Butlletí d’informació de l’Ajuntament de Molins de Rei www.molinsderei.cat/balcodelavila n.27 juliol 2017

Nou servei de neteja
Més hores, més professionals i més
maquinària per a una vila més neta
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inversions als barris
per aquest any

Dr. Barraquer i
pl. de la Creu afronten
la remodelació

T’assessorem en
hipoteques i estalvi
energètic

Tomás Alcoverro
comparteix la
mirada a Síria
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En marxa el nou servei de neteja viària
Aquest mes de juliol entra en funcionament el nou contracte de neteja viària,
que comportarà la renovació de tots
els contenidors i de tota la maquinària
utilitzada i amb més freqüència de neteja. En total, i durant els propers quatre
anys, l’Ajuntament invertirà 8,4 milions
d’euros per tenir els carrers i places en
òptimes condicions.
El nou servei de neteja s’ha adjudicat a la
Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada

jornades /
any de neteja

vehicles
nous

per les empreses ASCAN Empresa Constructora y de Gestión S.A. i General de
Asfaltos y Servicios S.L. Durant un període de quatre anys, prorrogable dos més,
aquesta UTE haurà de mantenir en bon
estat els carrers i les places de Molins de
Rei. El contracte preveu la subrogació de
tot el personal que hi havia fins ara, que
passarà a formar part de la nova empresa.
El nou contracte preveu la renovació de
tots els contenidors de la vila (i l’ampliació de la capacitat d’alguns contenidors

Creus que era necessari renovar el servei de neteja?

contenidors
renovats

+5%

47

professionals
de neteja

de paper i cartró) i la renovació de la
maquinària, si bé durant els primers sis
mesos se n’utilitzarà una de provisional.
També contempla l’increment de 47 jornades per any de neteja amb maquinària
especialitzada, vehicles elèctrics, servei
de geolocalització de la flota per fiscalitzar el servei, campanyes d’informació
i sensibilització, personal de reforç en
època de poda, gestió d’emergències i
l’increment de papereres i contenidors.

enquesta / digues la teva

JOAN CLOS
Jubilat

MARIA TERESA GIRABENT
Jubilada

Era necessari perquè el tema de la neteja estava una mica desemparat. Falta
veure quines millores aporta la nova
empresa. A la zona de la Biblioteca, els
contenidors estan molt malament.

Sempre va bé tenir més recursos
perquè estarà més net tot. En línies
generals, trobo que el poble està força
net, potser amb alguna excepció o
situació puntual, però no em sembla
que estigui brut.

ROSSEND TORRENTS
Jubilat

EVA MARIANO
Tècnica de laboratori

El més important és que la gent que hi
havia fins ara no perdin la feina, però
si reforcen el servei serà positiu. Al
Canal teníem problemes de neteja, ens
vam queixar i s’ha arreglat la situació.

Era molt necessari aquest nou
contracte. Jo visc al centre i penso que
el poble podria estar molt més net.
A la zona de la Biblioteca hi ha uns
contenidors que sembla que la gent
els confongui amb un pipicà.

CARLOS ORTEGA
Metge

MELODY DIAZ
Dependenta

Jo penso que el municipi estava bé pel
que fa a la neteja, com a mínim, a la
zona del carrer Verdaguer on visc. No
he trobat a faltar ni més contenidors
ni més hores de servei. Al meu entendre estava bé.

Feia falta, especialment pel tema dels
contenidors, que a la nit estan saturats
de brossa. També hi ha problemes al
carrer Boters, on els dies de festa la gent
el fa servir com si fos un lavabo.
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648 100 127

