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Resultats

Electorals
Joan Ramon Casals

27S

Les eleccions del 27 de setembre van registrar una
històrica participació del 82’55%, la més gran registrada
a la vila. En total es van dipositar a les urnes dels col·legis
electorals de Molins de Rei 15.772 vots que van quedar
repartits de la següent manera:

alcalde de Molins de Rei

6.851

43,61%

2.405

15,31%

2.082

13,25%

1.572

10,01%

1.385

8,82%

779

4,96%

408

2,60%

122

0,78%

34

0,22%

Festa Major i la Democràcia
El 27 de setembre de 2015 el recordaré tota la vida. Des que
tinc l’honor de ser alcalde de Molins de Rei, és un dels dies
que he viscut amb més intensitat. A les activitats importants i més concorregudes de la Festa Major (amb la millor
actuació de la història dels Matossers inclosa), calia afegir-hi
el desplegament per la celebració de les eleccions més decisives per a la història de Catalunya.
Vull agrair la feina feta de tota la gent de l’Ajuntament, de
les persones que van participar en actes de la Festa Major,
dels molinencs i molinenques que van ser membres de
meses electorals, perquè la coincidència dels dos esdeveniments es pogués fer amb més que tota normalitat. Tot va
sortir a la perfecció: els actes de la Festa Major es van celebrar sense incidències i amb una gran participació per part
de tothom, i les eleccions, exactament igual.
De fet, aquestes van ser les eleccions amb una participació
més gran de la història de la nostra vila. El 82,55% de les
persones que podien votar (15.772) van fer-ho i això, malgrat les traves posades pel Govern espanyol als molinencs
i a la resta de catalans que viuen a l’estranger. En qualsevol cas, l’altíssima xifra de participació ens permet fer una
foto molt exacta de què vol la gent de Molins de Rei per a
Catalunya. I, majoritàriament, un 53,65% dels vots per ser
exactes, volen la independència del nostre país, mentre que
un 33,52% hi estan en contra.
Personalment tindré el privilegi de treballar des del Parlament de Catalunya per atendre la voluntat majoritària
del poble de Catalunya, una feina que compaginaré amb
la meva responsabilitat com a alcalde de Molins de Rei, tal
com fan molts altres companys i companyes diputades. I,
òbviament, només rebré una sola retribució, la del Parlament, com he fet sempre, tot plegat per dedicar-me en cos i
ànima als dos temes que més em preocupen: el meu poble
i el meu país.
Però la vida a Molins de Rei continua. Des de l’Ajuntament
continuem enllestint equipaments i encetant projectes
nous que sempre tenen l’objectiu de prestar-vos més i millors serveis. Com els que hem fet recentment, com són les
obres del carrer Bruc, de la cruïlla del carrer Molí, la Zona
Esportiva Ricard Ginebreda, el camí del riu... i de les quals
us informem en aquest nou número del Balcó de la Vila.
Joan Ramon Casals, alcalde
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Informació del ple municipal

El ple ha aprovat la constitució de les comissions de seguiment
del Pla de Mobilitat Urbana 2015-2020, dos espais tècnics i polítics que vetllaran pel compliment de les mesures detallades al
pla. També va llegir una declaració de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats i una adhesió a
la Declaració Institucional de les Ciutats Constructores de Pau.
Finalment es va aprovar una moció presentada pel grup d’ERC
contra els desnonaments i una altra de suport als treballadors de
l’empresa INOVYN-SOLVAY i de suport a l’activitat industrial a la
planta de VALEO-Martorelles presentada conjuntament per tots
els grups municipals.

/ ACTUALITAT

Instal·lacions de primera
La Zona Esportiva Ricard Ginebreda ja és una realitat. Després d’una inversió propera als 2,5
milions d’euros i de mesos de feina repartida en dues fases, la transformació de l’antic camp
de futbol és extraordinària. Nou camp de futbol, àmplies graderies, més vestidors i completament equipats, instal·lacions per al judo i l’halterofília, bar social, accessos dignificats, skatepark, estació de work out... La inversió en equipaments més gran feta els darrers anys a Molins
de Rei ja està sent aprofitada cada dia per centenars de famílies.

