades i
evitant que el servei perdi qualitat mentre des del govern no són capaços ni tan
sols de fer els tràmits burocràtics per no
tenir algun dels serveis amb el contracte
caducat des de fa anys…
Ja ens imaginem la resposta dels polítics professionals d’aquest Ajuntament
quan diran que això no és eficient i que
les externalitzacions són la solució. Llavors emplacem al senyor alcalde i al flamant primer tinent d’alcalde, que se’n
vagin a treballar com a treballadors en
alguna de les empreses que guanyen
les concessions d’aquestes externalitzacions i veurem si els hi agrada cobrar
menys de 800€, cobrar les pagues tard,
treballar més quan hi ha companys de
baixa que no són coberts o ser acomiadats gràcies a les reformes laborals que
els seus partits han aprovat.

És el moment de sumar
L’opció de plantejar plataformes unitàries d’esquerres que cerquin els
punts d’acord dels diferents partits,
entitats socials i persones a títol individual, és avui més a prop que mai.
A Barcelona i a d’altres municipis es
comencen a gestar experiències en
aquest sentit; també a Molins de Rei.

EL NOU IES, UNA ALTRA
OPORTUNITAT PERDUDA
El mes de maig darrer, el govern municipal va convidar els grups de l’oposició i
la direcció de l’IES Lluís de Requesens a
la presentació del nou institut, a càrrec
de l’equip redactor de l’avantprojecte.
Calia aprofitar la reunió, ja que es tractava d’una oportunitat única per aportar
idees i aconseguir que aquest equipament nou de trinca cobrís les necessitats i les peticions del centre mateix i,
alhora, donés resposta a les demandes d’algunes entitats de la vila. Disposar d’un pavelló compartit i obert al barri d’El Canal o encabir la pràctica de
l’atletisme en aquest nou espai van ser,
en aquest sentit, algunes de les propostes que els regidors d’ExMdR vam plantejar durant la trobada. Podríem dir,
però, que a tots plegats ens van deixar
amb un pam de nas: l’avantprojecte
era el que era, i tot fa preveure que el
projecte serà el que serà. Ni més, ni
menys. L’equip redactor haurà aprofitat l’estiu per enllestir el projecte definitiu i, a partir d’aquí, s’activarà el procés de licitació i adjudicació per arribar
just a temps de començar les obres a
l’inici del 2015, si tot va bé. I dic “si tot
va bé” perquè, ara mateix, el més calent
és a l’aigüera: el govern municipal ja ha
atorgat la llicència d’activitats? Quin és
en aquests moments l’estat del projecte d’urbanització, redacció, pressupost,
adjudicació i terminis per a la prolongació del carrer Felip Canalias, una actuació associada al nou institut i imprescindible per a l’inici de les obres d’aquest
equipament? S’han estudiat i negociat
amb la Generalitat de Catalunya les propostes que van fer els representants de
l’institut? I les que van plantejar els diferents grups municipals? Hi ha molts interrogants encara sense resposta i, en
aquest cas, no podem tirar pilotes fora:
eren a la nostra teulada, i si no hem estat capaços de jugar-les bé, farem tard a
la lliga 2016-17, quan hauria d’entrar en
funcionament el nou IES.

A l’hora de tancar aquesta edició el
grup municipal del Partit Popular no ha
fet arribar cap escrit per ser publicat en
aquest espai.

Convergència i Unió
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Partit dels Socialistes de Catalunya

Candidatura d’Unitat Popular

Iniciativa per Molins de Rei

El proper 4 d’octubre, la Federació
Obrera serà l’escenari que acollirà una
jornada per a la qual animem a tothom
a participar-hi per aportar, per dialogar
i per debatre com cal seguir treballant
per la confluència de les esquerres a la
nostra vila. I si aquest procés desemboca en la constitució d’una candidatura que agrupi diferents sensibilitats,
dependrà únicament del que acabem
decidint entre tots i totes.
Des d’Iniciativa per Molins de Rei tenim molt clar que cal traslladar a les
institucions el que està reclamant la
societat. Ara calen maneres de fer valentes, on la gent amb motivacions per
fer política se situï sempre per sobre
de les estructures dels partits.
La gent d’Iniciativa ens enorgullim de
la història que ens precedeix. Som
conscients dels nostres encerts i dels
nostres errors, podem aportar molt
des de l’experiència del govern i la gestió, i sabem del valor que representen
les nostres sigles. Però ara és el moment de ser generosos, de sumar esforços i de treballar per quelcom molt
més gran que superposar sigles.
Això és el que tenim avui al davant i el
repte ha de ser compartit. Comptem
amb vosaltres per fer-ho realitat!

Esquerres per Molins de Rei

Partit Popular de Catalunya
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