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La Fira
venç el fred
Malgrat l’onada de fred, la Fira va omplir els
carrers de la vila de milers de molinencs i visitants i esdevingué un any més el referent
de les fires de Catalunya i motor econòmic de
Molins de Rei.

E

nguany, la Fira havia d’afrontar dos grans
reptes: la crisi i el fred. I tots dos els ha
vençut. En un entorn econòmic difícil, es van
mantenir el nombre d’expositors - vora els
925 - i es van omplir els 50.000m2 del recinte firal. D’altra banda, el reforç dels serveis va permetre
que els milers de molinencs i visitants gaudissin de
les activitats amb plena normalitat, omplint els carrers i convertint la vila en una festa de convivència.

Més atenció a les persones i més
inversió en el pressupost del 2012
L’ajuntament prioritza l’atenció
a les persones, garanteix els
drets socials i els serveis públics, aposta per l’empenta
econòmica i la lluita contra
l’atur. El rigor i l’eficiència permet mantenir el suport econòmic a les entitats i generar 1,3
milions d’euros per invertir en
millorar barris, equipaments i
la seguretat.

P

er primera vegada, el passat 9 de febrer es va celebrar una audiència pública
oberta a tota la ciutadania
en la qual l’alcalde Xavi Paz i el primer tinent d’alcalde Joan Ramon
Casals, acompanyats del regidor
de Finances, Ferran Espinosa, van
explicar els comptes municipals i
van respondre les preguntes dels
assistents.
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Urgències/Ambulàncies
Guàrdia Urbana
Ajuntament
Servei d’Atenció Municipal
Fax Ajuntament
Àrea de Sostenibilitat i Territori
Àrea de Serveis Personals
Àrea de Desenvolupament i
Promoció Econòmica Local
Organisme de Gestió Tributària
Oficina de la Fira de la Candelera
Punt d’Informació Juvenil
Oficina Municipal d’Habitatge
Correus
Jutjat de Pau
Notaria
Agencia Tributària (Hisenda)
Registre de la Propietat de
Sant Feliu de Llobregat
Servei Català d’Ocupació de
Sant Feliu de Llobregat
Comissaria de Policia de
Sant Feliu de Llobregat
Mossos d’Esquadra
Ambulatori
Servei de cita prèvia Ambulatori
Ambulatori – Urgències –
Bombers de Sant Feliu de Llobregat

agenda
CARNESTOLTES

Dissabte 25 de febrer:
• Durant tot el matí, CONCURS DE DISFRESSES a càrrec de l’Associació de Venedors del Mercat Municipal. Lloc: Mercat
Municipal.
• A les 11 h, CARNESTOLTES INFANTIL.
Itinerari rua: plaça de la Creu, carrer Major
i plaça del Mercat. Passejada al Mercat.
• ¾ de 12 del migdia, BALL INFANTIL a la
plaça del Mercat.
• 17.30 h, CONCENTRACIÓ DE COMPARSES, a la plaça de Catalunya.
• 18 h, ARRIBADA DEL REI CARNESTOLTES
XXXI i LECTURA DEL PREGÓ a càrrec del
secretari reial Esteve Vilapubilla i Tortell de
Caball d’Àngel.
• 18.30 h, RÚA DE CARNESTOLTES. Itinerari: Plaça de Catalunya, carrer de Rafael
Casanova, plaça de la Creu, carrer Major i
plaça de Catalunya.
• 20.30 h, LLIURAMENT DE PREMIS a la
plaça de Catalunya.
• 00.00h, BIGOTY’S PARTY 2012 amb
l’Orquestra La Montecarlo al Foment Cultural i Artístic. Venda d’entrades anticipades fins al 25 de febrer (fins a les 14 h) a
l’Estanc Margarit.

Diumenge 26 de febrer:
• 19.30 h, BALL DEL CAMELL, a càrrec de la
bèstia, l’Esbart Dansaire de Molins de Rei,
els Grallers de Molins de Rei i els Esparriots. A la plaça de Catalunya.
• 20 h, CORRE-CUITA del Camell. Itinerari:
plaça de Catalunya, carrer de Rafael Casa-
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93 680 16 45
93 668 35 29
93 668 40 54
93 680 16 33
93 680 16 20
93 668 68 55
93 668 74 66

Creu Roja de Molins de Rei
Clínica de Molins de Rei
Cementiri
Associació de Defensa
Forestal (ADF)
Tanatori de Molins de Rei
Taxis
Renfe
Gas Natural
FECSA/ENHER
Enllumenat públic
Servei municipal d’aigües
Poliesportiu municipal
Piscina municipal
Pavelló La Sínia
Mercat municipal
Llar Municipal d’Avis Dr. Mestre
Biblioteca Pau Vila
Llar d’Infants El Cargol
Llar d’Infants Municipal “Rodó”
Llar d’Infants Municipal “La Traca”
Llar d’Infants “Molí”
Centre de Formació d’Adults
Rafael Farré
Escola Alfons XIII
Escola Castell Ciuró
Escola Estel
Escola l’Alzina
Escola Pont de la Cadena
Escola la Sínia
Escola Josep M. Madorell

nova, carrer del doctor Barraquer, passeig
del Terraplè, carrer de Miquel Tort, carrer
de Rafael Casanova, plaça de la Creu, passeig de Pi i Margall, carrer del Carril, plaça
de l’Estació, carrer del Carril, plaça de la
Creu, carrer Major, carrer d’Ignasi Iglesias i
plaça de l’Església.
• 21.30 h, SAMANIAT entre el Camell i Sa
Majestat el Rei. A la plaça de l’Església.
• 22 h, CREMADA REIAL i cloenda
d’espurnes a la plaça de l’Església.