alcaldia@molinsderei.cat

Joan Ramon Casals
Alcalde de Molins de Rei

Les bones notícies mai arriben soles
La preparació del Balcó de la Vila ens obliga a revisar les actuacions que acabem d’impulsar i els projectes que
tenim entre mans, i és llavors quan ens adonem de la velocitat de creuer que ha agafat el Govern que liderem.
En aquest exemplar que esteu llegint, per exemple, destaquem la posada en funcionament del nou contracte de
neteja, que suposarà un salt qualitatiu en el manteniment dels nostres carrers i places. De fet, estem davant del
contracte més gran signat mai per l’Ajuntament. Tindrem més personal, nova maquinària, nous contenidors i més
capacitat de resposta per atendre les necessitats. Una inversió en neteja que vindrà acompanyada d’una campanya
per promoure el civisme i per fomentar l’estima a Molins de Rei i l’adhesió al programa Viles Florides.
També podreu llegir informació respecte a les obres imminents en l’àmbit de la plaça de la Creu i del carrer Doctor
Barraquer. Són actuacions que permetran acabar de posar en valor el centre de la vila i connectaran amb l’altre
gran projecte que encetarem l’any que ve, com és la reforma de la carretera escollida pels veïns i veïnes de la vila.
El resultat dels pressupostos SOM BARRIS 2017, les tasques per mantenir i recuperar l’ermita romànica de Sant Pere
de Romaní o l’èxit de les activitats per promoure el turisme i el comerç, són altres continguts que podeu llegir i que
demostren que a Molins de Rei les bones notícies mai arriben soles.
I el millor de tot és que des de fa anys, cada Balcó de la Vila arriba carregat d’informacions positives i millores
palpables. Ara que hem arribat a la meitat del mandat és un bon moment per recordar com també hem aconseguit
situar Molins de Rei com a municipi de referència en aspectes cabdals: som la ciutat de Catalunya que destina més
diners per habitant a atenció social, la que més ha reduït l’atur en els darrers tres anys i la ciutat amb menys risc de
pobresa del país de totes les que s’han analitzat.
La transformació de la vila és ja indiscutible.
Joan Ramon Casals, alcalde
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Informació dels plens municipals

Sessió d’abril

Llum verda a la tercera fase de la Zona Esportiva
Ricard Ginebreda
El Ple va aprovar el conveni de col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que permetrà finançar la construcció de la tercera fase de la Zona Esportiva Ricard Ginebreda.
Seran 1,7 milions d’euros per construir una sala gimnàs, un
rocòdrom, grades i la urbanització de la zona. Les aportacions
les farà l’Ajuntament (1,3 milions d’euros, repartits entre els
pressupostos d’inversions dels anys 2017 i 2018) i l’AMB, mitjançant 400.000 euros. Es preveu que les obres s’enllesteixin a
final del 2018.
El Ple també va aprovar el reglament i la creació del Consell
Municipal de Salut, en el qual es donarà compte dels resultats
de l’execució del Pla Local de Salut 2016-2020 que s’ha aprovat i
presentat recentment.
També es van nomenar l’artista Sento Masià i el doblador i
actor Lluís Posada Fills Adoptius de Molins de Rei. Uns dies després, ambdós van rebre un merescut homenatge públic
a la Sala Gòtica.

Finalment, i pel que fa a les mocions, es va aprovar la presentada pel Govern municipal per alliberar la reinversió
del superàvit dels ens locals; la presentada també pel govern per donar suport a les resolucions aprovades pel Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat respecte
als dictàmens aprovats per l’Assemblea Anual el desembre
del 2016; la presentada pel grup municipal Molins Camina
per a la recuperació i reforma de la taxa per aprofitament
especial de domini públic local; la presentada pel grup
municipal Molins Camina de rebuig a l’EFEC als centres
educatius: eduquem en una economia crítica i plural; la
presentada pel grup municipal d’ERC per sensibilitzar
la ciutadania sobre els costos de manteniment de l’espai
públic de la vila, i, finalment, la presentada pels grups
municipals PSC, Molins Camina i CDC, per sumar-se a la
xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens
destinats a la prostitució.

Sessió de maig
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Adjudicades les obres de la nova Biblioteca
El Ple va aprovar adjudicar el contracte d’obres de rehabilitació de l’edifici històric del Molí i construcció de la
nova Biblioteca per un import de 2,98 milions d’euros. Les
obres tindran un termini d’execució de set mesos. Després
caldrà equipar l’equipament i fer el trasllat. Es preveu de
posar-la en servei la tardor de l’any que ve.
Pel que fa a les mocions, es va aprovar la presentada pel
Govern municipal en nom del sindicat de la UGT contra
la contractació d’empreses multiserveis; la presentada pel
grup municipal Molins Camina de suport a les treballadores i els treballadors del sector de la restauració de
l’Aeroport del Prat, i la presentada pels grups municipals
de Molins Camina i d’Iniciativa per Molins de Rei-MES, de
rebuig a l’esborrany de pressupostos generals i en defensa
dels processos de (re)municipalització.

/ ACTUALITAT

Escollides les inversions del
La participació ciutadana a
Molins de Rei continua amb
un excel·lent estat de salut. Ho
demostren les dades de participació del programa SOM
BARRIS 2017, els pressupostos
participatius que preveuen
250.000 euros d’inversions
repartides pels tretze barris de
la vila. En total han votat 1.132
persones, dada que significa un
augment del 100,35% respecte
a la primera edició. Les actuacions derivades dels projectes
guanyadors s’executaran en els
propers mesos.

