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Líders en reducció d’atur
Entre els mesos de gener dels anys 2013 i 2015, les llistes de l’atur de Molins de Rei van
rebaixar-se en un 19,35%, cosa que suposa la millor dada de tot Catalunya en municipis
de més de 20.000 habitants i la millor dada absoluta de tota la comarca del Baix Llobregat. En total, i durant aquest període, l’atur registrat a la vila ha caigut en 376 persones.

DADES ATUR REGISTRAT (2013-15)*
1. Molins de Rei

-19,35%

2. Castellar del Vallès
3. Mollet del Vallès
4. Cerdanyola del Vallès
5. Cornellà de Llobregat
6. Sant Andreu de la Barca
7. Sant Cugat del Vallès
8. Viladecans
9. Sant Feliu de Llobregat
10. Rubí

-17,21%
-16,45%
-16,34%
-15,68%
-15’14%
-14’26%
-14’25%
-14’20%
-14’14%

*Municipis amb més de 20.000 habitants

Més plans d’ocupació

Suport a emprenedors
El 75% de les empreses creades després
d’haver passat pels serveis d’assessorament de
l’Ajuntament continuen actives al cap de 3 anys,
molt per sobre de l’índex de supervivència de Catalunya, que és del 53%. A més, el Punt d’Atenció a
l’Emprenedor (PAE) en sis mesos ha permès crear
3 societats limitades al municipi i ha ajudat dues
persones més a establir-se com autònoms.

Aviat entraran en funcionament 17 nous plans
d’ocupació destinats a persones de la vila en situació
d’atur i que treballaran a l’Ajuntament a jornada completa durant 6 mesos. Aquests plans estan subvencionats per la Diputació i se sumen als 19 plans que
es van activar el passat desembre. En total, durant
aquest mandat, l’Ajuntament haurà ofert feina a 117
persones mitjançant aquesta modalitat de contractació subvencionada.

Una app
per millorar
la via pública

Comencen
les obres de la
nova Biblioteca

Èxit dels
120 anys de
Pastorets

Pàgina 2
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Actualitat

Cuidem Molins, l’app per
millorar els espais públics

J

a està disponible a Apple Store i Google Play
l’aplicació per a telèfons intel·ligents Cuidem
Molins. Es tracta d’una app gratuïta que permet als usuaris reportar fàcilment qualsevol
desperfecte o incidència en la via pública o en els
equipaments municipals, i fer-ne el seguiment. La
plataforma incorpora un sistema de geolocalització que permet enviar automàticament, conjuntament amb la foto, les coordenades de la incidència.
Un cop registrada la incidència, s’activa un protocol
per valorar-la i, si escau, atendre-la des dels serveis
municipals. L’usuari, a més, pot fer el seguiment de
l’actuació des del mateix telèfon. L’app Cuidem Molins, que ha tingut un cost de 5.800 euros, també
serà utilitzada per empleats municipals quan detectin desperfectes o necessitats de manteniment en
equipaments públics.

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

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

93 680 16 39
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

Cementiri
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)

		
93 666 73 11
93 317 77 77
93 668 77 11
93 668 22 39
647 44 64 55
		

EQUIPAMENTS PÚBLICS
Agencia Tributària (Hisenda)
Alcohòlics Anònims
Ambulatori
Associació ACOSU
Associació de Defensa Forestal
(ADF)

		
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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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

E

n aquest Balcó de la Vila hi ha moltes
novetats importants i que demostren que, fent les coses amb ganes
i capacitat, els canvis a millor són
possibles. Us parlo de projectes clau per al
present i futur de Molins de Rei que estem
fent realitat, com el projecte de rehabilitació del Molí per fer-hi la Biblioteca, la licitació de les obres del nou Institut Lluís
de Requesens que estarà en funcionament
el setembre del 2017 o l’inici d’urbanització
del nou barri de les Guardioles.
Però el més important és la notícia de portada: Molins de Rei és el municipi de tot Catalunya amb més de 20.000 habitants on
més s’han reduït les llistes de l’atur i el líder
absolut de tota la comarca. Vull subratllar
que aquestes dades no són fruit de la casualitat. Al començar aquest mandat vaig
tenir clar que la prioritat política havia de
ser atendre la preocupació número 1 dels
ciutadans: la crisi econòmica. I hem prioritzat les ajudes socials i les polítiques de
foment de l’ocupació i suport a les empre-

ses i comerços (qui més crea treball).
També per això es va constituir el Consell de
Seguiment de la Crisi, un organisme que inclou tots els agents socials, econòmics i polítics del municipi, i que serveix per prioritzar i
sincronitzar les accions destinades a pal·liar
els efectes de la crisi. La feina del Consell ha
estat posada d’exemple en moltes ciutats i
ha obtingut els premis més importants de
participació ciutadana del país.
A més, la creació del Consell de Seguiment de la Crisi va venir acompanyada
d’uns pressupostos municipals que, durant tot el mandat, mai han pujat els impostos per sobre de l’IPC i que, per contra,
han incrementat any a any totes les partides d’atenció social. I per acabar de consolidar l’aposta, s’han fet polítiques molt
actives d’ocupació i d’estímul econòmic:
més plans d’ocupació que mai, subvencions a les persones que s’estableixen en
règim d’autònoms, facilitats per a la creació d’empreses i cooperatives, cursos
de formació, millores de connectivitat i

