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Excel·lència social
Som la vila que destina més diners
per habitant a polítiques socials
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Pressupostos de
consolidació pel 2017

Balanç positiu dels
ajuts a les empreses

El Consell d’Infants
comença a caminar

Medalla d’Or pels
50 anys d’ACOSU
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Més diners que ningú

en inversió social
Cap municipi de més de 20.000 habitants de
Catalunya destina tants diners a atenció social com ho fa l’Ajuntament de Molins de Rei.
Aquesta és la principal conclusió de l’estudi
que el passat novembre va fer públic l’Associació de Directores i Gerents de Serveis
Socials a partir de les dades del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques. Segons aquest informe, Molins de Rei encapçala el rànquing d’inversió social a Catalunya
amb una despesa de 104,85 euros/any per
habitant, una xifra que també situa la nostra
vila en el 8è lloc de tot l’Estat espanyol.
L’estudi ha analitzat els 350 municipis que
aquest any 2016 comptaven amb un mínim
de 20.000 habitants empadronats i destaca
els 12 municipis que “assoleixen l’excel·lència en inversió social”, entre els quals hi ha
Molins de Rei.
L’estudi ha contrastat les dades oficials del
Ministeri amb les dades publicades en els
respectius portals de transparència municipals, comparant tant les partides previstes
com les liquidades un cop acabat l’any.

Com valores que es destinin tants diners públics a inversió social?

enquesta / digues la teva

CRISTÓBAL SÁNCHEZ
Tècnic d’arts gràfiques

AMELIA AGUAYO
Jubilada

Jo no he rebut ni un euro i no sé on
s’inverteixen tots aquest diners de
l’Ajuntament. No puc demostrar-ho,
però tinc la impressió que molts dels
ajuts municipals es donen als membres de la comunitat islàmica.

Tinc un fill de 43 anys que en porta
10 a l’atur i té problemes de salut
mental. Està vivint amb mi i, malgrat
tot, no rebo cap ajut perquè tinc uns
ingressos superiors als que preveuen
els criteris d’assignació dels ajuts.

NATÀLIA GRAU
Educadora d’escola bressol

Gala Cotruta
Empleada de neteja domèstica

No tinc cap ajut, però afortunadament
és perquè no m’ha fet falta demanar-lo. Trobo que és una molt bona
notícia que siguem referents a l’hora
precisament de destinar diners i ajuts
a qui més ho necessita.

Està molt bé, però penso que, moltes
vegades, la gent de fora demana ajuts
que no necessita i, en canvi, famílies
catalanes a qui els farien falta no s’atreveixen a demanar-los. Jo vinc de Moldàvia i prefereixo tenir feina que ajuts.

SALVADOR GARCÍA
Tècnic d’empresa de serveis

Eva Rodríguez
Professora

Fa menys de dos anys que visc aquí i
no tinc gaire clar quins són els ajuts
que dóna l’Ajuntament als ciutadans.
De totes maneres, em sembla molt bé
que siguem els primers de la llista a
l’hora d’ajudar la gent.

M’ha sorprès la notícia. Al seu moment
vaig mirar ajuts per al lloguer, però no
complia amb els criteris que es requerien. Crec que estaria bé que tothom
sabés quins ajuts i subvencions dóna
l’Ajuntament i què cal fer per optar-hi.
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648 100 127

