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ACTUALITAT /

El curs escolar
arrenca amb el nou
Lluís de Requesens
El barri del Canal compta amb un
nou equipament: el nou edifici de
l’INS. Lluís de Requesens. Es tracta
d’un espai en el qual s’han invertit més de 5 milions d’euros i que
utilitzen prop d’un miler de persones
cada dia, entre alumnes, professors
i altres professionals. Les instal·lacions compten amb 4.707m2 repartits
en dues plantes que acullen quatre
línies d’ESO i dues de Batxillerat.
Aquesta ha estat, sens dubte, la notícia més destacada de l’inici de curs
escolar pel valor estratègic que té la
construcció d’aquest gran equipament al barri del Canal, que se suma
al de la zona esportiva Ricard Ginebreda. No obstant això, l’Ajuntament
no s’ha oblidat de la resta d’escoles i
ha invertit 98.027 euros a fer tasques
de manteniment adreçades a millorar el confort i la seguretat dels alumnes i a millorar l’eficiència energètica
dels recintes.

TU QUE HI ESTUDIES, QUÈ ET SEMBLA EL NOU EDIFICI?

enquesta / digues la teva

GERARD FELIP
1r d’ESO

IRENE LOZANO
4rt d’ESO

Tot i que hi ha gent que diu que sembla un hospital, a mi m’agrada molt
perquè és alegre i diferent. És una sort
poder estrenar un dels instituts més
moderns de Catalunya.

Arribar a l’institut vell era molt més
feixuc i les instal·lacions estaven força
malmeses. Jo prefereixo aquest nou
centre, tot i que trobo que a fora de les
aules se sent massa el soroll.

IRIS LÁZARO
2n d’ESO

BERNAT MARTÍNEZ
1r de Batxillerat

És molt agradable amb aquests colors
vius i gaudim de molt més espai. Però
l’altre institut també tenia un punt
d’entranyable i no m’hagués importat
haver d’acabar els estudis allà.

L’equipament és millor, amb espais
molt més grans com el pati o el gimnàs,
i ja no hem de caminar fins al pavelló
per fer educació física. L’única cosa que
no em convenç és el color groc.

HELENA MOSTAZO
3r d’ESO

DAVID SALDAÑA
2n de Batxillerat

M’agrada molt estèticament, però a
dins fa moltíssima calor i hi ha poca
ombra al pati. També a vegades arriba
força pudor procedent dels horts i dels
camps que hi ha al voltant.

Tot i que les instal·lacions són molt
millors, també és veritat que hi ha alguns inconvenients. Aquí fa més calor
i també el soroll hi ressona més, cosa
que pot dificultar la concentració.
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648 100 127

alcaldia@molinsderei.cat

Joan Ramon Casals
Alcalde de Molins de Rei

Un pas més en la transformació de Molins de Rei
Una vegada més, el Govern municipal que encapçalo ha complert amb el seu compromís. El curs escolar ha
començat amb el nou edifici de l’Institut Lluís de Requesens totalment enllestit. Hi ha havia que pregonaven
dubtes i ombres; la realitat posa les coses al seu lloc.
Per tant, hem complert amb la construcció de la inversió més important feta pel Departament d’Educació al
Baix Llobregat en els darrers anys i estem complint en quelcom encara més important: la transformació de
Molins de Rei.
Fa poc més de 5 anys ens vam fixar com a objectius apaivagar al màxim els efectes de la crisi sobre la població,
endreçar les finances municipals i començar un procés de transformació de la vila per recuperar lideratge i
oportunitats, i ho estem fent.
Aquestes transformacions per millorar la vila, les fem de manera que impactin positivament en la millora
de l’espai públic. Pensant les inversions de forma conjunta aconseguim un doble efecte: prestar més serveis i
dotar de més dinamisme econòmic, tal com es pot veure amb el nou institut i la nova zona esportiva al barri
del Canal. O com també es pot comprovar a la plaça del Pati del Palau i el carrer de Baix, al centre, una estratègia que l’any 2017 continuarà amb les reformes del carrer del Dr. Barraquer, la resta del carrer de Baix i la
reforma de la plaça de la Creu.
Però és que encara hi ha més projectes en marxa, com l’actual reforma del Molí, amb la nova Biblioteca, o la
reforma de la carretera. O altres aspectes, com l’inici dels tràmits del nou contracte de neteja, que ha comportat una millora en la imatge de la nostra vila.
I també seguim avançant en la nostra vida social i cultural. Gràcies a la feina de les entitats i la implicació i la
gran participació dels molinencs i les molinenques, hem tingut una Festa Major plena d’activitats i amb un
ambient de vila del qual ens hem de sentir orgullosos.
Gràcies. Nosaltres seguim fent avançar la vila.

