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Més gran, més propera,
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pàg. 4 /

pàg. 5 /

pàg.6 i 7 /

pàg.12 /

Tres anys liderant
la reducció de l’atur

Recta final a les
obres del nou IES

Mapa de les
inversions als barris

Nil Marsal, capità de
l’equip de waterpolo

ACTUALITAT /

Nova
OAC

Més cèntrica, més accessible, més
gran i amb millors serveis. Així és
la nova Oficina d’Atenció Ciutadana
(OAC), situada al carrer Rubió i Ors,
2-4, al davant de la plaça del Pati del
Palau. D’aquesta manera s’elimina
el punt d’atenció situat als baixos de
l’Ajuntament, que presentaven inconvenients d’espai i d’accessibilitat. En
total s’han invertit 165.000 euros en
la transformació d’aquest espai de
titularitat municipal que ara compta
amb sis punts d’atenció a l’usuari, un
despatx, una sala de reunions i uns
lavabos.
L’any 2015, l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Molins de Rei va atendre
17.123 persones presencialment, cosa
que suposa unes 1.400 atencions al
mes.

QUÈ ET SEMBLEN LES NOVES INSTAL·LACIONS DE L’OAC?

enquesta / digues la teva

MANUELA BARRERA
Empleada de neteja

JOSEP DAGÀ
Fuster

M’han semblat molt bé. Ja era hora que
posessin l’OAC en un lloc que no fos a
l’entrada de l’Ajuntament, on sovint
t’havies d’esperar al replà o al passadís
d’entrada. Aquí queda molt millor.
I, tot sigui dit, m’han atès molt bé.

Les instal·lacions són molt maques i
estan en un lloc immillorable. Només
trobo a faltar un aparcament de motos
prop de l’entrada, perquè només hi
ha un parell de places més amunt i
acostumen a estar ocupades.

ISABEL MILÁN
Jubilada

MARTA ROIG
Auxiliar administrativa

M’ha agradat molt, ja ho he dit a les
persones que m’han atès. Això sí,
primer he anat a l’Ajuntament i allà
m’han explicat com arribar fins aquí.
Però que estigui tan a prop d’on era
abans també és un avantatge.

Estan molt bé. Personalment no
m’acaba d’agradar el gestor de cues,
perquè sembla que estiguis a la plaça
comprant, però suposo que és necessari
en l’aspecte organitzatiu. La ubicació
la trobo molt ben pensada.

SOFÍA LÓPEZ
Mestra d’educació infantil

OSCAR BORRÀS
Gestor d’empreses

Es veu molt més ben organitzat que
a l’Ajuntament. Quan he entrat només
hi havia dues persones atenent, però
suposo que està previst perquè es
pugui prestar el servei d’acord amb
la demanda.

Sóc un usuari força habitual perquè
he de fer nombrosos tràmits per als
meus clients o per a mi mateix i trobo
que és un pas endavant important.
L’atenció a l’usuari està molt bé i
l’espai és còmode i ben ubicat.
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648 100 127

alcaldia@molinsderei.cat

Joan Ramon Casals
Alcalde de Molins de Rei

Més inversions i menys atur
Possiblement, la nova Oficina d’Atenció Ciutadana, situada just al davant de la plaça del Pati del Palau, sigui una de les actuacions més vistoses i funcionals que hem impulsat des del Govern en els darrers mesos. És una instal·lació moderna, ben ubicada,
accessible i que permetrà un servei encara millor a les 17.000 persones que cada any s’hi acosten a fer algun tràmit. Es mereix,
justificadament, la portada d’aquest Balcó de la Vila que esteu llegint. Però no vull deixar de passar per alt una altra notícia molt
rellevant i és que Molins de Rei continua sent el municipi de més de 20.000 habitants que més ha reduït l’atur en els darrers
tres anys.
A la pàgina 4 podreu llegir que en els anys 2013, 2014 i 2015 hem retallat la taxa d’atur en més de 30 punts, i això vol dir que
hi ha 593 persones menys que busquen feina. Obtenir els millors resultats de tot Catalunya en el tema que avui més preocupa
la gent, és un motiu per estar-ne molt orgullosos. Perquè és evident que aquests indicadors no són casuals. Al darrere hi ha un
gran esforç per analitzar adequadament el problema i plantejar ajuts pioners i solucions innovadores per fomentar l’ocupació.
Tampoc és casual, per exemple, que el nostre servei de creació d’empreses tingui la ràtio d’èxit més gran dels 47 centres analitzats per la Diputació.
Estem molt contents pel resultat i no ens n’amaguem, però no ens donem per satisfets perquè som plenament conscients que
encara queda molt per fer. El mes passat, a les llistes de l’atur hi havia encara 1.247 molinencs i molinenques. La bona notícia és
que aquestes persones saben que l’Ajuntament està al seu costat fent polítiques actives que ofereixen resultats indiscutibles, els
millors resultats de tot el país.
Creiem fermament que cal donar oportunitats perquè la gent pugui progressar per si mateixa i, al mateix temps, generar riquesa. Perquè només generant riquesa hi haurà recursos per redistribuir-los i tenir un bon estat del benestar.
No vull acabar tampoc sense convidar-vos que conegueu quines inversions es faran durant els propers mesos en els vostres barris. Unes inversions que, per primera vegada, han estat proposades i escollides pels mateixos veïns en el marc d’un procés participatiu que ha implicat pràcticament un miler de persones, a les quals vull agrair la seva implicació en la millora de la vila.
I, no cal dir-ho, aprofito per desitjar-vos un bon estiu i que gaudiu d’unes vacances que de ben segur són molt merescudes. A
més, a la tornada ens espera una altra bona notícia, i és que ja podrem gaudir del nou Institut Lluís de Requesens, que entrarà
en funcionament aquest inici de curs.

