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Tindrem
voreres amples
Es decideix la nova carretera
en un procés amb gran participació
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La participació
va ara als barris

Hem ajudat a crear
73 empreses

Recta final a les obres
de Rafael Casanova

Homenatge a la
Lleva del Biberó

ACTUALITAT /

Guanyen

les voreres
amples
Proposta C
35,74%
659 vots

Proposta A
33,41%

616 vots

Proposta B
30,86%
569 vots

La reforma de la carretera incorporarà
voreres amples. Així ho han decidit els
1.854 veïns i veïnes de Molins de Rei
que han votat en el procés participatiu
organitzat per l’Ajuntament. Això suposa
un 78,10% de les persones inscrites en el
registre de participació i un 8,82% de tota
la població amb dret a vot de la vila.

La decisió s’ha pres per un estret marge,
atès que les tres propostes han obtingut
més d’un 30% dels vots. La proposta
guanyadora ha estat la C, amb 659 vots.
Això vol dir que la futura carretera
eliminarà un dels dos carrils destinats a
serveis i aparcaments, i farà servir aquest
espai per eixamplar les voreres. Concretament, cada vorera creixerà 1,10 metres
i passarà dels 3,40 actuals aproximadament fins als 4,50 metres.

QUÈ T’HA SEMBLAT EL RESULTAT DE LA VOTACIÓ DE LA CARRETERA?

Els responsables municipals ja s’han reunit amb els tècnics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per traslladar-los
el resultat de la votació i començar a
redactar el projecte executiu. Està previst
que aquesta actuació, que pot superar els
6 milions d’euros d’inversió, es desenvolupi per fases per minimitzar l’impacte
sobre la mobilitat i els inconvenients als
veïns. Les obres començaran les primeres
setmanes del 2018.

enquesta / digues la teva

ÀNGELA LLAVARIA
Jubilada

MONTSERRAT CARULLA
Jubilada

A la meva edat, potser és millor que
hagi guanyat l’opció de les voreres
amples, perquè podré circular sense
gaires entrebancs. Jo no vaig votar perquè ja m’estaven bé les tres opcions.

Hem d’acceptar el que ha sortit, però
jo vaig votar l’opció A, perquè és un
problema que els cotxes no puguin
aparcar. Em sembla molt bé que es
reformi i que se’ns pregunti. Jo vaig
votar per Internet.

MARIA CARME GARCIA
Treballadors de llar d’infants

VÍCTOR ROMAN
Estudiant d’enginyeria
de telecomunicacions

A mi no m’agrada el resultat, perquè
no sé què es farà per compensar els
aparcaments que es perdran. No sé
ben bé fins a quin punt és important
arreglar això. Haurien de fer més
parcs.

Em sembla molt bé el resultat perquè
és la que vaig votar. Penso que cal
guanyar terreny als cotxes, que ja en
tenen prou. Aquesta és una via molt
transitada i no m’acaba d’agradar.

PERE PAHISSA
Jubilat

PAU MERCIER
Estudiant de física

S’ha d’acceptar la voluntat majoritària, tot i que jo vaig votar l’opció A,
perquè penso que això no deixa de ser
una carretera. Em sembla perfecte que
l’Ajuntament ens hagi deixat decidir
en aquest tema.

Soc de la Rierada i no m’afecta gaire
el resultat, però crec que hauria hagut
de votar molta més gent. Penso que
es fan moltes obres, però no prou ben
repartides. A la Rierada encara no
tenim clavegueram.

/ AJUNTAMENT

648 100 127

alcaldia@molinsderei.cat

Joan Ramon Casals
Alcalde de Molins de Rei

La gent ha decidit el futur de la carretera, el millor per a Molins de Rei
Durant un parell de setmanes, a la vila no es parlava de res més. Cadascú aportava arguments i opinions a favor
i en contra de les tres propostes que el Govern municipal que encapçalo va encarregar a l’Àrea Metropolitana per
reformar l’antiga carretera a partir de les aportacions ciutadanes recollides. Les sessions informatives estaven
plenes a vessar; les xarxes socials també recollien el debat i, és clar, hi va haver molta gent apuntada al registre
de participació ciutadana per poder votar.
Arribats en aquest punt, l’experiència ja era un èxit. S’havia generat debat i la gent se l’havia fet seu. Els veïns
i les veïnes de Molins de Rei havien entès que tenien la capacitat de decidir directament sobre un dels projectes
de transformació més importants de les properes dècades.
I la gent ha decidit l’opció C, una carretera amb voreres més amples, més amable als vianants i estic segur que
també més atractiva al comerç. I un aspecte molt important: la gent ha pogut votar amb llibertat, transparència
i seguretat, i ha escollit el que ha volgut. En això consisteix la democràcia directa per fer avançar la vila.
Però en aquesta edició del Balcó de la Vila us expliquem moltes més coses molt importants i que quantifiquen amb
dades les millores que està experimentant Molins de Rei, tot i el context econòmic. Així, fa poques setmanes vam
saber que la nostra vila és la ciutat de més de 25.000 habitants amb l’índex de risc de pobresa més baix de tot
Catalunya. Una dada que cal sumar-la al fet que som la ciutat del Baix Llobregat, i la tercera de tot el país, amb
l’índex d’atur més baix (estem per sota del 10%). I no és casualitat. En els darrers tres anys, l’Ajuntament ha ajudat
econòmicament 73 emprenedors que estaven a l’atur a començar el seu propi negoci. És evident que encara ens
queda molt per fer, però no és menys cert que anem pel camí correcte i que ja som un referent al país.
I per acabar, voldria destacar que seguim amb la política d’inversions per millorar tota la vila, amb els pressupostos
participatius SOM BARRIS 2017, dotats amb 250.000 €, que decideix la gent. També haureu vist obres al carrer Rafael
Casanova i en veureu aviat al carrer del Doctor Barraquer i a la cruïlla de la plaça de la Creu. Invertim en Molins de Rei.
Joan Ramon Casals, alcalde
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Informació de Plens Municipals