alcaldia@molinsderei.cat

Joan Ramon Casals
Alcalde de Molins de Rei

Grans esforços, recompenses enormes
El passat mes de novembre vam saber que Molins de Rei era el municipi del país que més diners destina a polítiques
socials per habitant i el vuitè de tot Espanya. Ho va publicar en un estudi l’Associació de Directores i Gerents de
Serveis Socials a partir de les dades del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques sobre els municipis de més
de 20.000 habitants. Textualment, l’informe assegurava que Molins de Rei era un dels 12 municipis que assolia
“l’excel·lència en inversió social” a l’Estat espanyol.
Érem plenament conscients del gran esforç que fèiem en optimitzar els recursos, primer, i en assignar-los
adequadament, després. Però la publicació d’aquest estudi ajuda a calibrar millor aquest esforç per atendre les
persones i famílies més vulnerables de la vila. Un esforç que, està clar, tindrà continuïtat. De fet, en aquest mateix
número del Balcó de la Vila incorporem informació destacada sobre els pressupostos per a l’any 2017. Uns comptes
públics que augmenten un 11% els diners destinats als serveis socials i que, a més, incorporen un ajut social pioner
adreçat a persones grans, amb rendes baixes, que viuen soles. Saber que la gent de Molins de Rei està ben atesa és
una recompensa que supera amb escreix el gran esforç de recursos que destinem en aquesta finalitat.
Evidentment, els pressupostos per al 2017 també consoliden els ajuts als aturats que s’estableixen com a autònoms
i als empresaris que contracten persones a l’atur de la vila. A Molins de Rei, en els darrers tres anys i mig hem
aconseguit una reducció de l’atur un 5% superior a la de tot Catalunya, unes dades que expliquen perfectament la
insistència en aquestes polítiques actives que donen feina estable a la gent de Molins de Rei.
També vull remarcar dos aspectes molts importants per a la protecció i recuperació del nostre patrimoni històric:
la reforma de la façana del Palau de Requesens, que iniciarem l’any 2017, i els primers passos per aprovar el Pla
Especial de Protecció del Patrimoni en la història de la vila, que arriba després de molts mesos de feina i preparació.
Finalment, vull posar en valor la creació del Consell d’Infants. Es tracta d’un organisme que ens permetrà saber
quines necessitats tenen els nens i nenes, i quines millores podem fer a la vila per atendre-les adequadament.
Acabo desitjant-vos un excel·lent any 2017, ple d’oportunitats i de projectes. I en això estem treballant des del
Govern municipal, des del vostre Ajuntament.
Joan Ramon Casals, alcalde
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INVERSIONS MÉS
DESTACADES 2017

250.000 euros

PRESSUPOSTOS PARITICIPATIUS

1.300.000 euros
NOVA BIBLIOTECA

45.000 euros

500.000 euros

AJUTS REHABILITACIONS HABITATGES

Z.E. RICARD GINEBREDA

3,69

45.000 euros

PUNTS DE CÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS

84.000 euros

ACTUACIONS A VIA PÚBLICA

19.000 euros
WIFI COMERCIAL

2012

75,2%

68,6%

54,5%

54,1%

Augmentem un

2013

2014

2015

2016*

els recursos destinats
al MolinsBUS

*Previsió pendent de tancament

REMODELACIÓ CARRETERA

300.000 euros

FAÇANA PALAU DELS REQUESENS

80,3%

450.000 euros

19’7%

300.000 euros

MILLORES EQUIPAMENTS

Les polítiques
d’igualtat de gènere
doblen el seu pressupost
per comptar amb més
recursos que mai

Creixen

les subvencions
a les entitats i
associacions de la vila

/ ACTUALITAT

Informació de Plens Municipals

Sessió d’octubre

L’Ajuntament de Molins de Rei ha aprovat destinar 56.291 euros
per complementar les beques menjador que ofereix el Consell Comarcal, uns ajuts que enguany arribaran a 193 nens de
primària de la vila. El govern també ha aprofitat el debat per
anunciar que de cara al proper any estudiarà treure les seves
pròpies bases per poder complementar les beques menjador
que atorga el Consell Comarcal per delegació de la Generalitat
de Catalunya.
El ple de l’Ajuntament també ha aprovat el conveni amb l’AMB
per la prestació del servei del MolinsBUS en els propers 6 anys,
així com iniciar la contractació de les obres de rehabilitació

Sessió de novembre

El ple de l’Ajuntament ha decidit accelerar les obres de consolidació de l’estructura del Molí aprovant la licitació dels treballs
de rehabilitació de l’edifici i de construcció de la nova biblioteca Pau Vila, per un valor de 3’5 milions d’euros. El projecte,
que ha estat dissenyat i redactat per l’AMB, inclou la construcció de la biblioteca així com la urbanització dels accessos,
l’habilitació d’un espai polivalent-auditori, la rehabilitació
de façanes i terrasses, i molts altres elements que permetran
recuperar aquest edifici industrial i donar-li nous usos. Les
obres està previst que comencin a mitjans de l’any 2017 i que
s’acabin al cap d’un any.
El ple també ha aprovat l’atorgament de la Medalla d’Honor de
la Vila a l’entitat ACOSU, Associació Comarcal Prodiscapacitats
del Baix Llobregat.
També s’han aprovat mocions reclamant al Govern espanyol
que acceleri l’acollida de persones refugiades; de suport a la
petició d’una residència de gent gran; a favor del tancament
dels centres d’internament d’estrangers; d’aplicació de mesures locals en matèria de Drets Humans i Igualtat de Gènere;
en contra de la sentència del Tribunal Suprem que declara
inaplicable el bo social; i de suport al referèndum, al procés
constituent i als ens locals i electes investigats per processos
relacionats amb la sobirania.

