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Més ajuts E
socials
que mai

l pressupost per a aquest any 2014 preveia
un augment del 59% dels recursos destinats
a ajudar persones i famílies vulnerables, una
xifra inèdita en la història del municipi. Tots
aquests diners s’han traduït en 2.594 beques i ajuts
que han permès apaivagar les dificultats i donar noves oportunitats als vilatans i vilatanes que més ho
necessitaven. Aquest és el detall del nombre d’ajuts
concedits a persones de Molins de Rei que s’han beneficiat de la inversió social de l’Ajuntament:

✓ Ajuts d’emergència social (a 30/9):
✓ Servei de Teleassistència (a 30/9):
✓ Beques menjador (a 31/10):
✓ Servei d’Atenció Domiciliària (a 30/9):
✓ Servei Més a Prop (programa tancat):
✓ Ajuts per a l’IBI (a 30/8):
✓ Ajuts per a subministraments (a 30/9):
✓ Beques esportives (curs 2013-14):
✓ Centre Obert d’estiu (programa tancat):
✓ Colònies d’estiu Centre Obert (programa tancat):

1.479
390
179
161
149
93
81
22
20
20

NOMBRE TOTAL D’AJUTS 2.594

Segueix
l’Ajuntament
a Twitter

Bateria de
mesures per evitar
inundacions

Molta por al
Festival de
Cine de Terror
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Actualitat

L’Ajuntament serà el màxim
accionista de Molins Energia

L

’any 1997, la Unió Europea va seleccionar 8 ciutats europees per desenvolupar-hi innovacions tecnològiques relacionades amb energies
alternatives. Una d’aquestes localitats va
ser Molins de Rei i, més concretament,
el barri de la Granja, que va ser planificat i desenvolupat a partir de l’ús de la
biomassa. Per gestionar el servei es va

crear una empresa pública participada
per l’Ajuntament de Molins de Rei (15%
de les accions), la Generalitat (15%),
l’Àrea Metropolitana (15%) i el grup CASSA (55%). L’empresa pública es va batejar amb el nom de Molins Energia i ja preveia que, als 15 anys de funcionament, la
part privada podria vendre les seves accions i sortir del consorci.

Ara, i amb l’objectiu de garantir la continuïtat del servei i de l’aposta per la tecnologia de la biomassa, l’Ajuntament ha negociat la compra de les accions de CASSA
al preu simbòlic d’1 euro i ha negociat la
condonació de la major part del deute acumulat per Molins Energia durant aquests
15 anys. D’aquesta manera, i amb el 70%
de les accions, l’Ajuntament podrà mantenir el servei en les mateixes condicions que
fins ara mentre es dissol l’empresa pública
i es busca un nou concessionari.
Totes les forces polítiques del consistori van votar favorablement a la proposta, que preveu l’obertura d’un període
d’entre un any i un any i mig per estudiar,
debatre i decidir quin ha de ser el model de gestió de futur. En qualsevol cas,
el nou model ha de continuar utilitzant
la biomassa, preservar els objectius estratègics del projecte i, alhora, millorar la
gestió i la capacitat d’implementar millores en el servei.
El barri de la Granja compta amb 695
habitatges on viuen unes 2.000 persones. La biomassa s’aconsegueix gràcies
a fusta triturada que és utilitzada com a
combustible per generar, posteriorment,
energia elèctrica.

Comença l’ampliació
de la planta de triatge

D

urant aquest estiu han començat les obres
a la planta de triatge de Molins de Rei i que
s’allargaran fins al primer trimestre de l’any
2015. Gràcies a la inversió de 4 milions d’euros
de la Generalitat de Catalunya, es podrà ampliar, modernitzar i remodelar la planta de triatge de residus urbans fins a duplicar el seu rendiment actual. El projecte
també permetrà mantenir tots els llocs de treball.
La planta dóna servei als municipis de Molins de Rei,
Castellbisbal, El Papiol, Torrelles de Llobregat i Corbera de Llobregat, així com a les platges de l’àrea
metropolitana, fins a gestionar més de 16.000 tones
anuals de material. La planta separa els residus inorgànics reciclables dels no reciclables, recuperant-ne
el 16% del total.

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 | Novembre 2014

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

vui no vull escriure l’habitual editorial de l’alcalde. Avui tinc la necessitat de parlar-vos d’una de
les pitjors notícies que ha passat
a la vila en els darrers anys i que aquests
dies ens ha commocionat. M’estic referint al professor d’una escola de la vila,
que està imputat, a hores d’ara, per dos
casos d’assetjament sexual a menors.
Un esdeveniment que difícilment oblidarem. Uns fets horribles i lamentables,
als quals cal afegir el desconcert que
ens produeix a tots que aquest “individu” hagi estat deixat en llibertat els dos
cops per dos jutges diferents. I tampoc
comprenem la cadena d’errors que va
permetre que aquest “personatge” estigués donant classe una setmana, mentre estava imputat per fets d’aquesta
gravetat.

després de la primera detenció per part
dels jutges i dels departaments implicats de la Generalitat. A part de les
queixes que he fet personalment, i les
que hem fet com a Ajuntament, us vull
fer saber que anirem fins al final per saber què ha passat, per lluitar perquè no
passi més i per demanar-ne responsabilitats.