Sessió de Gener

Aprovades les bases de cinc diferents línies d’ajuts municipals
Els criteris per atorgar fins a cinc tipus d’ajuts municipals van quedar aprovats pel Ple municipal. Concretament, es van aprovar les
bases de les subvencions de les quotes mensuals del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a les persones desocupades
que s’estableixin com a autònomes; les bases de les subvencions a les persones desocupades que s’estableixin com a autònomes per
a la posada en marxa d’una activitat econòmica; les bases de les subvencions a empreses i entitats empresarials per a la contractació de persones aturades de la vila; les bases dels ajuts a entitats i associacions sense ànim de lucre de Molins de Rei per a l’exercici
2017, i l’ordenança específica per a la concessió de subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament i de sensibilització,
presentats per organitzacions no governamentals, entitats i associacions sense afany de lucre de la vila.
Durant la sessió plenària, l’Ajuntament es va adherir formalment a la campanya “Casa Nostra és Casa Vostra” en suport a l’acollida
de població refugiada en trànsit a Europa, víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània. Els grups municipals van animar la
població a participar en la manifestació 18 de febrer a Barcelona.
Pel que fa a les mocions, es va aprovar la que havia proposat Unió de Pagesos de Catalunya davant la necessitat de renovar el contracte de la societat amb la pagesia. També es va tirar endavant la moció presentada pel grup municipal de Molins Camina sobre
els comptadors telegestionables, així com la moció del Grup Municipal de la CUP sobre la salinització al Llobregat provocada per
ICL-Iberpotash i la responsabilitat vers els drets humans internacionals de les empreses que operen al nostre territori.

Sessió de Febrer

Aprovats els criteris per a l’atorgament de beques educatives
Els alumnes de Molins de Rei que continuïn estudiant un cop han acabat l’ensenyament obligatori poden demanar ajuts municipals de fins a 300 euros per a la matrícula i de 300 euros més per a desplaçaments si compleixen amb els requisits que va aprovar
el Ple de l’Ajuntament i que es mantenen respecte als d’anys anteriors. Això vol dir: estar empadronat a Molins de Rei amb anterioritat a l’1 de setembre de 2015; haver cursat com a mínim el 50% de les assignatures/crèdits dels estudis postobligatoris del curs
escolar 2016-2017 a què s’han presentat i haver aprovat el 100% d’aquestes assignatures/crèdits; no estar en possessió de titulacions
acadèmiques d’igual o superior nivell a les dels estudis per als quals se sol·licita beca, i acreditar que la renda anual de la unitat
familiar de convivència (any 2016) no excedeixen el llindar econòmic anual establert.
El Ple també va aprovar la Guia de Clàusules Socials i Mediambientals en la contractació pública de l’Ajuntament, així com un
protocol contra l’assetjament sexual, per raó de sexe o orientació sexual.
Pel que fa a les mocions, es va provar el Manifest del 8 de Març, Dia Internacional de les Dones; la que va presentar el grup municipal de CDC d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum; la del grup municipal de la CUP per un Pacte contra el deute a Molins de
Rei; la del grup municipal Molins Camina en nom de la Mesa Estatal Pro Referèndum de les Pensions (MERP) en defensa del sistema
públic de pensions; la dels grups municipals d’ERC, PSC i CDC, d’impuls de la reforma horària a la vila, i, finalment, la del grup
municipal de la CUP per la declaració de Molins de Rei com a municipi per la diversitat sexual i lliure de Lgtbifòbia.

