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editorial
La població de Molins de Rei ha avalat la fórmula de govern acordada fa
quatre anys entre CiU i PSC amb més vots i més regidors, els suﬁcients per
sumar la majoria necessària per tenir un govern estable. Això ha portat a
què les dues forces més votades el passat 24 de maig hagin acordat donar
continuïtat al projecte de transformació de la vila que van encetar l’any
2011.
PERFIL

JOAN RAMON CASALS,
ALCALDE DE MOLINS DE REI
Va néixer a Molins de Rei el 2 d’agost
de 1974. És llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i especialitzat en
Dret Financer i Tributari, i té estudis en
ciències polítiques i ciències empresarials. És assessor jurídic havent treballat en diverses institucions públiques
i en una entitat ﬁnancera. Des de 2006
és el responsable del departament de
política municipal de CDC, que assessora alcaldes i regidors de tot el país.
En l’àmbit molinenc, s’ha format en
centres públics de la vila (Alfons XIII
i Lluís de Requesens). Ha practicat diversos esports, principalment natació i
waterpolo al CN Molins de Rei i és soci
de diverses entitats. Viu al centre de la
vila amb la Georgina i la seva ﬁlla Júlia.
Després d’un primer període de dos
anys com a regidor (1997-1999), el 2007
es presenta per primera vegada com a
cap de llista de CiU i des de llavors ha
millorat els resultats a cada cita electoral. L’any 2011 porta CiU a guanyar per
primer cop les eleccions municipals de
Molins de Rei i l’11 de 2013 d’abril esdevé alcalde. El 24 de maig de 2015 torna
a millorar resultats i és investit alcalde
pels propers quatre anys. Ferm defensor
de la limitació de mandats ja ha anunciat que no es tornarà a presentar.

Més enllà de qualsevol altra lectura interessada és evident que de les darreres eleccions municipals n’ha sortit un govern més fort i més experimentat
que tindrà per endavant la missió de consolidar les polítiques que ja estan
en marxa i d’afrontar nous reptes que apareixeran. En els propers quatre
anys s’han de mantenir i incrementar encara més les prestacions socials
per no deixar ningú desatès, al mateix temps que s’ha de continuar treballant en la generació de noves oportunitats per tots els sectors de la població. Això vol dir que els àmbits socials, educatius i ocupacionals tindran pes
especíﬁc notable en les decisions que es prenguin.
Al mateix temps hem adoptat el ferm compromís de mantenir els serveis
que presta l’Ajuntament i de mantenir el seu alt nivell qualitatiu, sense
renunciar en cap cas a incrementar-lo. I ho farem amb encara més rigor econòmic, amb més transparència en la gestió i aplicant noves polítiques de
proximitat i de participació ciutadana que permetin a la ciutadania inﬂuir
directament en la presa de decisions estratègiques per la vila.
L’altre gran eix de l’acció de govern tindrà a veure amb les inversions en
equipaments i en l’espai públic. En els propers quatre anys s’ha de recuperar l’ediﬁci del Molí i allotjar-hi la biblioteca Pau Vila, que multiplicarà per
cinc la seva superfície; s’ha de fer la tercera fase del Ricard Ginebreda que
ha de completar la zona esportiva; s’ha d’afrontar la necessària reforma
de la carretera; s’han de dotar els barris de muntanya dels serveis que reclamen des de fa 40 anys; s’ha d’ampliar el Museu Municipal, recuperar la
façana del Palau dels Requesens i millorar carrers, parcs i places...
El repte és important, però comptem amb bones eines per assolir-lo: tenim
la conﬁança de la població, tenim l’experiència i la determinació política
necessària i segur que també comptarem amb la contribució de totes aquelles altres formacions polítiques que vulguin participar en la construcció
d’un millor Molins de Rei.
Joan Ramon Casals, alcalde