de l’edifici del Molí i l’expropiació de l’edificació industrial de
planta baixa, situada a l’Avinguda de València amb el carrer
Verge del Pilar, coneguda com a caseta de les aigües del Real
Canal de la Infanta.
Pel què fa a les mocions s’han aprovat les dues que ha presentat
el grup municipal d’ERC: una d’habilitació de places d’aparcament especials per a dones embarassades i famílies amb
nadons menors de 18 mesos per motius de seguretat i de mobilitat, i una altra per la defensa del dret de les dones al treball
en igualtat d’oportunitats

Sessió de desembre

L’Ajuntament de Molins de Rei comptarà, per primer cop, amb
més de 30 milions d’euros per intensificar la seva aposta per la
transformació de la vila i la lluita contra l’atur i els efectes de
la crisi, i per generar encara més activitat econòmica. Els nous
pressupostos creixen un 5’38% respecte al 2016, una pujada
s’explica, principalment, per l’augment de les inversions, que
s’incrementen en 1’2 milions d’euros i que permetran executar
la nova biblioteca municipal, la tercera fase de la zona esportiva Ricard Ginebreda, la reforma de la Carretera i les obres de
millora a la façana del Plau dels Requesens.
El ple també ha aprovat per unanimitat el Pla Local de Salut.
Es tracta d’una per poder prioritzar, ordenar i planificar les
accions en l’àmbit de la salut local. En total, el document recull
fins a 58 propostes concretes agrupades en set línies estratègiques. En un altre ordre de coses, el ple també ha aprovat
adoptar el nom de la Plaça del Palau per l’espai que fins ara
es coneixia com el Pati del Palau i ha tractat la renúncia del
regidor del grup municipal de la CUP Roger Castillo, que deixa
el seu càrrec per motius personals.
Pel què fa a les mocions s’ha aprovat per unanimitat la presentada pel propi govern municipal en nom de l’Assemblea Groga
per en defensa de l’escola pública..
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CAS
D’ÈXIT

Ajuts a empreses

que donen molta feina

Hidraúlica
Rogimar S.A.
Una de les empreses que s’ha acollit
a aquesta línia d’ajuts és Hidráulica
Rogimar, situada al Polígon el Pla,
que es dedica a la comercialització
de components hidràulics. Les subvencions li han permès contractar dues
persones de la vila que estaven en
situació d’atur. El gerent de l’empresa,
Miguel Díaz, ha assegurat que “Molins
de Rei és el primer lloc on hem rebut
incentius d’aquest tipus i ho valorem
molt positivament, atès que ens permet
contractar persones molt motivades
que viuen a prop del seu nou lloc
de treball, cosa que també facilita la
conciliació”. Díaz també ha destacat
que la seva empresa aprofita al màxim
tots els serveis que ofereix el Centre
d’Ocupació i Desenvolupament Joan
N. Garcia-Nieto.

Des de l’any 2015, quinze empreses s’han acollit als ajuts per a la contractació de
persones de Molins de Rei en situació d’atur. En total, 17 persones de la vila han
aconseguit començar a treballar en empreses locals gràcies a aquestes subvencions
i el 80% han mantingut el seu lloc de feina un cop acabat l’ajut municipal. A més,
el 66% de les persones beneficiades fins al moment han estat dones.
La subvenció màxima adjudicada per l’Ajuntament és de 3.000 euros i correspon
als contractes a jornada completa. Els altres contractes reben la part proporcional d’acord amb les hores treballades. Pel que fa als tipus de contracte fets, en la
convocatòria de l’any 2015 hi havia 5 contractes indefinits, 6 de treball eventual
per a 6 mesos i un contracte d’obra i servei. Un 75% dels contractes eren de jornada completa i la resta, demitja jornada. Les contractacions han estat les següents:
tres oficials de tercera, una cambrera, dues auxiliars administratives, dos mossos
especialistes, tres dependentes i un auxiliar de vendes.