FESTA DELS TRES TOMBS
Dissabte 3 de març:
• 12 h, cercavila amb la xaranga “Band the
marxa”

Diumenge 4 de març:
• 9 h, cercavila amb la xaranga “Band de the
marxa” pels principals carrers de la vila. Esmorzar de carreters a la plaça de la Llibertat.
• 11 h, concentració de carros i cavalleries al
barri de la Granja.
• 12 h, Passada dels Tres Tombs. Desfilada
pels carrers de la vila fins a la parròquia de
Sant Miquel Arcàngel, on es farà la benedicció dels animals.
• 17.30 h, Ball amb l’orquestra Selvatana, al
Foment Cultural i Artístic.

VI MOSTRA DE CINEMA:
DRETS HUMANS I INTERCULTURALITAT
(FOMENT CULTURAL i ARTÍSTIC)
• 27 de febrer, 9.30 h, “Objetivo Terrum”.
Alumnes de Cicle Mitjà de Primària.
• 28 de febrer, 9.30 h, “Kerity”. Alumnes de
Cicle Inicial de Primària.
• 29 de febrer, 9.30 h, “Diario de Grec”.
Alumnes de Cicle Superior de Primària.
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Escola Virolai
Col·legi Sant Miquel
Institut Bernat el Ferrer
Institut Lluís de Requesens
Centre Cívic l’Àngel
Centre Comunitari Pont de la
Cadena
Centre d’Educació Ambiental
i Lleure Can Santoi
Centre Cívic Riera Bonet
Centre d’Ocupació i Desenvolupament Joan N. García-Nieto
Escola Municipal de Música
Julià Canals
Parròquia de Sant Miquel Arcàngel
Ràdio Molins de Rei
Deixalleria municipal
Arxiu municipal
Centre de Normalització
Lingüística Ca n’Ametller

FARMÀCIES DE MOLINS DE REI
93 668 04 96
93 668 30 97
93 668 44 56
93 680 09 86
93 668 14 29
93 668 14 81
93 668 29 54
93 668 19 94

F. Codina (barri Riera Bonet)
F. Milà (barri les Conserves)
F. Escalada (barri El Canal)
F. Mas (barri del Canal)
F. Puig (barri Centre)
F. Roca (barri Centre)
F. Brun (barri Bonavista-El Mas)
F. Xuclà (barri Centre)

• 1 de març, 9.30 h, “Las manos en el aire”.
Alumnes de 1r i 2n d’ESO.
• 2 de març, 9.30 h, “En un mundo mejor”.
Alumnes de 3r i 4t d’ESO.
• 2 de març, 12 h, “Inside Job”. Alumnes de
Batxillerat.
• 3 de març, 22 h, “Catalunya Über Alles”.
Sessió de clausura oberta al públic en general. Assistirà el director, Ramon Termans.

BIBLIOTECA PAU VILA
Divendres 9 de març:

HORA DEL CONTE
• 17.30 h, Desexplica’t, a càrrec de Vivim del
Cuentu. I si la caputxeta es mengés el llop?
Els contes de tota la vida com mai te’ls han
explicat. A partir de 4 anys.

Divendres 9 de març de 17 a 19.30 h
i dissabte 10 de 10.30 a 14 h
TALLER DE CREACIÓ DE CURTMETRATGES
• El meu primer curt, a càrrec d’Irene Terrón.
Tot sobre la creació d’un curtmetratge. Per
a infants de 8 a 12 anys.

Dimarts 13 de març:
CONTES NPL
• 17.30 h, “A dormir, Marina”, a càrrec de
Sandra Rossi.
• 20.30 h, Ética para náufragos, de José
Antonio Marina. A càrrec de Jesús Ballaz.

Dijous 15 de març:
LECTURES DRAMATITZADES
• 20.30 h, Escenes de pel·lícula. A càrrec de
persones vinculades al teatre.

Divendres 23 de març:
TERTÚLIA LITERÀRIA
• 20.30 h, El punt dolç de la senyoreta Brodie,
de Muriel Spark.
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detecteu qualsevol anomalia, ho podeu comunicar al telèfon 936 803 340 (Departament de Premsa) o al correu electrònic:
premsa@molinsderei.cat

Xavi Paz

L’alcalde

El Govern treballa,
la Vila respon

estem fent les coses a Molins de Rei, de
com treballa l’Ajuntament que encapçalo.

n cop deixada enrere la Fira, ens
en podem sentir ben satisfets.
Enguany ens ha posat a prova
més que mai i, més que mai, la vila ha estat a l’alçada i hem donat una resposta excel·lent, ja que hem mostrat a tot
el país la nostra capacitat i la nostra empenta. Entre tots, hem recuperat l’orgull
de sentir-nos molinencs.

De ganes de treballar no ens en falten:
l’obertura de la Riera Mariona i el nou aparcament de Can Ginebreda en són exemples. Avui, la vila compta amb un Ajuntament que actua, que resol, que impulsa. I
ho fem escoltant i prenent les decisions
que calen en benefici de la majoria.

U

Gràcies a tots per la vostra participació cívica i gràcies a totes les persones que han
treballat de valent per l’èxit de la Fira. A
causa de l’onada de fred, teníem per davant un repte important i, amb la implicació de tots, l’hem superat amb escreix. La
Fira ha estat una excel·lent mostra de com

Així ho hem fet amb els pressupostos del
2012. Demostrem que hi ha una manera més justa i raonable d’afrontar la crisi.
Comprovareu el bon ús que fem dels diners
de tots, amb transparència. Per això varem
celebrar l’Audiència Pública del pressupost, per explicar-vos amb claredat en què
invertirem els recursos públics, i perquè
tothom hi aporti i hi digui la seva.