Ajuntament de Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40
www.molinsderei.cat
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Informació de Plens Municipals

Sessió de Setembre

Sessió de Juliol

El Govern
anuncia un paquet
d’inversions

Nou contracte
únic de neteja
i recollida de residus

El Ple ha aprovat la modificació del pressupost municipal per
afrontar noves necessitats i inversions a executar en els propers
mesos. Amb la mesura es reforçaran les partides destinades al
Servei d’Atenció Domiciliària; es donarà equilibri econòmic a
les llars d’infants municipals i es continuarà oferint ajuts als
aturats que s’estableixin com a autònoms i a les empreses que
contractin aturats de la vila. Quant a les inversions, amb aquesta aprovació es podrà finançar la millora de les condicions de
la Llar d’Avis, del Mercat Municipal o d’equipaments culturals,
com la capella de la Gòtica recentment reformada. Però també
permetrà construir un segon ascensor per creuar les vies al
costat del Poliesportiu Municipal.
El Ple municipal també ha decidit fixar el 5 de juny i divendres
29 de setembre com les dues festes locals del 2017. Per altra
banda, també ha començat els tràmits per recuperar l’edifici de
l’antic Centre d’Assistència Primària, que en un futur s’ha de
convertir en la seu de les entitats sociosanitàries. Paral·lelament
també s’ha aprovat designar una via pública, preferentment en
el futur barri de les Guardioles, amb el nom de mossèn Ignasi
Mora Terrats.
Pel que fa a les mocions, s’ha aprovat la que va presentar el
Govern municipal en suport dels acords de pau a Colòmbia i
la que va presentar Molins Camina de suport a “som 27 i més”,
encausats per la tancada al Rectorat de la UAB en defensa de
la universitat pública.

L’Ajuntament va aprovar la licitació dels serveis de recollida selectiva de residus i neteja viària i de neteja d’equipaments, centres educatius i dependències municipals. Amb aquesta nova
modalitat de contractació agrupada, la vila comptarà amb un
servei més eficient que contempla la renovació de contenidors
i la incorporació de vehicles més silenciosos i menys contaminants, i hi afegeix noves prestacions com la neteja de grafits,
de manera que també incrementa la freqüència del servei.
Per altra banda, el Ple municipal va donar llum verd a la creació i composició de la Comissió Especial per a l’aprovació del
Reglament Orgànic Municipal (ROM), l’eina que ha de facilitar
la convivència i l’organització de l’Ajuntament.
Quant a les mocions, es va acceptar la que van presentar els
grups municipals de CDC i PSC per a la millora del servei de
Rodalies Renfe a Catalunya. També es va donar llum verd a la
moció del regidor no adscrit Francisco García, per demanar
l’adhesió a la iniciativa Meta 2017. Igualment, es va aprovar la
moció del grup municipal de la CUP per exigir les altes mèdiques injustificades i per reivindicar el dret de les persones a
emmalaltir amb dignitat, així com la que va presentar el grup
municipal del PSC per reclamar a la Generalitat de Catalunya
la millora de serveis a l’Hospital Moisès Broggi.

Onze de Setembre
Més entitats que mai a l’ofrena de la Diada
Una cinquantena d’entitats de la vila van participar en l’ofrena institucional al monument de Rafael Casanova, que, per tercer any consecutiu,
es va celebrar al Pati del Palau. L’ambient reivindicatiu va presidir les
ofrenes florals i el discurs institucional de l’alcalde Casals. Com cada any,
l’acte va acabar amb el cant d’“Els Segadors” i una ballada de sardanes.

/ ACTUALITAT

La Setmana del Cor
es consolida i s’exporta
a 14 municipis

Entre el 3 i el 14 d’octubre ha tingut lloc la segona edició de la Setmana del Cor, una
iniciativa impulsada per l’Equip d’Atenció Primària de Molins de Rei i el Consorci Sanitari Integral, amb la col·laboració de l’Ajuntament. L’any 2015, la vila va ser pionera
en l’organització d’activitats comunitàries relacionades amb la salut cardiovascular i
la prevenció. Enguany, l’experiència s’ha replicat en 14 municipis del nostre entorn,
coincidint amb el Dia Mundial del Cor.
Totes les activitats organitzades en el marc d’aquestes jornades han registrat una molt
bona participació.