d’accessibilitat als polígons...
Dit tot això, el problema no està resolt, ni de
bon tros. Malgrat la reducció de gairebé el
20% de les persones registrades, a les oficines de l’atur encara hi ha 1.607 molinencs
i molinenques que busquen feina. Per tant,
m’oblidaré de l’autocomplaença. Queda
molt per fer i famílies i gent per ajudar, però
sabem que el camí que seguim és correcte.
Vull aprofitar aquestes línies per
comprometre’m a insistir en aquesta estratègia que ens ha donat uns resultats indiscutibles. Vull continuar atenent les necessitats d’avui i generant oportunitats
per demà amb més i millors equipaments i
espais públics.
Vull que Molins de Rei sigui un sinònim
d’oportunitats i de qualitat de vida. I ho estem fent possible amb projectes com la Zona Esportiva Ricard Ginebreda, el Pati del
Palau, el nou institut i la Biblioteca al Molí. I,
sobretot, amb polítiques per afrontar la crisi
que ens fan ser els referents i líders en participació i reducció d’atur a Catalunya.

Què has
de fer?
Índex
telefònic
1

Registra’t a www.molinsderei.cat/jomapunto.

2

Vés amb el resguard i el teu gos o gossa a qualsevol dels
establiments adherits.

3

Signeu tu i la teva mascota el compromís de tenir una vila neta.

4

Recull el teu obsequi i posa el distintiu al teu animal.

5

Feu-vos una foto i compartiu-la al Facebook de la campanya
per entrar al sorteig.

* El sorteig d’un lot de productes ofert
pels establiments adherits es farà el proper
30/03/2015 entre totes les persones que
s’hagin inscrit a la campanya i hagin penjat
una foto al Facebook mostrant el distintiu
o el diploma. Podeu consultar les bases a
www.molinsderei.cat/jomapunto.

www.molinsderei.cat/jomapunto
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Ple municipal

Més eines per a les entitats, els
joves i els projectes de cooperació

L

’any 2015 es destinaran més de 300.000 euros a ajudar les entitats perquè puguin tirar endavant les seves
activitats i projectes. L’aprovació del pressupost municipal, combinada amb l’aprovació de les bases de
convocatòria dels ajuts, permetran mantenir la vitalitat del
teixit associatiu de Molins de Rei. En l’àmbit de la promoció
econòmica, el Ple també va acordar la renovació de la línia de
subvencions per a les persones en situació d’atur que volen
incorporar-se al règim d’autònoms i començar una activitat
empresarial a Molins de Rei. Cal recordar que aquestes subvencions van ser pioneres i van tenir una gran acollida, ja que
han ajudat a la creació de 23 noves empreses. La nova convocatòria d’ajuts millora el procediment i els requisits per a
qui vulgui acollir-s’hi.
El Ple també va aprovar els plans locals de Joventut i Infància. El primer document s’ha elaborat mitjançant un procés
participatiu i tenint en compte les recomanacions de fer un
pla de durada més curta, que estigui més adaptat a la realitat de la vida juvenil. Els objectius del Pla són fomentar el
compromís i la responsabilitat dels joves; millorar la seva
participació en l’oferta d’activitats programades per entitats
i l’Ajuntament; aconseguir l’èxit en la seva trajectòria educa-

tiva i laboral, i promoure la vida saludable dels joves. Pel que
fa al Pla Local d’Infància i Adolescència, planteja unes polítiques d’infància en què es reconegui els infants i els adolescents com a ciutadans actius i elements participatius de la
vila de Molins de Rei, amb capacitat de participar en les decisions i les accions del seu entorn.
Finalment, a la sessió del mes de gener es van aprovar les
bases per la concessió de subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament i de sensibilització presentats per
ONG i entitats de Molins de Rei.
Pel que fa a les mocions, el Ple va decidir entrar a darrera hora un text presentat per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca com a proposta d’Alcaldia i de rebuig a la “Llei mordassa” del PP. El Ple va aprovar la proposta per unanimitat,
després que el regidor del PP abandonés la sessió abans de
debatre-la. Finalment, també va quedar aprovada la moció
del Grup Municipal d’Iniciativa per Molins de Rei de rebuig
a l’Acord Comercial “d’Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió” entre la Unió Europea i els Estats Units.
Podeu consultar totes les mocions a
www.molinsderei.cat/mocions