Joan Ramon Casals, alcalde
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LA DADA

Líders en reducció d’atur
Municipis líders en
reducció d’atur a tot Catalunya*
-30,5%
-29,10%
-26,87%
-26,21%
-25,05%
*Període 2013-2015. Municipis a partir de 20.000 habitants

Èxit del Servei
de Creació
d’Empreses
Utilitzar el Servei de Creació d’Empreses de l’Ajuntament de Molins de Rei
és garantia d’èxit. Això és el que es
desprèn de l’estudi fet per la Diputació de Barcelona entre 47 centres
locals de serveis a les empreses de
tota la província. La conclusió principal de l’estudi és que el 74,2% de les
empreses assistides per l’Ajuntament
de Molins de Rei continuen actives
al cap de tres anys, la xifra més alta
amb diferència de tots els centres
locals. De fet, la taxa de supervivència
empresarial del Baix Llobregat és del
60,9%, mentre que en el conjunt de la
província de Barcelona és del 57,6%.
Pel que fa a les empreses tancades
durant aquests tres anys analitzats, el
37,5% va clausurar la seva activitat per
motius econòmics. El 87,5% d’aquestes
persones diu que no pensa crear una
altra empresa en el futur, mentre que
un 12,5% sí que té intenció de fer-ho.
Aquest és el segon any que la Diputació de Barcelona analitza la taxa
de supervivència empresarial i, per
segona vegada, el rànquing és liderat
pel servei d’assessorament de l’Ajuntament de Molins de Rei, amb una xifra
d’èxit molt similar.

Molins de Rei
encapçalant la continua
llista dels
municipis de m
20.000 habita és de
més han redu nts que
ït l’a
els darrers an tur en
ys.

Entre els anys 2013, 2014 i 2015, a Molins de Rei, les persones
inscrites a l’atur s’han reduït un 30,52% (593 persones). De fet,
si es baixa el llistó als municipis de més de 10.000 habitants,
Molins de Rei només es veu superat per Sant Joan de Vilatorrada (que té 10.733 habitants) en aquest període. Pel que fa a tot
el Baix Llobregat, i sense establir cap límit de població, també
s’ocupa el segon lloc, només superat per Cervelló (8.811 habitants).
Si s’analitzen les dades només de l’any 2015, els resultats també
són molt positius. Un any més, Molins de Rei continua al podi
amb una reducció del 13,85%, només superat per la de Castellar del Vallès (amb un 14,36%) i d’Olot (14,58%).

Les polítiques de promoció
econòmica desperten interès
internacional

Alcaldes, regidors i tècnics municipals
de les ciutats i comunes marroquines
de M’diq, Tétouan, Chefchaouen, Oued
Laou, Laracha, Assilah i Ksar El Kebir
van ser el passat mes d’abril a Molins
de Rei. La visita estava organitzada en el
marc de la xarxa LOCAL MED, de la qual
forma part l’Ajuntament i que vol servir
per compartir experiències de gestió
positives. En aquest cas, els membres de
la delegació volien conèixer en primera
persona les mesures impulsades per
l’Ajuntament per estimular l’economia

local. Unes mesures que han portat el
municipi a liderar la reducció de l’atur
en els municipis de més de 20.000 habitants.
Entre les mesures explicades a la delegació marroquina destaquen el servei
d’assessorament a emprenedors, els ajuts
econòmics als aturats que opten per
crear el seu propi negoci; i els ajuts directes per a les empreses que contracten
persones de la vila en situació d’atur.