Reconeixement als millors

esportistes i entitats de la temporada
La Joventut Catòlica va acollir l’acte de lliurament dels premis de
l’esport. Amb aquests guardons es vol reconèixer públicament les
persones i entitats de la vila que més han destacat en les seves respectives disciplines esportives durant la darrera temporada, però també
la dimensió social, solidària i de salut de la pràctica esportiva.
Enguany, el jurat va decidir atorgar el premi a l’entitat que millor
promou la iniciativa social i la salut al CAP Molins de Rei. També va
atorgar al Club Esportiu Molins 2000, al Club Futbol Sala Molins 99 i
a l’Associació Esportiva Molins el premi a l’entitat esportiva que promou iniciatives que contribueixen a difondre els valors de l’esport
en infants i joves. Pel que fa als reconeixements als equips, el premi
al millor equip masculí se’l va endur l’equip sènior de waterpolo
del Club Natació Molins de Rei, mentre que l’equip cadet-juvenil del

/ ACTUALITAT

El Consell d’Infants
comença a caminar
Un total de 29 nens i nenes de la vila
han esdevingut consellers i conselleres
del Consell d’Infants de Molins de Rei. La
presa de possessió es va celebrar al Pati
del Palau, i va comptar amb la presència dels màxims representants polítics,
acompanyats de familiars, mestres i
amics dels nous consellers i conselleres.
El Consell d’Infants és un òrgan consultiu de l’Ajuntament de Molins de Rei que
permetrà la participació dels infants de
la vila. Amb la creació d’aquest espai, els
infants podran expressar les seves opinions i els seus interessos en tots aquells
àmbits de la vida i del seu entorn que
els afecten, i conèixer i treballar els seus
drets i deures.
El Consell d’Infants es reunirà el segon
dimarts de cada mes a la Federació
Obrera. A final de curs, els consellers i
conselleres celebraran un plenari amb
l’alcalde i els regidors i regidores, i presentaran el projecte que hauran treballat
durant les sessions.
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Vies Blaves,

un camí per la llera
de tot el Llobregat
La Diputació de Barcelona, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, ha engegat
un projecte de rehabilitació de la llera del riu Llobregat i els seus afluents Anoia
i Cardener que establirà recorreguts i convertirà en transitables més de 300 quilòmetres a la vora del riu per tal que s’hi puguin fer excursions a peu o recorreguts en mitjans no motoritzats, com la bicicleta o el cavall. L’objectiu del projecte Vies Blaves és
posar en valor la natura i el patrimoni de les comarques de Barcelona i fer que siguin
un motor d’atracció turística a l’interior del país. L’envergadura del projecte, en el
qual s’invertiran 25 milions d’euros, el converteixen en únic al sud d’Europa i en una
gran oportunitat també per a Molins de Rei, que podrà connectar el riu amb
el Parc de Collserola.
Vies Blaves va ser presentat a la Federació Obrera en un acte organitzat pel Cercle
d’Infraestructures i BCN Content Factory.

BREUS /

El Catàleg
de Patrimoni,
més a prop

Participació
Estat dels pressupostos
participatius per als barris
En el moment de tancar aquesta edició del Balcó
de la Vila, el 65% de les inversions proposades i escollides pels veïns en el marc de la primera edició
dels pressupostos participatius per barris ja estaven executades. La previsió és que aquesta xifra se
situï sobre el 90% a 30 de gener i que es finalitzi el
100% de les actuacions durant el mes de febrer. Els
primers mesos del 2017 també arrencarà una nova
edició del projecte, dotat, novament amb 250.000
euros, i portarà el nom de SOM BARRIS 2017.

Estat del procés per escollir
la reforma de la carretera

L’Ajuntament ha suspès les
llicències urbanístiques de 163
finques susceptibles de comptar
amb algun dels cinc graus de
protecció patrimonial en el futur
Pla Especial de Protecció del
Patrimoni de Molins de Rei i, per
tant, no podran ser objecte de
cap intervenció urbanística en el
termini màxim de dos anys. En
aquest temps, la Comissió del Patrimoni Històric i Arquitectònic
de Molins de Rei té l’encàrrec de
treballar sobre aquestes finques
afectades per determinar quines
s’han d’acabar protegint finalment. Els treballs han de desembocar en una aprovació inicial
del Pla Especial de Protecció
abans d’un any, el que es coneix
com precatàleg. A partir de llavors s’obrirà un altre període de
12 mesos més fins a l’aprovació
definitiva del Pla. Passat aquest
període no es podrà acordar cap
altra suspensió per al mateix àmbit fins que hagin transcorregut
tres anys.

En les properes setmanes es faran públiques les
tres propostes de reforma de l’antiga carretera
que ha preparat l’Àrea Metropolitana de Barcelona a instàncies de l’Ajuntament. Els tres projectes
s’exposaran i detallaran en diferents punts de la
vila, i totes les persones més grans de 12 anys, empadronades a Molins de Rei, podran participar en
la votació que es farà a final de febrer per decidir
quin és el projecte que s’acabarà executant.