Noves cares

Durant aquest començament d’any, el grup municipal de la
CUP s’ha renovat amb dues noves incorporacions. Es tracta de
Laura Munt i d’Asier Baiona, que agafen el relleu dels regidors
Roger Castillo i Mireia Romo. Asier Baiona també ha assumit
les funcions de portaveu del grup.
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Pressupostos participatius

ALS BARRIS
Executades totes les actuacions
de la primera edició
Les 23 actuacions de millora als barris que van escollir els veïns
i veïnes de Molins de Rei en el marc dels primers pressupostos
participatius ja són una realitat. Durant els mesos de febrer i
març es van enllestir les quatre actuacions que restaven pendents i s’ha pogut tancar la primera edició d’aquests pressupostos participatius amb un balanç molt positiu, ja que es tracta
d’una prova pilot: prop d’un miler de participants, 250.000
euros invertits en tots els barris en actuacions proposades i
escollides per la ciutadania, implicació decidida de les associacions de veïns i cap incident rellevant en el procés de votació.
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Vota

del 28 d’abril al 7 de maig

Comença la segona edició:

SOM BARRIS 2017
El procés participatiu per proposar i
escollir inversions als barris es consolida
i fa una segona edició amb petites millores respecte al 2016. Es manté el criteri
de permetre les votacions a qualsevol
persona més gran de 12 anys empadronada a la vila, sempre que estigui inscrita
prèviament en el Registre de Participació
Ciutadana. També es manté la xifra de
250.000 euros, que es reparteixen entre
els 13 barris de Molins de Rei, i es respecten les delimitacions i els imports de les
edicions anteriors.
Les novetats se centren en els terminis.
Les aportacions s’han pogut fer fins al

Més informació a:
• www.molinsderei.cat/participacio
• Oficina d’Atenció Ciutadana
• La teva associació de veïns

31 de març per via telemàtica (web de
participació ciutadana) o mitjançant les
butlletes que hi havia en els locals de les
associacions de veïns, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana i en els instituts d’ensenyament secundari. A mitjan abril, l’Ajuntament farà públiques les propostes, que
se sotmetran a votació a cada barri: un
mínim de 2 (proposades per l’Ajuntament
i l’Associació de Veïns) i un màxim de 6.
Està previst que les votacions tinguin
lloc entre el 28 d’abril i el 7 de maig. Les
persones que vulguin votar per Internet
rebran un codi i un enllaç per correu
electrònic. Si volen votar presencialment,

podran fer-ho a les associacions de veïns,
als instituts d’ensenyament secundari o
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. A mitjan
maig s’anunciaran les inversions guanyadores i se’n començarà l’execució.

ACTUALITAT /

GERARD ILL

Fundador de DICREA’T

Els ajuts a
autònoms
han permès
crear 73 noves
empreses
Els ajuts a nous emprenedors i autònoms
de l’Ajuntament de Molins han permès
que, des de l’any 2013, 77 persones en
situació d’atur s’hagin acollit a les subvencions de fins a 800 euros i hagin creat
el seu propi lloc de treball, de manera
que s’hagi constituït un total de 73 empreses. Aquesta línia d’ajuts es destina al

En la presentació del balanç dels ajuts
també va participar un emprenedor que
s’ha acollit a la subvenció i que ha estat
assessorat pel Servei d’Empresa de l’Ajuntament. Gerard Ill, empresari autònom
en l’àmbit del màrqueting i la comunicació digital, i fundador de l’agència
DICREA’T, ha rebut una subvenció per fer
front a les quotes del Règim Especial de
Treballadors Autònoms i ha afirmat que
“aquest tipus d’ajut en els primers mesos, quan potser encara no tens clients,
és un punt clau en la supervivència i el
desenvolupament de l’empresa”.
pagament del 100% de la quota mensual
de treballadors autònoms durant els sis
primers mesos i fins al 50% de la quota a
pagar durant els sis mesos següents. Els
nous autònoms que s’acullin a la convocatòria de l’any 2017 també podran
optar a una segona línia d’ajuts de fins
a 1.000 euros per fer front a les despeses
de tramitació relacionades amb l’obertura del local de negoci.
Molins de Rei compta actualment amb
1.789 treballadors autònoms i empreses,
dels 50.215 del Baix Llobregat, un 3,5%
del total de la comarca.

Ill també ha explicat que ha rebut uns
altres ajuts de l’Ajuntament, com l’assessorament per a l’elaboració del pla
d’empresa o del servei de capacitació empresarial, i ha participat en activitats de
networking “que m’han obert la porta
al teixit industrial de Molins de Rei i hi
he conegut el meus primers clients”.
DICREA’T (www.dicreat.com) és una
agència de màrqueting, especialitzada en
Google AdWords, amb oficines a Molins de
Rei i Ribes de Freser, que dona feina a set
persones.

El 12 de maig
tornarem a
emocionar-nos!

www.premisradiomolinsderei.cat
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L’edifici annex a la
Casa de les Aigües
serà enderrocat

Obres al carrer
Rafael Casanova
A final de febrer van començar les obres
de reurbanització del carrer Rafael
Casanova. Es tracta d’una actuació que
permetrà substituir el paviment provisional que hi havia per un de nou.
D’aquesta manera, tot el carrer tindrà el
mateix aspecte i es donarà continuïtat
i homogeneïtat a la reforma feta l’any
2013. El tram afectat per les obres, que
està previst que s’allarguin fins a final
d’abril, és el comprès entre el passatge

de la Sardana (Mercat Municipal) i la
plaça de la Creu, i té una superfície
de 1.225 m2. Durant tot aquest temps,
aquest tram ha quedat tallat al trànsit
i s’ han inhabilitat els guals. També ha
comportat l’anul·lació de les parades del
MolinsBUS de la plaça de la Creu i de Pi
i Margall amb Verge del Pilar. Les obres
han estat adjudicades per un import de
101.000 euros.