/ ACTUALITAT

Les obres del nou IES
Lluís de Requesens,
a la recta final
El nou edifici de l’IES Lluís de Requesens
encara l’última fase d’obres. Actualment,
l’empresa constructora està treballant
en els acabats i en espais com la sala de
gimnàstica i el pati, unes tasques que

acabaran, aproximadament, a mitjan
juliol. A partir de llavors, es procedirà a
la neteja, condicionament i trasllat del
material perquè el curs comenci amb
normalitat el 12 de setembre a les noves
instal·lacions.
Les obres per executar aquest nou institut hauran durat uns 14 mesos, al llarg
dels quals s’han aixecat unes instal·lacions de 4.707 m2 repartits en dues plantes que acolliran 4 línies d’ESO i 2 de

Batxillerat, amb prop de 700 alumnes.
La Generalitat ha invertit 4,3 milions
d’euros en les obres i 432.000 en la redacció dels projectes. Per la seva banda,
l’Ajuntament ha invertit 500.000 euros
a millorar l’entorn i els accessos, principalment en el carrer Felip Canalias. El
nou edifici destaca per tenir uns patis
molt espaiosos i per incorporar moltes
mesures tècniques de sostenibilitat i
estalvi energètic.
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La reforma
del Museu,

en marxa
A finals de maig van començar les
obres de reforma del Museu Municipal,
subvencionades per la Diputació de
Barcelona. L’objectiu de l’actuació és
modernitzar aquest espai, millorar-ne
l’accessibilitat i guanyar metres i condicions per a les exposicions i les activitats que s’hi organitzin.
De moment ja s’han acabat les demolicions i s’estan aixecant envans i
preparant les instal·lacions de subministraments. Està previst que les obres
acabin a mitjan agost i que després
s’afronti l’equipament de la instal·lació,
que també durarà unes setmanes. El
nou Museu entrarà en funcionament a
finals d’any i s’hi hauran invertit prop
de 200.000 euros.

PREU

UNA ZONA

En els trajectes
entre Molins de Rei
i Sant Feliu
Des de l’1 de juny, anar de Molins de Rei
a Sant Feliu o a la inversa costa només
una zona de transport públic, si es disposa d’una T-10, T-50 / T-30 o T-Família. Ho
va anunciar l’Autoritat Metropolitana
del Transport després d’escoltar les continuades reivindicacions de la ciutadania i els grups polítics de Molins de Rei,
que consideraven una injustícia flagrant
haver de pagar el mateix per anar al
centre de Barcelona que per fer els dos
quilòmetres que hi ha fins a la capital de
la comarca.
Els canvis en el preu dels bitlles tenen
efecte en tot el sistema integrat dels
transports públics que tenen parades a
Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat.

242 persones
aporten idees
per a la nova
carretera
Un total de 242 persones han
participat, d’una manera o una
altra, en el procés participatiu per
definir què ha de preveure el projecte
de reforma de la carretera que està
previst que es comenci a executar
l’any 2017. En els darrers dos mesos
s’han organitzat tot tipus de sessions
informatives, reunions i passejades
participatives.
També s’han recollit més d’un centenar d’aportacions a través del formulari on-line habilitat per l’Ajuntament.
La remodelació de l’antiga carretera
N-340 té per objectiu convertir aquest
eix viari en un espai més amable, modern i atractiu. En els propers mesos,
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i
l’Ajuntament proposaran tres projectes basats en les aportacions ciutadanes, els quals seran sotmesos
a votació popular.

INVERSIONS /

13

VALLPINEDA
Instal·lació de reductors
de velocitat: 3.935 €

6

LA RIERADA
Renovació de les barreres
de seguretat: 2.125 €

12

SANT BARTOMEU
Condicionament del carrer
Pepeta de ca la Bardissa: 3.980 €

Bonavista-El Mas /
Torrent de l’Hospital /
Font dels Casats
Jocs infantils i circuit per a la
gent gran: 25.000 €
Col·locació de més bancs: 480

RIERA NOVA - LA PAU

11

Nou aparcament a la
Federació Obrera: 19.890 €

CENTRE VILA
Millora de les escales
del c/ Mercat: 31.100 €

la granja
Ampliació del parc
infantil de la rambla
de la Granja: 24.700 €

5

Millores als jocs infantils
de la pl. Llibertat: 10.760 €
Bàsquet i ping-pong
a la pl. Llibertat: 3.425 €