Recepció oficial a Noelia
Caballero, campiona

d’halterofília

La Federació Obrera,
espai de referència
per a les entitats

La Federació Obrera s’ha convertit en
un dels motors culturals de la vila.
En la primera meitat de l’any s’han
registrat 320 sol·licituds d’espai,
l’equivalent a 341 cessions de mitjana
al mes. Pel que fa a la concurrència,
han visitat les instal·lacions 27.168
persones, cosa que es tradueix en un
ús de l’equipament que és de prop del
76% d’ocupació de mitjana semestral,
tot i que hi ha espais i mesos de l’any
en què s’arriba al 100% d’ocupació.
Pel que fa a les activitats, se n’han
comptabilitzat 336, el gruix de les
quals han estat organitzades per les
entitats de la vila.
Actualment, a la Federació Obrera hi
ha 18 entitats censades i 114 entitats
més que fan servir les diverses instal·lacions de forma regular o esporàdica per a activitats de caire cultural,
social, esportiu o sanitari.

Molins de Rei,
municipi defensor
dels Drets Humans

El passat mes de setembre, la molinenca Noelia Caballero va guanyar el Campionat
d’Europa sub-17 d’halterofília a Nowy Tomysl, Polònia, on va aconseguir la medalla
d’or en les tres modalitats: arrencada, dos temps i total olímpic, uns èxits esportius
que van rebre el reconeixement de l’Ajuntament mitjançant una recepció institucional a la qual van assistir la mateixa Noelia Caballero; el seu entrenador, David Soria,
i el president del Club Halterofília Molins de Rei, José Soria.
Aquesta jove esportista de 17 anys ja és campiona de Catalunya i d’Espanya júnior,
campiona de Catalunya i d’Espanya sub-17 i, des del passat setembre, campiona d’Europa sub-17.

Molins de Rei referma la seva aposta
per la defensa dels Drets Humans adherint-se per quart any consecutiu al
projecte Ciutats Defensores del Drets
Humans, creat l’any 2013. Enguany, la
vila ha rebut la visita de dos reconeguts activistes procedents d’Hondures i Colòmbia –Sandra Zambrano i
Jeison Castaño–, que han explicat les
seves experiències en defensa dels
malalts de sida i del col·lectiu LGBTI, i
han detallat el projecte per fomentar
la convivència entre els habitants de
les comunes de Medellín.
Com cada any, s’han alternat les
xerrades a instituts amb els actes
públics oberts a tota la població.
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Presentat el nou
servei de jardineria
i la campanya
d’esporga
Els espais verds de Molins de Rei milloraran el seu estat i manteniment en els propers anys gràcies al nou contracte del servei
de conservació, manteniment i neteja de la jardineria. En total
es destinaran 1’17 milions d’euros, que permetran ampliar els
equips dedicats a la jardineria, millorar la maquinària i fer
més plantacions a la vila.
Un altre dels aspectes significatius del nou contracte és la
reducció del temps de la campanya d’esporga que ha començat
aquest mateix mes d’octubre. L’habilitació d’un segon equip de
treball permetrà reduir en un 70% el temps i les molèsties que
genera la poda de l’arbrat de la vila. Molins de Rei compta amb
més de 8.000 exemplars d’arbres dels que 3.200 necessiten ser
esporgats. A partir d’aquest mateix any, la campanya d’esporga
es farà en aproximadament només dos mesos.

Totes les actuacions dels
pressupostos participatius

s’executaran
aquest any
Les 23 propostes d’actuació
als barris que van ser escollides pels vilatans i vilatanes
de Molins de Rei estaran
executades abans d’acabar el
2016. Aquest és el compromís
que va adoptar l’equip de
govern davant els representants de pràcticament totes
les associacions de veïns de
la vila durant una reunió
celebrada per retre comptes
d’aquest projecte.
A dia d’avui, hi ha 2 dels 23
projectes finalitzats: un és

l’aparcament al costat de
la Federació Obrera, que ha
suposat una inversió propera
als 20.000 euros i va rebre
24 vots dels veïns de la Riera
Nova i la Pau; l’altre és la
remodelació de les zones
enjardinades entre el carrer
Boters i el carrer Major per
protegir el Palau de Requesens de les filtracions d’aigua
i dignificar l’espai. Aquestes
obres tenien un pressupost
assignat de 10.000 euros i van
rebre un total d’onze vots
durant el procés participatiu.

Consulta l’estat dels projectes a: www.molinsderei.cat/participacio

Entra en funcionament

l’aparcament
en zona taronja

Des de mitjan octubre, la vila compta amb 41 noves places
d’aparcament gratuït i de rotació a la plaça dels Països Catalans, identificats com a aparcament
en zona taronja. Aquestes places se sumen a les 150 ja existents
a l’espai de Ca n’Iborra. En aquests dos punts, l’estacionament
està limitat a dues hores i cal acreditar l’hora d’arribada mitjançant la col·locació d’un disc horari que es pot obtenir en la
majoria de comerços i equipaments de la vila o de qualsevol
altre sistema.
La mesura ha arrencat en caràcter de prova pilot, però si els
resultats són positius, l’objectiu és consolidar-la i implantar-la
en altres punts de la vila que requereixen de més optimització
de les places d’aparcament, com la plaça de la Llibertat o la
zona esportiva.