Rafael Casanova
Des d’aquest estiu, els vianants que passen pel tram del carrer de Baix més proper a la plaça de Catalunya gaudeixen de
voreres molt més àmplies, nou mobiliari urbà i d’un enllumenat renovat i més
eficient. Els treballs es van fer coincidir
amb l’ampliació del col·lector de Jacint
Verdaguer, que ha de contribuir a reduir
els efectes de les inundacions produïts al
centre de la vila.

Biomassa

Carrer Bruc

Veolia és la nova responsable de la gestió del servei de biomassa que proveeix
d’energia el barri de la Granja. L’objectiu del canvi de titularitat és millorar el
servei a les famílies que utilitzen aquesta energia amb balanç neutre de CO2.
Veolia és una de les empreses líders del
sector i gestiona més de 35.000 tones de
biomassa a tot l’Estat espanyol i xarxes
en localitats com Vic o Ribes de Freser.

El carrer Bruc és un altre espai que han
guanyat els vianants. Una inversió de
175.000 euros ha permès convertir aquest
carrer en un agradable passeig, ja que
la circulació amb vehicle està exclusivament restringida als veïns. La instal·lació
de nou enllumenat, de nou mobiliari
urbà i, finalment, la plantació d’arbres a
la tardor serviran per tancar un projecte
que era llargament reclamat pel barri.
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a passejar

pel Llobregat
L’Ajuntament ha arranjat el camí
que passa pel costat del riu Llobregat entre el pont de l’autopista i el terme municipal del Papiol.
S’hi han eliminat tots els forats i
els bassals, s’hi han plantat arbres i arbusts, i s’ha senyalitzat.
Amb aquesta inversió de 75.000
euros aportats per la Diputació,
Molins de Rei guanya un entorn
òptim per al lleure i la pràctica
esportiva.

la dada
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Cal recordar que, durant l’estiu,
l’Ajuntament també va millorar
els accessos al riu i va habilitar
un pas segur des del barri de la
Granja.

Què et semblen les obres d’adequació del camí del riu?

enquesta / digues la teva

ASELA GARCÍA
Administrativa bancària

JUAN ANTONIO MORENO
Comerciant

Visc aquí al costat i utilitzo el nou
accés per anar-hi a passejar amb la
gossa. Trobo que està molt bé i la
veritat és que està ple de ciclistes
i de gent caminant.

És una bona obertura al riu que està
ben feta i que va molt bé per passejar
i fer esport. Hi ha molta gent que ja el
fa servir; per tant, és evident que era
necessari.

CONXITA LLORENÇ
Aturada

ROSA VERGÉS
Arts gràfiques

Em sembla molt bé, sobretot ara que
ja no cal baixar gairebé fins al barri
del Canal per accedir a la zona del riu.
Ara és una delícia, sobretot per anar a
passejar el gos.

Les millores sempre són molt bones.
He vist per la televisió i he llegit que
s’estaven fent aquestes obres al riu i
vull anar a veure’n el resultat perquè
sembla molt positiu.

ARMANDO PONS
Locutor

MANUEL TEXEIRA
Jubilat

Què vols que et digui... A mi no
m’acaba de fer el pes i trobo que es
podria haver fet millor. Jo fins i tot he
vist cotxes en aquest camí, i amb això
s’hauria de vigilar molt.

Jo no l’he vist encara, però la meva
filla sí i me n’ha parlat molt bé. Diu
que és ideal per passejar amb els
gossos i per fer-hi esport. Aquest cap
de setmana m’hi acostaré.