3

€

1

/ INVERSIONS

Pressupostos Participatius

ALS BARRIS 2016

2

Per primera vegada, l’Ajuntament ha posat
a disposició dels ciutadans i ciutadanes de
Molins de Rei una partida de 250.000 euros
perquè proposin i seleccionin les inversions
que prefereixen per als seus respectius barris.
Després d’un procés en el qual han participat
gairebé un miler de persones, la gent ha decidit que es facin les inversions detallades en el
plànol.

can graner
Més jocs infantils: 2.150 €
Col·locació de més
bancs:1.150 €
Instal·lació d’una barana
a les escales: 690 €

10
7

RIERA BONET
Circuit d’exercici per
a la gent gran: 10.540 €

l’àngel / torrent
de l’hospital

Creació d’una zona
de joc per a gossos: 6.005 €

Millora de la plaça
de la Pau: 14.795 €

Instal·lació d’una taula
de ping-pong: 2.165 €
Instal·lació de bancs a
Can Capellans: 720 €

8

Col·locació de més
papereres: 170 €

les conserves
Millora de la plaça
Antoni Marca: 21.800 €

4

El Canal
Millores als jocs infantils
del c. Felip Canalias: 25.250 €
Instal·lació de miralls
a les cruïlles: 640 €

9

PONT DE LA CADENA
Millores als jocs infantils de la
plaça Joan Vallès: 24.500 €

1

Bonavista-El Mas /
Torrent de l’Hospital /
Font dels Casats

8

LES CONSERVES

2

can graner

9

PONT DE LA CADENA

3

centre vila

10

RIERA BONET

4

el canal

11

RIERA NOVA - LA PAU

5

la granja

12

SANT BARTOMEU

6

la rierada

13

VALLPINEDA

7

L’àngel /
torrent de l’hospital
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AJUNTAMENT /

Obtenim el segell infoparticipa!

Molins de Rei ha rebut el segell Infoparticipa a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local. Es tracta d’un distintiu creat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona,
que avalua els webs municipals. L’Ajuntament de Molins de Rei ha obtingut un 92,31%
d’indicadors favorables i s’ha situat entre els municipis capdavanters en aquest àmbit.
A més, es dóna la circumstància que l’indicador de transparència no ha parat de créixer
en els darrers anys. L’any 2013 estava situat en un 35%; el 2014, en un 63%; l’any passat,
en un 85% i ara ja s’ha arribat al 92,31%.

Aprovat el PAM
2015-19,
El Ple de l’Ajuntament ha aprovat el
Pla Actuació Municipal per a aquest
mandat. Es tracta d’un document
que recull 213 compromisos d’actuació per als propers anys que surten
del pacte de govern i de les aportacions dels tècnics municipals,
els grups de l’oposició i la ciutadania. Aquest extens document,
organitzat en quatre eixos, recull
i detalla les 213 actuacions noves i
destacades que ha planificat l’Ajuntament per a la vila per als propers
anys. El document està fet a partir
del Pacte de Govern i recull aportacions dels tècnics municipals, dels
regidors i responsables d’àrea, de la
resta de grups polítics i
de la ciutadania.

Informació del ple municipal

Bons números, homenatges a molinencs i promoció del civisme
A banda de l’aprovació del Pla d’Actuació
Municipal (PAM), en les darreres sessions
plenàries s’han impulsat mesures importants.
Durant la sessió del mes de març es va presentar la liquidació pressupostària de l’exercici
2015 amb números positius en tots els seus
àmbits. Destaca el romanent de tresoreria de
3,2 milions d’euros i la reducció del dèficit
del 7,7%, dos indicadors que permeten una
alta capacitat de finançament. També es va
presentar l’informe de queixes i suggeriments
elaborat pel Síndic de Greuges de Catalunya.
El mes d’abril es van aprovar dues iniciatives
per reconèixer i recordar les figures i les aportacions de Carles Vives i de Josep Maria Salas,
importants activistes que han mort darrerament. El Ple també va aprovar les noves bases
per optar als ajuts per als infants que volen
practicar esport en les entitats de la vila.
I durant el Ple del mes de maig es va donar
llum verd a la modificació de l’Ordenança de
Convivència que facilitarà a l’Ajuntament
promoure el civisme i, al mateix temps,
incrementar la pressió contra les actituds
incíviques que més preocupen els veïns. La
brutícia que generen els gossos i la preservació
i el manteniment de la via pública són alguns
dels objectius principals de la reforma.