L’Ajuntament de Molins de Rei i els representants legals del canal de la Infanta
han signat el conveni per a l’expropiació
de l’edifici annex a la Casa de les Aigües,
que serà enderrocat en les properes
setmanes. L’actuació permetrà posar en
valor l’edifici principal i millorar els
accessos en aquest punt de connexió
entre el passeig del Terraplè i el barri del
Canal. La signatura del conveni d’expropiació era el darrer tràmit que restava
pendent per procedir a l’enderrocament
d’aquest edifici annex, construït als anys
vuitanta. A l’interior només hi ha les
comportes del Canal, que seran soterrades. L’edifici envaeix part de la vorera
del carrer Verge del Pilar i resta protagonisme a la Casa de les Aigües. Gràcies a
l’enderrocament es podrà ampliar el vial
i la vorera, i arranjar la placeta coneguda com el Racó d’en Carles Vives.

El pas soterrat
del carrer MancomunItat
s’obrirà a l’abril
A mitjan abril s’obrirà el pas de vianants
i bicicletes que s’està construint sota
les vies i el carrer de la Mancomunitat.
Aquesta actuació coincidirà amb la finalització de les voreres i amb l’habilitació
del carril bici en aquesta via que uneix
els barris de Riera Bonet i les Conserves.
La primera fase d’obres ja s’ha acabat
i ha permès tornar a obrir aquesta via
al trànsit de forma definitiva, després
d’una actuació que ha millorat significativament la seguretat dels usuaris.

L’actuació ha consistit en l’asfaltatge
dels dos carrils de circulació i de la zona
d’aparcament, que comptarà amb 101
places, i la construcció d’un carril bici
que provisionalment s’utilitza com a
vorera per als vianants. Aquestes actuacions, emmarcades en el Pla d’actuacions i desenvolupament del futur
barri de les Guardioles, estan essent
executades per l’Institut Metropolità
de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial.

SABIES QU
E...

La Casa de
les Aigües o
Casa de
Comportes
era la porta
d
e
l Canal de
la Infanta. E
l 21 de maig
d
el 1819
la Infanta Llu
ïsa Carlota d
e Borbó i el
General Cast
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oclàssic i qu
destaca per
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la decoració
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lanta compa
cta rectangu
lar.
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Som la ciutat amb
menys risc de pobresa
de Catalunya

Arrenca la confecció
del Pla Educatiu de Vila
L’educació no es restringeix a l’escola. Aquest és el punt de partida del Pla Educatiu de
Vila, un projecte que vol implicar tota la ciutadania de Molins de Rei per destacar el seu
potencial educador en qualsevol àmbit i a qualsevol edat. La primera sessió de treball,
que tenia per objectiu definir els eixos de treball, va aplegar vuitanta persones a la
Federació Obrera.
En aquest acte es van presentar els resultats
d’una diagnosi elaborada per la Diputació
de Barcelona. També es van dur a terme
tallers de participació, en els quals els assistents van poder conèixer els recursos que
hi ha al municipi i debatre sobre aquells
aspectes que caldria millorar en diferents
àmbits. Un cop engegat el Pla, i a partir
de les aportacions recollides, s’ha creat un
grup impulsor format per totes aquelles
persones a títol individual o professional
amb voluntat de continuar treballant en
el projecte. Tot plegat culminarà amb el 1r
Fòrum Local d’Educació, previst per al mes
de maig, on es concretaran i prioritzaran
les accions a dur a terme.

Per calcular el risc de pobresa, l’estudi, elaborat amb dades del 2015,
calcula les llars unipersonals amb
ingressos inferiors a 8.011€ l’any i
les formades per 2 adults i dos nens
amb ingressos per sota de 16.823€
l’any. Tot i que les dades són molt
favorables, des de l’Ajuntament es
continua treballant per reduir la
taxa de risc de pobresa, com també
destinant recursos a aquells que més
en necessiten.

