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Joan Ramon Casals
Alcalde de Molins de Rei

Més participació és més democràcia
Durant aquest primer semestre de l’any 2016 els molinencs i molinenques estan tenint la possibilitat d’incidir de forma
molt directa en el futur de la vila. Per un costat hem demanat a la gent que ens faci arribar aquells projectes importants,
de transformació, que ens permetin enriquir el Pla d’Actuació Municipal que s’ha d’aprovar els propers mesos. Per altra
banda també hem convidat a la població a inscriure’s en el procés participatiu per decidir el destí de 250.000 euros en
inversions als barris. Un procés que encara està obert i que des d’aquí animo a tothom que encara no ho hagi fet a participar-hi.
Ambdues accions s’emmarquen en el compromís personal i del govern municipal d’impulsar polítiques actives i fermes
de participació ciutadana durant aquest mandat. En només mig any de mandat hem arrencat dos processos potents i
de llarg recorregut per escoltar l’opinió de la ciutadania, per fer una vila el màxim de propera possible a com la vol la
majoria de la gent.
Són processos innovadors i segur que trobarem dificultats, apareixeran nous reptes i cometrem algun error. Però la voluntat del govern que encapçalo d’escoltar la gent. I ho seguirem fent amb processos com el de la reforma de la carretera.
Estic convençut que la gent de Molins de Rei s’implicarà positivament en aquesta nova manera de fer la política local.
Una manera més propera, més justa i més democràtica.
I no vull acabar sense recomanar-vos que llegiu amb atenció els continguts que incloem en aquest nou número del Balcó
de la Vila. Especialment, les que fan referència a les obres de la Nova Biblioteca al edifici del Molí, per generar un equipament necessari, que ens ajudarà a seguir sent municipi de referència. I també la pàgina que dediquem al centenari de
la inclusió dels barris de muntanya i de la Riera Bonet al terme municipal de Molins de Rei. És un episodi, segurament
poc conegut, però que va significar la configuració del nostre actual terme municipal. Aquest fets els recordarem durant
aquest 2016 a través de diferents actes.
Us convido doncs a què conegueu la història i a què, junts, participem fent propostes per fer avançar Molins de Rei.

Joan Ramon Casals, alcalde
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INFORMACIÓ DEL PLE MUNICIPAL

Mesures en favor de l’habitatge

ACTUALITAT /

Rehabilitació
del Molí

Les obres de rehabilitació de l’edifici del Molí ja estan a ple
ritme. Durant els propers deu mesos es reforçarà l’estructura
d’aquest edifici industrial històric que estava en perill d’enrunament i posteriorment se’l prepararà per acollir la futura
Biblioteca Pau Vila i altres equipaments. La nova Biblioteca
ocuparà dues plantes i multiplicarà per cinc el seu espai actual.
El projecte està codirigit i cofinançat per l’Ajuntament i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, i està previst que estigui enllestit
totalment d’aquí dos anys.

FINALITZACIÓ PREVISTA: ESTIU 2018

Riera

de Vallvidrera
La riera de Vallvidrera ha deixat de ser
un marge inaccessible i abandonat al
seu pas per Molins de Rei. Des de fa unes
setmanes, i gràcies a una actuació de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
en coordinació amb l’Ajuntament, ha
recuperat el seu valor ambiental i ha
començat a oferir un ús social per a
la ciutadania. Aquest projecte, que ha
suposat una inversió propera als 60.000
euros, ha permès millorar el paisatge i la
circulació entre el riu Llobregat i el Parc
de Collserola, en aquest àmbit que ocupa
uns 5.000 m2 del barri de la Granja.

EXEMPLARS PLANTATS: + DE 1.000

Nova
OAC

A començament del mes de maig, les persones de Molins de
Rei disposaran d’una nova Oficina d’Atenció Ciutadana més
gran, accessible i funcional. Es tracta d’un espai de 150 m2
en planta baixa, situat just davant de la nova plaça del Pati
del Palau, que permetrà ampliar la superfície destinada als
usuaris i habilitar-hi un petit despatx, una sala de reunions i
uns lavabos. Serà totalment accessible i aprofitarà al màxim
la llum natural exterior. Els treballs de construcció d’aquestes
noves dependències ja estan en marxa i tenen un pressupost
proper als 165.000 euros.