Quant a les mocions aprovades, se n’ha aprovat una del Govern per treballar de forma
integrada i coordinada amb els municipis
veïns en defensa de la millora de la qualitat
de l’aire; una altra, presentada pels grups municipals d’ERC, CDC i PSC, contra l’acord entre
la Unió Europea i Turquia sobre els refugiats,
i una última, dels grups municipals de la CUP
i de Molins Camina, perquè els ajuntaments
instin la Generalitat de Catalunya a recuperar
la gestió de l’empresa d’abastament d’aigua
en alta Aigües Ter-Llobregat.
A l’abril es va aprovar una moció del grup
municipal d’ERC de suport a les petites i
mitjanes empreses i contra la morositat, i una
altra que es va presentar amb motiu del 23è
aniversari de l’assassinat de Guillem Agulló.
També es van aprovar les mocions presentades per la CUP, de denúncia a la investigació
de l’Ajuntament de Molins de Rei per part
de l’Audiència Nacional i de ratificació del
compromís amb el procés independentista, i
la de posar en valor el got reutilitzable i la
vaixella de la deixalleria als actes públics de
la vila. També va tirar endavant la moció del
grup municipal de Convergència de rebuig i
denúncia de la sentència del Tribunal Constitucional contra el Decret de pobresa energètica
de Catalunya.

Finalment, el mes de maig es va aprovar la
moció del grup municipal d’ERC en suport a
la iniciativa ciutadana per un salari digne
“Anem a Mil”; la moció del regidor no adscrit,
per sol·licitar l’adhesió a la proposta d’UNICEF
d’un Pacte d’Estat per la Infància, i la moció
del grup municipal d’IxMdR-MES, per incorporar al procés de participació ciutadana sobre
la remodelació de les avingudes de Barcelona i
de València les necessitats en matèria de mobilitat i de transport col·lectiu de viatges
en tramvia.

Nou Regidor

Des d’aquest 30 de juny,
Marcel Marín Rillo és el
nou regidor de l’Ajuntament de Molins de Rei en
substitució d’Eva Folquer,
regidora d’Empresa i de
Participació Ciutadana,
que va presentar la seva
renúncia per motius
estrictament personals.
Marcel Marín és administratiu i viu al barri
de Bonavista-el Mas.

/ ACTUALITAT

Segona Shopping Night,
segon èxit
L’èxit de la Shopping Night es repeteix.
Per segon any consecutiu, gent de tot
arreu va omplir els carrers de Molins de
Rei per aprofitar els descomptes de la
jornada de compres nocturnes que va
tenir lloc el passat 11 de juny. La Nit de
Tapes al Mercat Municipal i les activitats
programades a les places també van
registrar una magnífica assistència.

El nou Esportíssim
atrau moltíssim
Gairebé dues mil persones van participar en alguna de les moltes activitats esportives que a començaments
de juny van tenir lloc a Molins de Rei
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en el marc de l’Esportíssim, les quals
enguany s’han concentrat al Parc de la
Mariona. A més, cal sumar-hi el miler
de participants que va registrar la Cursa
Ecològica en les seves diferents modalitats i el nombrós públic que va assistir a
l’acte d’homenatge als millors esportistes de la temporada celebrat al pati de
Ca n’Ametller.

Solidaritat a la
plaça del Pati del Palau
La plaça del Pati del Palau va acollir, el
passat 21 de maig, la Festa de la Solidaritat, l’acte central de la Setmana Solidària, que, per primer any amb aquest
nou format, han organitzat diverses
ONG de la vila amb la col·laboració de
l’Ajuntament. Més de 500 persones
van participar en tot tipus d’activitats
lúdiques i de sensibilització de les seves
activitats i objectius.

OPINIÓ /

Tribuna Política

Molta Feina

En Favor de l’educació

Un any sense el
Pla de xoc social

Sovint les accions que
impulsa un govern no
donen resultats immediats.
O, si més no, no es poden
visualitzar ràpidament. És el
cas, per exemple, del servei
de creació d’empreses. Ara
hem sabut que dels 47 serveis
municipals d’assessorament
a emprenedors que ha
analitzat la Diputació, el que
millor funciona amb molta
diferència és el de Molins de
Rei. Com s’ha arribat a aquesta
conclusió? Doncs analitzant
l’estat de les empreses
assessorades tres anys després
de passar pel servei. I el 74% de
les que van utilitzar el servei
de Molins de Rei continuen
actives, una xifra 16,6 punts
per sobre de la mitjana.

Ja estem en període de
vacances escolars. Tenim la
vila plena de casals d’estiu,
tant esportius com culturals.
Per primera vegada hem
incorporat aquestes activitats
al ja establert programa de
beques en el món de l’esport.