Enguany, les famílies no pagaran més per
les escoles bressol ni per les llars d’avis,
ajudarem els aturats i els emprenedors,
endreçarem els carrers, millorarem la seguretat, remodelarem la zona esportiva
de Ricard Ginebreda, urbanitzarem el carrer Rafael Casanova i obrirem la Federació Obrera, entre d’altres actuacions.
Vull dir-vos que tindreu l’Ajuntament al
vostre costat, amb un govern seriós, que
vetlla pels vostres drets i dóna resposta a
les vostres necessitats. Com és el cas del
procés de matriculació escolar que ara
s’inicia. Tinc molt clar que l’educació és la
millor inversió i per això aquest curs fem un
nou esforç per millorar les escoles, perquè
els vostres fills disposin de la millor oferta
educativa i per defensar que la vila compti amb el nou institut Lluís de Requesens.
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Actualitat

Atenció social, espai públic i lluita
contra la crisi, prioritats del pressupost

E

l pressupost municipal és de 26,3 milions
d’euros i aposta per un
estalvi responsable. És
a dir, es gasta menys en despeses d’administració i personal municipal, com també en
noves contractacions de serveis. Aquest estalvi i una gestió rigorosa permet mantenir
els serveis públics i els drets
socials dels vilatans, i invertir
més en millores reals a la vila.

Primer, les persones. Les persones és l’àmbit al qual es destinen
més recursos, un 27%: un total
de 7.116.951 euros per a l’atenció

social, gent gran, educació i cultura. L’Ajuntament assumeix els
254.000 euros de menys que
deixarà de rebre de la Generalitat
i la Diputació, i congela els preus
de les llars d’infants. Alhora, garanteix el suport a les entitats de
la vila i l’obertura de la Federació
Obrera la propera primavera.
Motor econòmic i lluita contra
l’atur. Els motors econòmics de
la vila com la Fira de la Candelera, els polígons industrials, el
Mercat Municipal veuen augmentades les partides i també
es reforcen els plans d’ocupació
per lluitar contra l’atur.

Més cura de l’espai públic.
Els carrers i els equipaments
rebran més atenció i es faran
actuacions de manteniment
i millora a tots els barris, com
també als centres educatius i
equipaments esportius.

Les principals inversions es
dedicaran a la remodelació
de la zona esportiva del barri del Canal, la urbanització
del carrer Rafael Casanova i
l’adequació de l’aparcament
de Can Ginebreda.

Obert el nou carrer de la Riera Mariona
Voreres més amples, nou arbrat, més aparcament lliure i una mobilitat millor perquè els veïns i les veïnes
de les Conserves gaudeixin de més comoditat i qualitat de vida.

P

l passat 22 de gener, es va fer realitat aquesta millora llargament esperada per tota la vila, ja que el carrer Riera Mariona va estar tancat
durant nou anys. Els veïns i les veïnes ho
van celebrar amb una xocolatada popular,
durant la qual l’alcalde, Xavi Paz, va declarar que “amb la seva urbanització i obertura, hem complert el nostre compromís de
resoldre una demanda històrica de la vila”.
L’obertura del carrer de la Riera Mariona
ha permès fer una actuació més integral
en els barris de les Conserves i de Riera
Bonet per millorar la mobilitat interna i facilitar la sortida de vehicles des de la part
oest de la vila cap a les vies de gran capacitat, que en aquests moments es fa fonamentalment pel carrer de Juli Garreta.
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Les principals novetats són:
Més places d’aparcament lliure
• 35 places d’aparcament lliure al c/
Amadeu Vives
• 20 places d’aparcament lliure al c/ Riera Mariona
• Implantació de nova zona de càrrega i
descàrrega
Canvis en la circulació
• El carrer Amadeu Vives serà de sentit
únic, direcció Sant Feliu de Llobregat,
entre Riera Mariona i Juli Garreta, i en
el tram entre Sant Sebastià i Juli Garreta serà de direcció Sant Vicenç dels
Horts.
• L’accés al barri de les Conserves es farà
pel carrer de Riera Mariona.

Actualitat

Nou aparcament
de Can Ginebreda
al barri del Canal

La pujada de
l’IBI del Govern
central no afecta
Molins de Rei

E

nguany, els molinencs i molinenques pagaran d’IBI allò aprovat per les ordenances municipals, és a dir, un increment mig de l’IPC,
i, per tant, no veuran incrementat el rebut de
l’IBI per la pujada de l’impost decretada pel Govern
de l’Estat.
Molins de Rei va revisar el cadastre l’any 2006 i,
per aquest motiu, la pujada de l’IBI decretada pel
Govern de l’Estat no afecta els seus habitatges.
Al 2012, l’increment mig de l’IBI correspon a l’IPC,
gràcies a que l’Ajuntament ha rebaixat un 2,51% el
tipus impositiu per compensar la revisió del valor
cadastral anual.
Fraccionament del rebut: Enguany, si es domicilia
el pagament es podrà fraccionar el rebut en quatre
trimestres, mesura aprovada per tal de facilitar el
pagament a les famílies.

E

s tracta del solar situat al carrer Felip Canalias, al barri del Canal,
que l’Ajuntament ha cedit a la Generalitat per a la construcció del
futur institut Lluís de Recasens, un cop el govern municipal ha enllestit els tràmits necessaris i els requeriments administratius per
poder fer efectiva la cessió.
Mentre la Generalitat no dugui a terme les obres del centre, s’ha adequat
l’espai per a crear un aparcament provisional en resposta a la demanda
dels veïns, amb un total de 190 places públiques i gratuïtes.
L’Ajuntament segueix treballant intensament perquè el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat faci realitat el nou institut el més aviat
possible per garantir les places i la qualitat de l’oferta educativa de secundària a la vila.