Xavi Paz, 1er tinent d’alcalde

transparència

Nova
Regidoria de
Transparència

El mandat arrenca amb una nova Regidoria de Qualitat i Transparència, que serà
dirigida per Ainoa García. La seva missió serà incrementar els estàndards de
qualitat dels serveis municipals, així com els índexs de transparència de la gestió
municipal. Per aconseguir-ho, s’utilitzaran tot tipus d’indicadors que permetin
mesurar el grau de satisfacció de la ciutadania i el grau d’accessibilitat a la informació i les dades amb què treballa l’Ajuntament.
Convé recordar que en el darrer mandat ja s’havien assentat les bases d’aquest
projecte. Pel que fa a la qualitat, l’any 2012 es va implantar un sistema d’indicadors de la gestió municipal per millorar l’eficiència dels empleats públics i reforçar
el control sobre la gestió política.
Quant a la transparència, el web de l’Ajuntament (www.molinsderei.cat) va rebre
un distintiu del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural
de la UAB per haver incrementat l’index de transparència d’un 63% a un 85,37%.
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Resultats

eleccions municipals 2015

CiU
3.173 vots (28%)
6 regidors (+1)

PSC
2.528 vots (21%)
5 regidors (=)

CUP
1.937 vots (16%)
4 regidors (=)

ERC
1.430 vots (12%)
3 regidors (+1)

C’s
837 vots (7%)
1 regidor (+1)

Molins Camina
829 vots (7%)
1 regidor (+1)

ICV
622 vots (5%)
1 regidor (-3)

PP
424 vots (4%)
0 regidors (-1)

PST
56 vots (0%)
0 regidors (0)

Total de vots

Participació

12.053

63,17%

QUÈ LI DEMANES AL NOU GOVERN MUNICIPAL?

enquesta / digues la teva

CARMEN RAMÍREZ
Comerciant

DANIEL DÍAZ
Emprenedor

Haurien de facilitar les coses als
comerciants. S’han de pagar molts
impostos, les vendes són escasses i hi ha
molt intrusisme i massa gent que es dedica
a vendre pel carrer. Caldria donar més
suport al petit comerç local.

El poble està molt bé, m’agrada molt,
però penso que calen més parcs i zones
i infantils, i que tinguin més arbres que
facin ombra. Hi ha parcs, com el de la
plaça del Mercat, que no es poden utilitzar
de tant de sol que hi toca.

LLORENÇ DIEGO
Agent de viatges

ÁNGELES QUESADA
Mestressa de casa

Falta algun equipament, com la
Biblioteca, que és molt urgent. I també
cal rentar la cara a la plaça del Molí.
Finalment, crec que el nou Govern també
s’hauria d’esmerçar una mica més en el
manteniment general de la vila.

S’haurien d’abocar el màxim de recursos
possibles a la gent que està en situació
d’atur. Jo he hagut d’utilitzar els serveis,
però en aquest camp tota ajuda és poca,
especialment per a la gent jove, que li
costa molt trobar feina.

EVA MORÓN
Dependenta

SERGI RODRÍGUEZ
Comerciant

Visc al costat de l’autopista i haurien
de substituir-hi els arbres morts i, a
més, plantar tanques vegetals per reduir
l’impacte acústic dels cotxes. També
caldria vigilar els sorolls que fa la gent al
sortir dels bars musicals els dies de festa.

Hauria de fer una vila més social i
inclusiva, on hi tingui lloc tothom.
També ens fan molta falta equipaments
culturals, especialment un teatre i un
cinema. M’agradaria que el nou Govern
municipal potenciés al màxim la cultura.
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Els teus

representants a l’Ajuntament

Aquestes són les 21 persones escollides a les darreres
eleccions municipals per representar la població
de Molins de Rei a l’Ajuntament.

Joan R. Casals / CDC
Alcalde
Regidor de:
Urbanisme

Ramon Sànchez / CDC

Carme Madorell / CDC

Anton Pedrola / CDC

Eva Folquer / CDC

Laura Soto / CDC

Regidor de:
Economia i Finances
Obres i Llicències
Fira

Regidora de:
Serveis Socials
Infància i Família
Consum i Turisme

Regidor de:
Contractació i Serveis
Jurídics
Seguretat Ciutadana
i Protecció Civil
Comerç i Mercats
Activitats

Regidora de:
Participació
Empresa

Regidora de:
Medi Ambient
Joventut

Xavi Paz / PSC

Pep Puiggarí / PSC

Jessica Revestido / PSC

Miguel Zaragoza / PSC

Ainoa Garcia / PSC

1r Tinent d’Alcalde
Regidor de:
Esports
Sanitat i Salut Pública
Educació
Cultura

Regidor de:
Recursos Humans
Habitatge

Regidora de:
Gent Gran
Nova Ciutadania
Igualtat Dona-Home
Solidaritat i Cooperació