/ ACTUALITAT

Breus
Aigua potable

garantida

L’Ajuntament de Molins de Rei i Aqualia,
l’empresa que gestiona el servei municipal d’aigües, han signat un conveni per
crear un fons social de solidaritat per
garantir l’accés a l’aigua potable a tots
els ciutadans que no poden fer-se càrrec
del pagament de la factura de l’aigua.
Aquesta mesura pretén donar cobertura
econòmica i evitar el tall del subministrament d’aigua potable a les persones que
es troben en situació de pobresa. La dotació per a l’any 2015 d’aquest fons serà
de 5.000 euros i anirà a càrrec d’Aqualia
a fons perdut, sense que aquest import
afecti el balanç de la concessió. Els ajuts
seran tramitats des dels Serveis Socials de
l’Ajuntament.

Mesures de

Suport als refugiats
La vila de Molins de Rei s’ha posat a disposició del Govern de Catalunya i de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona per acollir les persones refugiades que escapen del conflicte armat de Síria. Així mateix, l’Ajuntament es va reunir amb les ONG membres de
Molins de Rei Solidària per intentar sumar i coordinar esforços entre totes les entitats
que volen contribuir a la causa. També ha fet una aportació de 3.000 euros en concepte
d’ajuda d’emergència i ha posat a disposició el número de telèfon 93 680 37 31 per tal
de recollir la petició de voluntariat o altres accions que es proposin.

Èxit del Networking

Empresarial

Trobada

de centres docents
Prop de 300 representants d’equips directius dels centres escolars del Baix Llobregat van assistir a l’acte d’inici del curs
escolar que la Generalitat de Catalunya
va organitzar a Molins de Rei a mitjan setembre. Durant la sessió de treball es van
explicar les novetats i els objectius per
a aquest curs 2015-16 i es va pronunciar
una conferència sobre la cultura cívica i
la promoció dels valors.

Les empreses de Molins de Rei i del Baix
Llobregat van participar activament en
el segon Networking Empresarial que
van organitzar conjuntament l’Ajuntament i la Delegació al Baix Llobregat de
la Cambra de Comerç. Més de la meitat
del centenar d’empreses assistents eren
de la comarca i cercaven contactes en forma de possibles clients o proveïdors que
els poguessin ajudar a créixer. La sessió es
va completar amb dues ponències sobre
el màrqueting en cercadors d’Internet i
l’eficiència energètica.

PARTICIPACIÓ / TRANSPARÈNCIA
EL PAM, en marxa

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) per al mandat 2015-19, un dels principals
compromisos de l’equip de govern, ja ha començat el seu recorregut. El primer esborrany ja ha estat presentat a tots els grups municipals en una Junta
de Portaveus extraordinària. En les properes setmanes també s’habilitarà un
blog en el qual s’aniran explicant els avenços que es fan al voltant d’aquest
document estratègic, el qual permetrà recollir les aportacions dels ciutadans i
ciutadanes. Es preveu que el PAM s’aprovi en sessió plenària el març del 2016.
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Els Gegants Vells ballant al seu racó

La cercavila dels Grallers

Els Diables cremant-ho tot

/ ACTUALITAT
/ CIVISME

Córrer no és de covards

àLBUM
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2015

Els Matossers fent història

Granjazz amb nocturnitat
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El Camell fent de les seves

ACTUALITAT /

Breus
Setmana

del Cor
A finals d’octubre es van celebrar a
Molins de Rei diferents activitats relacionades amb la salut cardiovascular.
Algunes anàven adreçades a millorar
la formació del personal sanitari del
Centre d’Atenció Primària (CAP) per
després poder oferir una millor atenció als usuaris, però la majoria estaven
orientades a prevenir la població sobre
les malalties del cor.

750 molinencs
en bicicleta

Un cop més, i en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, l’Ajuntament va organitzar l’activitat “Tothom en Bicicleta”. Es tracta d’un passeig que un cop
a l’any recorre la vila amb l’objectiu de promoure l’ús de la bicicleta com a mitjà de
transport per als desplaçaments interns pel municipi. Enguany, l’activitat va tenir lloc
el diumenge 4 d’octubre i es va arribar a les 750 inscripcions, fet que demostra que la
cita està perfectament consolidada en el calendari local i serveix per posar un punt i
final de caràcter lúdic, familiar i saludable a la Festa Major.