Ara és més fàcil reciclar
AMPLIACIÓ HORARI DEIXALLERIA

Ampliem l’horari de la Deixalleria Municipal (del Rector Colom, 2 bis) els diumenges al matí, de 9 a 13 h, tots els diumenges de l’any.

LA DEIXALLERIA MÒBIL

• Primer dimarts de mes, de 16h a 18h al c. de Sant Isidre, i 18h a 20h, al Pg. Pi i Margall.
• Segon dimarts de mes, de 16h a 18h, al c/de Ca la Còrdia (Centre Cívic), i de 18h a
20h, al c. de Sant Antoni M. Claret, (pas soterrat de Les Conserves)
• Tercer dimarts de mes, de 16h a 18h, a la Pl. de la Pau, i de 18h a 20h, al camí Antic
de Santa Creu, al c/Ferrer i Guàrdia i a Can Graner.
• Quart i cinquè dimarts de mes, de 16h a 18h, al c/Bonavista, i de 18h a 20h, al c/
de la Riera Nova i al c/Jacint Verdaguer i Font dels Casats.
• Segon dissabte de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, de 10h a 11h, carretera de la Rierada i Sant Bartomeu de la Quadra; d’11.30h a 12.30h, Can Castellví de La Rierada; de 13h a 14h, Verge de Montserrat, AVV Vallpineda.
• Segon dissabte de febrer, abril, juny i octubre, de 10h a 12h, pati del Palau dels Requesens; de 12h a 14h, Rbla. de la Granja.

Nou Pla
d’Ocupació
de Suport a
les persones
sense recursos

L

’Ajuntament ha posat en marxa un nou
Pla d’Ocupació que ha permès la contractació de 14 persones de Molins de Rei
que havien exhaurit qualsevol prestació
d’atur o subsidi.
Gràcies al pla, aquestes persones gaudeixen
d’un contracte laboral que els permet, alhora,
millorar la seva qualificació professional per tenir més opcions de poder entrar en el mercat
de treball.
Les persones contractades reforçaran diferents serveis municipals com ara la brigada
de manteniment, el servei d’orientació laboral,
la biblioteca Pau Vila, així com la creació d’un
agent cívic i personal de suport a les àrees de
joventut i cultura.
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La Vila
Més Fira que mai, més
Candelera que mai

L

’Ajuntament havia apostat més que mai per la Fira. Aquesta edició presentava un programa farcit de
novetats i propostes; totes elles
han obtingut una gran resposta
de públic. El Camí de Sant Jaume, les exposicions com ara la
dedicada a la pagesia a Molins de
Rei o l’obertura de la Federació
Obrera, en són alguns exemples.

tes, de Coradella, de Tast de Vins i
de Gintonics, de Planter, de Dibuix
Infantil, la Marató de Sang, els esmorzars de traginers, les exposicions, les jornades agràries i les
diferents activitats del recinte firal han tornat a confirmar la Candelera com la fira de fires de Catalunya. Els expositors han destacat
que la Fira és un dels millors mercats i aparadors del país.

La vila ha estat a l’alçada i ha donat una resposta excel·lent, ja
que ha mostrat a tot el país la seva capacitat i la seva empenta.
L’alcalde, Xavi Paz, i el regidor de
Fira, Joaquim Martí, han destacat
la participació cívica i la gran tasca de tots els treballadors perquè
la Fira hagi estat un èxit.

Així ho valorava Francesc Xavier Mena, conseller d’Empresa
i Ocupació, durant la seva visita en qualificar la Fira com
“l’autèntic motor econòmic, comercial i turístic de Molins de
Rei”. Per la seva part, el conseller d’Agricultura, Josep Maria
Pelegrí, va destacar que la Fira
és “l’exemple de l’energia i la vitalitat que té Molins de Rei”.

Els concursos de Paletes, de Trui-

Els guanyadors dels principals
concursos han estat:
• Viveros Frutales Duran, de
Lleida, 1r premi d’arbres fruiters del concurs de planter
• Planters Grill, de Tordera,
en la modalitat de Planter
d’Hortícoles

• Bar Restaurant El Raconet, guanyador del Concurs de Coradella
• Aleix Plana i Àlex Safta, de Vila-Seca, guanyadors del Concurs de Paletes
• Maria Elisabeth Jaime i Mariona
Caballero, guanyadores del Concurs de Tast de Vins per Parelles

PREGUNTA:

Quina valoració fas de la fira de la candelera?
Com la puntues de l’1 al 10??
MAGDA
ROCA
Comerciant

Jo he treballat els 2 dies de Fira. Potser hi
ha hagut una mica menys de gent que altres
anys degut al fred i a la crisi, però la Fira de la
Candelera sempre és un esdeveniment per
a tots els comerciants; és un cap de setmana molt bo i s’ha d’aprofitar sempre. Li poso un 8.
ANTONI
SANTONJA
Empresari

A mi m’ha semblat que hi havia menys gent
que altres anys i potser a les parades més
persones mirant que comprant. Ha pogut influir la crisi i el temps però, sobretot, les notícies alarmants que han precedit la Fira. A
última hora ha fet el que fa sempre el mes de
febrer: fred! De l’1 al 10, un 7.
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SÒNIA
SERRANO
Advocada

Toca fer una valoració positiva. Crec que és
una Fira molt bonica i que dóna moltes oportunitats de negoci no només als vilatans sinó
també a altres comerciants i firaires. La veritat és que tot i el fred i les temperatures tan
baixes, al final trobo que va venir força gent i
va ser molt maca. Per als vilatans és una mica complicat aquest cap de setmana, però
penso que val la pena. Li poso un 9.