Transparència
L’Ajuntament fa públic el
Quadre de Comandament

D

es del començament d’aquest mandat, totes les àrees de
l’Ajuntament han treballat sobre objectius de millora en la gestió al
ciutadà gràcies a una eina interna anomenada Quadre de Comandament. Les fites a assolir eren introduir un canvi en la cultura de
treball orientat a la millora de l’eficiència; identificar oportunitats de millora;
reforçar el control sobre la gestió municipal; facilitar la presa de decisions;
incrementar la motivació i la comunicació del personal, i, finalment, retre
comptes amb la ciutadania respecte de la feina feta amb els recursos públics.
El Quadre de Comandament recull els objectius estratègics, els objectius
operatius, els terminis d’execució, la meta a assolir, la situació de partida,
el marge de tolerància i el grau d’assoliment de l’objectiu. Mitjançant un
sistema de semàfors (verd, groc i vermell), qualsevol persona pot veure
ràpidament les fites assolides i en quin grau. Actualment, el grau de compliment global dels objectius corporatius és del 76’97%. El quadre es va
actualitzant trimestralment i està obert a qualsevol comentari o suggeriment de la ciutadania.
Ara, l’Ajuntament ha publicat al web municipal el resultat dels 65 indicadors que tenen més incidència en el servei als ciutadans i ciutadanes de
Molins de Rei. Es poden consultar a www.molinsderei.cat/transparencia.
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Actualitat

Adequació provisional del nou
Espai Juvenil i Cultural Mariona

E

l terreny municipal situat al carrer Primer de Maig, entre Salvador Seguí i Francesc Layret, acollirà el futur Espai Juvenil
i Cultural Mariona, un punt d’activitats i
usos polivalents per a les entitats culturals i juvenils del municipi. Però mentre no es liciten i
s’executen les obres, s’habilitarà l’espai de forma
provisional per atendre les necessitats immediates d’aquests col·lectius. Algunes d’aquestes entitats estaven allotjades de forma precària i provisional a l’edifici del Molí, que serà reformat a
partir d’aquest mes d’abril per allotjar-hi la futura
ampliació de la Biblioteca Pau Vila.
Al solar de l’Espai Juvenil i Cultural Mariona de
moment ja s’ha formigonat una superfície de
1.300 m2 sobre la qual s’hi han instal·lat tres mòduls de 30 m2 i un mòdul de 90 m2 que es podran
utilitzar com a magatzem. Al davant dels mòduls
s’aixecarà una carpa d’uns 500 m2 per a la realització de tot tipus d’activitats de petit i mitjà format, així com assajos. També hi haurà 7 lavabos
(un d’ells per a persones de mobilitat reduïda).

La Zona Esportiva Ricard
Ginebreda continua creixent

T

ambé al barri del Canal continuen a bon ritme les obres de la segona fase de
la Zona Esportiva Ricard Ginebreda. Aquesta actuació s’ha d’acabar durant
el segon trimestre de l’any i ha de dotar la instal·lació d’una sala esportiva per
a la pràctica del judo i l’halterofília, dos vestidors nous, un bar i un magatzem.
Les obres també permetran millorar molt els accessos a la instal·lació, així com tot
l’entorn en aquest punt del barri. Més endavant es preveu que es pugui construir un
pavelló annex i polivalent, orientat a la pràctica d’esports minoritaris, com també
instal·lacions per a l’atletisme.

Licitades les
obres del nou
IES Lluís de
Requesens

A

quest mes de gener, la
Generalitat de Catalunya ha licitat les obres de
construcció del nou edifici que ha d’allotjar l’IES Lluís de
Requesens a partir del curs 20162017. Això vol dir que en els propers mesos començaran les obres
d’aquest equipament de 4.700 m2
i 40 aules que cada any prestarà
servei a prop de 600 alumnes. A final del mes de març, l’Ajuntament
farà un arranjament dels terrenys
on han d’anar els accessos a
aquest nou institut, situat al barri
del Canal. Paral·lelament, el Ple de
la corporació també va aprovar la
recuperació d’un solar municipal
que s’havia cedit gratuïtament al
Departament d’Ensenyament i que
finalment no es veurà afectat per la
construcció de l’edifici.
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Actualitat

Actuacions a punt de començar
En les properes setmanes arrencaran un seguit d’actuacions municipals a diferents barris de la
vila. L’objectiu és posar en valor aquests espais i multiplicar l’ús que en pugui fer la ciutadania.
Aquestes són algunes de les actuacions més destacades que començaran immediatament.

Urbanització del
carrer Bruc
(la Granja)

Reurbanització del
carrer Rafel
Casanova (Centre)

Recuperació de la
Riera de Vallvidrera
(la Granja)

D

S

A

Caseta del Canal
de la Infanta

Ampliació del
Museu Municipal

Millora del camí
del riu

L

U

L

urant el mes d’abril començaran
les obres al carrer del Bruc, des
del carrer de Jacint Verdaguer fins
a la rambla de la Granja. Es renovarà el
paviment i el mobiliari urbà, de manera
que es convertirà el carrer en una plataforma única de prioritat per a vianants.
També s’aprofitarà per millorar la xarxa
de clavegueram. Les obres duraran tres
mesos i mig, i tindran un cost aproximat
de 250.000 euros.

(el Canal)

a Casa de les Aigües és de les
poques obres civils originals que es
conserven del Canal de la Infanta,
construït al segle XIX. Amb l’objectiu de
posar en valor aquest edifici i d’ampliar la
vorera adjacent, s’enderrocarà un edifici
annex i es restauraran les comportes
del canal. L’actuació tindrà un cost
aproximat de 75.000 euros i es preveu
que les obres s’allarguin durant sis
setmanes.
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’ampliarà la plataforma única del
carrer Rafael Casanova a tota la
cruïlla amb el carrer Molí, donant prioritat als vianants, eixamplant
les voreres fins a la placeta Margarida
Xirgu, renovant el mobiliari urbà i millorant el sistema de recollida d’aigua
de la pluja. Les obres començaran a
l’abril, costaran uns 80.000 euros i
s’executaran en un termini aproximat
de 6 setmanes.