ATENCIÓ PRESENCIAL: 17.500 PERSONES/ANY

/ ACTUALITAT

El Bicibox

arriba a Molins de Rei
Les persones que s’acosten a l’estació de tren amb bicicleta ja
poden guardar-la de forma segura i gratuïta al punt Bicibox
que s’hi ha instal·lat just al davant. En total hi ha 14 places disponibles que permeten guardar les bicicletes durant un màxim
de 72 hores. L’alta al servei es fa, de forma gratuïta, a través
del web www.bicibox.cat.
Durant les primeres setmanes de funcionament del servei ja
s’han donat d’alta 37 persones de la vila. Bicibox és un projecte impulsat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i està
instal·lat en un total de 15 municipis, donant servei a prop
de 6.000 persones.

Estació
Rodalies
RENFE
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QUÈ ET SEMBLA LA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESTACIÓ DE BICIBOX?

enquesta / digues la teva

GABRIEL GARCIA
Jubilat

NOEMÍ QUINTERO
Aparadorista

Em sembla molt bé, però crec que
encara seria millor poder comptar
amb un sistema tipus bicing, en el qual
no calgui disposar d’una bicicleta
pròpia. Això encara fomentaria més
l’ús de la bicicleta per la vila.

Vaig veure aquest sistema a Cornellà
quan agafava el tren i em va semblar
una bona idea. M’agrada i celebro que
ara s’hagi posat a Molins de Rei. Estic
segura que en un futur, quan acabi la
baixa de maternitat, l’utilitzaré.

MARTÍ ZAPATA
Músic

AGNÈS GARRIGA
Estudiant

No l’utilitzo perquè no acostumo
a anar gaire en bicicleta. Els meus
desplaçaments habituals són curts
i vaig sempre a peu o en transport
públic, però em sembla una bona
proposta per part de l’Ajuntament.

No l’he utilitzat i fa poc que visc a
Molins de Rei. No sé ben bé com s’ha
decidit la ubicació perquè aquesta plaça
em sembla una mica desorganitzada
en general, però penso que el Bicibox
pot ser una eina útil per a la vila.

ÀLEX FORNELLS
Estudiant

LAURA BELTRAN
Estudiant

Potser la gent no és molt conscient que
és un sistema gratuït. L’utilitzaria si hi
hagués més punts com aquest a la vila.
Crec que caldria copiar el model dels
països nòrdics i apostar per la bicicleta
com a sistema alternatiu de transport.

El primer dia que el vaig veure em va
semblar de molt bon ús i una bona
elecció. Crec que l’utilitzaré perquè
visc a l’Àngel. També penso que
estaria molt bé habilitar carrils bici en
els principals eixos de la ciutat.

ACTUALITAT /

Adéu

a un gran
historiador
local

1916-2016
cent anys amb barris de muntanya

El passat 10 de gener ens va deixar,
als 97 anys d’edat, Josep Maria Jordà
i Capdevila, qui va ser nomenat Fill
Adoptiu de Molins de Rei. Jordà ha
estat un dels principals historiadors
locals i recopilà molta informació
referent a Santa Creu d’Olorda,
Molins de Rei, Sant Bartomeu de la
Quadra i el seu entorn. També va extreure molta informació dels arxius
particulars de les masies i posseïa
una bona biblioteca referent a la
Catalunya medieval i el món rural.
Josep M. Jordà és una font d’informació per a molts estudiosos, als
quals rebia personalment i assessorava. Per tota aquesta trajectòria
personal i professional, i per tota
la feina realitzada, no solament en
l’àmbit de la recerca, sinó també pel
que fa a la difusió, l’Ajuntament el
va nomenar Fill Adoptiu de la Vila
l’any 2011.

Foto: Sant Bartomeu de la Quadra, 1926 / Arxiu Municipal

Fins fa un segle, el terme municipal de Molins de Rei
era radicalment diferent de com el coneixem ara. Era
un 75% més petit, perquè no comptava amb el que avui
coneixem com els barris de muntanya ni amb l’espai
que ocupa el barri de Riera Bonet. És a dir, es limitava
al nucli urbà, en el qual vivien prop de 3.500 persones.