Fa més d’un any que
Convergència i el PSC van
reeditar un pacte de govern
conservador a l’Ajuntament
amb l’objectiu de continuar
impulsant les mateixes
polítiques que els han permès
disposar de majoria absoluta.
La transformació de Molins,
però, continua brillant per la
seva absència.

Casualitat? De cap manera.
Des de l’Àrea d’Empresa
apliquem uns criteris
exigents a tots els plans de
negoci que ens presenten
els emprenedors. Analitzem
cada proposta i cada perfil
amb deteniment, i prioritzem
l’esforç d’acompanyament
continu en aquells projectes
amb més possibilitats de
fructificar, però donant
també alternatives als que no
compleixen els requisits.
El mateix passa amb les dades
de l’atur. En els darrers 3 anys
hem reduït 30 punts la taxa
d’atur registrat a la vila. Més
que cap altra ciutat del país.
Tampoc és una coincidència.
Entre altres coses, hem
impulsat plans d’ocupació,
subvencionat les empreses que
contracten aturats i estimulat
les persones que s’han creat el
seu propi lloc de treball per la
via dels autònoms.
És evident que per poder
oferir oportunitats, cal fer
molta feina, molt ben feta i de
manera continuada. Però que
ningú dubti que quan s’aplica
aquesta fórmula, els resultats
sempre arriben.

Ramon Sànchez

És moment de fer balanç del
curs passat i pensar en el
proper curs. Primer, però,
és de justícia agrair a la
comunitat educativa la seva
entrega i la seva feina. Gràcies
a mestres i AMPA per la seva
lluita per l’educació!
El proper curs escolar portarà
novetats importants a la
nostra vila. Al setembre, l’IES
Lluís de Requesens començarà
la seva activitat al nou edifici,
al barri del Canal. És una fita
importantíssima, producte de
la feina de moltes persones i de
la lleialtat institucional entre
la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Molins de Rei.
No fa pas gaire, fins i tot
formacions polítiques locals,
dubtaven que el nou institut
es fes realitat. Ara, gràcies a la
tenacitat, constància i reclam
de l’Ajuntament de Molins de
Rei i la resposta positiva de la
Generalitat, el nou institut es
posarà en marxa.
Amb tot, no totes les notícies
en matèria educativa són
positives. El mon de l’educació
no pot suportar més retallades.
Necessita recuperar hores de
professionals per fer de l’escola
inclusiva una realitat i no
solament un somni. Necessita
reforçar plantilles per atendre
la complexitat de les aules
actuals. Necessita incorporar
les substitucions des de l’1 de
setembre, i no pas des del 12
de setembre, per treballar els
projectes docents.
Treballar per l’educació de
qualitat és molt més que fer
un nou edifici.

Xavi Paz

En aquests darrers mesos,
el principal canvi que han
ofert ha estat l’impuls de
la participació ciutadana,
inexistent en el darrer
mandat, que ha aparegut
buida de contingut, molt lluny
d’esdevenir una eina de decisió
popular en els temes centrals
de vila. La política d’aparador
es manté vigent.
La promesa d’un Pla de xoc
social va convertir-se en
el centre de la campanya
electoral de les municipals
del maig de 2015. És una
proposta compartida per totes
les forces polítiques que tenim
representació al consistori. La
CUP, per exemple, apostàvem
per impulsar-ne un de forma
immediata amb tres pilars
centrals -ocupació, habitatge
i serveis socials-, així com
diverses mesures en gènere,
sobirania energètica, diversitat
funcional o polítiques
d’atenció a persones migrades,
infants, joves i gent gran.
Hem fet diverses propostes
en comissions i també al
Ple per executar mesures
concretes davant la deixadesa
del Govern, que ha deixat de
banda el Pla de xoc social i no
ha estat capaç de reformular
el Consell de Seguiment de
la Crisi. A Molins necessitem
una eina integral per cercar
respostes col·lectives a la
precarietat en què viu
instal·lada bona part de la
població. El Govern, que actua
posant pedaços, n’hauria de
ser plenament conscient.

Roger Castillo
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REGIDOR
NO ADSCRIT
En l’esport, l’èxit també
depèn de la qualitat

Highway to Hell

Ara fa 20 anys...

Un país millor
a curt termini

Any rere any veiem com la
pràctica esportiva a Molins
de Rei segueix una línia de
creixement exponencial, ja
sigui en la pràctica en l’àmbit
d’oci col·lectiu o particular
com en la pràctica des de
l’àmbit competitiu o federat.