TAXA DE POBLACIÓ
AMB RISC DE POBRESA

Molins de Rei, per sota de la mitjana
de fets delictius de Catalunya
El 2016, Molins de Rei es desmarca de la
Regió Policial Metropolitana Sud i del
conjunt del país, i registra un nombre
de delictes sensiblement inferior a la
mitjana d’aquesta àrea. En concret, els
delictes detectats pels Mossos d’Esquadra
i la Policia Local entre gener i desembre
de 2016 han estat 1.001, dada que representa 39,8 fets delictius per cada 1.000
habitants.
Si comparem les dades de la vila amb
l’índex de delictes al conjunt de la Regió
Metropolitana Sud, que engloba diversos
municipis entre els quals s’inclou Molins

Segons l’estudi La pobresa a Espanya
poble a poble, elaborat per l’empresa
Ais Group a partir de la informació
de l’Instituto Nacional de Estadística i
diversos indicadors sociodemogràfics
i econòmics, Molins de Rei és el municipi català de més de 25.000 habitants
amb el risc de pobresa més baix. Concretament, la població de la vila té
una taxa de risc de pobresa de l’11,1%.
Les poblacions que segueixen Molins
de Rei són Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès,
amb un 12%. La ciutat de Barcelona té
un índex del 13%. El percentatge a la
vila és 2,7 punts inferior a la mitjana
catalana i la meitat que la mitjana
espanyola, situada en el 22,1%.

de Rei, les dades també són positives.
Així, l’índex de fets delictius en aquesta
àrea és de 54,7 per cada 1.000 habitants,
prop de 15 punts percentuals superiors
a la mitjana de Molins de Rei. Si ho comparem amb la mitjana de Catalunya, la
diferència és de quasi 25 punts. Pel que
fa a l’evolució dels fets amb delinqüència
al municipi, els delictes han baixat un
15,4% respecte a l’any anterior i acumulen un descens del 23,8% des de desembre de 2013, ja que han passat dels 1.314
delictes el desembre de 2013 als 1.001 el
desembre de 2016.

(ciutats més grans
de 25.000 habitants)

Molins de Rei
Barberà del Vallès

11,1%
12%

Cerdanyola del Vallès 12,1%
Sant Cugat del Vallès
Barcelona

12,4%
13%
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BONES XIFRES
DE LA 166A
FIRA DE
LA CANDELERA

La Generalitat reconeix

el projecte del Quadre de Comandament
El passat 7 de març, l’alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals, va recollir l’accèssit de la 3a edició dels premis Alfons Ortuño que va atorgar la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament. Aquest premi reconeix les actuacions d’innovació i bones pràctiques en matèria de gestió pública de les administracions públiques catalanes, àmbit
de gestió pressupostària, avaluació i transparència.
Concretament, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya ha reconegut una plataforma que ha estat desenvolupada íntegrament pel personal municipal i que es va
començar a desplegar l’any 2012. L’eina està basada en un sistema d’indicadors i serveix per millorar l’eficiència, reforçar el control sobre la gestió municipal, facilitar la
presa de decisions, incrementar la motivació del personal i, finalment, retre comptes
amb la ciutadania. El projecte està auditat i avalat per la Diputació de Barcelona.

NI UN PLAT BUIT!
TORNA A
SUPERAR-SE

Molins de Rei
pot ser ZONA 1
el 2018
L’Ajuntament s’ha mostrat satisfet per la
proposta “seriosa, realista i factible” que
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
i la Generalitat de Catalunya han fet a
tots els municipis de l’àrea. La proposta
consisteix en el fet que tots els municipis
de l’Àrea passin a formar part de la Zona 1
del transport públic l’1 de gener de 2018.

Les xifres de la 166a edició de la Fira de
la Candelera són molt positives, tal com
ho acrediten la contractació d’estands
(prop de 900), l’afluència de visitants
(al voltant de 300.000) i la satisfacció
de grans i petits, que van poder gaudir
d’una Fira sense incidències remarcables,
tot i la ventada de diumenge a la tarda.
Durant tot el cap de setmana, les sales i
els carrers de Molins de Rei es van omplir
de gom a gom de molinencs i visitants
que van gaudir voltant pel recinte firal.
El paper de l’Organització i dels cossos
de seguretat, les visites institucionals i la
bona acollida de les novetats també van
superar la Fira amb nota.

A més, durant els tres anys posteriors
també s’implementarien diferents
millores en el transport públic. Actualment hi ha 18 municipis que no
formen part de la primera corona tarifària perquè no estaven dins de l’antiga
Entitat Metropolitana del Transport i
és necessari que tots l’acceptin perquè
tiri endavant.

La campanya benèfica de recollida
d’aliments Ni un Plat Buit! ha tornat a
superar-se. En total es van aconseguir
1.501 quilos de menjar, 225 dels quals
es van recollir a les escoles i 1.276 van
ser aportacions de particulars. Aquesta
xifra és força superior a la del 2016, concretament un 9,4%. Aquesta ha estat la
vuitena vegada que les entitats socials de
la vila, amb la col·laboració de l’Ajuntament, han impulsat aquesta campanya
benèfica per a les famílies necessitades.
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La Marta

Continuem la transformació
de Molins de Rei

Menys fum, més espai
per a les persones!

La Marta va acabar els
estudis fa 10 anys, just
quan va esclatar la crisi. El
preu de l’habitatge estava
absolutament disparat i les
empreses van començar a
rumiar-s’ho una, dues i tres
vegades abans de contractar
ningú. Després d’alguns mesos
buscant feina sense èxit, la
Marta va començar a obrir el
ventall de possibilitats i les
circumstàncies la van portar
als Estats Units.