Regidor de:
Serveis Generals
i Patrimoni
Espai Públic
i Manteniment
Serveis Municipals
Mobilitat

Regidora de:
Qualitat
i Transparència
Noves Tecnologies
i Innovació
Foment de l’Ocupació

Roger Castillo / CUP

Mireia Romo / CUP

Josep Raventós / CUP

Carles Ros / CUP

Silvia Guillén / ERC

Marc Rebulà / ERC

Eduard Suàrez / ERC

Francisco Garcia / C’s

Ana Aroca / MC

Pere Garcia / IxMdR

/ ACTUALITAT

Arrenquen
les obres de l’IES
Tal com estava planiﬁcat, les obres
del nou ediﬁci de l’Institut Lluís de Requesens han començat aquest primer
semestre de l’any i, per tant, s’estan
complint els terminis d’execució. Des
de començament de juny, els veïns del
barri del Canal han pogut constatar com
l’empresa adjudicatària de l’obra ja ha
marcat el perímetre al solar on s’ha de

construir l’equipament i les primeres
màquines han començat a treballar-hi.
Durant els propers catorze mesos s’aixecaran unes instal·lacions de 4.707m2 que
hauran d’acollir 4 línies d’ESO i 2 aules
de Batxillerat a partir del setembre del
2016.

Obert el nou accés
de la riera de Vallvidrera
L’accés segur i amable al riu Llobregat,
llargament reivindicat pels molinencs, ja
és una realitat. Està ubicat al barri de la
Granja i s’ha aproﬁtat per adequar tot el
tram ﬁnal de la riera de Vallvidrera, recuperar un entorn natural d’interès i connectar-lo amb la llera del riu Llobregat,
que properament també serà millorada.
El projecte ha permès ordenar l’aparca-

ment posterior a l’escola i el pavelló de La
Sínia, que serà el punt destinat a deixar
els vehicles de la gent que vulgui accedir
al riu. També s’ha creat un nou accés per
a vianants i bicicletes, i s’ha millorat tot
el paisatge de l’entorn amb unes dunes i
la retirada dels canyissars i la brossa que
hi havia a la zona.

Enllestit l’arranjament
de voreres al Pla

Nous horaris
dels Patis Oberts

Les voreres del polígon El Pla ja han quedat deﬁnitivament arranjades gràcies a una darrera actuació sobre 2.100 m2 de l’avinguda de Barcelona (costat muntanya) ﬁns al límit del terme municipal amb Sant Feliu. Les voreres s’han anivellat i formigonat,
s’ha ampliat els escocells dels arbres i s’ha fet el sanejament de
les arrels. També s’ha intervingut en un petit tram del carrer
Llobregat. Aquesta actuació se suma a la feta fa uns mesos a l’altre costat del carrer. En total s’hi han invertit prop de 100.000
euros. Des de la construcció del polígon, mai s’hi havia fet una
actuació integral com aquesta, malgrat la gran quantitat de
gent que l’utilitza.

L’Ajuntament ha decidit reajustar els horaris dels Patis Oberts
de les escoles després de constatar que durant les hores centrals
del dia, quan fa més calor, l’ús de les instal·lacions és pràcticament inexistent, especialment a les escoles l’Estel i l’Alzina.
Així, a l’escola El Palau el pati es continuarà obrint matí i tarda els caps de setmana però de 11.00h a 13.00h i de 18.00h a
21.00h. En canvi, a les escoles Estel i l’Alzina s’obriran només
les tardes dels caps de setmana, de 18.00h a 21.00h. L’objectiu
del programa “Patis Oberts” és donar més espais de lleure a les
famílies, els infants i els joves perquè esdevinguin espais de
lleure, trobada i convivència.
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L’Esportíssim
torna a prendre la vila
Com en cada ﬁnal de temporada esportiva
durant 10 dies els carrers i les places s’han
omplert de futbol, bàsquet, handbol, patinatge, atletisme, judo, gimnàstica i tantes
altres activitats. I com també és habitual s’ha
fet l’acte de reconeixement als esportistes
locals. Els guardonats són escollits per les
pròpies entitats i l’Ajuntament també fa una
distinció especial a persones que han estat al
capdavant d’algunes d’aquestes entitats. Enguany el reconeixement ha estat per Ramon
Sicart, president del C.A. Incresa Molins; Jaume Molins, president del C. F. S. Molins99; i
Paco Vidal, president del C. E. Molins de Rei
les últimes 15 temporades.