El passat 9 de juny, molts
molinencs i molinenques van
patir el que ja comença a ser
habitual amb el Govern actual:
la improvisació. Al barri del
Canal s’estan fent les obres
d’urbanització que han de
permetre, hipotèticament,
més bona circulació de cotxes
cap al polígon del Pla.
Podríem dedicar un altre Balcó
de la Vila a explicar als vilatans
perquè l’Ajuntament es gasta
uns diners a fer una obra que
no s’ajusta al planejament
urbanístic i que, per tant, en
un futur s’haurà de tornar a
modificar. Però avui parlem de
la falta de sentit comú en un
tema que afecta directament
els veïns i veïnes, com és tallar
un carrer que dóna sortida
directa del poble i que, per
tant, és molt transitat. La idea
de tallar un carrer i fer tasques
d’asfaltatge en un dia laborable és bastant sorprenent i més
si tenim en compte que es fa
a hora punta i en un barri on
la circulació es fa feixuga. La
sorpresa va arribar quan es va
començar a crear un embús
que anava des del semàfor
de la cruïlla av. Barcelona /
Menéndez Pelayo i arribava
fins a l’avinguda de València a
l’alçada de la sortida de l’autopista. Aquest embús va ser
presenciat per tothom excepte
per la Guàrdia Urbana, que en
cap moment no va fer acte de
presència per regular el trànsit
i donar-hi solució. Allò també
va provocar que el bus urbà
tingués retards en el seu horari
i que tot plegat fos un caos
entre els presents. Demanem
als implicats, regidora de barri
inclosa, una mínima planificació en futures intervencions.

El mes de setembre de 1996,
la vila de Molins de Rei va
posar en marxa l’elaboració
d’un Pla Estratègic. Vint anys
després, cal treure-li la pols
i actualitzar-lo d’acord amb
les noves oportunitats per tal
de cobrir les necessitats dels
molinencs i les molinenques
i somiar col·lectivament quin
Molins de Rei volem construir,
des de la participació i el
consens entre la ciutadania i
els sectors econòmics i socials,
per als propers 25 anys, de tal
manera que els propers PAM
puguin anar incorporant les
actuacions i projectes que
emanin de les noves línies
estratègiques.

Agradezco a la mayoría del
pasado pleno que aceptaran la
moción presentada solicitando
la adhesión a la propuesta de
UNICEF de un Pacto de Estado
Por la Infancia.

Com a vilatans, n’hem d’estar
orgullosos, ja que això és un
senyal que, fins ara, les coses
s’han fet bé, ja sigui gràcies als
èxits esportius dels diferents
clubs de la vila, ja sigui per la
bona promoció de la pràctica
esportiva o, simplement, per la
dinàmica de la societat actual,
que es fonamenta en una vida
més saludable en infants i
adults.
Ara bé, a Molins de Rei
comencem a tenir un
problema. El mal endèmic
que arrosseguem des de fa
molts anys, i que s’ha convertit
en crònic, en la gestió dels
horaris i espais d’entrenament
comença a ser un impediment
per a la mateixa pràctica
esportiva. M’explico. En la
pràctica esportiva de pista,
fonamentalment aquelles
modalitats esportives que
utilitzen el Poliesportiu
Municipal, existeix el
problema de la manca d’espai
d’entrenament, ja que el
volum d’usuaris supera en
escreix el que poden assumir
les actuals instal·lacions.
És per això que creiem que
ha arribat el moment de fer
un pas més en la dignificació
dels espais d’entrenament,
i per això veiem del tot
necessari afrontar el repte
de la remodelació de la pista
antiga del Poliesportiu, així
com aconseguir un nou espai
per instal·lar-hi dues o tres
pistes d’entrenament.

Marc Rebulà

Ana Aroca

A tall d’exemple, potser caldria
dir que cal ser més agosarats
i desenvolupar iniciatives que
millorin l’oferta de transport
públic interurbà, sense que
aquests projectes hipotequin
actuacions urbanístiques, com
ara la integració de l’antiga
N-340 com a via urbana
perquè esdevingui un passeig
amb efectes positius sobre
l’activitat comercial que s’hi
desenvolupa.
Però aquest no és l’únic
aniversari, ja que tot just ara
fa 10 anys de l’elaboració
del Pla d’Equipaments, i des
de la crítica constructiva,
hem d’analitzar el seu estat
d’execució, perquè, tot i
haver-se posat en marxa,
finalment, el canvi d’ubicació
de la Biblioteca Pau Vila, cal
fer front, encara, a projectes
com ara la Llar d’Avis Dr.
Miquel Mestres, incrementar
el nombre d’habitatges amb
dotacions per a joves i fins
i tot un pla d’usos, realista,
dels equipament culturals
que hauria d’incloure el
Foment Cultural i Artístic i la
Joventut Catòlica, atès que són
beneficiaris de subvencions de
l’Ajuntament.