A la nostra vila hem viscut
un mes de febrer molt
intens, tant per la suma de les
activitats que veureu recollides
en aquest Balcó de la Vila com
pel debat generat amb el
procés de participació de la
reforma de la carretera.

Des de la CUP valorem com
a desastrós aquest procés
participatiu sobre la reforma
de la carretera, tacat de
favoritismes i mitges veritats.
Els canvis de l’alcalde a última
hora i sense avisar per afegir al
cens alguns botiguers concrets
no empadronats a Molins i
retirar-los posteriorment en
esclatar l’escàndol l’han acabat
de desprestigiar.

Deixar Molins de Rei no
estava en els seus plans, però
les circumstàncies manaven.
De fet, molts companys de
la seva mateixa promoció
universitària es van veure
forçats a marxar per buscar
oportunitats a fora.

Tribuna Política

Però la Marta ara ha pogut
tornar. Ha trobat feina a
Molins de Rei, on hi ha una de
les taxes d’atur més baixes del
país. I no solament ha quedat
sorpresa per això. Ha vist
que la vila que va deixar no
s’assembla gaire a aquella del
2007. El centre està totalment
canviat: el carrer de Baix, la
plaça del Palau, la nova OAC...
L’institut on ella va estudiar
s’ha traslladat a un edifici
espectacular, al costat d’una
zona esportiva impressionant.
El Molí ja no està a punt de
caure i s’està preparant per
acollir la Biblioteca que ens
mereixem. Fins i tot s’està
construint un barri nou on
hi haurà habitatge assequible
perquè gent com ella no hagi
de marxar.
Ah, i a la Marta també li han
preguntat com vol que sigui
la carretera, que començarà a
reformar-se l’any que ve.
La Marta ha quedat
bocabadada de trobar-se un
Molins de Rei tan canviat,
tan millorat. I avui, la Marta
se sent orgullosa de ser
molinenca.

Ramon Sànchez

Ha estat un procés
enormement positiu.
Aconseguir generar el debat
intens que hem pogut viure i
aconseguir la votació de 1.854
molinencs i molinenques és
per estar-ne satisfets. I és de
justícia fer un agraïment
públic a totes i tots els que
han participat en el procés i
a totes i tots els treballadors
municipals que han fet
possible aquest exercici de
participació.
Ha estat positiu, també,
perquè demostra, una
vegada més, el compromís
del Govern municipal en
la transformació de la
nostra vila i ho fa de forma
participativa, tal com ens
havíem compromès.
Una transformació de la nostra
vila que és palpable en molts
camps. Les polítiques socials,
les polítiques d’ocupació, el Pla
de Salut aprovat recentment,
les polítiques d’igualtat, els
pressupostos participatius
de barris i la mateixa gestió
econòmica de l’Ajuntament
són alguns exemples del que
està impulsant aquest Govern
municipal.
És la mateixa transformació
que treballem en l’espai públic
per tal que aquest espai de
tots i totes sigui un espai de
qualitat del qual estiguem
orgullosos i que ens permeti
guanyar atractivitat en el
nostre entorn, un aspecte clau
per al nostre comerç.
Vam començar aquesta
transformació pel centre de
la vila i el barri del Canal, i
ens ha de permetre lligar la
futura transformació de la
carretera.

Xavi Paz

Primer no es va dir res sobre
el canvi del cens; després,
l’alcalde va dir a la ràdio que
els botiguers no empadronats
a Molins podrien votar; a
continuació, el seu vot era
simbòlic dins un registre
“paral·lel” i, finalment, no
se n’ha sabut res. Ni rastre
de participació o resultats
d’aquest registre paral·lel fora
del cens.
A més, és una reforma de
6 milions d’euros que no
considerem prioritària en
el context de crisi social i
econòmica que vivim.
Tot i així, estem contents
per la victòria de l’opció C:
més espai per als vianants,
menys espai per als cotxes i la
contaminació.
Han estat uns resultats molt
ajustats, però han deixat
palès que 2/3 dels molinencs
volíem un canvi. Tot i no
guanyar l’opció B per la qual
vam apostar, creiem que no
s’inhabilita el carril bici;
és compatible amb l’opció
guanyadora i poden haver-hi
traçats alternatius de carril
bici paral·lels a la carretera.
Al nostre parer, la participació
ha estat insuficient. Cal
continuar mobilitzant el
poble, cal que molta més gent
decideixi sobre les coses que
ens afecten, cal conscienciar
que la participació ciutadana
és important i pot servir per a
alguna cosa.