(Centre)

na subvenció de 200.000 euros de
la Diputació permetrà adaptar la
planta baixa i primera de l’edifici de
Ca N’Ametller per traslladar-hi el Museu
Municipal. L’actuació contempla un accés
principal per al públic des de la plaça de
Catalunya i una secundària des del pati
interior, amb sales d’exposició temporals i
permanents, així com àrees de serveis de
tractament de peces i emmagatzematge,
i una àrea administrativa.

final de març han de començar les
tasques d’ordenació dels accessos a la riera de Vallvidrera. Concretament, es crearà un nou accés per
a vianants i bicicletes des del barri de la
Granja al riu Llobregat per tal de millorar la integració paisatgística de l’àmbit,
i s’ordenarà i delimitarà l’aparcament de
vehicles motoritzats a la zona posterior
del poliesportiu de la Sínia. El projecte té
un pressupost de 50.000 euros.

(Parc Agrícola)

’Ajuntament de Molins de Rei va rebre l’any passat una subvenció per
millorar el camí del riu Llobregat entre el límit de terme entre Molins de Rei i
el Papiol, i la connexió de la riera de Vallvidrera amb el riu Llobregat. El projecte inclou la restauració i la senyalització
de diferents rutes i recorreguts, costarà
aproximadament 75.00 euros i es preveu
que s’executi el segon semestre d’aquest
any 2015.

Actualitat

Presentat el projecte de
la nova Biblioteca del Molí

A

quest mes d’abril començaran les obres que s’allargaran
durant més de dos anys i que suposaran una inversió de
4 milions d’euros. El projecte permetrà la restauració integral d’aquest edifici històric, la creació d’una biblioteca
cinc cops més gran que l’actual i l’alliberament de 2.500 m2 per a
altres usos municipals.
Les obres començaran amb l’enderrocament dels murs exteriors
i els edificis annexos de l’edifici del Molí. A continuació es treballarà amb l’estabilització i consolidació de l’estructura del que va
ser la primera fàbrica de Molins de Rei. També se’n restauraran
les façanes i la coberta, i es crearan els nuclis de serveis, com escales, accessos i instal·lacions de subministraments. Finalment
s’adequaran les dues plantes superiors de l’edifici per traslladarhi la Biblioteca municipal.
L’actuació tindrà un cost total de 4,56 milions d’euros (IVA inclòs)
i suposarà una reforma de 4.933 m2. Aproximadament, la meitat
d’aquest espai serà per a la Biblioteca, que podrà multiplicar per
cinc la superfície actual d’aquest equipament. Aquesta superfície
superarà en més d’un 10% els estàndards de qualitat que recomana la Diputació de Barcelona per a biblioteques de municipis
de 25.000 habitants, com Molins de Rei. La resta d’espai rehabilitat quedarà disponible per a usos municipals. Es preveu que les
obres puguin quedar enllestides la tardor de l’any 2017.
Un dels punts més atractius de la rehabilitació del Molí és que permetrà recuperar l’estructura original de la fàbrica de teixits Ferrer
i Mora, que va ser la primera que es va instal·lar al municipi.

Diu la teva
PREGUNTA:

Quin equipament creu que és més necessari per a Molins de Rei?
VICENÇ CASTELLVÍ
Aturat
Jo crec que les instal·lacions
esportives que tenim a la vila
són una mica pobres. He vist
pobles molt més petits i amb
menys pressupost que tenen uns equipaments esportius molt millors que nosaltres.
GLÒRIA VIA
Aturada
A banda de més aparcament
gratuït i de més ajuts per accedir a l’habitatge de lloguer,
fa falta la nova Biblioteca, que
ja està prevista a la zona del Molí. Pel que fa a
la resta, crec que el poble està molt bé.

MARIA TERESA OLIVELLA
Jubilada
No sabria dir què ens fa falta... Jo estic molt contenta
amb tot com està. Personalment, estic súper contenta. I
més amb la nova Biblioteca que han presentat, tot i que això segur que va per llarg.
IVAN GALLARDO
Paleta
No ho tinc gaire clar. Segurament crec que el millor seria
invertir en zones esportives,
com ja s’està fent a la Incresa,
que el meu fill la gaudirà. També caldria fer
coses al pavelló municipal.