Ja he manifestat que estic molt indignat per tot el que ha passat. Cal canviar
les lleis que han permès que aquest
“individu” hagi sortit en llibertat sense mesures de prevenció. I no es poden
tolerar els errors que es van succeir

Sé que el dany i l’angoixa que s’ha causat
a les famílies és irreparable. Per això, tot i
que l’Ajuntament no té competències en
aquest àmbit, seguirem donant tot el suport que puguem a les famílies, a l’AMPA
i al centre escolar.

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

De seguida que vam ser coneixedors del
cas vaig demanar als Mossos d’Esquadra
que investiguessin els fets que poguessin haver ocorregut durant el més d’un
any que aquest “individu” ha estat fent
de professor a Molins de Rei. Lamentablement sembla que les sospites raonables es van confirmant, però continuarem amatents i fent el seguiment fins a
esclarir-ho tot.

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

Us asseguro que hauria preferit parlarvos de les actuacions que duem a terme per tal d’evitar les inundacions de
la plaça Pompeu Fabra, o de la inauguració dels vestidors del camp de futbol
del barri del Canal, o de l’imminent inici d’obres del nou pavelló que construirem allà mateix i de les obres del nou
Institut Lluís de Requesens. O fins i tot
de la Festa Major. Però en les pàgines
que teniu a les mans ja trobareu aquesta informació.
Això sí, de forma breu aprofito per animar-vos i dir-vos que cal anar a votar el
proper 9 de novembre a la consulta que
ha de servir per decidir el futur polític de
Catalunya. Per primer cop en 300 anys
podrem fer sentir la nostra veu. No ho
desaprofitem!
Seguirem treballant per fer avançar i millorar Molins de Rei i per fer, entre tots
plegats, una societat amb justícia social.
I així treballarem per evitar que esdeveniments com els de les darreres setmanes
no es tornin a repetir mai més!
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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Ple municipal

Impulsada una
línia d’ajuts a la
rehabilitació d’edificis

E

l Ple de l’Ajuntament va aprovar
la proposta de l’equip de govern
d’impulsar una línia d’ajuts per rehabilitar i millorar l’accessibilitat als
edificis residencials de la vila que estarà en
vigor a partir del 6 de novembre. Aquesta convocatòria comptarà amb una dotació pressupostària inicial de 52.898,65 euros i les sol·licituds es tramitaran a través de
l’Oficina Municipal d’Habitatge. El programa preveu ajuts amb topalls de fins al 20%
per a la rehabilitació d’edificis d’habitatges
plurifamiliars o habitatges unifamiliars; de
fins al 20% per a la supressió de barreres
arquitectòniques; de 6.000 euros per a la
instal·lació d’ascensors, i de fins al 50% per
a l’arranjament d’habitatges desocupats
que es destinin a lloguer a través de la borsa de mediació per al lloguer social. També
hi haurà ajuts complementaris de cohesió
social per a famílies vulnerables i per a actuacions d’especial interès als barris de Bonavista, l’Àngel, les Conserves i Riera Bonet.
El Ple també va nomenar Josep Maria Roglan Andreu Fill Predilecte de la Vila, en
resposta a la proposta feta per l’Agrupació
Folklòrica de Molins de Rei, que estava recolzada per 375 signatures individuals i de
moltes altres entitats culturals i veïnals del
municipi. Roglan Andreu va néixer el 27 de
novembre del 1946 i va destacar en la com-

posició de sardanes, àmbit en què va obtenir reconeguts premis i distincions per
les més de 70 obres que va compondre
durant la seva vida. L’altra gran afició va
ser el muntanyisme, motiu pel qual va ser
l’impulsor de la popular Marxeta, que ja ha
arribat a la 51a edició.
També van ser aprovades les bases per
atorgar les anomenades beques esportives, els ajuts finançats amb diners de
la Diputació de Barcelona i amb part de
la recaptació de la Cursa de Sant Miquel.
L’objectiu d’aquestes beques és permetre
als fills de les famílies amb pocs recursos la
possibilitat de fer activitats esportives extraescolars. Els ajuts tindran una dotació
global de 7.000 euros.
Pel que fa a les mocions, es va aprovar per
unanimitat la que van presentar la CUP,
ExMdR i IxMdR per restaurar el servei de
farmàcies de guàrdia a Molins de Rei, interromput des de l’any 2011; una presentada pel grup d’IxMdR contra la línia de
molta alta tensió de Collserola; una altra
del grup municipal del PSC en relació amb
l’elecció democràtica dels alcaldes i alcaldesses, i, finalment, una moció presentada
pels grups d’IxMdR, CUP i ExMdR que demana suprimir la privatització del cànon de
l’aigua. Podeu consultar totes les mocions
a www.molinsderei.cat/mocions.