Propostes escollides:
Bonavista-El Mas / Torrent de l’Hospital / Font dels Casats
Aparells per fer exercicis saludables per a la gent gran i millores en els jocs infantils
Can Graner
Punt de llum i millores en els accessos al barri
Centre Vila
Millora de la plaça Mercè Rodoreda i facilitar-ne la circulació de vianants
El Canal
Millores al Parc del Baix Llobregat
La Granja
Més pistes esportives polivalents
La Rierada
Arranjament de carrers o del pati de l’Associació de Veïns

informació
d’interés

L’Àngel / Torrent de l’Hospital
Arranjament de la pista de petanca i aparells de gimnàstica per a la gent gran
Les Conserves
Arranjament de jardineres i del túnel de pas sota les vies
Pont de la Cadena

El nou calendari de pagament dels
rebuts domiciliats de l’Impost de
Béns Immobles (IBI) ha generat
alguns inconvenients en els
contribuents. Tot i que l’Ajuntament
té delegades les competències
en aquest àmbit, ha demanat a
la Diputació que els pagaments
previstos per als mesos de setembre
i novembre d’aquest 2017 es passin
a octubre i desembre. També ha
proposat, amb vista al 2018, retornar
al calendari de fraccionament
habitual amb pagaments els mesos
de maig, juliol, octubre i desembre.

Arranjament i ampliació de la vorera al voltant de la caseta annexa de les comportes
Riera Bonet
Adequació de l’asfalt i millora de la vorera del carrer Sagrada Família
Riera Nova / La Pau
Actuació per evitar situacions de perill al revolt des del pg. de la Pau al c. Catalunya
Sant Bartomeu de la Quadra
Arranjar la pista de bàsquet i les escales
Vallpineda
Arranjament de carrers o asfaltat de sots a la calçada o proteccions de fusta als
contenidors d’escombraries
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Més Museu Municipal

Més patrimoni
La intervenció al Museu Municipal encara la recta final.
Les obres ja s’han acabat i en les properes setmanes s’enllestirà la instal·lació i es començarà a traslladar-hi el
patrimoni que serà exhibit. L’Ajuntament ha anunciat la
signatura d’un conveni perquè entre les obres exposades
hi hagi quadres del pintor local Miquel Carbonell Selva
que actualment estan al Museu Nacional d’Art de Catalunya.
L’actuació ha suposat una inversió de 250.000 euros i
l’Ajuntament preveu posar en servei el nou recinte entre
els mesos de setembre i octubre del 2017.

Actuacions urgents

Sant Pere
de Romaní

L’Ajuntament vol frenar el deteriorament de l’ermita de
Sant Pere de Romaní. Per aquest motiu està reparant la
teulada, segellant les esquerdes i posant reixes als accessos d’aquest edifici romànic. Paral·lelament també està
negociant amb les propietàries la compra de la finca
perquè passi a ser de titularitat municipal i tothom en
pugui gaudir.
L’ermita de Sant Pere de Romaní està documentada des
de l’any 1001 i és bon un exemple d’arquitectura romànica. Compta amb una torre de guaita adjacent, datada
en el segle XVI, que al 1850 va ser adaptada com a estació
telegràfica òptica. Tot el conjunt està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional i, per tant, compta amb un molt
alt grau de protecció. No obstant això, el fet de tractar-se
d’una propietat privada i totalment aïllada del nucli urbà
ha fet que s’estigui degradant i sovint sigui objecte de
bretolades.

En marxa les obres
de Doctor Barraquer
i plaça de la Creu
A començaments de juliol han començat
les obres de reurbanització del carrer
Doctor Barraquer i de l’entorn de la
plaça de la Creu. Es tracta de dos projectes que en els propers tres mesos milloraran molt l’aspecte d’aquesta zona de
gran activitat comercial i social.

El projecte de reforma del carrer Doctor
Barraquer entre el passeig del Terraplè
i el carrer Rafel Casanova preveu una
plataforma única, però amb la calçada
asfaltada per resistir el trànsit rodat, i
se substituiran arbres i enllumenat. En
el cas de l’entorn de la plaça de la Creu,
s’actua sobre un àmbit de 1.500 m2 amb
l’objectiu de pacificar la cruïlla i millorar clavegueram, il·luminació i l’aspecte
general d’aquesta zona.

Les obres s’han programat per a l’estiu
per evitar al màxim les molèsties. Tenen
un cost acumulat de 330.000 euros i
comportaran canvis en la mobilitat.
Així, l’accés es farà per Rubió i Ors i la
sortida per Miquel tort, que canviarà el
seu sentit de circulació. A les persones
que tinguin un gual afectat per les obres
se’ls ha ofert la possibilitat d’estacionar
els seus vehicles gratuïtament a l’aparcament del Mercat Municipal.