Les activitats públiques van començar
el 28 d’octubre amb una passejada popular i un berenar cardiosaludable. Dijous 29, tant al matí com a la tarda, es
van fer tallers pràctics de dietoteràpia
aplicada a les malalties cardiovasculars amb l’objectiu de promoure hàbits
alimentaris saludables. I finalment, el
divendres 30 va tenir lloc una de les
activitats més curioses. El personal sanitari del centre va calcular l’edat del
cor de les persones de la vila que ho
van demanar combinant el registre de
dades analítiques amb factors de risc
associats als estils de vida.

1.000

seguidors a

Twitter

Teresa Vallcrosa
guanya el Premi Margarida Xirgu
L’actriu Teresa Vallcrosa ha guanyat el 41è Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu
2014-2015 a la millor interpretació femenina de la temporada teatral de Barcelona.
La seva interpretació del personatge de la mare en l’espectacle Yo maté a mi hija, de
l’autora Carmen Domingo, de la Companyia La Descomunal, amb direcció escènica
de Pep Molina, li ha valgut el reconeixement. Tradicionalment, aquest premi estava
organitzat per la Penya Teatral Carlos Lemos, però aquesta edició 2014-2015 ja ha estat
organitzat per l’Agrupació Dramàtica de Barcelona, amb el suport de l’Ajuntament de
Molins de Rei i de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona.

El perfil de Twitter de l’Ajuntament de
Molins de Rei (@AjMolinsdeRei) es va
activar el 7 d’octubre de 2014. Des de
llavors l’han començat a seguir una mitjana de gairebé tres persones cada dia,
fins a superar els 1.000 seguidors. Durant aquest temps, l’Ajuntament ha difós
prop de 800 piulades amb continguts
relacionats amb notícies, informacions
de servei, actes d’agenda i ofertes de
feina. També s’han atès queixes i suggeriments dels ciutadans sempre que s’ha
pogut donar una resposta breu i ràpida.
Pel contrari, no s’ha entrat en cap debat
amb cap usuari d’aquesta popular xarxa
social.

/ MOLINENCS

Aquest setembre passat
es va commemorar el
centenari de la constitució
de la Federació Obrera
i, per aquest motiu,
l’Associació va ser
l’encarregada de fer el
pregó inaugural de la
Festa Major, un acte
emotiu que va repassar
la història d’aquesta
emblemàtica institució.
Leandre Pahissa és president
de l’Associació Obrera, entitat
que integren els hereus dels
fundadors.
Què ha suposat per a vosaltres fer de
pregoners?
Primer, va ser una gran sorpresa que
ens ho demanessin... i després hem vist
que aquest any ens tocava a nosaltres ferlo pels cent anys i, sobretot, pels que ja
no hi són i van ser-ne els fundadors, que
ho van gaudir molt, encara que fos per
molts pocs anys.
Què ha representat la Federació Obrera
per a Molins de Rei?