JOSEP LLUÍS TEMBLEQUE
Poda en alçada
Feia falta un espai com el que
han presentat per al Molí.
Crec que finalment s’han posat les piles i sembla que per
fi tindrem una Biblioteca i unes instal·lacions
públiques i cèntriques com ens mereixem.
SANDRA MALDONADO
Higienista dental
Falten parcs infantils. A banda d’això, crec que sempre va
bé tenir instal·lacions esportives, perquè les poden fer servir persones de totes les edats. I la nova Biblioteca, també trobo que està bé.
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Breus
Adequació d’un nou espai
públic al carrer Molí

L

’aspecte de l’entorn del Molí ha millorat gràcies a
una actuació d’arranjament en el solar que hi havia
en el número 4 del carrer Molí. Concretament, s’han
retirat els murs que envoltaven el solar, s’han eliminat les herbes i s’hi ha posat formigó i sauló per ampliar
la zona annexa a la tirolina. Amb l’actuació també s’ha
aprofitat per soterrar les línies de serveis, crear-hi un petit
aparcament de motos i habilitar un punt per a contenidors
que està protegit per una tanca de fusta. Tot plegat ha suposat una inversió d’uns 11.000 euros.

Molins de Rei,
vila cardioprotegida

L

’Ajuntament ha invertit 9.320 euros
per instal·lar quatre
desfibril·ladors al Poliesportiu Municipal, el pavelló de la Sínia, al Camp de
Futbol Josep Raich i a la zona
esportiva Ricard Ginebreda.
Tenint en compte que la piscina municipal ja comptava
amb un d’aquests aparells,
totes les instal·lacions esportives de la vila es convertiran

en espais cardioprotegits, ja
que també tindran personal
format per utilitzar els aparells. A més, també s’ha assignat un altre dispositiu portàtil a les dependències de
la Guàrdia Urbana. Està demostrat que la utilització de
desfibril·ladors
augmenta
fins a un 30% l’índex de supervivència de les persones
ateses d’aturada cardiorespiratòria.

Entren en servei les
millores de la planta
de triatge

G

ràcies a una inversió propera als 4 milions d’euros, la capacitat de recuperació de materials a la planta augmenta fins a les 5.000 tones, més d’un 30% del total de residus que rep. Les obres han consistit en l’ampliació de la
coberta de la nau en un 45% i la renovació total de la maquinària
per adaptar-la a les últimes tecnologies, que permetran augmentar de manera important el rendiment que la planta oferia fins
ara. La instal·lació fa el triatge dels residus inorgànics de Molins
de Rei, Castellbisbal, el Papiol, Torrelles de Llobregat i Corbera de
Llobregat, així com de totes les platges metropolitanes.
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La plaça del Mercat,
més oberta i polivalent

L

a plaça del Mercat és més polivalent i oberta gràcies a
una actuació impulsada per l’Ajuntament que ha tingut
un cost de 34.000 euros i que s’ha fet durant els mesos
de desembre i gener. Concretament, s’han retirat quatre
jardineres centrals que han permès ampliar l’espai polivalent i
la zona de jocs infantils. Les obres també han permès substituir l’actual font, millorar la impermeabilització de la plaça i del
mur de la rampa de l’aparcament soterrat i, finalment, fer noves conduccions de recollida d’aigua de la pluja.

La Federació Obrera
arriba al 90% d’ocupació

N

omés dos anys i mig després de la seva posada en
servei, la Federació Obrera s’ha consolidat com
l’espai imprescindible per a les entitats de la vila.
L’equipament ha rebut la visita de gairebé 50.000
persones durant l’any 2014 i els espais tenen un índex
d’ocupació proper al 90%. Pel que fa a les activitats programades, se n’han comptabilitzat 551. Des de principi de
l’any 2013, s’hi han dut a terme 17 exposicions i s’hi han
programat 91 cursos, tallers i formacions amb una participació d’unes 230 persones per setmana. L’espai amb
un índex d’ocupació més baix són els bucs d’assaig, que
els han fet servir 6 grups de forma regular i 2 de forma esporàdica, amb una ocupació al voltant del 29%.

Molinencs

“Ha estat una temporada
històrica que serà recordada”
Gerard Capdevila, coordinador del Consell de Pastorets

Els membres del Consell de Pastorets que han seguit el llegat del President d’Honor, Francesc Artés

Quin balanç feu d’aquesta temporada, que ha estat especial
perquè es commemoraven els 120 anys de representació de
l’obra?
Ha sigut una temporada històrica perquè la recordarem per la
gran quantitat d’activitats que hem fet i per la bona rebuda. Les
dades que tenim mostren que l’exposició de Ca n’Ametller, que repassava tots aquests anys, ha estat la més visitada. A més, hem
fet sis representacions de l’obra, cosa que no passava des de feia
20 anys, i cada dia el teatre estava ple. Serà una temporada molt
recordada, tant pel públic com pels que ho hem organitzat.
Parlant de xifres, quanta gent ha passat per l’exposició i pel
teatre?
Unes 3.000 persones per l’exposició, que ha durat menys d’un
mes. Ca n’Ametller es va convertir, durant les festes de Nadal, en
un centre de trobada de diferents generacions que han participat en Els Pastorets. I unes 1.700 persones han passat pel teatre
a veure Els Pastorets, cosa que representa unes 300 entrades
per funció.
A més, enguany Els Pastorets han tingut força ressò mediàtic també...
-Sí, TV3 ens va venir a visitar, cosa que crec que no havia passat abans. També vam ser els primers entre els 10 Pastorets de
Catalunya més votats al diari ARA, que plantejava la pregunta
“quins creus que són els millors Pastorets?”. A la final vam quedar segons, per darrere de Calaf. També els Grallioli van fer un ví-