DOLORES GIL NAVARRO
Pensionista

Potser no ha vingut tanta gent com altres anys
però les parades feien molt goig. A mi, personalment, m’ha agradat molt, malgrat el fred.
De la Fira m’agrada tot. Li poso un 9 perquè la
Fira de la Candelera és molt bonica. Per la Candelera, tothom hauria de venir a Molins de Rei.
PILAR
RAVENTÓS
Jutgessa de Pau

ORIOL
CATALÀ
Instructor de vol

Feia 2 anys que estava fora i l’he vist com
sempre, ni millor ni pitjor. El planter molt maco: aquest any m’he comprat arbres, cosa
que no havia fet mai; un encert que els tastos de vi s’hagi fet en un espai cobert. Li poso un 8,5.

És una Fira que ha estat molt ben organitzada.
S’han fet moltes activitats. L’única cosa que
ens ha fallat una mica ha estat el fred. Penso
que ha vingut molta gent, però el fred ens va
acovardir una mica (jo mateixa, m’hi vaig quedar algunes hores a casa!). Penso que una de
les edicions en què la Fira ha estat més ben organitzada. Cal donar una felicitació molt cordial als organitzadors. Li poso un 9.

Molinencs

Xavi Foj, guanyador
del Dakar 2012

X

avi Foj, conegut com a Míster
Dakar, és un dels pilots més veterans del rally: 22 anys consecutius participant-hi. Aquest any
ha demostrat la seva polivalència: “vaig
fer de director esportiu, de pilot, de mecànic... no teníem un equip tan complert
com d’altres que tenien 5 mecànics per
cotxe, ens ho fèiem tot i anàvem a guanyar la categoria”, explica.
“Ha estat un Dakar dur, difícil, amb etapes complicades, però hem plantejat
bé la carrera i hem aprofitat les oportunitats que se’ns han presentat” són
paraules de Xavi Foj que resumeixen la
seva victòria de la que destaca etapes

El pilot de Toyota rebrà un homenatge
públic el proper 25 d febrer a les
12.30h en què s’exhibirà el cotxe
guanyador a la Plaça de la Vila

especialment dures com a les dunes
del Perú. En aquesta edició ha tingut un
copilot nou, Jordi Cervantes, expert en
mecànica.
Ara, ja pensa en la propera edició del
Dakar. De moment, ha de continuar
competint en altres curses com la Copa del Món de raids o el rally del Marroc.
En Xavi Foj és un dels nostres esportistes més internacionals que dur el nom
de Molins de Rei arreu del món on competeix. Properament, la vila li retrà un
merescut homenatge públic en el qual
podrem conèixer de prop el cotxe amb
el qual ha guanyat el darrer Dakar.

Equip Toyota Prima MPA Team

“El secret de
la coradella és
paciència i amor”

V

icenç Canal i Montse Alcaraz són els propietaris del
restaurant EL RACONET –situat a la plaça del Mercati la Margarita Monllaó, la seva cuinera. Han estat els
guanyadors del 8è Concurs de Coradella de la passada edició de la Fira de la Candelera, en el qual hi van participar
dotze establiments. És la segona vegada que guanyen el primer premi.
Fa vuit anys que van obrir les portes i des de llavors ha esdevingut un punt de trobada per a tots aquells que busquen “bon
menjar, bon beure i bona gent”, en paraules de la Montse. Per
a la Margarita “el secret de la coradella és paciència i amor”.

El Cafè de Molins de
Rei, una tassa solidària

E

l passat 2 de febrer, l’alcalde Xavi Paz va rebre als representants de la Cooperativa COOPEAGRI RL de Costa Rica, principal proveïdora del Cafè de Molins
de Rei, cafè solidari que es va crear al 2010. El Cafè Molins de Rei es pot comprar a l’Associació Comerç Just Molins de Rei, Forn del Pont, Pastisseria Roca, Carnisseria Elisa, Forns La Granja , Bo i Sa, Forn Sant Miquel. Amb la seva compra estareu ajudant a 10.800 famílies de Costa Rica i contribuint a un comerç just i
respectuós amb el medi ambient.
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La Vila

Millores als barris de muntanya
Aquest mes han finalitzat un conjunt de millores urbanes als barris de
Vallpineda i Rierada amb una inversió total de 20.000 euros.

E

s tracta d’actuacions de manteniment que han permès resoldre incidències puntuals i millorar la urbanització de carrers.

• Construcció d’una protecció amb escullera al marge del carrer Siberia
(Vallpineda). Aquesta reparació es
conseqüència dels desperfectes que
va patir amb els últims aiguats de tardor.
• Sanejament de tot l’espai d’abocaments incontrolats i construcció de
cuneta per recollida d’aigües a l’Av.
Modulell amb c/ Santa Maria (Vallpineda).
• Sanejament i arranjament dels camins de les urbanitzacions Rierada i
Vallpineda.

Recordem que l’Ajuntament està duent
a terme una important tasca de neteja
forestal al Parc de Collserola que ha permès l’obertura de la tota la xarxa viària
de la zona urbana dels barris de muntanya, l’obertura de la xarxa bàsica de
prevenció d’incendis, la neteja dels boscos i dels vorals dels camins. Aquests
treballs han posat en evidència la necessitat d’una gestió forestal continuada. Per aquest motiu, l’Ajuntament de
Molins de Rei està treballant per fer una
gestió més eficient del Parc Natural i està enllestint el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de les parcel·les de titularitat municipal, a l’espera de l’aprovació
del Pla Especial del Parc Natural de la
Serra de Collserola per part de la Generalitat de Catalunya, que serà la figura
que haurà d’endreçar i regular tot el territori dins el Parc.

La quantitat de biomassa retirada dels
boscos de Molins de Rei s’estima en unes
6.000 tones. Actualment s’estan realitzant les proves tècniques per aconseguir que aquesta biomassa s’utilitzi com
a combustible per la central de generació de calor del barri de La Granja.

ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT A
PERSONES TREBALLADORES EN SITUACIÓ D’ATUR 2011

Des del Negociat de Promoció Econòmica de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local de l’Ajuntament de Molins de Rei està previst que,
properament, s’iniciïn les següents accions formatives:
OBJECTIUS

Requisits alumnes

DURADA

HORARIS

INICI
PREVIST

FINAL
PREVIST

APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE
GESTIÓ FINANCERA COMPTABLE

Capacitar els participants per desenvolupar
tasques pròpies del departament de comptabilitat i
gestionar una aplicació informàtica comptable

•Acreditar nivell formatiu
FPII o equivalent
(especialitat Administració )
•Experiència professional
àmbit administratiu

100H

Dilluns a
divendres de
16h a 20h

05/03/2012

17/04/2012

GESTOR/A DE MAGATZEM

Capacitar els participants per desenvolupar
tasques relacionades amb la gestió de magatzem
(inclou mòdul conducció de carretons elevadors)

•Acreditar nivell formatiu
Batxillerat, FPII o
equivalent.

125H

Dilluns a
divendres de
16h a 20h

16/04/2012

25/05/2012

INFORMÀTICA DE L’USUARI/ÀRIA

Capacitar els participants en l’ús de els aplicacions
informàtiques : processador de textos i full de
càlcul.Introducció a internet

. Acreditar nivell formatiu
ESO o equivalent.

80h

Dilluns a
divendres de 17
a 20h

07/05/2012

13/06/2012

NOM CURS

La inscripció és oberta i les persones interessades poden formalitzar al nostre centre la seva sol·licitud de participació , aportant l’acreditació
corresponent a la seva formació i experiència professional així com fotocòpia DNI i full inscripció a l’atur
Informació i inscripcions:
Totes aquestes accions formatives estan subvencionades pel
Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu
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Centre Joan N.García-Nieto
C/ Francesc Layret, 15 pol. Industrial el Pla
08750 Molins de Rei
T. 93 668 48 12 F. 93 668 65 13
E-mail: pec@molinsderei.cat www.molinsderei.cat

Balcó de rock
“Molins de Rei té una històrica vocació musical i actualment ens ofereix una oferta rica
i viva. Iniciem aquest nou “Balcó de rock” per donar a conèixer els músics que estan
lluitant per fer-se un lloc en el panorama musical”

El Balancí de
Ramon Cugat Armengol

A

mb un bagatge musical important a l’esquena i després de
passar per diversos grups (Nevera, Bamboo, Recanvis, etc.),
en Ramon Cugat ha decidit iniciar el
seu camí més personal amb el projecte
Balancí. “Després de la tempesta sempre surt el sol” és el titol del seu primer
E.P.

A Balancí, com diu Cugat: “no hi ha barreres a l’hora de composar”, gairebé
tot “és fruit de la primera idea a l’hora
de fer les cançons”. El projecte compta amb la complicitat de molts amics que
acompanyen en Ramon en aquest viatge. D’aquesta manera, a l’E.P. hi toquen
músics com Jordi Montero, que també
l’acompanya als directes; Xavi Castillo,
Joan Calduch, Miquel Bernis, Sergi Carós o Xavi Zapater.

Les cançons de “Després de la tempesta sempre surt el sol” evoquen “móns
interiors, que parlen d’un mateix”. La
maqueta ha estat enregistrada als estudis Sintaticon de Molins de Rei i co-produïda per Xavi Zapater “QK” i el mateix
Ramon Cugat. Tot just començar aquest
any 2012, Balancí ha iniciat una sèrie de
concerts de presentació per diverses sales i locals de Catalunya.
A banda de la seva vesant compositiva,
en Ramon va crear ara fa un temps el projecte “La caixeta de sons”, que va servir
per programar i potenciar els grups musicals de nova fornada amb una sèrie de
concerts a Cal Dit, que no ha tingut continuïtat. Una aposta de risc que li va merèixer el Premi Cultura 2011 en els recents
recuperats Premis Radio Molins de Rei.
Més informació: balanci.bandcamp.com

Els Presoners

E

s tracta d’una formació integrada per
Xavi Lázaro, veu i guitarra; Joaquim
Belmonte, guitarra; Ton Balasch, baix,
i Jaume Tort, bateria. Els quatre músics que ja han entrat en la quarantena,
s’han unit com a formació musical “que té
com a principal objectiu tocar per divertir-se.
No pretenem guanyar-nos la vida amb això,
si no passar-nos-ho bé” explica Jaume Tort.
Van començar el projecte després de fer un
concert, l’any passat, durant la festa de primavera al CEIP Alfons XIII, on els quatre hi
duen els fills. A partir d’aquí es van animar i
han enregistrat el disc amb 6 temes propis.
Es defineixen com a grup de pop amb moltes
dosis de rock.
El seu objectiu ara és poder tornar a actuar en públic, ampliar el repertori amb els
nous temes que ja tenen escrits i donar-los a
conèixer en un concert a la vila a la propera
primavera.
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Tribuna política