/ ACTUALITAT

Èxit de
la Setmana
de la
Solidaritat

“Estima la vila” és el missatge principal de la campanya que l’Ajuntament impulsarà els propers mesos per promoure el civisme a Molins
de Rei. Es tracta d’una important acció de sensibilització que de forma
continuada en el temps mostrarà els beneficis que comporta mantenir
actituds cíviques. Els sorolls, els excrements d’animals, els mobles
al carrer, el botellón o les pintades a les façanes seran alguns dels
aspectes que es destacaran en aquesta campanya, que també tindrà
presència en la nova maquinària de neteja de la via pública.

Un any més, la Setmana de la Solidaritat
va aplegar centenars de persones a les
moltes i variades activitats que incloïa
el programa d’enguany. Contes, demostracions de cuina, teatre, xerrades i
activitats lúdiques van ser els principals
reclams per sensibilitzar la població sobre les desigualtats que viu el planeta.
El final de festa va tenir lloc a la plaça
del Palau, que es va omplir de gent per
gaudir de les activitats organitzades per
l’Ajuntament i la plataforma Molins de
Rei Solidària.

Molins de Rei s’incorpora
al projecte Viles Florides

Després d’haver visitat el municipi i
d’haver-se reunit amb els responsables
tècnics i polítics dels àmbits de turisme i
verd urbà, el jurat comunicarà el mes de
setembre quin distintiu atorga a Molins
de Rei.

Molins de Rei s’incorpora al projecte
Viles Florides que promou la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) i que distingeix els municipis
que treballen per la transformació dels
seus espais públics a través de l’enjardinament i la millora dels espais verds.

Actualment hi ha a Catalunya 86 municipis distingits com a “vila florida” en
reconeixement a la seva tasca per a la
millora de l’espai urbà. Les “viles florides”
són aquells pobles i ciutats que destaquen per l’actuació real, conscient i de
llarga durada en matèria d’enjardinament
i millora de la qualitat de vida dels seus
habitants.

La Sala Gòtica va acollir
l’acte de presentació del
Pla Local de Salut per
al quadrienni 2016-2020.
Es tracta d’un document de més de 160
pàgines que recull, ordena i planifica
les accions en l’àmbit de la salut local,
tant pel que fa a la promoció i protecció de la salut com a la salut pública i
comunitària. Aquest Pla és el resultat
d’un procés d’elaboració portat a terme
per tres grups: un grup motor, un grup
de professionals de la salut i un grup de
participació de la població.
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Tothom al
carrer per la

Shopping
Night

Milers de persones van
omplir per tercer any
consecutiu els carrers i
places del Centre Vila per
aprofitar els descomptes i
promocions de la tercera
Shopping Night i gaudir
de les actuacions en directe, les desfilades i les
activitats a peu de carrer,
programades entre les 8
i les 12 de la nit.
L’espectacular acollida de la iniciativa, organitzada per la Unió de Botiguers de Molins de
Rei (BOTMOL) i l’Associació de Venedors del Mercat Municipal, conjuntament amb l’Ajuntament, l’ha convertit en una cita ineludible del calendari comercial de Molins de Rei.
Entre les novetats d’aquesta edició destaca l’espai habilitat amb taules i cadires a la plaça
del Mercat per gaudir a l’aire lliure de la Nit de Tapes del Mercat Municipal, tot plegat
ambientat per la selecció musical d’un discjòquei. L’ambient lúdic i festiu que es va respirar durant la jornada de compres nocturnes va satisfer comerciants i clients, i va afavorir
l’augment de les vendes tant en el comerç com en la restauració local.

CONSUM: NOUS SERVEIS MUNICIPALS

HIPOTEQUES
Transcorreguts els primers tres mesos
perquè les entitats financeres donin
resposta a les reclamacions de devolució
dels interessos pagats en aplicació de les
clàusules terra, l’Ajuntament ha intensificat l’assessorament a la ciutadania i ara
també ofereix la possibilitat de consultar amb un advocat abans d’acceptar la
proposta de l’entitat bancària. El servei
és fruit d’un conveni de col·laboració de
la Diputació de Barcelona amb l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Barcelona.

ESTALVI ENERGÈTIC
L’estalvi a la factura de la llum és possible. Només cal seguir unes senzilles recomanacions i revisar detingudament les
factures emeses per les empreses subministradores. Amb la finalitat d’informar i
assessorar la ciutadania, l’Ajuntament de
Molins de Rei ha impulsat una campanya
que permet reduir el consum energètic i
estalviar en la factura dels subministraments.