/ PATRIMONI

Primer pas per
a la rehabilitació
de la façana del
Palau dels Requesens

E

l Palau dels Requesens és un
dels valors patrimonials més
grans de la vila i un eix de
centralitat cultural, social,
econòmica i política des de
mitjan segle XV. L’edifici està declarat
Bé Cultural d’Interès Nacional i fou, en
els seus orígens, un edifici monumental
gòtic amb trets del Renaixement. Tenia
forma trapezoïdal, disposava de diferents plantes i una torre adossada, i es
trobava envoltat de jardins i horts, els
quals arribaven fins a la plaça de la Creu.
Però durant els seus 600 anys d’anys
d’història, el Palau dels Requesens va
sofrir importants transformacions,
especialment després dels diferents
conflictes bèl·lics. Al segle XVIII, la finca
es va parcel·lar i l’edifici es va transformar en habitatges. Més tard, al 1830, es
van realitzar diverses obres en una part

del Palau per tal d’adequar-lo per a usos
industrials, que li van conferir l’aspecte
actual.
Ara, un estudi de la Diputació de Barcelona, encarregat per l’Ajuntament,
ha servit per investigar les traces de la
façana històrica originària i valorar la
possibilitat de recuperar-la. L’estudi ha
revelat la dificultat de retornar a l’edifici
la seva fesomia original, però recomana
la dignificació de la façana actual restituint l’estructura arquitectònica posterior a la reforma del segle XIX i posant
en valor els elements arquitectònics
de la façana original del segle XV.
La restauració de la façana és un
projecte a llarg termini que, de fet, ja
va començar amb la recuperació de la
plaça del Pati del Palau que va impulsar
l’Ajuntament l’any 2014.

Qui eren els
Requesens?
El cognom Requesens està estretament lligat a la història de la vila
des de 1430, quan el rei Alfons el
Magnànim va atorgar la baronia de
Molins de Rei i Santa Creu d’Olorda
a Galceran de Requesens, al qual se
li atribueix l’encàrrec de la construcció del Palau. A partir de llavors, els
Requesens van esdevenir un llinatge
amb una enorme influència política,
ja que van arribar a ocupar el càrrec
de batlle general de Catalunya.
Els noms claus a tenir en compte
són Galceran de Requesens (que va
encarregar la construcció del Palau),
el seu fill Lluís de Requesens de Soler,
la seva néta Estefania de Requesens
i el seu besnét Lluís de Requesens i
Zúñiga, el membre amb més poder
del llinatge i senyor de les baronies
de Molins de Rei i Martorell, a més
d’almirall i virrei de Sicília i Flandes.
A mitjan segle XVI, els Requesens es
van instal·lar definitivament a Madrid, tot i que el seu llegat ha perdurat en forma de patrimoni històric.

/7

BREUS /

El Palau i l’Estel
tornen a obrir
els patis els
caps de setmana

La incorporació de sis persones als primers plans d’ocupació impulsats i finançats
íntegrament per l’Ajuntament ha permès obrir els
patis de les escoles El Palau i
l’Estel per al lleure dels veïns
i veïnes de Molins de Rei durant els dies festius i els caps
de setmana. Les persones que
vulguin utilitzar-los poden
fer-ho lliurement, sense cursar cap tràmit o sol·licitud.
Gràcies als plans, hi haurà
una persona a cada pati que
farà tasques de vigilància i
supervisió d’un ús correcte
de les instal·lacions i del
compliment de la normativa.
Les altres quatre persones
acollides als plans estan fent
tasques de guardes forestals i
d’oficials de pintura.

Nou ascensor
a la Llar d’Avis
Josep Mestre
A començament de l’any
2017, la Llar d’Avis Municipal
Doctor Josep Mestre comptarà
amb un segon ascensor gràcies a una inversió de l’Ajuntament propera als 50.000 euros. Aquest ascensor permetrà
afrontar la futura reparació
integral de l’ascensor original
que s’ha de fer en un futur,
sense perjudicar la trentena
d’usuaris de l’equipament.
Un cop completades les dues
operacions, els usuaris i les
usuàries comptaran amb
moltes més facilitats a l’hora
de moure’s per l’edifici.

L’Escola Estel
celebra el 50è aniversari

Un espai a la
memòria de
Lluís Companys
Coincidint amb una nova
commemoració de l’afusellament del president Companys, Molins de Rei ha resolt un
dèficit històric i ha dedicat
un espai en el seu record
que rep la denominació de
racó de Lluís Companys i que
està ubicat al carrer Major.
Amb la inauguració d’aquest
espai l’Ajuntament vol retre
homenatge al president Companys i a totes les persones
que van ser assassinades pel
franquisme.