Però el 1916, amb la dissolució i la incorporació d’una part del terme municipal
de Santa Creu d’Olorda, també van
passar a formar part del municipi els
nuclis de Sant Bartomeu de la Quadra (a
la foto), la Rierada i Vallpineda, així com
tot un conjunt de masies situades de
forma disseminada a la zona de muntanya. Fa 100 anys, doncs, Molins de Rei va
quedar configurat definitivament com
és ara. Per celebrar el centenari de la
reincorporació dels barris de muntanya,
l’Ajuntament organitzarà, durant aquest
2016, diferents activitats relacionades
amb la història, el patrimoni i la identitat local de Molins de Rei. L’objectiu és

posar en valor aquesta part tan important de la vila, que sovint passa massa
desapercebuda per a la gent que fa vida
en el nucli urbà.
El primer acte va tenir lloc el passat 22
de desembre a la Federació Obrera. Va
ser una interessant conferència a càrrec
de Josep Fernández Trabal, doctor en Història Medieval de la Universitat Autònoma de Barcelona i cap de l’Àrea de Fons
Històrics de l’Arxiu Nacional de Catalunya. Trabal va repassar amb tot detall les
relacions històriques entre Molins de Rei
i Santa Creu d’Olorda.

/ ACTUALITAT

La Xirgu

torna a casa

Margarida Xirgu va tornar, 90 anys després, a Molins de Rei. Ho va fer en forma de
pel·lícula per a televisió i va ser preestrenada al Foment Cultural i Artístic. A l’acte hi
van assistir la directora, Sílvia Quer, i els principals actors i actrius d’aquesta producció, com Laia Marull (fotografia). La pel·lícula és una drama històric que apropa
l’espectador al personatge real de l’actriu Margarida Xirgu i a la seva relació amb
Federico García Lorca i Ramón María del Valle-Inclán.
La història transcorre el 1927, quan aquesta dona nascuda a Molins de Rei, tenaç,
valenta i amb una gran passió pel teatre, va fer front a les autoritats de la dictadura
per poder representar l’obra Mariana Pineda, tot i ser amenaçada amb la presó o el
desterrament.
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Tres Tombs
més vistosos

Carnaval
massiu

Educar
amb humor

Possiblement aquesta hagi estat una de
les edicions més vistoses de la festa dels
Tres Tombs viscudes els darrers anys. El
motiu principal és la gran quantitat d’espectaculars carruatges vinguts de molts
municipis que, desafiant les previsions
meteorològiques que pronosticaven
pluja i fred, han omplert de color i de
tradició els carrers del centre de la vila
per celebrar la festivitat de sant Antoni

El Carnestoltes 2016 va registrar una
gran participació en totes les activitats
programades, tot i que es va celebrar
una setmana més tard del que és habitual per la seva coincidència amb la Fira
de la Candelera. Es va aconseguir mantenir les 22 comparses de l’edició anterior
i el nombre de participants, que van ser
1.680, i tots plegats van protagonitzar
una rua molt festiva i vistosa. El Camell
no va faltar a la cita.

Prop de 400 pares i mares van omplir
La Peni per assistir a l’acte “Educar amb
Humor”, organitzat per l’AMPA i l’escola
Castell Ciuró en el marc dels actes del
seu 40è aniversari. Durant una hora i
mitja, el periodista Carles Capdevila va
explicar la seva experiència en educació
com a pare de 4 fills, de diferents edats i
va extreure’n les divertides conclusions
que poden ser d’utilitat per la resta de
pares i mares.