Joan Ramon Casas i Mata

Anna Cantudo

Albert Botran i Pahissa

Ivan Arcas Blanch

Modernitzem l’administració i millorem la gestió
Un dels reptes que ens hem
plantejat des del Govern és
aconseguir una administració
moderna, adaptada a les necessitats del segle XXI.
CiU tenim clar, que l’ajuntament
de Molins de Rei ha de ser una
administració moderna i això
implica criteris d’eficiència,
agilitat, transparència i per
tant, un major rendiment dels
recursos públics. Un dels aspectes importants del pressuposts per a aquest 2012 és
l’aposta per aconseguir-ho.
Tot i la disminució del pressupost 2012, des del Govern incrementem serveis, com la
posada en funcionament de la
Federació obrera. Això és possible perquè millorem la gestió municipal, reduïm les despeses de personal i reduïm les
despeses de funcionament intern de l’administració. Aprimem la part interna per millorar en serveis a la gent.
Aquesta millora és molt necessària per poder fer front al
pagament dels més de 5,5 milions d’euros en factures pendents de pagar que fa massa
mesos que s’arrosseguen, que
denoten una mala gestió contractual, econòmica i de tresoreria. L’administració té la responsabilitat de gestionar bé els
recursos.
Si gastem més del que tenim
estem fent una mala gestió
dels diners de tots. Molts han
demostrat no saber aquest
punt bàsic.
Estem fent un gran esforç en
agilitar i aplicar nous procediments. No és una feina fàcil,
ni ràpida d’aconseguir, però és
imprescindible per fer avançar
Molins de Rei. Volem passar
d’una administració del segle
passat a una nova administració, al nivell del que la gent espera i mereix.

Primer, la Vila
Des què els socialistes hem
assumit l’alcaldia sempre
hem tingut molt clar que els
interessos de la vila i de la seva gent són el primer. Tots
som conscients que travessem un moment difícil i per
això ara cal seriositat, responsabilitat i rigor, i no pas
picabaralles entre partits.
Aquesta és la nostra manera de treballar i de governar,
amb diàleg i mà estesa. I amb
aquest esperit hem aprovat el
pressupost municipal, l’eina
clau per tirar endavant la vila.
Enguany, gestinarem els diners amb eficiència i amb justícia. Què vol dir això? Doncs
que gastarem menys per invertir millor. Estalviem despeses en personal i gestió interna
per poder invertir em millores
reals em benefici de la vila i de
la seva gent. Aquest govern no
farà mai projectes faraònics
que després hem de pagar entre tots. Ara és hora d’estar
al costat de les persones: no
apugem preus de les escoles bressol, millorem els carrers, la mobilitat, obrirem la
Federació Obrera i oferim més
ajuts als aturats. En definitiva, treballem per fer més fàcil
el dia a dia de tots vosaltres.
Amb els socialistes a l’alcaldia,
l’ajuntament és garantia de
justícia social, d’ajut als comerços i empreses molinenques per crear llocs de treball. Ara sabeu que tindreu
al vostre costat un alcalde i
un govern que treballem de
valent, amb discreció, sense buscar el protagonisme
i sempre posant per davant
de tot els interessos de la vila.
Moltes gràcies a tots els qui
heu fet possible i heu participat en una nova i exitosa Fira de la Candelera.

Les amistats perilloses
El resultat de les darreres municipals va deixar un escenari fragmentat que obligava a
l’entesa de diferents forces polítiques. Des del principi, CiU i
PSC van valorar que aquest
era un panorama interessant,
que posaria en joc la geometria variable i que els obligaria a trobar consensos amb
l’oposició. En realitat, però, el
regidor del PP ha esdevingut el
tercer soci del Govern municipal i vota de bracet amb PSC i
CiU per formar un nou tripartit
molinenc.
Evidentment, el suport de la
CUP no és fàcil d’aconseguir.
Estem treballant per desenvolupar propostes concretes en àrees com la participació, la mobilitat o l’habitatge,
per posar-ne alguns exemples. Pensem que el Ple podria
aprovar-les i que l’Ajuntament
podria assumir-les. I treballarem amb aquesta voluntat per
tal d’avançar en la millora de
Molins de Rei i de la seva gent.
Veient l’actual aliança a
l’ombra entre CiU, el PSC i el
PP, pensem que la geometria variable cada vegada serà
més un brindis al sol. La nostra objecció és que aquesta
aliança no es fa explícita enlloc.
L’argumentació del regidor del
PP per votar a favor de les propostes del Govern brilla per la
seva absència i si existeix, està
basada en arguments abstractes, com el suport als pressupostos argüint “més diners per
als barris” (?). L’absència del
regidor en la majoria de comissions informatives també ens
impedeix de conèixer per on
passen les complicitats municipals entre el Govern i la dreta espanyolista. Ens agradaria
conèixer, doncs, el contingut
polític de la nova aliança.

El futur dels instituts de
Molins de Rei, pendent
de... CiU!
El pressupost d’enguany,
aprovat amb el suport de
CiU, PP i PSC, evidencia la
renúncia de l’actual Govern a
plantar cara al Govern “dels
millors”. Els 250.000 € de
retallades que la Generalitat ha aplicat a serveis com
l’Escola de Música o les llars
d’infants, són a càrrec de la
gent de Molins de Rei, que
haurà de pagar directament
dels seus impostos locals els
incompliments que el Govern Mas ha decidit aplicar a
la nostra vila.

Convergència i Unió
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Partit dels Socialistes de Catalunya

Candidatura d’Unitat Popular

Grup Municipal IxMdR

Per primera vegada en molts
anys, Molins de Rei ha estat
absolutament oblidada en els
pressupostos d’inversions de
la Generalitat.
Concretament, ni les inversions d’ampliació del Bernat
el Ferrer ni les de construcció del nou Lluís de Requesens han estat incloses en
el pressupost d’enguany.
Sense aquestes inversions,
els propers cursos mancaran places, les actuals
instal·lacions esdevindran
deficients i la migradesa
dels espais obligarà a tenir
una oferta formativa força limitada.
El dia 9 de febrer es votarà
al Parlament de Catalunya l’esmena d’Iniciativa per
Molins de Rei que ha de permetre la inclusió d’aquestes
obres en el pressupost 2012.
Entre tots podem aconseguirho, però, paradoxalment, tot
depèn del vot de CiU, i no els
veiem gaire per la feina. Serà
conseqüència de “les amistats perilloses”?