Júlia Fernández Abós

En Cataluña, Unicef considera
inaceptable la tasa de pobreza
infantil que continuamos manteniendo, 32’9% , diez puntos
superior a la del conjunto de
la población, es decir cerca de
medio millón de niños. Por lo
tanto, es necesario priorizar
medidas e inversión para blindar los derechos de la infancia
desde todas las administraciones.
Nosotros aprobamos la adhesión del Ayuntamiento a
la petición que realiza Unicef
sobre su propuesta de un Pacto
por la Infancia que blinde los
derechos de los niños y las
niñas. Instamos a los servicios
sociales de nuestro municipio,
que tengan una atención especial a las familias más necesitadas con niños menores.
Agraeixo a la majoria del passat ple, que acceptésr la moció
presentada sol·licitant l’adhesió a
la proposta d’UNICEF d’un Pacte
d’Estat Per la Infància.
A Catalunya, Unicef considera
inacceptable la taxa de pobresa
que es segueixen mantenint, un
32’9%, deu punts per sobre del
conjunt de la població, és a dir,
aproximadament mig milió de
nens. Per tant, cal prioritzar les
mesures i la inversió per protegir
els drets de la infància des de
totes les administracions.
Nosaltres vem aprovar l’adhesió
de l’Ajuntament a la petició que fa
Unicef sobre la seva proposta de un
Pacte per la Infància que protegeixi
els drets dels nens i nenes. Instem
els serveis socials del nostre municipi a que tinguin especial atenció
amb les famílies més necessitades
amb nens menors.

Francisco Garcia
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Marsal

Haureu d’incrementar la vostra dedicació?
Pràcticament haurem de duplicar les hores
d’entrenament. Els equips de Divisió d’Honor fan
dues sessions d’entrenament al dia, al matí o migdia
i també a la tarda, cosa que suposa de tres a quatre
hores al dia. L’entrenador ja ens ha dit que, com a
mínim, farem sessió doble tres dies i dos, una sessió
normal; això el mínim, però és probable que hagin
de ser més.

Té 30 anys i és el capità del
CN Molins de Rei, el nou
club de 1a Divisió d’Honor
de waterpoolo

Caldrà reforçar l’equip amb nous fitxatges o es
potenciarà la plantilla del club?
Som 13 jugadors. La sort és que és un equip molt
jove, ja que la majoria són estudiants. S’haurà de
veure si ho poden compaginar els que treballen i
com queda l’equip: si continua tothom i si es fan
fitxatges d’altres jugadors. Com deia, serà un gran
canvi a nivell físic i de qualitat.

Per primera vegada l’equip
absolut de waterpolo de
Molins de Rei jugarà a la
Divisió d’Honor, la màxima
categoria d’aquesta disciplina
esportiva. Un repte majúscul
i apassionant.

Quin és l’objectiu esportiu de la propera temporada?
Mantenir la categoria, quedar penúltims o tercers
per la cua i, si cal, jugar la promoció per mantenirnos. Sabem que haurem de jugar amb els millors
equips i jugadors d’Espanya; per tant, hi ha la
dificultat psicològica de saber que perdrem molts
partits, però, alhora, l’al·licient d’enfrontar-nos
a aquests jugadors. L’avantatge també serà que
viatjarem menys que aquesta temporada, en què
érem l’únic equip català i això ha suposat fer onze
desplaçaments fora de Catalunya. A Divisió d’Honor,
tots els equips menys dos són catalans.

Què ha suposat per a vosaltres pujar a Divisió
d’Honor?
Estem molt il·lusionats i súper contents. Serà un
gran canvi. Hem tingut una bona temporada, ja
que només hem perdut 4 partits i hem estat
imbatibles a casa. De fet, guanyar la lliga i pujar
de categoria no eren els objectius de la temporada.
La majoria dels equips amb qui us enfrontareu
tenen jugadors professionals, cobren un sou
i entrenen moltes hores cada dia. Com afronteu
aquest repte?
Ens suposarà un plus d’exigència física, més
entrenaments, més compromís... Qualsevol error
es notarà, perquè els altres equips tenen jugadors
amb molta qualitat. Serà un repte físic, però també
és important la qualitat de cada un dels jugadors.
És un nivell molt alt.

repte suposarà un
“Aquest
plus d’exigència física i de
compromís amb l’equip
”