ACTUALITAT /

SABIES QUE...
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La Candelera,
un bon negoci

D

urant els tres dies de la Fira l’organització ha enquestat a pràcticament la meitat dels expositors i
a molts visitants per saber quina opinió els mereix
l’organització, quins resultats han obtingut i quins
marges de millora han detectat. Enguany l’índex d’expositors
satisfets per les seves vendes i contactes comercials ha augmentat un 4’38% respecte a l’any passat, i el 84’52% han manifestat
la intenció de participar en properes edicions de la Fira. En
general, el 80’2% dels expositors asseguren que la 165ª Fira de
la Candelera ha estat bé o molt bé. Pel què fa als aspectes que
es podrien millorar majoritàriament s’assenyala la falta d’aparcament suficient per absorbir la demanda
En relació als visitants, enguany s’han fet 598 enquestes, de les
quals un 28,93% a persones residents a la Vila. En general hi
ha una bona percepció de la Fira, posant especial bona nota al
recinte, l’organització i els serveis firals. En canvi, es detecta un
canvi de comportament dels visitants, atès que disminueixen
les visites de dos dies i augmenten les d’una jornada, però
passant més hores a dins del recinte firal. També ha augmentat
significativament el nombre d’expositors visitats per assistent,
i el 57’53% assegura que ha passat per més d’un centenar
d’estands.
En general, i tot i la coincidència amb les festes de Carnaval
i la inseguretat meteorològica que van fer disminuir una mica
l’afluència de persones, la valoració global de la 165ª Fira de
la Candelera per part dels visitants és molt satisfactòria: un
96’32% dels assistents la valora bé o molt bé.

/ MOLINENCS

“SEMPRE M’HA AGRADAT
MIRAR EL CEL I DESCOBRIR
TOT EL QUE AMAGA”
Des de petita que volies ser dona del temps. Es pot dir que tens
una feina vocacional i que t’apassiona…
Sí, sempre m’ha agradat mirar el cel i descobrir tot el que
amaga. Des de petita ja seguia de prop els espais del temps
de diverses televisions i m’agradava quedar-me encantada
mirant les tempestes des de la finestra de casa. Finalment
m’he pogut dedicar a això i la meva passió és la meva feina.
De bon matí ja et podem escoltar a RAC1 i al migdia, a 8TV.
Un matí intens, que comença ben d’hora...
Cada dia sona el despertador cap a les 4 del matí! Penseu
que és important informar la gent del temps que farà abans
no surtin de casa. D’aquesta manera aniran prou abrigats,
portaran el paraigua quan toqui i no passaran calor per
haver agafat massa roba. Durant tot el matí faig una feina
més informativa a RAC1 i RAC105, mentre que al migdia,
a l’Arucitys, combinem la informació amb l’entreteniment,
i donem un cop d’ull a tot el que passa al voltant del món.

Mònica
USART

Neix a Molins de Rei el 1984.
És llicenciada en Física i té
un Màster en Meteorologia.
Actualment és la dona del
temps de RAC1, RAC105
i 8TV. Compagina la seva feina
amb conferències i tallers i ha
publicat el conte Mirant el cel,
on explica als més petits els
fenòmens meteorològics. Ha
estat la pregonera de l’última
Fira de la Candelera.

Com portes la popularitat que implica sortir a la TV i ser la dona
del temps del programa de ràdio que té més audiència a Catalunya?
És molt agradable. Que la gent et conegui pel carrer i
et pregunti, amb un somriure, el temps que farà com si
formessis part del seu dia a dia et fa sentir bé. Sembla que
els meteoròlegs acostumem a caure bé. I a més a més, tinc
la gran sort de treballar en mitjans de comunicació que
són molt propers i ens acosten fàcilment als oients i als
espectadors.
Aquesta part més mediàtica la combines amb un vessant
pedagògic. Què estàs fent ara en aquest àmbit?
Doncs, ara estic fent un altre conte, com a continuació de
Mirant el cel, que sortirà a la primavera. També estic fent
alguns fòrums a les escoles, on explico la meva feina i
algunes nocions bàsiques de meteorologia i ho combino amb
xerrades per a adults. N’hi ha que estan totalment enfocades
a la meteorologia i d’altres en què la combino amb àmbits
diferents, com és el cas del vi.
Per què creus que tot el que envolta la meteorologia és tan popular
i té tants seguidors?
Jo crec que els mitjans de comunicació han fet una gran feina
en aquest aspecte. Els espais del temps sempre intenten,
a banda de donar una informació de servei, ser didàctics,
entretinguts i fer-hi participar el públic. Aquests punts
enganxen i fan que sigui popular. A casa nostra també tenim
la gran sort que la meteorologia és molt rica i podem gaudir
de molts tipus de fenòmens diferents.
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OPINIÓ /