L’skatepark triomfa
Des que va ser posada a disposició dels usuaris, aquesta nova instal·lació ha rebut la visita
de desenes de patinadors que aproﬁten els set
mòduls i rampes de diferents diﬁcultats. També s’han organitzat ja diferents exhibicions.
L’skatepark està situat al Parc del Baix Llobregat, al costat de la nova Zona Esportiva Ricard Ginebreda, i s’ha construït aproﬁtant les
baixes en licitacions d’altres obres. Al costat
de les rampes per als patinadors també s’ha
instal·lat una estació d’street workout, una
disciplina similar a la gimnàstica que es fa a
l’aire lliure i es basa en exercicis de potència
i pes corporal.

Gran participació a
la Cursa Ecològica
de Muntanya
La Cursa Ecològica de Muntanya de Molins
de Rei està plenament consolidada. La quarta
edició va incrementar un 9,2% la participació
a les dues curses per a adults, ﬁns a arribar a
les 765 inscripcions, xifra rècord. Els participants van sortir del barri de la Granja i van
seguir diferents recorreguts: els més llargs
s’endinsaven pel Parc de Collserola, mentre
que les curses infantils tenien un traçat més
urbà.

/ CIVISME

Civisme

Tres incendis

MIREIA TORRE
I EL SEU GOS DRAKE
GUANYEN EL CONCURS
“JO M’APUNTO
A UNA VILA NETA”

en una setmana

La molinenca Mireia Torre i el seu gos llebrer Drake han guanyat
el concurs “Jo m’apunto a una vila neta”, en el qual hi ha participat
més d’un centenar de persones.

La seva fotograﬁa ha estat la més compartida i votada entre les que s’han publicat
a les xarxes socials de la campanya, i això
li ha permès aconseguir un lot de productes per a gossos valorat en 100 euros.
La campanya “Jo m’apunto a una vila
neta” va ser llençada per l’Ajuntament
de Molins de Rei el passat desembre amb
l’objectiu d’implicar els propietaris de
gossos en la conscienciació del respecte
per a l’espai públic. Els participants es
podien inscriure a la campanya a través
del web municipal i obtenien un regal

directe per a ells i per a la seva mascota
a canvi de signar un compromís de civisme. Els participants que, a més, decidien compartir les fotograﬁes de la seva
adhesió a la campanya mitjançant les
xarxes socials podien optar a un premi
valorat en 100 euros de productes per a
gossos ofert pels establiments adherits a
la campanya. En total s’han inscrit 101
persones de la vila a la campanya, el 90%
de les quals són residents a la vila.

D

urant el mes de maig, i en menys
d’una setmana, es van declarar
tres incendis a Molins de Rei. El
dia 6 es va declarar un primer incendi
de superfície boscosa prop de l’ermita
de Sant Pere de Romaní que va mobilitzar 14 dotacions de bombers, inclosos
tres mitjans aeris. En total es van cremar uns 12.000 m2. Just una setmana
després es van declarar dos incendis
nous i simultanis: un, al mateix lloc
on va començar el primer, que va calcinar uns 5.000 m2 de matolls i que va
requerir de la intervenció de 20 dotacions de bombers, i un altre, al costat del
riu, sense conseqüències.

L’Ajuntament demana a
la població que extremi les
mesures de seguretat durant
aquests calorosos mesos d’estiu
i que avisi ràpidament el 112
davant de qualsevol signe de
possible incendi.

/7

BREUS /

Refrescs

solidaris a dojo

Nous carrers

Pàrquing de Ca n’Iborra,

per als vianants

gratuït i de rotació

A mitjan agost està previst que s’acabin
les obres de remodelació del carrer Bruc,
que canviarà radicalment d’aspecte, ja
que agafarà un aire molt més veïnal i
amable per als vianants, que tindran prioritat per davant dels vehicles. Les obres
han servit per canviar el paviment, les
xarxes d’enllumenat públic i part del
sanejament, caixes i reixes d’embornals
i mobiliari urbà. També a ﬁnal d’agost
s’acabarà l’extensió de la plataforma única de prioritat per a vianants del carrer
Rafael Casanova, entre el Racó de la Margarida Xirgu i el carrer Molí.