Ampli suport a la
consulta del 9N

15

vots a favor i 4 abstencions. Aquest va
ser el resultat del Ple extraordinari celebrat el passat 22 de setembre per donar
suport a la consulta per la independència
que ha de tenir lloc el proper 9 de novembre. L’únic
punt de l’ordre del dia del Ple extraordinari era el suport de l’Ajuntament de Molins de Rei a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del
9 de novembre de 2014 i va ser aprovat per 15 vots a
favor, 4 abstencions i cap vot en contra. Abans de la
votació, i durant una hora, tots els grups assistents a la
sessió van poder expressar el seu posicionament sobre la consulta del 9N. La moció de suport va ser lliurada personalment per l’alcalde de Molins de Rei a Jordi
Baiget, secretari del govern de la Generalitat.
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Ivan Arcas
deixa
l’Ajuntament

E

l passat 22 de setembre, el regidor d’Iniciativa x Molins de Rei
Ivan Arcas va presentar la seva renúncia a l’Ajuntament per
motius personals. D’aquesta manera, Arcas posa punt i final a una trajectòria de 19 anys al consistori, durant els
quals va ocupar l’Alcaldia durant set
anys i mig (del 2003 al 2011). També ha
estat regidor de govern i d’oposició.
En el lloc d’Ivan Arcas entrarà com a regidor Pere García, que anava al número 7 de la llista d’Iniciativa per Molins de
Rei. García va néixer el 1949 a Molins
de Rei i és veí del centre de la vila. És
tècnic superior d’automoció i reflexoterapeuta, quiromassatgista i socorrista.

La Vila

L’Ajuntament de Molins de Rei,
ara també a Twitter

Q

ualsevol usuari de Twitter que cerqui @ajmolinsderei
es trobarà amb el compte oficial que l’Ajuntament ha
habilitat en aquesta xarxa social. L’objectiu és aprofitar
la gran implantació i popularitat de Twitter per obrir un
nou canal de comunicació amb la ciutadania. A través d’aquest
perfil es difondran continguts d’interès general com notícies,
informacions dels diferents serveis municipals, ofertes de
feina o alertes d’incidències, per posar-ne alguns exemples.
També s’ha habilitat un formulari web per poder atendre ràpi-

dament les queixes, suggeriments i felicitacions sobre aspectes del municipi que vulguin fer arribar les persones usuàries
d’aquesta xarxa social.
Altres serveis o espais municipals que tenen compte actiu a
Twitter són Ràdio Molins de Rei (@radiomolins), el Servei Local
de Català (@cpnlslcmolins), la Cursa de Sant Miquel (@cursastmiquel), la Federació Obrera (@federaciobrera), la Festa Major
(@FM_Molins), Molins de Rei Centre de Comerç (@mdrcentredecomerc) i la Fira de la Candelera (@firacandelera).

Diu la teva
PREGUNTA:

Quins canals utilitzes per informar-te
del que passa a Molins de Rei?
MIGUEL ÁNGEL CAZORLA
Electricista
Normalment utilitzo el web
de l’Ajuntament, especialment la secció de notícies,
perquè no tinc temps de
buscar en altres llocs i allà trobo tot el que
m’interessa.
ROSA DURAN
Secretària de Direcció
Habitualment utilitzo el Balcó de la Vila que em deixeu a
casa. També tinc sintonitzat
TV Molins de Rei en els meus
canals principals i esporàdicament utilitzo el
Facebook de ViuMolins.

JOAQUIM DURAN
Jubilat
Personalment faig servir el
Balcó de la Vila i TV Molins,
però la meva dona té tot el dia
posada Ràdio Molins de Rei.
I si ella s’assabenta d’alguna cosa que jo no
sé, ja m’ho explica.
VICTÒRIA RAMÍREZ
En situació d’atur
Sobretot faig servir Ràdio
Molins de Rei, perquè fins fa
un mes tenia problemes per
sintonitzar la TV local. Ara estic començant a mirar-la. També em llegeixo
el Balcó de la Vila.

CRISTINA SÁNCHEZ
Administrativa
Sobretot faig servir el Facebook, perquè és on trobo la informació de les entitats i del que fan els meus
amics i familiars. També utilitzo el web de
l’Ajuntament i la ràdio i la revista municipals.
BORJA ACEITÓN
Mosso de magatzem
Principalment, miro TV Molins.
La ràdio també la utilitzo, però
molt menys sovint. La revista
municipal la llegeixo, però, en
canvi, no miro ni el web municipal ni les xarxes
socials.
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La vila