Tribuna Política

Participació i lideratge

Un semestre il·lusionat
i amb participació

Hem de fer net

La gent de Molins de Rei
volia ser escoltada. Aquesta
és la principal conclusió que
extraiem de les experiències
participatives que hem
impulsat durant aquest inici
de mandat i que han estat
extraordinàriament ben
acollides per la població.
La gent ha fet moltíssimes
aportacions tant al projecte
de vila que tenim per al
futur, i que recull el Pla
d’Actuació Municipal, com als
pressupostos participatius per
als barris.
I això és una excel·lent notícia.

A Molins de Rei, l’any sempre
comença fort, ja que gener i
febrer són dos mesos de molta
activitat: Fira de la Candelera,
Tres Tombs i Carnestoltes omplen els nostres carrers.

A principis de febrer, les treballadores del servei de neteja
d’equipaments van plantejar
fer una vaga per l’acomiadament de dues companyes i
la reducció d’hores i sou que
impulsava l’empresa. Tot això,
en part, provocat pel contracte
entre l’empresa i l’Ajuntament,
en situació de pròrroga forçosa
des de fa més de 2 anys.

Això vol dir que la gent coneix
perfectament el projecte de
vila que estem impulsant des
del Govern, que vol millorar-lo
de forma activa i responsable,
i que no es limita a tenir el
rol passiu i testimonial que
havia tingut fins ara. La gent
participa i ens agraeix que els
haguem convidat a fer-ho, i ens
esperona a consolidar aquesta
línia que permet fer un Molins
de Rei com el volen les persones que hi viuen, que en el
fons és del que es tracta.
I, a més, saben que les seves
aportacions seran recollides
i que, a poc que puguem, es
convertiran en una realitat
palpable. Perquè el Govern que
liderem des de fa gairebé cinc
anys és un govern, per sobre
de tot, creïble. Fa allò a què es
compromet
i de forma eficient, optimitzant els recursos i en terminis
raonables.
Aquesta combinació inèdita
fins ara de participació activa
i lideratge ferm és la fórmula
que ens està permetent avançar de forma constant en la
transformació de Molins de Rei
que ja ningú pot discutir.

Ramon Sànchez

El Govern municipal també
ha començat fort: estem fent
realitat nous compromisos.
Així, durant aquests dos mesos
hem visitat els diferents barris
del poble per explicar els
pressupostos municipals del
2016, per escoltar les vostres
demandes i suggeriments, i
alhora per incentivar la vostra
participació en la primera
experiència dels pressupostos
participatius.
Enguany podem decidir sobre
250.000 euros d’inversions
que dedicarem als diferents
barris de Molins de Rei.
Alhora, tots els molinencs
podem consultar el nou PAM
(Pla d’actuació municipal), que
detalla amb més precisió el
que farem a la vila en aquest
mandat municipal, al qual heu
pogut fer les vostres aportacions.
És, amb aquest mateix tarannà
i voluntat, que estem preparant el procés de participació
sobre el projecte de reforma de
la nostra carretera. Sens dubte,
pel que fa a espai públic, és
un dels principals objectius
d’aquest mandat municipal.
Un mandat que veurà, per fi,
la nova Biblioteca Municipal
a l’edifici del Molí, reforma
que ja podeu veure com s’està
duent a terme i es fa realitat.
Així doncs, ens endinsem en
un període de quatre anys que
representarà un salt importantíssim per a la nostra vila. Un
salt del qual podeu sentir-vos
partícips i que farà un Molins
millor, perquè Molins s’ho
mereix i Molins és primer.