President de l’Associació Obrera
Sí, la mostra és aquesta exposició que hi
tenim del Memorial Democràtic, en la
qual es recull la nostra història, tot el llegat que no es pot oblidar. Jo sempre dic
que tot això s’ha d’explicar a les escoles,
perquè la canalla sàpiga tot el que ha estat la Federació Obrera per a la vila, però
no n’he obtingut resposta. A mi em sap
molt de greu que la canalla i la gent jove
no conegui què va ser la Federació. Encara es podria treure molt més partit del
Memorial Democràtic i explicar-lo més.
Quina tasca feu ara des de l’Associació
Obrera?
Ara som uns 107 socis a l’entitat. Tots
són fills, néts i besnéts dels fundadors,
els hereus de l’Associació. Darrerament
hem fet dos viatges: a la Jonquera, per
visitar el seu Memorial Democràtic, i,
després, a Corbera d’Ebre. Allà sí que hi
hauria d’anar la gent jove perquè veiessin les destrosses que van fer en aquell
poble, que no hi va quedar res! Haurien
de conèixer què hi va passar.
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La Federació ha suposat molt per a la vila,
sobretot per a la gent humil i treballadora... Llavors només hi havia rics i pobres.
Tenia un vessant social i mutualista molt
important. Cal recordar i destacar la feina que va fer tota la gent amb les seves
pròpies mans: hi havia forners, paletes,
fusters, lampistes...
Com s’ha de mostrar tota la feina feta
pels seus fundadors?
Nosaltres ja en som els últims. Som els
hereus de la Federació, això no ens ho
podrà treure ningú, però ja en som els
últims, no hi ha relleu. A la Federació hi
ha l’exposició amb tota la seva història i
el que ha significat.
La memòria històrica es pot explicar als
més joves, encara.

“Els joves haurien de
conèixer la història
de la Federació Obrera”

OPINIÓ /

Tribuna

Política

Ramon Sànchez

Xavi Paz

Roger Castillo

100 DIES
Un dels senyals d’identitat que porta incorporat aquest
Govern des del seu primer dia és l’autoavaluació, és
a dir, revisar constantment què fem i buscar sempre
aquell marge de millora per intentar evitar la repetició
d’errors. Entenem que els 100 dies del nou mandat són
un bon moment per compartir aquest exercici amb la
gent de Molins de Rei, que és a qui ens devem.
En línies generals, estem satisfets.Tot avança sobre la
marxa com estava planificat. La constitució del nou
Ajuntament ha permès la consolidació de les polítiques arrencades fa quatre anys i la creació de noves
regidories estratègiques per al futur, com Participació
Cciutadana, Transparència, Infància i Família, Serveis
Municipals i Contractació.
Pel que fa a inversions, s’han acabat les obres de la
Zona Esportiva Ricard Ginebreda, del carrer Bruc, del

AMB VELOCITAT DE CREUER
Quan ens endinsem en la tardor, continuem millorant i transformant Molins de Rei, amb velocitat de
creuer, sense deixar de treballar, ni un minut, en
l’objectiu central de la justícia social.
Aquest és el veritable objectiu: estendre el benestar i que tothom pugui gaudir les millores del
nostre municipi.
En aquest mandat, que tot just ha superat els primers 100 dies, hem assolit la màxima empenta molt
més ràpidament que ara fa quatre anys. És un dels
grans avantatges que el PSC hagi mantingut l’acord
de govern municipal amb CDC. Coneixem la vila, els
seus problemes. Ens heu fet costat en les solucions
que hem plantejat. Tenim confiança entre nosaltres i
treballem amb ambició per complir els nostres compromisos.

EL PAPER CLAU DELS MUNICIPIS EN L’ACOLLIDA
DE LES PERSONES REFUGIADES I MIGRANTS
Als pobles, viles i ciutats és on es fan palpables les relacions humanes i les xarxes socials properes i efectives, intrínseques al dia a dia de les persones que
hi conviuen i necessàries per articular una resposta
solidària a l’alçada del drama humanitari que estan
patint les persones que fugen de la violència bèl·lica i econòmica dels seus països d’origen. La cultura
de la cooperació, la responsabilitat social i política,
i el compromís s’aprenen autoorganitzant-nos en la
nostra realitat propera per fer front a les injustícies, i
són determinants per aconseguir que el respecte i la
inclusió de l’alteritat estiguin per sobre del racisme
i la xenofòbia.
El fort arrelament en el teixit social i cultural de la
nostra vila de la solidaritat i la lluita per la pau i els