El Consell de la Crisi, Premi
Compromís Democràtic 2014

L

’any 2012, la Generalitat de Catalunya va crear el Premi
Compromís Democràtic amb l’objectiu de reconèixer experiències reeixides del món local que contribueixen a enriquir i millorar la qualitat democràtica del municipi a través de la participació ciutadana, la transparència i la rendició de
comptes. Aquest any 2014 s’havien presentat 21 candidatures
de l’àmbit municipal, amb projectes d’ajuntaments com els de
Barcelona, Sant Cugat del Vallès, Esplugues de Llobregat, Vic
o Tortosa. El jurat ha escollit l’experiència del Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica de la nostra vila “com a òrgan consultiu i de participació, del qual destaca tant la seva innovació, trajectòria i impacte en el municipi com l’adaptació
de les pautes de participació a temàtiques i reptes nous,
com ara el seguiment i la lluita contra la crisi econòmica en
l’àmbit municipal”. Les properes setmanes es farà l’acte públic
de lliurament del premi.
El Consell de Seguiment de la Crisi va néixer l’any 2012 després
de constatar que entre els anys 2007 i 2011 l’atur havia augmentat a la població un 135%. El Consell agrupa 25 organitzacions
locals, entre les quals s’inclouen totes les formacions polítiques
amb representació a l’Ajuntament, sindicats, entitats empresarials i del món de la pagesia, associacions de veïns, Creu Roja i

Càritas, entre d’altres. Organismes com la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, alguns ajuntaments catalans i, fins i tot, el Govern del Marroc s’han interessat pel funcionament del Consell de Seguiment de la Crisi de Molins de Rei.

Transparència

Quant cobren els polítics i
els treballadors municipals?

E

ls salaris dels 311 treballadors i treballadores i càrrecs electes
que hi ha actualment
a l’Ajuntament de Molins de
Rei comporten una despesa anual de 10.554.530 euros. Aquesta xifra suposa un
40,3% del pressupost anual
municipal. Però com estan
repartits aquests salaris? A
la direcció www.molinsderei.cat/transparencia es pot
consultar la relació de llocs
de treball i les retribucions
segons les categories. També es pot saber quant cobren l’alcalde i els regidors
i regidores de la corporació.

6 Balcó de la Vila | Novembre 2014

Actualitat

Bateria de mesures per
L’Atl. Incresa
evitar noves inundacions estrena el
al carrer Rafael Casanova nou Ricard
Ginebreda

E
U

n cop analitzats els diversos estudis, la conclusió és que diferents actuacions fetes els darrers anys en diferents punts
del municipi han anat portant aigua cap
al col·lector del carrer Molí, que s’ha vist
incapaç de desguassar-la quan arriba de
forma ràpida i sobtada. Altres petites incidències com un sistema de sifons poc
eficient, l’acumulació de fulles i brossa
a les reixes dels embornals o les connexions de col·lectors mal dissenyades han
acabat d’ajudar al col·lapse del col·lector
en aquest punt de la vila.
Davant d’aquesta situació i amb la voluntat d’evitar al màxim nous episodis
d’inundacions, l’Ajuntament ha impulsat
una bateria de mesures a curt, mitjà i llarg
termini. Així, per exemple, ja s’ha intensificat la freqüència de neteja dels embornals i col·lectors per millorar la circulació
de l’aigua; s’han eliminat alguns sifons per
millorar el temps de desguàs i s’ha creat
una nova conducció del clavegueram del
carrer Rafael Casanova. Pel que fa a les
mesures que estan en tràmit d’execució,
destaquen la creació de nous embornals
al carrer Rubió i Ors; la recuperació de la

connexió de l’antic clavegueram que passa
per sota dels edificis del carrer Rafael Casanova, 73-75; la revisió de les comportes
del col·lector de l’AMB; les millores hidràuliques a la cambra de reducció; l’estudi per
fer una nova connexió des del col·lector
que baixa per Jacint Verdaguer i la revisió
del sistema de sobreeixidors del Canal de
la Infanta. Finalment, i amb relació a les
mesures més a llarg termini, s’encarregarà
la redacció d’un Pla director de clavegueram que permetrà conèixer l’estat de la
xarxa i planificar les futures necessitats i
inversions. També es demanaran al Canal
de la Infanta i a Telefónica modificacions
de les seves infraestructures per millorar
l’evacuació de les acumulacions d’aigua.
Tota aquesta anàlisi i la proposta de les
mesures correctores es van exposar als
veïns afectats durant una reunió mantinguda a l’Ajuntament. Durant la trobada,
els responsables municipals també van
avançar que estan treballant per habilitar una línia de subvencions per compensar els desperfectes causats per les inundacions. Aquesta proposta serà portada
properament a la consideració del Ple
municipal.

l petit aiguat que va caure no
va poder deslluir la jornada
de portes obertes de les noves instal·lacions de la Zona Esportiva Ricard Ginebreda. Les
prop de 500 persones que el passat
divendres es van acostar en aquest
reformat equipament van poder visitar els nous vestidors i les noves
sales per a les entitats, i van poder
seure a les grades per presenciar la
presentació dels 17 equips que formen el Club Atlètic Incresa Molins
de Rei. Al finalitzar l’acte, tots els assistents van poder gaudir d’un berenar popular a base de xocolata i melindros.
Les obres de la primera fase de remodelació de la Zona Esportiva Ricard Ginebreda han tingut un cost
de 716.000 euros, que han estat
aportats per l’Ajuntament i l’Àrea
Metropolitana. Amb les obres s’han
construït i remodelat 8 vestidors
d’equip, 2 vestidors d’àrbitres, 2
vestidors polivalents i 5 despatxos
d’entitats i grades per a 150 persones. Es preveu que les obres de la
segona fase que han de servir per
urbanitzar els accessos, enderrocar
els vestidors vells i construir una cafeteria arrenquin durant les properes setmanes.