Xavi Paz

Precarietat (i). El 2010, l’Ajuntament adjudica el contracte
de neteja d’equipaments a
l’única empresa que presenta
una oferta per sota del preu de
licitació i que genera dubtes
sobre si podrà assumir les
millores ofertes.
Precarietat (ii). En aquestes
condicions, l’empresa precaritza les treballadores, incompleix les millores de l’oferta i
la neteja dels equipaments se’n
ressent.
Precarietat (iii). No és el primer cop. En el darrer contracte, les treballadores van fer
vagues per situacions similars.
Som on som, també, perquè el
govern es conforma a ser titular del servei, que no és garantia de res. Quan se’n privatitza
la gestió, el servei només depèn dels interessos econòmics
de l’empresa privada.
Què proposem?
Acabem amb la precarietat.
Municipalitzem el servei. Proposem condicions de treball
dignes per a les treballadores
de la neteja, un sector que és
invisible (treballen al vespre-nit, quan la majoria som a
casa) i en precari (perquè només
ens netegen la merda). Recuperem les regnes dels serveis per
no perdre-les mai més.

Josep Raventós

/ OPINIÓ

Es busquen garants
del nostre patrimoni

Un país millor
a curt termini

L’altra Fira

Salutacions,
Molins de Rei

El Ple del mes de febrer va
aprovar la creació de la Comissió de Patrimoni Històric
i Arquitectònic de Molins de
Rei, un òrgan de participació que ha de servir per tirar
endavant un Pla Especial que
vetlli per la protecció d’un dels
nostres béns més preuats: la
nostra identitat col·lectiva. És
responsabilitat de tots tenir
cura de la seva conservació i
difusió, però darrerament ha
quedat clar que no tots tenim
la mateixa sensibilitat envers
aquesta qüestió. L’any 2011,
l’equip de govern de torn va
encarregar un estudi, una
espècie de precatàleg, que va
ser lliurat el 2013 a la sociovergència i del qual fins ara
ningú no n’ha tingut coneixement. Per què ha estat dos anys
inactivat, acumulant pols en
un despatx? En els darrers dos
anys hem vist amb impotència
com s’enderrocaven l’edifici de
la foneria i la fusteria del Molí
(d’idèntiques característiques
constructives que el conjunt de
la fàbrica) i el pont de can Capellans (un dels més singulars
de tot el recorregut del canal
de la Infanta): en el primer
dels casos, fruit d’una decisió merament política; en el
segon, a causa de la manca de
diàleg dins del mateix equip de
govern. Es podria haver evitat
si una comissió com aquesta
s’hagués creat abans i hagués
valorat si mereixia la pena protegir abans que destruir? El Pla
Especial, atesa la seva complexitat, trigarà uns quants anys
a aprovar-se (de fet, probablement no es faci en aquest mandat). Qui vetllarà, mentrestant,
pel nostre patrimoni?

El grup municipal CIUTADANS
Molins de Rei va presentar diverses mocions, la primera de
les quals sobre Protocol educatiu
contra transfòbia i assetjament
escolar per identitat de gènere i no
va ser aprovada per cap grup
polític.

La Fira de la Candelera és
probablement l’esdeveniment
més important de la nostra vila.
Aquest any ens hem pogut retrobar amb aquelles coses que tant
ens agraden als molinencs i a les
molinenques. Els carrers plens
de veïns i de visitants (malgrat la
baixada de públic), les diferents
fires tan vistoses, les interminables visites de les autoritats o els
seguicis que els van al darrere fan
pensar que hem revalidat l’èxit
d’anys anteriors.
Per desgràcia també ens hem retrobat amb aquelles coses negatives que cada any es van repetint i
que encara no hem estat capaços
de corregir ni d’eradicar, i que
esperem poder canviar per a les
properes edicions: el maltractament animal que suposa tenir els
ponis durant tres dies carregant
nens i nenes al sol o el caos de
trànsit i aparcament que patim
als barris que envolten el Centre
Vila. Respecte al primer aspecte,
ja va sent hora que Molins de Rei
es declari vila lliure de maltractament animal. No sembla tan
difícil, si considerem que a Sabadell, per exemple, tant PSC com
CDC hi van votar a favor fa uns
pocs mesos. Pel que fa a les places
d’aparcament per als visitants,
tot i els esforços de l’Ajuntament,
de nou hem pogut veure que
no han estat suficients. Especialment preocupant és la manca de
reserva de places preferents per
a gent amb mobilitat reduïda.
El colofó ha estat, sens dubte, la
col·locació de les atraccions al
Parc Mariona, al costat de l’Escola
Madorell, que dificultà que pares
i nens accedissin a l’escola i es
taponés la sortida d’incendis més
propera a la cuina. Un despropòsit en tota regla que esperem que
no es torni a produir.
No podem acabar, però, sense fer
menció a la presència de mossos
amb metralletes, presència, per
cert, totalment desconeguda pel
nostre alcalde i pel regidor de
Seguretat de la vila, i que tant va
incomodar la gent que passejava
tranquil·lament pels nostres carrers. Un altre despropòsit, tot
i que aquest
s’escapa
de les
nostres
competències.