Més i millors

jocs infantils
En els propers mesos, el parc
de jocs infantils de Molins
de Rei millorarà significativament. El nou contracte de
manteniment, les actuacions realitzades als barris
en el marc dels pressupostos
participatius i les inversions
municipals permetran renovar i ampliar els elements
destinats a l’oci infantil
que hi ha a gairebé tots els
barris de la vila. Aquest 2017,
Molins de Rei comptarà amb
33 àrees amb jocs infantils
amb prop de 170 elements
adreçats a nens i nenes fins
a 14 anys. Actualment, la
vila compta amb una població de 4.576 persones amb
aquestes edats.

REGISTRA’T
Per poder participar en
els diferents processos
que impulsa l’Ajuntament
és imprescindible un
registre previ.
Fes-ho ara a:

/ BREUS

La riera bonet
estrena un
corre-can

Gueopic guanya el premi
Memorial Josep Maria Salas i Peiró
La tasca de Gueopic a favor de les persones amb discapacitat comunicativa li ha
valgut el premi del 1r Memorial Josep
Maria Salas i Peiró sobre drets humans. El
responsable de Gueopic, Dani Andreu, va
recollir el premi de mans dels familiars de
Josep Maria Salas en un acte marcat per
l’emotivitat. El jurat, integrat per familiars

de Josep Maria Salas i representants de
la Creu Roja Baix Llobregat i de l’Ajuntament, també va reconèixer la labor
de la Fundació Ana Ribot pel seu treball
amb persones que pateixen algun tipus
de demència i de l’ONG Effetá Madre
Micaela, en suport dels col·lectius més
vulnerables.

Molins de Rei compta amb un nou corre-can. Es tracta d’un projecte proposat
i triat pels veïns del barri en el marc
dels primers pressupostos participatius.
Aquest tercer espai de lleure de gossos
està ubicat en un solar davant de la
plaça Antoni Méndez amb un perímetre de 130 metres lineals, condicionat
perquè els animals puguin córrer lliurement sense provocar molèsties al veïnat.
El corre-can s’estructura en forma d’ela
i consta de dues zones: una per a gossos
grans i una altra per a petits, amb dos
accessos diferenciats. Al costat dels
accessos hi ha una paperera i un dispensador de bosses.

La 166a Fira
de la Candelera
ja té imatge oficial

Posa’t la Gorra

recapta prop de 24.000 euros
Enguany, les activitats solidàries organitzades en el marc de la campanya Posa’t la
Gorra han recaptat al voltant dels 24.000 euros. Aquests diners seran destinats, íntegrament, a l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC), que treballa per buscar solucions i trobar respostes que millorin la qualitat de
vida d’aquest infants i adolescents i les seves famílies. Tot i el mal temps, l’assistència
va ser força elevada i grans i menuts van gaudir amb el tast solidari que es va fer
dissabte a La Gòtica i la festa infantil de diumenge a l’Escola el Palau i a la plaça del
Pati del Palau.

L’obra Lleva alls, de Jordi Martín
Figuerola, ha estat la guanyadora del
concurs de cartells i serà la imatge de la
166a edició de la Fira de la Candelera. El
cartell explica l’essència agrícola, comercial i industrial de l’esdeveniment, i el
jurat l’ha escollit d’entre les 30 propostes que s’han presentat a concurs. La
Fira de la Candelera tindrà lloc els dies
3, 4 i 5 de febrer de 2017.
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Tribuna Política

Un bon 2016 i un
millor 2017

Pressupostos 2017

Per un pacte contra
el deute a Molins de Rei

Aquestes dates conviden a fer
un balanç de l’any que deixem
enrere i a fixar els objectius
per a l’any que comencem.
I podem dir, sense por a
equivocar-nos, que el 2016 ha
estat un bon any per a Molins
de Rei.

De nou, el Govern municipal
enceta l’any amb els comptes
públics aprovats. I ho fa quan
més incerteses tenia, perquè
ni l’Estat ni la Generalitat han
aprovat els seus comptes.

Amb vista a aquest debat
de pressupostos, la CUP
Molins de Rei proposem a les
formacions polítiques del Ple
de l’Ajuntament i a la resta
de la vila l’assumpció d’un
pacte comú per lluitar contra
el deute. Aquest any pagarem
com a vilatans més de trescents mil euros només en
concepte d’interessos. Creiem
que cal aturar tan aviat com
sigui possible aquest traspàs
de diners de tots els vilatans
cap a les entitats bancàries
i trencar amb l’ofec que
aquest deute exerceix sobre
les finances locals. El pacte
recull acords ja validats per
unanimitat a la sala de plens
per tal d’aplicar-los d’ara en
endavant sense més dilacions.
Esperem que el Govern
comenci a aplicar-lo.