700 participants a la Bicicletada

M

és de 700 persones es van inscriure i participar en el Tothom en Bicicleta!
que va tenir lloc el passat 5 d’octubre. Aquesta activitat, popular i gratuïta,
estava emmarcada en el programa de la Setmana de la Mobilitat Sostenible
i Segura. Els participants van seguir un recorregut pels principals carrers de
la vila que va ser apte per a tots els públics.
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Breus
La Fundació Miquel Carbonell
dóna un quadre de l’autor a la vila

L

’any 1890, l’artista molinenc Miquel
Carbonell va pintar un gran quadre
amb l’escena d’una pagesa transportant cereals al voltant de l’ermita
de Santa Creu d’Olorda. Ara, la Fundació
Cultural Privada Miquel Carbonell i Selva, l’ha adquirit per donar-lo a la vila de
Molins de Rei. Es dóna la circumstància

que aquesta ha estat l’última activitat de
la Fundació, atès que els seus membres
han optat per dissoldre l’entitat. Ermita de
Santa Creu d’Olorda és un quadre de 180
x 260 centímetres, pintat a l’oli, que es va
poder contemplar fins al 29 de setembre
a la sala d’exposicions del Museu Municipal, ja que presidia la mostra “Santa Creu
d’Olorda. Història i vivències”. L’alcalde,
Joan Ramon Casals, va aprofitar la seva
intervenció durant l’acte de donació per
anunciar que la Diputació de Barcelona
ha concedit una subvenció de 200.000
per reformar les dependències del Museu Municipal. Aquesta inversió, que es
materialitzarà aquest mateix any 2014,
també permetrà habilitar l’espai que acollirà l’exposició d’aquest quadre de manera definitiva.

Informació, l’arma per
combatre els rumors

E

ls rumors són especulacions no confirmades que s’intenten donar per certes
amb un objectiu determinat i condicionen el comportament de les persones.
Com es generen, qui els escampa i, sobretot, com cal afrontar-los és el que explica l’exposició “I tu, què creus?”, que ha estat exposada durant diverses setmanes a la Federació Obrera. La mostra agafa com a eix principal els falsos rumors
que circulen per Molins de Rei sobre la diversitat cultural i explica, amb dades verídiques i actuals, per què no són certes determinades afirmacions que han arribat a
tothom. Aquesta exposició es traslladarà als diferents centres educatius de la vila,
com també a diversos locals d’entitats per garantir que arriba al màxim de població
possible. L’exposició és producte de la feina de sensibilització que s’està fent des de
l’any 2012 en els tallers contra els rumors amb els alumnes de secundària.

Els instituts
de la vila
s’impliquen
en la defensa
de la pau

U

n dels objectius del projecte Ciutats Constructores de
Pau ha estat la implicació dels
alumnes de secundària de la
vila (instituts Bernet el Ferrer i Lluís de
Requesens, i Col·legi Manyanet) en la
defensa i promoció de la pau. El doctor
Meir Margalit, activista dels drets humans i civils a Jerusalem; Txema Urquijo, exportaveu de Gesto por la Paz i assessor de Direcció de Víctimes del País
Basc, i la Premi Prínceps d’Astúries a
la Concòrdia 2014 i defensora dels
drets de les dones a la República Democràtica del Congo, Caddy Adzuba,
han estat els tres intel·lectuals que han
donat la seva visió sobre la situació actual de la pau al món. Més informació
sobre el projecte a http://ciutatsconstructoresdepau.wordpress.com/

Comença la
campanya de
poda

E

ntre el 15 d’octubre i el 15 de febrer tindrà lloc la campanya de
poda de l’arbrat viari de Molins
de Rei. En total s’actuarà sobre més de 2.400 arbres repartits per
tots els barris de la vila amb l’objectiu
d’aconseguir un manteniment i un
creixement saludable dels arbres, al
mateix temps que s’eliminen afectacions o inconvenients a persones i edificis. Es pot consultar tota la informació sobre la campanya de poda a
www.molinsderei.cat.

8 Balcó de la Vila | Novembre 2014

Molinencs

Arriba el Terror a Molins de Rei
petició–, hi haurà la 5a Jornada de Networking entre directors i productors, la
6a Mostra als instituts i es donaran els
premis del 8è Concurs de Microrelats de
Terror i Gore i del 13è Concurs de Curtmetratges.