L’Escola Estel va iniciar les seves activitats el curs 1967-68
com a parvulari de titularitat
privada, amb uns principis
molt clars d’educació activa,
catalana i progressista. Tot i
les dificultats de l’època, els
pares es van fer càrrec de la
gestió de l’escola sota la forma d’una cooperativa que va
fixar com a objectius bàsics
la continuació de l’escola
amb la seva filosofia original

i aconseguir els mitjans per a
la construcció d’un nou edifici, on es troba actualment
l’escola. Aquest mes d’octubre l’escola ha celebrat els
seus 50 anys d’història amb
diferents activitats i amb un
acte central que ha aplegat
centenars de persones que
durant aquests anys han
format part de la comunitat
educativa de l’Estel.

L’acte es va iniciar amb una
glosa de la figura de Lluís
Companys a càrrec de la historiadora molinenca Maribel
Soler, que va donar pas als
parlaments institucionals.

Convenis de suport
al comerç local
L’Ajuntament de Molins de
Rei, la Unió de Botiguers de
Molins de Rei i l’Associació de
Venedors del Mercat Municipal han signat convenis
bilaterals amb l’objectiu de
consolidar el centre comercial a cel obert Molins de Rei
Centre de Comerç. L’import
dels convenis signats suposa una inversió de prop de
38.000 euros en el comerç
local, que se sumaran als
100.00 euros que durant l’any
2016 ja s’hauran invertit en
accions de dinamització i
promoció.

/ FESTA MAJOR

La commemoració del 50è aniversari del grup musical Els Dracs i l’oferta d’activitats transversals en
diferents espais de la vila han contribuït a fer créixer
la Festa Major i acostar-la més que mai als molinencs
i molinenques. El programa ha permès combinar
moments entranyables, excitants i divertits, que han
captivat els assistents. A més, les novetats incorporades en el programa d’enguany han tingut una molt
bona acollida. El gran ambient també s’ha traslladat
als comerços i, sobretot, al sector de l’hostaleria.
L’equip de govern ha fet una valoració molt positiva
de la Festa Major 2016, i ha subratllat que, tot i la massiva participació en tots els actes, les incidències han
estat molt escasses i la convivència exemplar.

Prop de 2.000 persones
corren per Molins de Rei
Les previsions de pluja no van aigualir la participació en la Cursa Popular de Sant Miquel, que
va tornar a ser un èxit de participació amb 1.964
corredors, una xifra molt similar a la de l’any
passat. Organitzar tres recorreguts de 10, 3,5 i 1,5
quilòmetres va facilitar la participació de tothom,
des dels més experts i professionals fins als més
petits, que van tenir l’oportunitat d’iniciar-se
en el món de les curses. Albert Salvany i Sandra
Caraballo es van imposar a la prova dels 10.000
metres, mentre que Jordi Comas i Sonia Pérez
van fer-ho als 3.500.

Per tercer an
y consecutiu
, es
destinarà un
a part de la re
captació
a finançar beq
ues perquè ca
p
infant es vegi
privat de la p
ràctica
esportiva. La
tem
es van tramita porada 2015-2016,
r 30 ajuts.
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Tribuna Política

Facilitem l’aparcament

Nou curs, noves
possibilitats

No és no

Si algú em preguntés si és fàcil
aparcar a Molins de Rei, li diria
que sí. Hi ha una bona oferta
d’aparcament. Al centre de la
vila disposem de l’aparcament
soterrat del Mercat Municipal,
amb 214 places. Als carrers
del voltant hi ha 265 places de
zona blava, que garanteixen
una alta rotació dels vehicles
estacionats. És fàcil trobar
algun espai en hores d’activitat
comercial, que és del que es
tracta. Per altra banda, si no es
vol pagar per aparcar, també es
pot deixar el vehicle a les zones
d’estacionament de rotació
gratuïtes, com a Ca n’Iborra.
I, finalment, hi ha diferents
bosses d’aparcament en
superfície, com les recentment
renovades de la Federació
Obrera, a més de les places
disponibles a la gran majoria
de carrers.

Baixen les temperatures,
avança l’octubre i encarem
un nou canvi horari. Són
senyals inequívocs que deixem
enrere una nova edició de la
Festa Major i afrontem un
nou curs escolar, una nova
temporada esportiva i una
nova programació cultural.