Les notícies que ha generat
l’Ajuntament han estat
moltes i molt positives. Hem
aconseguit situar-nos al
capdavant dels municipis
que més diners destinen
per habitant a polítiques
socials i mantenir-nos també
al capdamunt del rànquing
dels que més atur redueixen.
Hem impulsat projectes de
participació dels quals ja se’n
veuen els resultats a tots els
barris i hem inaugurat un
nou institut espectacular i
una nova Oficina d’Atenció
Ciutadana més cèntrica i
funcional. Hem creat més
places d’aparcament, hem
ajudat més empreses i
emprenedors que mai, hem
constituït el Consell d’Infants
i hem fet una festa major
sonada amb els Dracs com a
protagonistes.
I, és clar, hem treballat
moltíssim perquè això no
s’aturi, pels projectes que han
de convertir-se en realitat al
2017 i que són estratègics, com
les obres del Molí per acollir
la nova biblioteca, la reforma
de la carretera o la redacció
del catàleg del Patrimoni
Local. Sense oblidar-nos,
evidentment, de la Fira de la
Candelera que ja tenim a punt
i que incorporarà novetats per
fer-la encara més atractiva.
Els pressupostos que hem
aprovat ens garanteixen
aquesta velocitat de creuer
que hem adoptat i que tant
ens està ajudant a transformar
Molins de Rei.
Des del grup de Convergència
volem aprofitar aquestes línies
per agrair-vos la confiança i per
desitjar-vos un excel·lent 2017.

Ramon Sànchez

Ho fem amb el reconeixement
de la feina feta fins ara, tant
pel que fa a les polítiques
socials que hem potenciat
els darrers anys com pels
bons resultats obtinguts en
les polítiques de reactivació
econòmica i, concretament, en
la reducció de l’atur. Les ajudes
a la contractació d’aturats i als
emprenedors han ajudat en
aquesta línia.
Aquest objectiu el continuem
potenciant amb noves mesures,
com ara l’ajuda per al 2017 per
a les persones grans que viuen
soles i tenen pocs recursos.
Així, la cohesió social i el
màxim de justícia social
les potenciem doblant el
pressupost per a les polítiques
de gènere, aplicant el pla de
salut (recentment aprovat),
incrementant les beques
esportives, la socialització
de llibres o les polítiques
d’habitatge i incrementant els
diners per al bus municipal,
entre d’altres.
I a més, invertim més de
3,6 milions d’euros per a la
transformació de Molins
de Rei: per continuar la
construcció de la futura
Biblioteca Municipal i el
creixement de la zona
esportiva Ricard Ginebreda;
per rehabilitar la façana del
Palau dels Requesens, millorar
els nostres equipaments
o continuar decidint les
inversions dels nostres barris
de forma participativa per valor
de 250.000 euros.
Continuarem fent avançar
la vila i complint els nostres
compromisos amb tots
vosaltres.
Molt bones festes i bona entrada
d’any 2017!

Xavi Paz

Proposem l’adopció de
5 compromisos:
1. Reduir anualment el deute
viu de l’Ajuntament de Molins
de Rei.
2. No establir cap nou vincle
ni relació amb cap entitat
bancària que no sigui inclosa
dins les banques ètiques
i/o cooperatives.
3. Presentar la proposta
de pressupost municipal
a la població prèviament
a ser aprovat en el Plenari,
amb l’objectiu d’informar
els vilatans i donar-los la
informació necessària per
tal de convertir el pressupost
en una eina comprensible
per a tothom.
4. Fer un debat obert amb
els vilatans sobre la gestió
del deute municipal, amb
mecanismes d’informació,
deliberació i seguiment dels
acords.
5. Impulsar una auditoria
dels comptes de l’Ajuntament
a fi i efecte d’entendre, avaluar,
quantificar i explicar la xifra
total del deute il·legítim.

Carles Ros
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En forma de simulació

La cultura del
respecte a l’altre

Hi ha un proverbi àrab que diu
que l’home és amo dels seus
silencis i esclau de les seves
paraules. Heus aquí uns quants
exemples d’això:

Fa uns mesos, el nostre grup
municipal va presentar un
parell de mocions al Ple de
l’Ajuntament per millorar la
vila en dos aspectes: l’esport i
la transparència.

Molins de Rei sempre s’ha
caracteritzat per ser una vila
acollidora i respectuosa amb
els drets i les llibertats de les
persones; malauradament,
sembla que hi tenim
algun partit polític, sense
representació ni seu, a data
d’avui, que no està d’acord
amb aquest model de
convivència.