Roger Sàbat, coordinador del Festival
Aquest any atorgareu un Méliès de
Plata. A més, sou l’únic festival amateur que formeu part de la Federació
Europea. Què suposa això?
Poder entrar en un circuit que fins ara estava reservat a grans festivals i això és
important tant per a nosaltres com per
als directors que opten al premi. Va ser
una sorpresa que ens acceptessin a la
Federació. Això possibilita poder tenir un
contacte directe amb festivals europeus,
com el de Cannes o Sitges, i veure com
es treballa des d’un festival professional.

E

l Festival de Cine de Terror es durà
terme del 4 al 9 de novembre al
teatre de La Peni. Com a novetat
d’enguany, el Festival ha passat a
formar part de l’European Fantastic Film
Festivals, per la qual cosa ja són membres actius de la Federació Europea de
Festivals de Cinema Fantàstic i això suposarà atorgar un Méliès de Plata al millor
curtmetratge de producció europea. El
guanyador del concurs de Molins de Rei,
juntament amb els premiats d’altres festivals, competirà a Sitges pel Méliès d’Or.
Durant una setmana es veuran curts i
llargmetratges de terror –alguns, a com-

Un festival amb història a la vila, 33
edicions, que va tenir un parèntesi entre els anys 1993-2001. Es pot dir que
en aquesta nova etapa, després de 13
anys, és un festival que s’ha fet un lloc
en el panorama actual?
Sí, hi ha dues etapes: la primera, fins als
anys 90, quan només hi havia les 12 Hores
de Terror, i una segona etapa en què recuperem el Festival i hi introduïm els curts i
els llargs. La gran diferència és el format.
Nosaltres no seríem res si no hagués estat per la feina titànica de molta gent des
del 1973 fins al 1990. Per fer les 12 Hores,
sense aquest referent, segurament nosaltres no hauríem aconseguit gaires coses.

És un festival de gènere, de terror.
Això vol dir que teniu un públic molt
específic. El Festival té un sostre?
No. El gore només el tenim en el concurs
de curts. Som l’únic festival especialitzat
en terror. La majoria de festivals són de
cinema fantàstic i nosaltres hem volgut
ser fidels als nostres orígens i ens mantenim com a cine de terror. El terror té diferents vessants i el públic, quan arriba per
primer cop al Festival, s’adona que no tot
és sang i fetge. No hi té res a veure.
A més de les 12 Hores de Terror, durant els dies previs hi ha projeccions i
activitats. Teniu vocació de ser un referent del gènere?
La intenció és anar més enllà de les 12
Hores. Volem tenir un públic fidel entre
setmana. Aquest any ho potenciem entre els molinencs i hem fet una campanya d’entrades 2x1 que regalem a tots els
habitatges. Es podran veure estrenes espanyoles i europees o conèixer el director
en persona en les projeccions del dimarts
4 al dijous 6. És un bon moment perquè la
gent de la vila pugui venir entre setmana.
Al cartell del Festival hi ha 15
pel·lícules, 14 a competició, 8 de les
quals són premieres. Les estrenes són
un reclam?
Cinc són premieres espanyoles, amb
dues d’europees i una de catalana. Hi
ha hagut una selecció de gairebé 400
llargs per arribar als 14 de la secció oficial. Aquest és un dels reclams, però no
anem a buscar premieres, sinó pel·lícules
que ens agradin.
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Tribuna política

Esteve Altozano

Xavi Paz

Roger Castillo

El proper 9N, SÍ i SÍ
Els mestres sempre diuen que la Història l’escrivim tots i totes, i que no
deixa de ser un conjunt de petites coses fetes per persones moltes vegades
anònimes.
Som en un moment tan cabdal per al
nostre país. Els catalans i les catalanes, que anònimament i en la màxima expressió de la democràcia per
la qual els nostres avis van lluitar i
molts d’ells morir, decidirem què volem ser. Som un poble unit la societat
del qual s’ha manifestat, s’ha posicionat i, sobretot, ha decidit que és sobirana en el seu dret a decidir. Ni tan
sols la Constitució, aquella en la qual
alguns s’emparen irreductiblement,
aquella Constitució que més del 80%
de la població del país no ha votat mai,
ni tan sols aquells que ens l’anteposen
als nostres desitjos però que són capaços de reformar-la en 15 dies quan
convé i que ara s’atreveixen a fer-la
servir de mur en un insult a la nostra
intel·ligència, ni ells mateixos podran
aturar aquest procés, tan legítim com
la decisió d’un poble a poder ser el que
ell vulgui i a decidir per si mateix.
Tothom amb un mínim de matèria gris
al cap ha de veure que el procés ja no té
aturador. Ningú farà callar manifestacions de milions de persones d’orígens
antagònics, de cultures diferents,
d’edats dispars. Ningú ha aconseguit
mai veure els catalans amb una sola
idea al cap tan forta i que ens ha unit
com mai a la Història. I ara, en Democràcia, en Pau i en la mesura que ens
caracteritza, calmada, reposada i meditada, som part d’un país, d’una nació i d’un futur a Europa que només ens
pertany a nosaltres i que el proper 9N
farem, per fi, NOSTRE. Els agradi o no,
Catalunya decidirà el seu futur i s’ha de
ser un ignorant per veure que la voluntat d’uns pocs no tirarà enrere la voluntat de la gran majoria, de tots.
El proper 9N escriurem la nostra Història amb tots i per a tots.