carrer Rafael Casanova, del col·lector de Jacint Verdaguer i i del camí del riu, i avancen a bon ritme les de les
Guardioles i l’IES Lluís de Requesens. D’aquí poc començaran les del Museu i de la nova Oficina d’Atenció
Ciutadana, i s’acceleraran les del Molí.
Els temes socials continuen al capdavant de la nostra
agenda política, amb diferents acords amb entitats públiques i privades que garanteixen cobertura a les persones més vulnerables, i mantenim el nivell de beques
escolars i esportives dels anys anteriors. A més, hem
activat tot el que teníem a l’abast per acollir una possible
arribada de persones que fugen de la guerra de Síria.
Però tot això ha de continuar. Hem de prémer encara més l’accelerador, començar a desplegar polítiques
de transparència i participació ciutadana més actives,
i cuidar els detalls del dia a dia que fan la vida més
senzilla. I així ho farem.

Així, en aquests mesos d’estiu hem continuat dignificant l’espai públic, pensant en els vianants, amb
la reforma del carrer de Baix i la reforma del carrer
Bruc. Hem aplicat les mesures per resoldre els problemes que patíem en episodis intensos de pluja i
hem fet la connexió del clavegueram del carrer Verdaguer amb el Canal de la Infanta.
Per altra banda, disposem d’un nou espai esportiu
amb voluntat de transformar el barri del Canal i la
nostra vila, com és la Zona Esportiva Ricard Ginebreda, que acabarem aquest mandat.
Finalment, hem posat en valor el nostre patrimoni
natural amb la millora en l’accés al riu, per la riera
de Vallvidrera, i la millora de part del camí del riu.
Això són només uns exemples del que estem fent,
pensant diàriament en la millora de la vida dels molinencs i molinenques.

drets humans ha permès que les reivindicacions
perquè Molins de Rei jugués un paper actiu com a
municipi acollidor de persones refugiades i migrants
cristal·litzessin en la creació de la plataforma popular “Molins de Rei acull”, que vol treballar perquè
l’acollida de refugiades a la vila es faci des de l’apoderament i la justícia social, i generi un espai obert
i participatiu per treballar horitzontalment en el pla
d’acollida.
Els municipis hem de ser els agents territorials primordials des d’on organitzar l’acollida i no delegar-la
a la UE o l’Estat espanyol, que juguen al regateig de
quotes d’asil, aproven lleis d’estrangeria que es concreten en genocidis fronterers i estan desconnectades de la vida de les persones.

/ OPINIÓ

Silvia Guillén

Francisco Garcia

La conversió en zona de vianants
del Centre Vila, un debat obert
El Pla de Mobilitat de la vila va ser aprovat en el darrer
mandat després de deu anys de feina i negociacions
per part de totes les forces polítiques. La causa del
retard calia buscar-la en el desacord en la conversió
en zona de vianants del Centre Vila. Després d’una
dècada, hom podria pensar que el consens per fi havia arribat, però res de res. El Pla va comptar amb un
empat tècnic a la sala de plens, que es va resoldre
amb el vot de qualitat de l’alcalde. Mentre els regidors a l’oposició apostaven per la conversió en zona
de vianants progressiva, l’equip de govern decidia no
arriscar i implantar una conversió parcial. ERC segueix
pensant que una illa de vianants completa consolida

una millora tant per als comerciants com per als veïns.
Una zona de vianants incrementa i revitalitza el seu
valor comercial, mentre els veïns poden gaudir d’un
recorregut lliure de molèsties i entrebancs produïts
pels vehicles. Passejar pels carrers seria quelcom més
segur i el vianant gaudiria de més espai. És per aquest
motiu que des d’ERC considerem que caldria una decidida, ordenada i progressiva conversió en zona de
vianants de tot el Centre Vila. Per fer-ho, però, caldria
conèixer abans el posicionament dels vilatans. Per què
no els oferim la possibilitat que puguin donar la seva
opinió sobre quin és el model de Centre Vila desitjat?
Des d’ERC creiem que seria la manera més democràtica de desencallar l’atzucac en què ens trobem.