El centre de Molins de Rei ha guanyat 150
noves places d’aparcament amb l’habilitació del pàrquing de Ca’n Iborra, situat entre el passeig del Terraplè i els carrers Jacint Verdaguer i Roseta Canalias. L’única
condició per estacionar-hi és la limitació
de dues hores, que es regula mitjançant
els discs horaris que es poden recollir a
l’Oﬁcina d’Atenció Ciutadana, a la seu de
la Guàrdia Urbana o a la majoria de comerços del centre de la vila. En el mateix
solar s’ha habilitat un espai restringit
als veïns afectats per les obres del carrer
Bruc.

Millora

La tercera edició del refresc solidari ha
tornat a batre el seu rècord de recollida
d’aliments, ja que ha recaptat prop de
3.500 quilos d’aliments de primera necessitat a canvi d’un refresc en plena onada de calor. El Pati del Palau es va omplir
d’activitats lúdiques durant tota la jornada que va atreure centenars de persones.
També va ser un èxit la campanya Ni un
Plat Buit!, impulsada per les entitats socials amb el suport de l’Ajuntament. Va
tenir lloc durant el mes de maig i va permetre recollir més de 1.400 quilos d’aliments.

Nous plans

dels col·lectors
Durant aquest estiu també s’aproﬁtarà per fer una important actuació de millora de la
xarxa de clavegueram que permeti atenuar les conseqüències dels aiguats al centre de
la vila. A ﬁnal de juliol, i durant quatre setmanes, es farà la connexió dels col·lectors a
la cruïlla dels carrers Verdaguer i Bruc. Aquesta obra, que té un pressupost de 65.000
euros, s’ha planiﬁcat per als mesos d’estiu per minimitzar l’impacte en la mobilitat
que tindrà el tall del carrer Jacint Verdaguer i aproﬁtar quan les condicions climatològiques són més favorables.

T’interessa

La Ràdio
BUSCA COL·LABORADORS
Ràdio Molins de Rei (91.2FM) busca nous col·laboradors per a la
temporada 2015-2016. Si t’agrada la ràdio, si estudies periodisme o
comunicació audiovisual o si vols fer el teu propi programa, envia la teva
proposta a radio@molinsderei.cat.

d’ocupació
Aquest mes de juliol han començat sis
nous plans d’ocupació ﬁnançats per la
Diputació de Barcelona. Durant sis mesos, aquestes sis persones faran tasques
d’auxiliar administratiu a l’Ajuntament
amb una jornada parcial de 20 hores setmanals. Molins de Rei activa tants plans
d’ocupació com li és possible per fomentar la formació i la inserció al mercat de
treball de persones de la vila en situació
d’atur. De mitjana, cada any, unes 30 persones s’incorporen a aquesta modalitat
de contractació temporal.

/ MOLINENCS

NOVA JUTGESSA DE PAU

JOANA SOLANS

Joana Solans:
“Sempre hem
intentat que
es faci justícia”

El Ple va proposar
Joana Solans com a
nova jutgessa de pau,
en substitució de Pilar
Raventós, que durant
8 anys ha ocupat
aquest càrrec. Hi havia
dues candidatures: la
de Joana Solans i la de
Judit Herrera.
Hi ha jutjat de pau a tots els municipis
que no tenen jutjat de primera instància i instrucció. Els requisits per poder-lo
encapçalar són ser major d’edat, tenir la
nacionalitat espanyola i no estar immers
en cap causa d’incapacitat, ni d’incompatibilitat. No cal ser llicenciat en dret
i tenen competència en l’àmbit civil, en
temes que suposin una quantia inferior
als 90. En l’àmbit penal, tracten faltes
contra les persones, el patrimoni i contra
els interessos generals, com per exemple
fer malbé els béns immobles públics o
alterar l’ordre públic. I també tenen competències en matèria de registre civil.
Joana Solans té 71 anys, va néixer a Vinarós (Castelló) i viu a Molins de Rei des
de fa 58 anys. Durant la seva vida laboral
va treballar com a administrativa i és presidenta de la Junta Local de l’Associació
Espanyola contra el Càncer des de fa 8
anys. Va ser 7 anys suplent amb l’anterior
jutgessa.