deo amb Els Pastorets que s’ha difós a les xarxes socials. També
n’hem fet divulgació entre les escoles, amb els Esplais, hem estat
a la Fira de Nadal, a l’Hora del Conte de la Biblioteca, al Mulei…
Un any en què també s’ha preparat un relleu en el quadre
artístic...
L’Oriol Roig, que n’ha estat director els últims tres anys i que ara
ho deixa, ha treballat canvis en els personatges principals perquè
hi hagi un canvi en les properes edicions en personatges com el
Garrofa i el Pallanga, Satanàs, Jessè, Raquel… Tots aquests personatges aquesta temporada ja tenien dos actors: un de jove i un
de més veterà.
Com a novetat també s’està preparant un documental pels
120 anys que es podrà finançar gràcies a una campanya de
micromecenatge.
S’ha fet una campanya de micromecenatge que ha acabat abans
del termini i ha recollit 3.450 euros, per sobre del que necessitàvem, per la qual cosa es podrà veure aquest documental a final d’aquest any. Estem molt satisfets pel projecte i que la gent hi
hagi col·laborat amb les seves aportacions econòmiques. El documental recollirà la historia dels Pastorets, del seu autor Frederic Soler Pitarra, de l’estrena de l’obra el 1895 a Molins de Rei i del
context històric de la vila en aquell moment. També repassarà
els personatges, el text de Pitarra i la música de Miquel Blanch.
El document també recollirà anècdotes i vivències dels actors i
les actrius.
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Tribuna política

Carme Madorell

Xavi Paz

Roger Castillo

SERVEIS SOCIALS FA BALANÇ
En una legislatura iniciada en plena crisi econòmica, la prioritat del Govern ha
estat, des de l’inici, mantenir la qualitat de vida dels vilatans i vilatanes i, per
tant, augmentar tant com fos necessari
les partides concernents a Serveis Socials per tal d’incrementar els serveis
que oferim. Amb aquesta premissa de
treball, s’ha aconseguit:
- Cobrir l’increment espectacular de
casos d’emergència social (amb ajuts
molt diversos com medicació, roba,
lloguer, ajuts de llibres, ulleres…)
- Ampliar el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)
- Instal·lar la teleassistència al 100% de
sol·licituds
- Dotar la partida de beques menjador
per garantir arribar a tothom que les
pugui necessitar
- Reforçar l’ajut de subministraments
- Implementar els Ajuts d’IBI a famílies
amb vulnerabilitat social
- Obrir dos pisos socials
- Millorar la gestió i els objectius del
Centre Obert amb la incorporació de
les colònies d’estiu (se’n van beneficiar 20 nens que no n’havien gaudit
mai)
- Posar en marxa del Punt de Suport a les
Famílies conjuntament amb de la Creu
Roja, fet que ha contribuït a tenir un espai d’emmagatzematge d’aliments i
el desenvolupament de l’Alimentació
Plus (entrega d’aliment fresc)
- Introduir el programa “Serveis Socials
més a prop”, amb el resultat d’un detallat informe sobre la gent gran de la vila
que ens permetrà noves actuacions
- Col·laborar amb els plans d’ocupació
- Tot plegat, a més de la tasca del dia
a dia de Primera Acollida, des de Ca
n’Ametller, adreçada a informar i
orientar a tothom que ho requereixi.
Així doncs, es pot concloure que, juntament amb la bona feina i gestió dels tècnics, i malgrat que, en aquest àmbit mai
no ens podem aturar, el balanç és molt
positiu.

AVANCEM A BON RITME:
recuperem terreny
Al llarg de tot el mandat hem donat mostres suficients que es podia governar
de diferent manera. Que el que realment importava i importa és recuperar
terreny després d’haver perdut oportunitats en mandats anteriors.
Recordo com ahir el dia que vam posar
en marxa el carrer Mariona, després de
8 anys tancat; com hi havia veïns i veïnes que ens demanaven si parlaríem o
si tallaríem la cinta inaugural. Res d’això.
Aquell dia, els protagonistes eren els
veïns i per això, com a alcalde, vaig convidar els presidents de les associacions de
veïns a treure la tanca que tallava el carrer. Els veïns recuperaven el carrer i
això era el més important.
Aquesta és l’actitud que hem mantingut
al llarg dels 4 anys. Ara, quan algú podria
pensar que només estem per tallar cintes, nosaltres diem que no estem condicionats per cap cita electoral i continuem
treballant, amb la màxima intensitat, per
recuperar terreny, sigui finalitzant projectes o sigui començant-ne de nous.
A la finalització de la segona fase de la
Zona Esportiva Ricard Ginebreda i
les millores del Parc del Llobregat cal
afegir l’inici d’obres estratègiques per
al municipi i llargament reivindicades,
com ara la futura Biblioteca Municipal o el nou barri de les Guardioles,
que ens ha de proporcionar una connexió digna entre els barris de les Conserves i la Riera Bonet, o obres menors però
igual d’importants com el carrer Bruc o
l’accés al riu per la riera de Vallvidrera.
I aquestes projectes els fem pensant en
el més preuat del municipi: els seus
veïns i veïnes. Perquè la vila ha de ser
un espai d’oportunitats. Una vila que pugui fer política pública d’habitatge, per
fer-la més accessible.
Una vila on afegim les mesures que continuem aplicant per lluitar contra aquesta crisi salvatge, com ara els plans
d’ocupació o les mesures socials, perquè
així ningú no es quedi pel camí.