“El 2016, el rebut de l’IBI
es congelarà”, “La gent no
notarà un canvi en la factura
de l’IBI”... FALS. Al final, els
vilatans van acabar pagant
un 1% més, que es va traduir
en 5,28 euros per família de
mitjana.
“La despesa social no té
ideologia, només voluntat i
ganes de treballar-hi per reduir
l’impacte de la crisi a la gent
de la nostra vila”. FALS. ERC
va proposar reformular aquest
òrgan i el Govern va assegurar
que ho faria. Ningú no recorda
l’última reunió del Plenari del
Consell de Seguiment de la
Crisi Econòmica i, a més, ens
volen fer creure que a la nostra
vila la crisi “ja s’ha superat”.
“Hi ha partits polítics que han
parlat massa i han perjudicat
el patrimoni de la nostra
vila.” FALS. ERC va alertar
de les nombroses sol·licituds
d’enderroc entrades per
registre en els darrers mesos
i va demanar la suspensió de
llicències a fi d’evitar aquesta
pràctica. La foneria, el pont
de Can Capellans, la casa
originària del passeig del
Terraplè... Deixem, doncs,
que siguin ells els que
segueixin “preservant el
patrimoni local”.
“Fa temps que treballem
en la nova residència.” FALS.
Les firmes entregades el juliol
per la Plataforma d’Afectats
per la Residència de Molins
de Rei es van desar al calaix
fins que els grups municipals
de l’oposició vam presentar
una moció al Ple de novembre
amb l’objectiu de fer un debat
públic d’una necessitat real
de la nostra vila.

Silvia Guillén

En la primera demanàvem
la inclusió en l’oferta de
multiesport d’un nou grup
destinat als infants d’edat fins
a 6è de primària (ara mateix
es fa fins a 4rt). El regidor
d’Esports, el senyor Paz, va
simular dir que ja s’estava fent,
la qual cosa totes sabem que
era mentida.
L’altra moció era sobre la
transparència dels grups
municipals, mitjançant la qual
es demanava igualtat de tracte,
en termes de fiscalització
econòmica, entre els grups
municipals i la resta d’entitats
i associacions de Molins de
Rei que reben subvencions de
l’Ajuntament. El senyor Casals
i el senyor Paz van simular
dir que els seus partits ja
reten comptes. És clar, per
això encara estem esperant
conèixer la despesa de les seves
campanyes electorals.
Totes dues mocions van
ser rebutjades per la
sociovergència, com és
habitual. Quina va ser la nostra
sorpresa quan, fent-se pròpia
una frase de la Cospedal, el
Govern ha acabat utilitzant
les nostres propostes en diferido
en forma, efectivamente, de
simulación, o lo que hubiera sido
en diferido en partes. Ara ens les
podem trobar, la primera, com
una oferta nova a les famílies
aquest any i, la segona, en la
proposta inicial del Reglament
Orgànic Municipal (amb
transcripció literal).
Des de Molins Camina estem
molt contents que el Govern
ens doni la raó, ni que sigui
en forma de simulació en diferit.

Ana Aroca

Volem que la nostra vila
sigui socialment integradora
i no excloent manllevant la
llibertat de culte que alguns
volen fer, alhora que s’intenta
generar un conflicte per la
construcció d’una mesquita i
al·legar manca de democràcia
al municipi, mentre reclamen
un dret a decidir i una
consulta als molinencs, quan
neguen l’existència d’aquest
dret per a altres decisions als
pobles de Catalunya. Un lloc
de culte que ha sol·licitat tots
els permisos i amb tota la
transparència, i que ara volen
denegar per pura incultura i
xenofòbia.
L’islam és una religió que no
propugna, i molt menys al
nostre municipi, ni l’odi ni la
separació; de fet, ells mateixos
al seu Facebook l’obren amb
“jo sóc com sóc i tu ets com
ets ... construïm un món on
jo pugui ser sense deixar de
ser jo, on tu puguis ser sense
deixar de ser tu, i on ni jo ni tu
obliguem l’altre a ser com jo o
com tu!”.
El panfleto que va inundar el
barri de les Conserves i el de la
Riera Bonet, ple d’arguments
populistes, contrari al dret
a la llibertat d’opinió que
defensem, no el compartirem
mai i sempre el combatrem
des de la defensa dels Drets
Humans i dels valors com
la solidaritat, la igualtat i la
fraternitat.