En primer lugar, Ciutadans Molins de Rei agradecemos a las 2405 personas que depositaron su voto
a nuestro favor en las pasadas elecciones del 27/9,
hay que recuperar todavía más sentido común para
garantizar el futuro de nuestras familias y empresas.
Porque hacer política se trata de eso, de mejorar la
vida de los ciudadanos solucionando los problemas
reales que tenemos todos al margen de las ideologías.
En el Baix Llobregat ya somos la segunda alternativa
directa y en muchos municipios la primera, eso nos
da fuerza para poder trabajar en nuestro proyecto de
una Cataluña unida con un futuro mejor.
Ciutadans Molins de Rei, sigue trabajando para que
nuestra Vila recupere el encanto de antaño y sus ciudadanos puedan convivir mejor.
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Ana Aroca

Manuel Monllaó

LA NOVA “CARA” DE LA DRETA
Al l’últim Ple es va veure com els errors dels partits del Govern municipal sociovergent (les obres del
Mercat i el seu “acord extrajudicial”, la fallida de Molins Energia i el seu “rescat públic”, la taxa a Red
Eléctrica tombada per la justícia per informes tècnics
erronis que impossibiliten nous ingressos) els acaben assumint sempre els ciutadans.
Per altra banda, un cop han passat les eleccions del
27S, el Parlament de Catalunya ha quedat fraccionat
per culpa d’un plebiscit que no ho era. En aquest
afany de dividir la població, el gran triomfador polític ha estat Ciutadans. Després de les municipals ha
quedat demostrat que C’s ha donat suport a governs
esquitxats per la corrupció (Andalusia o Madrid). Al
cap i a la fi, un partit polític que fa el mateix que els
antics, però amb cares noves: la segona generació
del PPSOE.

CINC PREGUNTES
QUE ES FAN A LA NOSTRA VILA
Benvolguts/udes,
La UAB va concedir el segell Infoparticip@ a la qualitat i transparència de la comunicació pública local.
No és aquesta una raó de pes perquè es publiqui
l’estudi de l’habitatge buit a la nostra vila?
Habitatge social per a joves, per a persones dependents, per a les famílies que esperen el reallotjament
definitiu després de la signatura dels convenis urbanístics i mocions sobre l’habitatge, aprovades pel
Ple. Quan es traduirà en fets?
Tots estem d’acord que l’actual Biblioteca Pau Vila
és insuficient i no reuneix les condicions adients, i
fins i tot hi ha un rètol al Molí que diu: “Construïm per a Molins de Rei la nova Biblioteca Pau Vila”.

A Molins de Rei les coses no són diferents. El regidor de C’s s’ha pres la seva estada al consistori com
si fossin unes vacances a pensió completa. Aquest
últim mes de setembre ha deixat de banda gairebé
tots els seus deures. Sabem que compaginar la vida
personal amb la vida política és molt difícil, però un
ha de ser honest amb si mateix i amb la gent que
l’ha votat. Els molinencs i les molinenques s’ho mereixen.
Per últim, acabem de gaudir la Festa Major de Sant
Miquel i voldríem agrair l’enorme esforç que fan les
entitats de la nostra vila. Gràcies per fer-nos omplir
els carrers!

Però es pensa en un procés participatiu en què
intervinguin els usuaris i la ciutadania?
Fa més de 15 anys vàrem engegar Molins Energia i
ara hem cedit la seva gestió a Veolia. Però no seria
hora de fer un projecte més ampli que impulsi l’ús
de les energies sostenibles i millori l’eficiència
energètica dels edificis públics i privats?
Persones de la vila van haver d’exiliar-se i ser acollides en altres contrades. No hauríem, ara, de ser
nosaltres més solidaris i facilitar l’empadronament
i l’accés als serveis socials bàsics als expulsats per
motius econòmics i de conflictes armats?
La coalició IxMdR-MES creu que les respostes estan
en la recerca dels acords que permeten avançar en
la transformació de la realitat municipal.
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