El grup municipal d’IxMdR-MES
ha iniciat una etapa de renovació
que, pel que fa a la regidoria, es
concreta en la meva incorporació
al Consistori. Per als que no em
coneixen, sóc diplomada en infermeria, tinc un màster en gestió
de centres i serveis de salut, i
treballo en un CAP de la comarca.

Silvia Guillén

La segona moció era per
reclamar a la Generalitat de
Catalunya el reconeixement
i pagament del deute que té
amb l’Ajuntament de Molins
de Rei (1.220.105,18 euros).
El nostre grup va ser l’únic
que va votar a favor d’aquesta
moció i la resta de grups no li
van donar suport. A més de no
pagar el que deu, la Generalitat de Catalunya no està
reconeixent comptablement
les obligacions de pagaments
envers els ajuntaments, de manera que infringeix un doble
càstig: no paga els deutes i no
reconeix el deute real que té
amb nosaltres.
Les conseqüències d’aquest
silenci provoquen manca de
liquiditat. La Generalitat de Catalunya no ens paga. En canvi,
els ajuntaments han d’abonar
les factures dels seus proveïdors en un termini de 30 dies.
Un principi essencial en les
relacions entre les administracions com a ens territorial és el
principi de lleialtat institucional i els ajuntaments. Tal
com estableix l’article 86 de
l’Estatut, som un “ens local
bàsic d’organització territorial
i un mitjà essencial de participació de la comunitat”.

Francisco Garcia

Ana Aroca

Sóc una persona d’esquerres i
estic molt orgullosa de representar la coalició d’IxMdR-MES; em
sento identificada en una manera
de fer política basada en l’honestedat, la llibertat, l’ecologia i la
justícia social.
S’ha rescatat els bancs i no les
persones. Per a la majoria treballadora, augmenten les hores de
feina, baixen els sous i empitjoren les condicions laborals. Jo
mateixa, com a professional de
la salut, malgrat els esforços i
la dedicació personal, he pogut
veure com les retallades també
afectaven els malalts. Moltes
persones amb dependència han
quedat desemparades.
Des de l’Ajuntament faré tot el
que sigui possible perquè els
vilatans tinguin garantides les
necessitats socials bàsiques i
una educació i salut públiques
de qualitat. Per una vila polida i
respectuosa amb l’entorn natural
en la qual es pugui caminar
tranquil·lament, sense barreres
arquitectòniques. Defensaré la
mobilitat sostenible i la millora
del transport públic. Cal un
urbanisme consensuat i que promogui cohesió social, el comerç
de proximitat i la indústria. Cal
activar projectes com el del Pla
i la carretera.
Vull sumar i confluir amb les
esquerres de Molins de Rei per
fer possible un Ajuntament on
governi una majoria progressista,
que dinamitzi la vida local
i l’activitat econòmica, cultural i
social. Afirmo la meva voluntat
d’avançar en el dret a decidir per
aconseguir una Catalunya més
justa, fraternal i lliure.
Entenc la política municipal com
un servei. Escoltaré i humilment
intentaré fer.
Podeu
comptar
amb mi!

Júlia Fernández Abós
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I també al teu dispositiu mòbil

descarrega-te-la!

segueix-nos a:

Entrada
gratuïta

Divendres 29 d’abril a les 20.30 h
Joventut Catòlica - La Peni
Informació i votacions a:

www.premisradiomolinsderei.cat