Asier Baiona
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REGIDOR
NO ADSCRIT
La Reforma de la
carretera

Molins de Rei: Centre
de Gurmets

Els temps estan canviant

Són molts els errors (sens
dubte, intencionats) que el
Govern ha comès i que hem
denunciat, començant pel
plantejament inicial –oferir
3 opcions per a 2 models ben
diferents: un de continuista (A)
i un altre de transformador (B
i C), de manera que la divisió
del vot podria perjudicar el
model que no convenia–,
seguint pel cens, amb l’intent
d’ampliar-lo un cop iniciat
el procés per quedar bé amb
els botiguers, en comptes de
deixar-los votar des d’un inici,
i acabant amb la informació
facilitada als ciutadans, que
amagava deliberadament
l’opció de vot en blanc, no
fos cas que ens perjudiqués.
Com veieu, tècnicament, res
a dir. Políticament... millor
callar. O no? Hi ha qui creu
que el procés participatiu s’ha
polititzat. I així és, perquè
totes les formacions polítiques
tenim el nostre model de vila
(encara que algunes no el
facin públic, no fos cas que
perdin votants) i perquè els
partits de l’oposició tenim el
dret (i el deure) de fiscalitzar
i denunciar públicament tot
tipus d’irregularitats. Per això
hem demanat responsabilitats
polítiques i dimissions. Res
ha estat gratuït. Pel que fa
al resultat, queda palès que
1 de cada 3 persones (el
66,6 % dels que han votat)
ho ha fet pensant en una
reforma profunda i ha apostat
majoritàriament per un model
de carretera. Ara cal estar a
l’aguait per tal que el projecte
triat es respecti (no fos cas
que al final ni el reconeguem)
i per buscar solucions a
l’aparcament: les nostres, el
pàrquing de l’antiga fàbrica
de mobles Elefant i un de
nou de subterrani aprofitant
la reforma de la pl. de les
Palmeres. I ara que estem
entrenats... què us sembla si
també decidim entre tots què
fer amb el Centre Vila?

Ja fa unes setmanes que va
acabar la Fira de la Candelera
i és moment de fer balanç.
No solament el volem fer en
referència a la Fira, sinó com
a excusa per obtenir una visió
més global del comerç al
nostre municipi.

“Els vostres fills i les vostres filles
Ja parlen diferent
No poseu més obstacles
Als nostres camins nous
Pel sol fet que vosaltres
No podeu seguir el nostre pas
Perquè els temps estan canviant.”
Bob Dylan

Silvia Guillén

Volem posar l’ull crític als
preus que estem veient els
últims anys tant a la Fira com
en el Mercat Municipal. Ens
sorprèn que els productes
que es venen pateixin un
increment anormal de
preus que els fa, moltes
vegades, inaccessibles per al
consumidor mitjà. Potser és
el preu de la paradeta o els
impostos que els venedors han
de pagar, però la repercussió
en el preu del producte fa que
estiguem espantant el vilatà
treballador, consumidor de
tota la vida, cap a un altre
perfil més elitista, aliè a la
quotidianitat dels nostres
veïns i veïnes.
Tampoc no podem oblidar
el comerç mobiliari, molt de
moda en aquest inici d’any. Els
preus dels habitatges fan que
estiguem expulsant els nostres
joves molinencs, que no tenen
la possibilitat d’accedir-ne a
un, i estem intentant cridarne un altre perfil, de manera
que estem fent fora el vilatà o
la vilatana que ha construït,
gaudit i donat vida a Molins.
Tot plegat fa que Molins de Rei
s’estigui transformant en una
versió de l’Upper West Side de
Manhattan mitjançant l’acció
urbanística (Guardioles, Molí,
etc.) i, en aquests moments,
també la comercial.
No tindrem estrelles Michelin
ni tampoc un Pritzker, però els
preus que paguem entre totes
les persones són per tenir-ne
uns quants. Davant la fantasia
dels elitistes, defensem la
senzillesa de la gent del carrer,
la dignitat dels veïns i veïnes
que estimem Molins de Rei i
que volem una vila millor on
no es deixi ningú enrere.

Ana Aroca

Estic contenta del resultat
del procés participatiu per
decidir el model de reforma
de la carretera. Les dones hem
participat més que els homes
i la franja de persones joves
ha estat la preeminent; el vot
telemàtic ha superat, de molt,el
vot presencial. Aquestes dades
són indicatives de l’afirmació
que els temps estan canviant.
Per la repercussió que la
contaminació atmosfèrica té
en la salut de les persones, s’ha
acordat entre les principals
institucions del país un pla de
mesures per combatre-la. Un
dels gegants de la venda per
Internet es proposa “instruir”
el comerç de proximitat en les
arts de la venda telemàtica. El
comerç de proximitat està en
perill si no pot gaudir d’un
entorn amable que acosti les
persones als seus establiments.
Recordem la dita “carrers
mullats, calaixos buits”.
Molins de Rei, al bell mig
de la comarca i de l’entorn
metropolità, s’afanya per
mantenir-se com una vila sana,
humana i accessible per a una
vida en comú. Durant molts
anys s’han pres decisions (més o
menys encertades i sovint molt
polèmiques) amb els efectes
d’humanitzar l’espai urbà i de
fer-lo fàcil per a la convivència.
Ha costat molt d’esforç i molta
persuasió perquè s’entengui
que la mainada, les persones
grans i les que tenen dificultats
de mobilitat pugin gaudir de
carrers i de places, àmplies i
còmodes, i que entre totes les
persones siguem capaces de
situar l’ús del vehicle en el lloc
adequat i així s’enforteixi el
transport públic.