Residu Mínim + cimenteres?
Ni parlar-ne!
Fa més de 20 anys, Molins de Rei va ser
un municipi pioner en l’aposta pel Residu Mínim, un model de gestió de residus basat en criteris socials, ecològics
i de participació popular que continua
vigent. En aquesta legislatura, la CUP
hem destacat la rellevància del projecte i la necessitat d’emmarcar-lo en
l’estratègia catalana Residu Zero. És a
dir, refermar l’aposta i dotar-la d’un nou
impuls per assolir objectius més ambiciosos.
A Molins, ja fa uns quants anys que el
Residu Mínim incomoda el Govern municipal: manté el model, però ho fa sense lideratge polític ni campanyes de
conscienciació social. Tampoc analitza
a fons propostes d’èxit d’altres municipis i no actua per assolir els objectius
2020 aprovats fa 3 anys.
En el Ple de gener vam demanar un rebuig unànime a la crema de residus en
cimenteres (com la de Sant Vicenç) i
vam alertar que els canvis duts a terme
a la planta de triatge permetrien generar
combustibles derivats de residus –material per ser incinerat en cimenteres–,
fet que perverteix la planta i el model de
Residu Mínim. La moció no va prosperar
pels vots en contra de CiU i PSC.
Davant d’això, la CUP hem treballat amb
el CEPA i amb altres municipis que participen en el Residu Mínim (Torrelles, el
Papiol) per fer front comú davant l’AMB,
que gestiona la planta de triatge. I davant
la pressió municipalista, l’AMB s’ha fet
enrere. Ho celebrem. Fins que no es facin estudis d’impacte en la salut pública
i en el medi ambient, que no toquin res.
Som conscients que la gestió de residus
no és un àmbit llaminer per a la política
de façana: genera contradiccions i responsabilitats que sovint es volen deixar
de banda en lloc d’afrontar-se amb
tots els ets i uts. Malauradament, amb
aquest Govern municipal, això darrer no
és possible: la valentia política només
brilla per la seva absència.

Convergència i Unió

10 Balcó de la Vila | Març 2015

Partit dels Socialistes de Catalunya

Candidatura d’Unitat Popular

Sergi Conde

Silvia Guillén

Emilio Ramos Gutiérrez

Primàries obertes i Compromís
amb Molins de Rei
L’Assemblea d’Iniciativa per Molins de
Rei va aprovar la tria del cap de llista
per als comicis municipals de 2015
a través d’unes eleccions primàries
obertes a tota la ciutadania de Molins
de Rei. Unes primàries que permeten
que tothom s’hi pugui presentar i que
tothom pugui votar.
Per a Iniciativa, la celebració d’eleccions
primàries no és cap novetat. Mantenim
el nostre compromís de seguir facilitant la participació en la política municipal i ara, més que en qualsevol altre
moment. Nosaltres seguirem obrint les
portes de l’Ajuntament a les persones
d’esquerres per treballar per a la vila,
siguin o no militants d’un partit o d’un
projecte polític.
La Josefina Pérez i el Pere Garcia han
estat les dues persones que han optat
a liderar el projecte d’Iniciativa per Molins de Rei a l’Ajuntament, i en el moment en què es publiqui aquest article ja coneixerem quina d’elles ho farà.
Per votar per qualsevol de les dues,
només calia inscriure’s en el cens
d’electors i electores, cosa que també
permet participar en la confecció de la
llista electoral, en l’elaboració del programa, en la decisió d’acords postelectorals i fer seguiment de l’activitat
política i dels compromisos adquirits.
Paral·lelament a la tria del cap de llista, des d’Iniciativa seguim participant
en el procés que va engegar el Grup
Promotor per a la Confluència Social de les Esquerres, una tasca en la
qual participem activament diferents
partits polítics d’esquerres i el Procés
Constituent. Junts hem elaborat un
document de Compromís Ètic que demostra que sabem i podem parlar, que
parlant ens entenem i que de l’entesa
en poden sortir compromisos amb la
ciutadania i amb el futur. Un Compromís que assumim la gent d’Iniciativa i
que obrim a totes les forces d’esquerra
de Molins de Rei.