Aquesta Festa Major, la CUP,
Arran, el SEPC i el Casal
Popular la Barrina vam
donar el tret de sortida a la
campanya “No és no” per
unes festes lliures de sexisme,
amb l’objectiu d’arribar a les
joves i que el màxim de gent
se la faci seva i la difongui. És
una campanya de denúncia
i conscienciació davant les
violències masclistes als
espais de festa i oci. L’objectiu
és denunciar la violència
masclista i visibilitzar aquelles
agressions que es generen
en el nostre dia a dia i sovint
no contemplem com a tals,
perquè la societat les tolera
i les normalitza, com ara
bromes, insults, tocaments o
mirades.

Estic segur que, en general,
és més fàcil aparcar a Molins
de Rei que en altres localitats
del nostre entorn. I us puc
assegurar que no és casualitat.
Els aparcaments no apareixen
per generació espontània. La
creació de places d’aparcament
respon a una estratègia planificada i pensada per atendre les
demandes ciutadanes.
I la creació d’una zona d’aparcament gratuït de rotació a la
plaça dels Països Catalans que
podeu llegir en aquest Balcó de
la Vila n’és el millor exemple.
L’objectiu és allunyar aquells
vehicles que no es belluguen en
tot el dia d’aquesta zona i, per
contra, acostar els que vénen
per generar activitat comercial
o per participar de les activitats
de la Federació Obrera.
Governar és posar les màximes
facilitats a la gent, també en la
gestió de les petites coses com
són els aparcaments.

Ramon Sànchez

I ho fem amb les forces i els
bons records que ens ha deixat
la darrera Festa Major, una
edició que venia amb novetats
i que ha tingut una acollida
magnífica de tots vosaltres. De
nou hem omplert els carrers
de vida, hem omplerts els cors
de records i ho hem fet, a més,
recordant els nostres Dracs.
Només resta agrair l’esforç i
la dedicació a tot@s els que
han fet possible aquesta
exitosa Festa Major.
Encarem, també, el nou curs
escolar amb la bona notícia de
l’estrena del nou Institut Lluís
de Requesens, un equipament
de primer nivell que, més enllà
de l’àmbit educatiu, també
ens obre possibilitats de futur,
com la dinamització del barri
del Canal o el fet de poder
disposar de l’antic edifici per
a uns altres usos.
I també encarem la tardor
amb la bona notícia que hem
pogut dedicar molta part
del superàvit dels comptes
públics de l’Ajuntament
del 2015 a aspectes tan
importants com: les llars
d’infants municipals, les
subvencions a empreses per
contractar desocupats, les
ajudes socials o garantir les
inversions de mandat, com
la Biblioteca o la reforma
de la Zona Esportiva Ricard
Ginebreda, o a fer inversions
de millora a la via pública.
Molt bona tardor a tots
i a totes

Xavi Paz

Es tracta de “desnormalitzar”
la violència que no és
percebuda com a violència,
prendre’n consciència
i prevenir per eliminar
les agressions. Sovint no
etiquetem certes accions
com a violència fins que no
tenim signes extrems que ho
corroborin. Sembla que si
no hi ha una prova evident
que ho justifiqui, la víctima
de l’agressió ni tan sols té el
dret de sentir-se maltractada
o menyspreada. És violència
quan una dona se sent
violentada o agredida, i massa
cops els homes ho ignoren o
ho menystenen.
La violència contra les dones
és una problemàtica inherent
en la nostra societat que
s’adapta a les noves formes
de vida i de relació. Parteix
d’una concepció que comprèn
la dona com a algú sense
dret a decidir, algú que pot
ser posseït per un altre. Una
idea que continua fent-se
visible en canals de televisió,
anuncis, cançons, al Facebook
i, també, en els espais de
festes. Esperem que aquesta
campanya ajudi a prendre’n
consciència.

Carles Ros
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REGIDOR
NO ADSCRIT
Ni oblit ni perdó

La sociovergència
i la mala gestió de l’IBI

Reclamem reflexió
i treball

Diuen que la història
l’escriuen els vencedors i
molt se n’ha escrit ja sobre
el feixisme i sobre règims
dictatorials de caire feixista
com el franquisme. És l’hora,
doncs, dels vençuts, d’aquells
que acostumen a caure en
l’oblit, molt sovint amb la
complicitat de les institucions
públiques. L’octubre de 2014
es va aprovar per unanimitat
una moció d’ERC en què es
demanava que l’Ajuntament de
la vila dotés el municipi d’un
espai digne per homenatjar
el president de la Generalitat
de Catalunya Lluís Companys,
assassinat a mans del règim.
Un espai que havia de servir
també per recordar de forma
anual la seva figura, coincidint
amb el dia de la seva mort.
Un any més tard, però, ni acte
institucional ni espai dedicat.
En lloc seu, dos homenatges
celebrats el 15 d’octubre, per
recordar el 75è aniversari de
la seva mort: el de Molins de
Rei per la Independència, a la
matinada, i el d’ERC, al vespre.