P-Com afrontes aquest nou repte?
J.Penso que puc assumir-lo, no és gaire
complicat; hi ha molta feina, però ja ho
he fet abans. S’ha de gestionar molta documentació, judicis de faltes, casaments,
actes de defunció, de naixement, actes de
fe de vida... Hi ha molta més feina del que
la gent es pot pensar. Som quatre secretaris i la jutgessa. No parem!
P-Quines són les funcions bàsiques
que fa un jutge o una jutgessa de pau?
J.Són moltes tasques, no hi ha una sola
cosa. Has de donar el vistiplau de tota la
documentació que arriba; per a mi, el
més important són els judicis de faltes. Si
vols fer-ho bé, t’has de documentar, mirar jurisprudència... Són judicis a petita
escala, però sempre hem intentat que es
faci justícia.
P.La proximitat és molt important.
J.Sí, en els certiﬁcats de defunció, per
exemple. Moltes vegades coneixes els difunts i familiars, i sempre vols que tota
la documentació estigui al dia i que no es
retardi. De casaments, en tenim molts. La
Pilar Raventós personalitzava molt els casaments, li agradava molt. Jo potser sóc
més tímida.
P.Quin balanç fas dels anys com a
jutgessa suplent?
J.La Pilar ha fet una gran feina com a jutgessa i, a més, hi ha molt bon ambient
dins del jutjat i molta companyonia.
Això és molt important, que hi hagi bona
relació entre els treballadors i la jutgessa.
Jo ara vull continuar fent bona feina i ferla amb la Mercè Charles, la jutgessa suplent des de fa un any i mig, que és una
persona molt intel·ligent i molt pràctica.
Penso que farem un bon equip.
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Tribuna

Política

Ramon Sànchez

Xavi Paz

Roger Castillo

M’agradaria començar agraint a tots els molinencs
i molinenques perquè van exercir el seu dret a vot
el passat 24 de maig i van convertir l’Ajuntament de
Molins de Rei en un consistori plural, on són representades les diferents sensibilitats de la vila.
En nom de Convergència i Unió, vull donar les gràcies als 3.173 vilatans que van permetre que la nostra
llista fos la més votada. Arribar ﬁns aquí no ha estat
feina fàcil. A principi del 2011, CiU comptava amb 3
regidors i ens hem quedat a cinquanta vots del 7è regidor. Aquests resultats no són fruit de la casualitat,
sinó de l’esforç de molta gent i el lideratge d’en Joan
Ramon i el seu Govern.
Ens vàrem presentar a les eleccions amb VOLUNTAT
DE SERVEI, entenent que servir la nostra vila i els
seus vilatans ha de ser i és la nostra prioritat, i ho volem fer amb PROXIMITAT, estant al costat de tothom,

especialment dels que més pateixen, engegant noves
iniciatives que permetin desenvolupar i tirar endavant els diferents projectes personals. Estem OBERTS
AL DIÀLEG. Compromesos com estem amb la societat
molinenca, oferirem diàleg als diversos partits polítics per arribar a l’acord en els grans temes de la vila i
ho farem amb TRANSPARÈNCIA i PARTICIPACIÓ, continuant la feina ja iniciada fa quatre anys i que ha
estat reconeguda per diferents institucions del país.
I ho farem plenament il·lusionats i convençuts que
les iniciatives que impulsarem milloraran la qualitat
de vida dels nostres convilatans.

CONTINUEM TRANSFORMANT LA VILA
Iniciem nou mandat municipal, el desè de l’actual democràcia, a partir de la decisió lliure i democràtica
dels molinencs i molinenques, expressada el passat
24 de maig.
En primer lloc, volem agrair als 2.528 molinencs i
molinenques el seu suport al projecte dels socialistes de Molins de Rei.
Els socialistes hem treballat colze a colze amb tots
els molinencs i les molinenques per millorar la
nostra vila. I ho volíem continuar fent. Amb aquest
objectiu vam encarar les negociacions posteriors a les
eleccions.
Ara ens satisfà explicar-vos un acord de govern de dues
forces polítiques que hem iniciat una gran transformació a Molins de Rei i que sens dubte hi continuarem treballant.