Júlia Fernández Abós

Treballant amb la
Plataforma per aconseguir
una nova residència
pública per a la gent gran
He treballat durant els
darrers tres mesos per tirar
endavant el projecte de
construcció d’una nova llar
d’avis municipal que per fi
faci justícia a la gent gran
de Molins de Rei, que ha de
marxar fora de la vila per
gaudir d’una plaça residencial
pública. Juntament amb el
senyor Clos, de la Plataforma
Afectats Residència Molins,
he presentat una moció al
Ple de novembre perquè tots
els partits adquireixin el
compromís de treballar com
a prioritat aquest projecte de
construcció. He d’agrair la
bona predisposició d’altres
forces polítiques de l’oposició
(CUP, ERC, Molins Camina).
En saber que jo presentava
aquesta moció, s’hi van voler
sumar i presentar-la de forma
conjunta i vaig cedir el dret
a llegir-la a ERC. També vull
destacar el suport del Govern
(CiU, PSC): va fer que la moció
de la nova residència de gent
gran s’aprovés per unanimitat.
Entre tots, i amb una veritable
voluntat, haurem de fer
possible una residència que
necessitem com l’aire que
respirem.
He presentat dues mocions
més: que s’ampliï l’horari
regulat de les zones blaves
i el de càrrega i descàrrega,
mesures que haurien millorat
la mobilitat i la feina de
transportistes i botiguers,
i haurien fomentat més les
vendes dels comerços. Les
meves dues propostes no
van rebre suports, amb unes
respostes de l’equip de govern
que deien que la vila “no té
prou potència comercial”
com per augmentar aquests
horaris. Cadascú ja sap per a
què treballa... Jo ho faig per
millorar la vida i l’economia
de totes les persones.

Francisco Garcia
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Montse

Gustems
Presidenta i gerent d’Acosu

L’Ajuntament
atorga la medalla
d’Or a ACOSU

ACOSU, és una entitat
sense ànim de lucre,
que atén persones amb
discapacitat psíquica,
sensorial, física o una
malaltia mental. Es va
crear ara fa gairebé 50
anys, el novembre de
1967.

Què suposa per a vosaltres rebre
la Medalla d’Or?
És una gran satisfacció per a nosaltres i és un reconeixement a tots els
fundadors que van començar amb
l’Escola Alba i amb 8 nois. La tasca
que van fer és fabulosa, ja que, quan
es va crear l’Escola l’any 1967, tot
el tema de la discapacitat era molt
tabú. Van tenir molta força i voluntat
a l’hora de fer-ho. El mèrit i el valor és
d’ells i també hi han de ser presents.

Un dels seus serveis
principals són les llars
Residència Alba, que
són pisos tutelats que
potencien l’autonomia
personal i social dels
usuaris. Acosu també
té el Taller Alba, que és
un taller ocupacional.
Els dos serveis són a la
vila i donen cobertura
a 180 persones amb
discapacitat intel·lectual.

Què implica per als vostres usuaris poder treballar a Acosu?
Ells necessiten sentir-se reconeguts i
estar ocupats. És fonamental que tothom tingui ateses les seves necessitats bàsiques, ells també, i treballem
en això.
Ceoball és l’associació que dóna
feina a aquestes persones adultes,
que treballen amb el seu contracte
ordinari, en el sector dels manipulats
per a terceres empreses.

La medalla d’or la rebran
el mes de febrer i també
es farà una celebració
del 50è aniversari.

Montse Gustems és la presidenta
i gerent d’Acosu. Es jubila el
31 de gener del 2017.
Analia Conti la substituirà.

I els habitants dels pisos tutelats,
com han assumit viure en aquest
espai compartit?
Tenen sempre educadors amb ells,
de dia i de nit, i surten a passejar per
lliure, o amb monitor, segons la persona. Fan moltes activitats a la vila; la
gent els coneix i els hi té molt d’afecte. Viuen amb els seus companys de
pis, com si estiguessin en família en
aquests pisos. Intentem que tinguin
la seva autonomia social i personal, i
si cal ajuda, els la donem.
Hi ha pocs recursos, públics i
privats, per atendre les vostres
necessitats?
Pel que fa a les llars i els tallers, són
concertats des de fa un any i mig.
A partir d’aquí, sí que cobrem cada
60 dies quan toca i no com abans,
quan cobràvem per subvenció, que
vam tenir algun problema econòmic.
L’Ajuntament sempre ha estat al
nostre costat. CEOBALL és el centre
especial i aquí sí que tenim problemes per cobrar: hem cobrat el mes
gener al novembre.