L‘any passat vam assistir al
lamentable episodi de veure
el Govern municipal mentir
sobre la pujada de l’IBI.
Aprofitant que el cadastre
municipal disminuïa un
18%, van actualitzar l’IBI
per augmentar un 23,5% el
tipus impositiu, cosa que va
provocar un increment dels
rebuts de l’1,3%.

El Govern municipal està
instal·lat en un estil de fer
política en el qual tot se
soluciona amb bones paraules,
però hi ha poc contingut. És un
mirall de la política actual, que
tantes frustracions i rebuig està
generant en la ciutadania.

El passat mes d’abril,
l’Ajuntament, a proposta de
nou d’ERC, va acordar posar el
nom de Guillem Agulló a un
espai públic de la vila, un gest
que serviria per homenatjar la
figura d’aquest jove militant
independentista d’esquerres
valencià, assassinat per
un grup d’extrema dreta
i, alhora, per condemnar
actituds totalitàries i
antidemocràtiques encara
malauradament vigents.
Enguany, per fi, la nostra vila
tindrà dos nous racons amb
els noms de Lluís Companys
i de Guillem Agulló: el primer,
al carrer Major; el segon, a
la cantonada del passeig de
la Pau amb el carrer d’Anna
Canalias. Ara, més que mai,
ni oblit ni perdó.

Silvia Guillén

Llavors vam dir, i seguim
defensant el mateix, que en
un context de crisi és injust
repercutir en els veïns i veïnes
la pèrdua de valor dels seus
pisos. Vam presentar els càlculs
que permetien congelar l’IBI
residencial i compensar la
pèrdua d’ingressos augmentant
l’IBI a les grans superfícies.
Enguany toca assistir al
segon capítol, quan el Govern
municipal tenia la capacitat
d’esmenar la pujada de l’any
anterior i obrir un debat
sincer sobre com gestionar els
impostos municipals.
La sociovergència, però, ha
triat tornar a enfocar el debat
amb l’únic propòsit de fer
propaganda, proposant una
baixada de l’IBI del 0,15% per
als habitatges. Així doncs, d’un
procés de valoració a la baixa
del 26% (18% el primer any i 8%
enguany), el Govern ha assumit
un augment de l’IBI de l’1,15%,
de manera que aposta per una
tàctica enganyosa d’apujar,
el primer any, més de vuit
vegades el que es compensa
en el segon.
El preu d’aquests tripijocs és
seguir finançant de forma
regressiva el nostre Ajuntament
i bloquejar un debat seriós
sobre ingressos i despeses que,
a l’hora que permeti reduir
els salaris abusius de l’actual
estructura de govern i establir
mecanismes menys regressiu
de finançament, obri la porta
a canviar l’actual model de
gestió dels serveis públics
municipals.

Ana Aroca

Per exemple, la manera amb
què s’ha abordat la participació
ciutadana en el procés de la
remodelació de la carretera,
sense considerar la planificació
del transport aprovada per
la Generalitat i l’ATM, que
condiciona i genera oportunitats
amb el Trambaix.
La gestió dels contractes i
les concessions també es
fa malament. Cal tenir en
compte que són una part
molt important dels recursos
municipals. Hi estan inclosos el
subministrament d’aigua, que
actualment presenta episodis
de contaminació, i els serveis
de recollida de residus i neteja
viària, que es van aprovar per
urgència i amb poca ambició
ambiental. Nosaltres hem estat
pioners en models de reciclatge
i sostenibilitat, el conveni del
sector i d’altres.
Caldria afegir la mala gestió
que va provocar la repetició
de la convocatòria dels Plans
d’Ocupació, al no tenir en
compte la participació i els
advertiments dels sindicats,
i la manca de sensibilitat a
l’obrir el pas a les Guardioles
solament per a cotxes, amb greu
perillositat per als vianants.
Denunciem la feblesa del Govern
municipal per afrontar els
temes d’energia, canvi climàtic
i contaminació atmosfèrica.
Com a mostra, mentre els
ajuntaments de Sant Vicenç
dels Horts i Pallejà presenten
al·legacions a l’ampliació de la
incineració de residus a Ciments
Molins, el Govern de Molins de
Rei se n’inhibeix. Iniciativa-MES
i Molins Camina hem assolit
conjuntament la responsabilitat
de presentar
al·legacions a
l’ampliació
d’aquesta
activitat.