Jordi Romeu i Nicolau

Emilio Ramos Gutiérrez

És valorat per tothom el bon
nivell del sistema educatiu
de la nostra vila. Des de les
llars d’infants fins als instituts, els centres públics
molinencs són reconeguts
per la qualitat de les seves
instal·lacions, la bona feina dels diferents equips pedagògics, els bons resultats de l’alumnat i el baix
nivell de fracàs escolar. Tot
això és fruit de la dedicació i el compromís conjunt
de la comunitat educativa,
dels claustres, de les AMPA
amb l’Ajuntament i dels polítics que ha tingut la Regidoria d’Educació en aquests
darrers vint anys. La continuada relació amb el Departament d’Ensenyament
ha possibilitat una política
d’inversions constant que ha
afectat pràcticament la totalitat dels centres de primària
i secundària de la vila, a banda de l’ampliació de l’oferta
de 0-3 anys amb l’obertura
dels centres d’El Molí i La
Traca, decidida pel mateix
Ajuntament.

El día veintinueve de Diciembre se aprobaron en Sala de Plenos los presupuestos
municipales para el ejercicio 2012. Previamente, después de algunas reuniones, el
Grupo Popular en el Ayuntamiento alcanzó
un acuerdo con el equipo de Gobierno para
votar favorablemente dichos presupuestos. De entre los acuerdos que se pactaron destacaría el compromiso del Ayuntamiento en dedicarle mayor atención en las
políticas de seguridad ciudadana y mantenimiento de los barrios. Partidas que el
Partido Popular seguirá con especial detenimiento su evolución puesto que para la
aprobación de los presupuestos no firmamos un “cheque en blanco”.
Algunos nos critican por ayudar al Gobierno a sacar adelante los presupuestos.
Siempre hemos dicho que el grupo popular estamos en política en Molins de Rei no
por la búsqueda del beneficio propio, sino
por el mayor bienestar de nuestros vecinos. Estos que nos critican (principalmente los grupos de la oposición) parece que
les incomoda que el Partido Popular tenga “la llave” para la gobernanza municipal.
Ahora ven que el grupo popular tiene peso en las decisiones municipales y que, por
primera vez en la historia, se le deja participar en el juego democrático en Molins
de Rei.
Estos acuerdos, aunque parezcan poco
significativos, son muy importantes para
el municipio porque en la práctica se pretende acelerar la intervención del Ayuntamiento en favor de los ciudadanos y ciudadanas que pagamos impuestos y exigimos
verlos reflejados por nuestras calles en
forma de servicios y comodidades en la vía
pública.
Hay que decir que este acuerdo es puntual y que seguiremos negociando con el
Gobierno sin renunciar a nada siempre y
cuando el beneficio de todos los molinencs
y molinenques se plasme en la realidad.
En reunión con la Junta Local del Partido
Popular en Molins de Rei se acordó exigir
que se cumplan estos pactos con la mayor brevedad posible, siempre prensando
en la calidad de vida y seguridad de Molins
de Rei.
No quisiera terminar este artículo y dejar
pasar mi felicitación a la Guardia Urbana
y a los Mossos d’Escuadra por el trabajo
que están realizando. Podemos sentirnos
un poco mas seguros. Vecinas y vecinos algo esta cambiando en Molins de Rei, que
ya era hora.

Esquerres per Molins de Rei

Avui el Departament d’Ensenyament ha reduït radicalment les subvencions a les
llars d’infants i a l’Escola de
Música. I l’ampliació de l’IES
Bernat El Ferrer i la construcció del nou IES Lluís de Requesens queden sense data
ni pressupost. L’Ajuntament
va fer els deures amb la compra i cessió dels terrenys del
barri del Canal on construir
el nou Lluís de Requesens,
però la Generalitat se’n fa
l’orni. I el Govern municipal
mira cap a una altra banda.
Per a ExMdR, el primer és la
defensa dels interessos de la
nostra vila. És el que exigim
al Govern municipal.

Partit Popular de Catalunya
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Dades d’atenció
al consumidor 2011:
La Sali Escánez, responsables de l’OMIC,
ens explica que es tracta d’un servei molt
útil i que els consumidors tenen molts
drets que cal exercir i defensar. Ens posa
com a exemple les 176 reclamacions rebudes al 2011, de les quals 80 han estat
resoltes amb resultat favorable al consumidor (65 del sector de la telefonia, 8
d’electricitat i 7 de comerç).

Qui som?

L’Oficina Municipal d’Informació al
Consumidor (OMIC) és un servei gratuït d’informació, ajuda i orientació
de l’Ajuntament destinat als consumidors i usuaris perquè puguin exercir
els seus drets bàsics.

OFICINA
MUNICIPAL
D’INFORMACIÓ
AL CONSUMIDOR,
atenció personalitzada
i gratuïta

Què fem?

• Informar sobre els drets dels consumidors.
• Orientar sobre les consultes i les reclamacions del consumidor.
• Fer d’intermediari entre les parts
per a la resolució de determinades
qüestions.
• Fomentar l’educació i la formació als
consumidors en temes de consum
de béns o la utilització de serveis,
mitjançant campanyes divulgatives,
publicacions, jornades.

On ens trobem?

A la plaça del Mercat, 5-6.
Telèfon 93 680 03 70.
consum@molinsderei.cat

Horari d’atenció personalitzada:
Dimarts i dijous, de 10 a 13 h (S’haurà
de concertar prèviament la cita, a través del telèfon, correu electrònic o de
manera presencial).

Com reclamar?

El consumidor haurà de formular la
consulta o reclamació especificant el
que sol·licita i acompanyar, com a mínim, la documentació següent:
• Dades personals.
• Dades de l’empresa o establiment
al qual s’adreça la reclamació.
• Altra documentació: tiquets,
factures, pressupostos,
contractes, rebuts...

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