NI DEBAT POLÍTIC, NI DEBAT PÚBLIC
No hi ha pitjor sord que qui no vol sentir. En el Ple del passat mes de gener
vam presentar una moció per demanar a l’equip de govern una consulta
popular per decidir on ubicar la nova
Biblioteca i quins haurien de ser els
usos del futur edifici del Molí, la pedra angular del que ha de ser la nova centralitat de la vila. En anteriors
trobades ja havíem obtingut una clara resposta per part de CiU i PSC:
“ni parlar-ne”. El que no esperàvem,
però, és que la qüestió ni tan sols es
debatés en el mateix Ple. Durant el
debat, l’equip de govern va obviar voluntàriament el sentit de la moció (la
convocatòria o no d’una consulta que
fomentés la participació de la gent) i
va aprofitar l’ocasió per vanagloriarse de la bona gestió municipal i, de
passada, renyar l’oposició en relació
amb el que proposem i que tant els incomoda.
Sembla ser que la consulta ja està feta i que es convoca cada quatre anys
(li diuen eleccions). Sembla ser, també, que el resultat obtingut en els darrers comicis legitima l’actual govern
a fer i desfer com els plagui (és el que
fa el PP a l’Estat espanyol amb la seva
majoria absoluta, però aquí ho fem en
minoria). I sembla ser també que qui
no comparteix el seu programa electoral no té res a fer i, a sobre, va en
contra de tot i de tothom. Ho diré ben
clar perquè s’entengui: ERC vol recuperar l’edifici del Molí com a patrimoni històric preuat. ERC vol una nova
Biblioteca. Però també vol un debat
polític i públic sobre aquesta nova
centralitat, que comporta, a més, una
operació urbanística important i que,
per tant, va molt més enllà. Un projecte de vila d’aquestes dimensions
requereix un debat serè i un consens
polític i social ampli que en tot moment s’ha vetat. La fórmula triada:
sense consens i a tres mesos de les
municipals.

Es de importante mención que este año tenemos presupuestos gracias al apoyo del
Partido Popular de Molins de Rei ya que hemos sabido estar a la altura en un momento
difícil. Cuando otros partidos tan sólo se han
preocupado en sus asuntos y ni siquiera se
han ofrecido a escuchar, nosotros hemos
vencido cualquier diferencia partidista y hemos pensado en el ciudadano de a pie. Nosotros hemos tenido el coraje de dejar atrás
las diferencias existentes con los socios de
Gobierno, hemos ido a hallar las cosas que
nos unen y, en un ejercicio de grandeza política, hemos llegado a buenos acuerdos.
¿Qué hubiera ocurrido si no hubiéramos tenido presupuestos para el ejercicio 2015?
Si el Partido Popular de Molins de Rei no
hubiera ayudado a sacar adelante los presupuestos del curso presente, estaríamos
abocados a una ingobernabilidad y a una
prórroga de los anteriores presupuestos,
cosa que todas las mejoras en política social, cultural y de seguridad no hubieran sido posibles.
Mientras unos no escuchaban y votaban en
contra, nosotros hemos apostado por más
becas comedor, que a día de hoy benefician
a muchas familias en este final de la crisis.
Nosotros hemos apostado por más seguridad, por más recursos económicos para
nuestro tejido cultural, por más cultura, por
más inversión pública, en definitiva, por más
Molins de Rei. Ahora, después de haber leído estas líneas, que los partidos por el “no”
(CUP, ICV i ERC) salgan a la calle y cuenten
a sus votantes que, si hubiera sido por ellos,
hubieran dejado a la cuneta a muchas personas y asociaciones.
Para despegar de la crisis necesitamos
grandes acuerdos y no partidos que se dedican a la crítica. Pues la política partidista
del “no”, instalada en el inmovilismo, que no
deja avanzar a una sociedad libre, es un torpedo más que nos dificulta el despegue definitivo a una España llena de oportunidades.
Somos conscientes que todavía queda mucho por hacer y para ello el Partido Popular
de Molins de Rei ha aportado su granito de
arena para que las cosas nos marchen un
poquito mejor en nuestro bello municipio.

Iniciativa per Molins de Rei

Esquerres per Molins de Rei

Partit Popular de Catalunya
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UNA GRAN CANDELERA

La 164a Fira de la Candelera ha superat les expectatives d’organitzadors, visitants i expositors.
L’amenaça de temporal de vent no va provocar incidències destacades i les novetats previstes per
l’Organització van tenir una excel·lent acollida entre els centenars de milers de persones que van
omplir els carrers de Molins de Rei. És impossible recollir tots els moments que ens va regalar la
Candelera 2015, però n’hem triat quatre de significatius.

La fórmula Espar
Una xerrada motivacional d’altíssim
nivell va ser un dels primers actes
de la Fira. Va ser a càrrec de
l’exentrenador del Barça
d’handbol Xesco Espar, que va
explicar com transformar les
dificultats en oportunitats.

Vins de qualitat
La Fira de Vins de la Candelera és la més antiga
que es fa a tot el país. La DO Terra Alta va ser la
convidada d’enguany i va poder gaudir de la
nova configuració dels estands instal·lats a la
renovada plaça de la Llibertat.

El rei del planter
No té rival. Àngel Duran va guanyar
novament el concurs de planter i va imposar
una tirania que s’allarga des de fa molts
anys. Viveros Sancho va ser segon i
Marcos Sangiorgio va quedar-se el tercer
premi d’aquest històric concurs.

Food Trucks
Les quatre caravanes de l’àrea de
Food Trucks van ser una de les
grans novetats i atraccions de la
Fira. La seva ubicació al costat de
la Fira de Vins i la qualitat dels
seus productes van cridar l’atenció
a milers de visitants.