Júlia Fernández Abós

Atès que l’any 1992, l’Assemblea
General de les Nacions Unides
va proclamar la data del 3
de desembre com el Dia
Internacional de les Persones
amb Discapacitat, que va
suposar un punt de partida
perquè tant la societat com els
organismes governamentals
comencessin a prendre
consciència del seu grau de
coresponsabilitat respecte a un
sector de la població vulnerable,
i s’aplanés el terreny per a
posteriors iniciatives en la
mateixa direcció.
Atès que en l’actualitat,
i limitant-nos al territori
espanyol, encara que s’hagi
avançat bastant en la
matèria, les disperses lleis i
normes vigents, l’absència de
mecanismes eficaços per a
la vigilància del seu compliment
i la insuficiència de mitjans
humans i tècnics per a la seva
engegada, originen que, en
la pràctica, les persones amb
discapacitat i/o en situació de
dependència no puguin
comptar amb tots els recursos
necessaris per gaudir d’una
vida digna i exercir la plena
ciutadania amb els seus drets
i responsabilitats.
Atès que l’objectiu que pretén
Accessibilitat Universal és
simplificar la vida de totes
les persones i fer que
tant els productes com les
comunicacions i els espais
construïts siguin utilitzables
per la quantitat més gran
possible d’usuaris amb un cost
nul o mínim, ja que entén que
tots, en algun moment de la
nostra vida, podem ser víctimes
d’una deficient accessibilitat
al nostre entorn, ja sigui per
accident, malaltia o per alguna
discapacitat.
L´Ajuntament en ple va arribar
al següent acord: Instar el
Govern d’Espanya que realitzi
les actuacions necessàries per
anar adoptant mesures per
garantir l’accessibilitat de
totes les persones, amb la seva
diversitat funcional i, com a
primera mesura, que es
declari 2017
com l’Any de
l’Accessibilitat
Universal.

Francisco Garcia
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El primer disc, La casa del sol naixent,
va ser un dels més venuts del moment,
amb l’editora Concèntric. En total van
gravar 4 discos en castellà i 4 en català.

El pregó de la Festa Major i
una exposició han servit per
tornar a posar el grup de
música Els Dracs en primera
línia, després de 46 de la
seva dissolució.
La formació, integrada per
Jordi Carreras, cantant;
Miquel Olivé, teclat; Vicenç
Carós, bateria; Faustino
García, guitarra; Manel
Cordero, guitarra, i Alfred
Pla, baix, va tenir el seu
moment d’èxit a la meitat
de la dècada dels 60.
Què ha suposat que es torni a parlar
d’Els Dracs i es reconegui a la vila
el paper que van tenir?
Ja era hora. És una cosa que fa molts
anys que reivindiquem a través de
les xarxes. A fora hi ha molta gent que
els coneix i que sap la importància que
van tenir al seu moment, ja que van
ser la llavor del rock català. Ja era hora
que a Molins de Rei es fes justícia i se’ls
posés al lloc que es mereixen.
Què els definia?
Els Dracs era una banda amb un rock
molt genuí que no tenien altres bandes
que estaven a dalt de tot. Històricament
van marcar un punt i a part en aquell
moment en què el rock començava
a expandir-se. Van ser els pioners del
rock en català. Primer van fer versions
en castellà i van publicar un disc,
i després van gravar en català. A més,
es van canviar el nom, que inicialment
era Firestars, per Els Dracs.

Acabeu de viure uns moments difícils.
Com us ha marcat la mort sobtada de
Miquel Olivé, el passat agost?
Ens vam quedar en estat de xoc,
ja que era molt difícil pair tota la
situació. Finalment vam decidir tirar-ho
endavant, perquè el Miquel i el Vicenç
Carós, que va morir el 2010, és el que
haurien volgut, i tot plegat també servirà
per fer-los un homenatge.
Quin va ser el moment estel·lar
d’Els Dracs?
N’hi va haver diversos. El 1965, el món
cultural català, que llavors se suposava
que era molt tancat, els va convidar a
fer una actuació al Teatre Romea durant
la incorporació de la Guillermina Motta
als Setge Jutges. Que amb el seu estil

pop rock, fossin allà i que se’ls rebés
tan bé, va servir per trencar motlles. Els
altres moments estel·lars van ser quan
van fer de teloners del grup britànic
The Animals, el 1965, a l’antic Palau
d’Esports de Barcelona, i el concert al
Palau de la Música del 1966. Va ser un
concert molt sonat amb Pi de la Serra,
Raimon, Guillermina… Allà els Dracs
van tocar “La santa espina”, que els va
valer una multa que van estar pagant
durant anys. També van aparèixer a
TVE, als estudis de Prado del Rei. Va
ser un gran moment, ja que era l’única
televisió que es veia a tot el país. També
van aparèixer en dos anuncis com a
artistes convidats: en un d’un refresc i
en un de Pirelli.