Prejudicis i interessos de
partit o compromís amb
la vila i la seva gent?
Aquest 2017 he presentat
2 mocions. La primera
demanava que l’Ajuntament
recomanés a les AMPA i als
col·legis que retiressin el
panga dels menús escolars,
tal com ja fan al País Basc.
Presentava aquesta mesura
per motius de prevenció
sanitària i nutricional.
Resultat? Rebutjada per tots els
partits. La segona proposava
l’habilitació d’una càrrega i
descàrrega al carrer Raseta
entre els números 9 i 15
perquè hi ha molts comerços
i sempre s’hi poden veure
vehicles estacionats en els
carrils de circulació. Resultat?
Rebutjada per tots els partits.
Dues iniciatives importants
que volen millorar la vida de
la ciutadania de Molins de Rei
han topat amb els prejudicis
dels sis partits. El cas més greu
és el dels partits de l’oposició,
que ple rere ple s’atreveixen
a dir que MAI votaran a favor
d’una de les meves mocions,
del tema que sigui. Diuen
que jo no tinc legitimitat
per treballar per a la vila
perquè no estic adscrit a cap
partit, perquè no segueixo els
interessos i dictàmens que
venen de dalt i que ells i elles
sí que acaten sense obrir els
ulls. Però el que sí que tinc és
compromís amb la vila i ganes
de millorar la vida de la gent,
cosa que altres formacions
han oblidat, amb canvis de
regidors cada dos per tres.
Gràcies a la meva feina al Ple,
el Govern s’ha compromès a
fer difusió del servei de llengua
de signes a què tenen dret
109 persones de la vila quan
van a fer gestions a l’OAC.
També estudiaran posar més
llum al carrer de les Sínies,
mesura necessària al barri de
la Granja.

El model de vila que hem d’anar
fent ultrapassa la consigna
política de partit o dels loobys
i també supera la inhibició dels
qui, tenint la responsabilitat
del govern municipal, no ens
expliquen quin
model de vila
volen. Com
que les coses
són així, el
poble pren
la paraula
i decideix.

Júlia Fernández Abós

Francisco Garcia
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Jesús
Bonsoms
Últim testimoni de
la Lleva del Biberó

I després el van reclutar per lluitar al bàndol nacional...
Jo no volia anar a la guerra un altre cop, no volia tornar
al front. Per això em vaig prendre safrà amb aigua, vaig
intoxicar-me... i al cap d’una o dues hores vaig començar a
tremolar i a tenir febre, i em van portar a l’hospital. I així
va ser com no vaig tornar a la guerra.
Poc després es va acabar la guerra i el van obligar a fer
6 anys de servei militar.
Tota la colla vam tornar-hi i ens van repartir en diferents
quarters. Jo vaig estar a Collblanc, a Sant Andreu, a Vilassar
i a Caldetes. Als 23 anys vaig tornar a Molins de Rei i vaig
continuar fent de pagès, com abans de la guerra. Però dels
que vam marxar, molts no en van tornar. No estava clar
quants: nosaltres dèiem que n’havíem tornat la meitat.

L’abril de 1938, amb només 17 anys,
va ser cridat a files. Formava part
d’un grup de 78 nois de Molins de Rei
que van ser mobilitzats per anar a
la guerra, dels quals en van tornar
menys de la meitat.
Com recorda quan els van cridar a files?
Es va aplegar molta gent a la plaça de la Vila: pares, mares,
germans, molts familiars... i ens van ficar dins d’un camió
que havien requisat. Ningú sabia on ens portaven i vam anar
a parar a Vic. Tot el camí va ploure. A Vic hi vam estar uns
dies fent instrucció i després ens van enviar cap a Llavorsí.
No sabíem res; ens van dir que anàvem a fer feina de suport,
accessòria, però que no agafaríem el fusell. Malgrat tot, n’hi
havia que desconfiàvem. Quan vam veure que a Vic ens vestien
de soldat, ja vaig veure que no pintava bé. Vam passar gana, no
tenien menjar per a tots... Sort de la gent de Vic, ja que anàvem
passant per les cases i ens donaven menjar. Ens va ajudar molt
la gent. I de Vic ens van enviar a Llavorsí.
Com va ser al camp de batalla a Llavorsí?
Jo no disparava, perquè disparant hagués dit a l’enemic
on era. Jo li deia al Francesc Castrocín, el meu company
de Molins de Rei, que tampoc disparés. Ens estàvem a sota
d’uns esbarzers. Tota la batalla va ser al bosc.
Allà mateix els van capturar. Què va passar al camp
de concentració?
Sí, ens agafen presoners i ens envien a Irache, al País Basc,
i a Aranda de Duero, a Saragossa. Però hi vaig estar poc temps,
perquè tenia uns tiets a Saragossa i ells em van enviar els avals
per poder sortir i em van deixar anar. Cada diumenge m’havia
de presentar al quarter de la Guàrdia Civil i això va durar tres
o quatre mesos.
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