Els socialistes tornem a ser el partit d’esquerres més
votat de les passades eleccions i, com a tal, estem
compromesos a fer del Govern municipal un govern
de progrés que, per sobre de tot, prioritzi les polítiques socials i les polítiques de foment de l’ocupació.
Els propers quatre anys són cabdals per aconseguir
més igualtat, lluitant contra les desigualtats i generant més ocupació que doni oportunitats als que ara
no en tenen.
També ha de ser el mandat d’equipaments cabdals
i llargament reivindicats, com l’esperada Biblioteca
Municipal, la ﬁnalització de la Zona Esportiva Ricard
Ginebreda, el Museu Municipal o l’Institut Lluís de Requesens.
I, sens dubte, ha de ser el mandat de l’aprofundiment
democràtic, amb més participació, fent més pedagogia del que signiﬁca governar, amb més transparència
i fent més entenedor el llenguatge de l’Administració.

Els resultats electorals no són una bona notícia per a
la vila. La CUP hem sumat 1.937 vots (140 més que el
2011) i mantenim 4 regidors a la sala de plens, però
en conjunt s’ha votat en clau conservadora i s’ha validat l’acció de govern feta en el darrer mandat.
En els darrers mesos i anys hem treballat per construir una majoria social rupturista i independentista a la vila i volíem que aquesta aposta també
comptés amb una majoria política a la sala de plens.
No ha estat possible.
Ara, la sociovergència té majoria absoluta i som conscients que serà encara més difícil que abans tenir incidència política en les decisions institucionals de la
nostra vila. Però el grup municipal de la CUP ens
organitzarem com a govern i aplicarem una visió de
govern a cadascuna de les decisions que prenguem i
les accions que fem.

Aquest mandat participarem en la institució amb la
voluntat d’aplicar el nostre programa polític, que ja
hem posat a disposició d’un govern que comença
amb mal peu: manté sous elevats, càrrecs de conﬁança a raó de 52.000 /any i la mateixa estructura política a l’Ajuntament.
L’Ajuntament és d’esquerres i independentista. No
formem part del Govern municipal, però estem disposats a governar-nos. Ens comprometem a fer feina
i a compartir-la amb tota la gent de la vila que s’hi
vulgui sumar per avançar des del municipalisme radical cap a una vila més digna i un país més lliure.

Estem preparats! Ens acompanyes?

/ OPINIÓ

Silvia Guillén

A LA RECERCA DEL CONSENS PERDUT
D’ençà les darreres eleccions municipals, els regidors
i regidores de la vila hem celebrat ja dos plens: el de
constitució del nou Ajuntament i el de presentació
del cartipàs. En el primer vam demanar a l’alcalde
que en aquest nou mandat treballi per aconseguir
amplis consensos, polítics i socials, en els temes de
vila. I és que hi ha reptes que fóra bo que el Govern
sociovergent no assumís sol, tirant pel dret com ha
fet ﬁns ara. En aquest mandat tenim grans reptes per
endavant: la reforma de la carretera, la nova centralitat
de la vila al voltant de la plaça del Molí, el nou barri de
les Guardioles... Cal decidir què fem amb tots els espais
que s’alliberen (ambulatori, institut, biblioteca...) i estaria bé fer-ho com s’ha fet sempre: per ampli consens.

Per això li oferim a l’alcalde que totes les forces polítiques del consistori ens seiem i decidim què fem en
aquests espais, i que ho consultem amb els vilatans.
Proposem la creació d’una comissió de planiﬁcació
i seguiment del nou Molins que ha de venir i que,
al nostre parer, ha de ser triat entre tots i totes. En
aquesta nova etapa que iniciem des de l’oposició,
ERC esdevindrem còmplices actius de les reivindicacions de la ciutadania. Tindrem un peu a les institucions, però trepitjarem carrer, escoltarem la gent i
farem d’altaveu de les seves reivindicacions. I si ens
demanen participació, no ho dubteu: la reclamarem
en tots els àmbits.

A l’hora de tancar aquesta edició el grup municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía no ha fet arribar cap
article per ser publicat en aquest espai.