AFRONTEM ELS PROBLEMES
Els darrers mesos hem tingut problemes
amb els aiguats, bàsicament al carrer de
Baix, cruïlla amb el carrer del Molí.
A partir de l’anàlisi tècnica del que ha
passat, i un cop reunits amb els veïns
per explicar les actuacions que s’han
de realitzar a curt, mitjà i llarg termini, els mateixos veïns ens comentaven:
“Continueu així, no ho deixeu estar”.
Aquest, sens dubte, és el millor missatge que podíem rebre. Als responsables
polítics no se’ns demana tenir la vareta
màgica que resolgui tots els problemes
de forma immediata. Ara bé, sí que se’ns
demana que afrontem les diferents situacions amb transparència, amb diligència i fent pedagogia de les decisions
(sigui per les conseqüències d’un aiguat,
sigui amb les mesures per apaivagar les
dificultats econòmiques de les famílies o
sigui per les inversions del mandat). En
definitiva, afrontar de cara els diversos problemes del municipi.
Aquesta ha estat i és la nostra manera
d’actuar des del primer dia. Ho considerem fonamental per recuperar la confiança de la ciutadania.
Complir els nostres compromisos, i ser
creïbles, és el millor camí per aportar certeses en un moment de masses incerteses.
Incrementant i ampliant les línies
d’ajut a les persones que ho estan
passant malament amb aquesta salvatge crisi econòmica.
Reformant el centre de la vila i guanyant
un espai com el Pati del Palau per a les
persones, un èxit des del primer dia.
Remodelant la zona esportiva Ricard
Ginebreda, alhora que transformem el
barri del Canal.
Creant una línia d’ajuts per remodelar
els habitatges. Negociant durant més
de tres anys per aconseguir utilitzar el
solar de ca n’Iborra. Treballant pel sosteniment de les llars municipals.
Aquestes són accions concretes per a
un Molins de Rei millor. Aquest és el
nostre compromís, que anem complint dia a dia.

Recuperem l’aigua
Fa 20 anys que l’Ajuntament va decidir
externalitzar la gestió del Servei Municipal d’Aigües i ja en fa 15 que el contracte va recaure a mans d’Aqualia (llavors
Tedesa), un contracte en què Aqualia
no té cap obligació de millorar la xarxa
d’abastament d’aigua ni la qualitat de
l’aigua, però que obliga l’Ajuntament a
pagar-li anualment una quantitat elevada com a benefici industrial. En el que
portem de legislatura (2011-2014), per
exemple, la xifra ascendeix a més de
300.000 euros. Quan acabi la concessió, Aqualia haurà guanyat més
de 2 milions d’euros pel sol fet de
gestionar el servei, un creixement
dels beneficis que va en paral·lel a
l’augment del preu de l’aigua per al conjunt dels ciutadans.
Convé recordar que Aqualia és la mateixa empresa que fa pocs mesos va intentar utilitzar les nostres dades amb
finalitats comercials, en una pràctica
il·legal denunciada en una campanya
que vam impulsar a final de juliol.
Mentrestant, l’AMB ha format una empresa mixta amb AGBAR (sense consultar-ho als ciutadans) per gestionar
les xarxes d’aigua de totes les poblacions de l’Àrea Metropolitana. Molins de Rei estaria “obligat” a formarne part quan acabi el contracte amb
Aqualia si no ho impedim. Caldrà,
doncs, donar una resposta democràtica contundent a un escàndol que imposa el preu de l’aigua més car de Catalunya.
A la CUP tenim clar que la democràcia
passa per la gestió directa dels serveis
públics i garantir-ne un control democràtic, amb l’únic objectiu de servir a
l’interès públic. Per aquest motiu, impulsem a Molins de Rei la campanya
Recuperem l’aigua, per explicar fins al
més mínim detall una situació que es
repeteix en altres àmbits municipals
com el servei de neteja o de jardineria.
Als serveis públics no hi caben els interessos privats, tan senzill com això.

Convergència i Unió
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Partit dels Socialistes de Catalunya