Francisco Garcia
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Ana Aroca

Pere Garcia

EL MOLINS DE LA SOCIOVERGÈNCIA 2.0
Primer de tot, volem agrair de nou als 829 vilatans i
vilatanes que van conﬁar en nosaltres en les passades
eleccions de maig.
El passat 13 de juny es va constituir el nou Ple municipal sense gaires sorpreses i en Joan Ramon Casals
(CIU) va ser proclamat alcalde gràcies a la renovació
de l’acord amb els socialistes. Aquest pacte torna a
mostrar la preferència del PSC per pactar amb la
dreta per tal d’ocupar cadires i subordinar els seus
principis polítics a les decisions en darrera instància
de l’alcalde amb l’excusa de la governabilitat.
En els primers plens vam exposar les nostres línies vermelles i vam fer algunes propostes per adequar l’estructura política a la urgència dels temps que corren.
Vàrem defensar la disminució dels sous dels càrrecs electes i l’eliminació dels càrrecs de conﬁança.

El Govern va apel·lar a la tradició abans que a la legalitat o l’ètica a l’hora de nomenar tinents d’alcalde,
i segueixen preferint triar a dit els directors d’àrea
abans que conﬁar en els treballadors municipals o
fer exàmens reglats.
Avui diuen defensar la participació ciutadana. Han
creat una nova regidoria per ocupar-se’n. Ara bé,
després de veure com la sociovergència retallava
en 175.000 la inversió en participació ciutadana durant els darrers quatre anys, tenim dubtes que aquestes propostes siguin poc més que cosmètica electoral.

UNA VILA MAJORITÀRIAMENT D’ESQUERRES
Segurament coincidiríem que la major contribució
que es pot aportar a la política d’avui, podria ser la
regeneració, l’aposta per la transparència, la proximitat als vilatans, la lluita contra la crisi i l’anhel
d’un país millor.
Amb el mapa municipal actual seguirem reivindicant la característica primordial que identiﬁca les
esquerres; ens referim a la voluntat d’unitat.
I aquest és el nostre objectiu essencial; els espais de
progrés i d’esquerres són apostes de radicalitat democràtica, d’exercici de drets, d’accés als serveis públics i la lluita contra les desigualtats.
Serà més rellevant a la nostra vila treballar per la
suma de les esquerres com alternativa al govern municipal actual. No fomentar la unitat de les esquerres

comporta allunyar-se del mandat de la majoria de vilatans i vilatanes.
S’acosten més convocatòries electorals que han de
comportar la capacitat d’expressió amb tota la possibilitat de decidir i escollir-ho tot, nova política,
economia responsable, control ﬁnancer i ﬁscal, del
sosteniment dels drets humans i universals que mai
s’haurien d’haver retallat.
No podem repetir una crisi tan injusta amb qui no
la va provocar; cal canviar el govern de la Generalitat posant en comú tot el que ens apropa a les forces
d’esquerres. També esperem un canvi radical i democràtic al parlament de l’estat.
Les dues properes eleccions que s’acosten tornaran
a demostrar que Molins de Rei és una vila majoritàriament d’esquerres. Caldrà posar-se a treballar per
assolir aquesta ﬁta al nostre Ajuntament.

Èxipting
de la

Shop
Night

La nit del dissabte 27 de juny, els carrers de la
vila es van omplir a vessar de persones que volien
aproﬁtar els descomptes dels comerços locals i, al
mateix temps, gaudir de les actuacions musicals
i de les activitats organitzades per les entitats. En
vista de l’extraordinària aﬂuència de públic, els
organitzadors i els comerciants ja pronostiquen
que hi haurà més edicions de la Shopping Night.

Aquest estiu QUEDA’T
A MOLINS DE REI I...
Fes una excursió a peu o en bicicleta
per Collserola
Redescobreix el Llobregat amb el nou
accés de la Granja
Participa en les desenes d’activitats
culturals programades
Pren un refresc en alguna de les
47 terrasses
Gaudeix de la piscina d’estiu fins a
les 10 h del vespre els dies laborables
I vés escalfant motors per a la
Festa Major!

Edita: Ajuntament de Molins de Rei· Redacció i edició: Departament de Comunicació ·Fotografia:Dan Costa i Guillem Urbà·Correcció lingüística: Servei Local
de Català ·Disseny: www.anecta.cat ·Impressió: Formura SCP·Repartiment: Uni Post Molins de Rei ·Dipòsit legal:B-37.794-86
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 93 680 33 40 (Departament de Premsa) o al correu electrònic: premsa@molinsderei.cat.