Candidatura d’Unitat Popular

Mercè Ferrer

Silvia Guillén

Emilio Ramos Gutiérrez

Confluir per Molins de Rei i
per Catalunya
Ja som a tocar del 9N. Han estat uns
mesos engrescadors al llarg dels quals
hem patit, hem gaudit i hem vist com
les novetats segueixen succeint a un
ritme trepidant. Des d’Iniciativa per
Molins de Rei valorem especialment la
capacitat d’entesa que han demostrat
al llarg del trajecte les diferents forces
polítiques que s’han unit per la defensa
de la democràcia a Catalunya, de manera que s’ha reflectit a les institucions
el que els catalans i catalanes han exigit
al carrer d’una manera exemplar.
La demostració democràtica d’aquesta
majoria social de Catalunya, que treballa, actua i reclama des del respecte, i la
tasca dels partits polítics que han estat
capaços de cercar allò que els uneix en
comptes de ressaltar les divergències,
han estat dos exemples a seguir. Són
valors que compartim. Des del municipalisme, cal treballar per unir i això és
el que estem impulsant des d’Iniciativa.
Som d’esquerres i pensem que cal treballar per un nou país on els drets de la
majoria prevalguin davant els interessos d’uns pocs, i la millor forma de ferho és des dels ajuntaments, la pedra
angular del nostre sistema democràtic.
Nosaltres no som a les institucions només per fer soroll, ni per gestionar-les
sense rumb polític; hi som per transformar des de, amb i per a la gent. Aquesta
va ser la conclusió de la gent d’Iniciativa
que va participar a les Jornades per la
Confluència Social que van tenir lloc el
passat 4 d’octubre. Calen compromisos clars, contundència i mà dura amb
els qui, en nom de l’esquerra, cometen
il·legalitats, però cal també reconeixement i respecte per tota una immensa
majoria de representants polítics que
han fet i fan una gran tasca en un entorn realment difícil. Tenim al davant decidir el futur del nostre país i del nostre
Ajuntament, dos viatges pels quals estem convençuts que per arribar lluny
és millor treballar plegats.

JA HAS ACONSEGUIT APARCAR?
Desplaçar-se en vehicle privat d’un
punt a l’altre del nostre municipi no
resulta gens fàcil, però quan es tracta d’aparcar el cotxe i fer-ho, a més,
sense cap cost econòmic, aleshores l’aventura esdevé un autèntic via
crucis.
El problema de l’aparcament a la nostra vila no és nou. Ha estat i segueix
sent motiu de queixa generalitzat i
objecte de reivindicació per part de
veïns, comerciants i també d’aquells
que sovint ens visiten. De zones blaves no ens en falten, però de places
d’estacionament gratuïtes, n’anem
més aviat escassos. Cal buscar, doncs,
possibles solucions i una de les quals
està a les nostres mans és fer del solar de l’antiga fàbrica de ca n’Iborra un
gran aparcament gratuït que suposaria la creació de centenars de places
lliures al centre de la vila. Si hi passeu
pel davant, comprovareu que aquest
espai es troba des de fa temps en un
estat d’abandonament absolut, fet
que degrada l’entorn de la zona i afecta, de retruc, l’activitat econòmica. És
per aquest motiu que des d’ExMdR
hem demanat que s’estudiïn els costos del projecte, les obres d’adequació
i els treballs de condicionament necessaris per tal d’aconseguir-ho. Crear un
aparcament nou com aquest, arranjar
i senyalitzar aparcaments ja existents
i degradats com el de l’antiga fàbrica de Mobles Elefant (a l’avinguda de
Barcelona) o estudiar com optimitzar
zones d’aparcament públiques i privades que actualment són infrautilitzades (l’exemple més clar el tenim al
Mercat Municipal) són només algunes
de les nostres propostes.

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.

Iniciativa per Molins de Rei

Esquerres per Molins de Rei

Partit Popular de Catalunya
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25 anys treballant
per a la promoció
de la llengua
El Servei Local de Català treballa amb l’objectiu de promoure
l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits, tant en el social, en
el dia a dia de la gent, com d’una manera més formal, com pot ser
qualsevol sector laboral.
Un dels mitjans per aconseguir-ho és fomentant el coneixement
de la llengua a través dels cursos de català. Hi ha des de nivells
orals per aprendre a parlar-lo i millorar-lo (Inicial, Bàsic i Elemental) fins al nivell escrit per aprendre gramàtica (Intermedi i Suficiència), que novament han començat aquest mes d’octubre, a Ca
n’Ametller, tant en horari de matí com de tarda.
L’assessorament lingüístic és un altre dels eixos bàsics de treball:
el Servei Local de Català, de forma gratuïta i per a tothom, fa correccions de textos i assessora a l’hora de redactar-los; revisa publicacions, com menús, cartells, targetes, rètols, i facilita les eines
i els recursos perquè els usuaris que ho vulguin puguin escriure
els seus propis textos.
També organitzen activitats per dinamitzar i potenciar que tothom
utilitzi la llengua, com campanyes a comerços i empreses, el Voluntariat per la llengua amb les parelles lingüístiques, exposicions
sobre el català, la Fira del Llibre en Català per Sant Jordi, el suport
a entitats o la col·laboració amb un espai setmanal a Ràdio Molins
de Rei des de fa més de 20 anys.

SERVEI LOCAL DE CATALÀ
Dades de contacte
Adreça: Carrer Jacint Verdaguer, 95 bis - 08750 de Molins de Rei
Telèfon: 93 680 37 32
e-mail: slcmolins@cpnl.cat
Faldón_revista2.pdf
1
27/10/14de 9.00
13:56 a 15.00 hores.
Horaris:
De dilluns a divendres
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