MolinsBdeGust
La II Mostra Gastronòmica MolinsBdeGust es va tancar amb la participació
de 44 bars i restaurants que entre el
12 i el 28 de maig van oferir un ampli
assortiment de tapes i menús elaborats
a partir de producte fresc i de proximitat, a preus assequibles. També va
tenir lloc una mostra de cuina en viu
a càrrec del Restaurant el Tast.
En aquesta segona edició de la Mostra
Gastronòmica es van introduir novetats
destacades, com la difusió de l’activitat
a les xarxes socials, que enguany s’ha
ampliat a Instragram, la incorporació d’un codi QR en els materials de
difusió, que va permetre localitzar des
del mòbil tots els establiments participants, i l’ús de publicitat exterior. Un
81% dels bars i restaurants valoren
molt positivament les millores introduïdes i un 70% considera que ha assolit
els objectius previstos.

/ BREUS

Més places
de residència

Esportistes
reconeguts
Un any més, les entitats esportives es van aplegar al pati de Ca n’Ametller per fer
un reconeixement públic als seus equips i als seus esportistes que o bé han obtingut
un èxit destacat en les seves respectives disciplines, o bé acumulen una trajectòria
important. Els valors de l’esport i els equipaments esportius municipals van centrar
les intervencions. L’acte també va servir per promocionar l’Esportíssim, un programa d’activitats esportives obertes a tothom que cada mes de juny pren els carrers,
places, patis d’escoles i altres instal·lacions públiques de la vila.

Fòrum Local
d’Educació

La Generalitat de Catalunya s’ha compromès a concertar 6 places de residència per a la gent gran, que seran ubicades
en el servei residencial del Centre Mèdic
Molins. Paral·lelament, l’Ajuntament i el
Govern català han acordat establir una
comissió bilateral per estudiar i proposar
quin és el millor model per abordar el dèficit de places de residència de gent gran
a Molins de Rei. L’Ajuntament estima
que, d’entrada, haurien de ser un mínim
de 50 places a afegir a les actuals, si bé
aquest increment serà abordat i concretat en el si de la comissió.

Detectem
el càncer
/9

Bona acollida del primer Fòrum Local d’Educació. Es tracta d’un espai de debat i
reflexió sobre el paper de l’educació al llarg de tota la vida de les persones en el qual
es va presentar la proposta de línies de treball preparades pel grup impulsor en diferents àmbits: escolar, fora escola, formació d’adults/transició escola treball i Ciutat
Educa (corresponsabilitat educativa). El grup impulsor seguirà treballant el proper
curs per fer el seguiment de les accions proposades, alhora que seguirà fent noves
propostes que es presentaran en un proper Fòrum, que tindrà lloc el curs 2017-2018.

Mou! El Cul!
Les entitats i els joves entre 14 i 30 anys que
van participar en l’Assemblea van acordar el
repartiment dels 6.000 euros disponibles que
han de permetre executar el màxim nombre
de projectes possibles. Finalment, 9 dels 10
projectes presentats comptaran amb finançament municipal i podran veure la llum, una
xifra inèdita fins aquesta edició. Totes les
accions van ser explicades, consensuades i
aprovades per l’Assemblea dintre de l’import
total de 6.000 euros. Les accions presentades
havien d’estar relacionades amb l’oci alternatiu, la cultura i la creació o l’emancipació, i es
van distribuir en 6 categories d’acord amb la
temàtica i el grup d’edat: de 14 a 17 anys i de
18 a 30 anys.

Les 7.189 persones de Molins de Rei
que tenen entre 50 i 69 anys han rebut a
casa una carta en la qual se les convida
a participar en el Programa de Detecció
Precoç del Càncer de Còlon i Recte impulsat per l’ICO i se’ls explica com fer-ho.
Aquesta iniciativa està adreçada a una
població diana d’homes i dones de 50 a
69 anys, el període d’edat de més risc i
en el qual la detecció precoç s’ha demostrat beneficiosa. El programa ofereix la
possibilitat de realitzar la prova cada dos
anys per anticipar-se, d’aquesta manera,
al càncer més freqüent que apareix en
ambdós sexes.

OPINIÓ /

AUTOEXIGÈNCIA

2 ANYS DE MANDAT, 6 ANYS
DE TRANSFORMACIÓ

L’equador del mandat és
un bon moment per mirar
enrere i fer un balanç de
la feina feta en aquests dos
anys. I, sobretot, per detectar
errors i marges de millora.
Caure en l’autocomplaença
seria un error imperdonable
quan et vols aplicar un nivell
d’autoexigència alt. Per aquest
motiu, i tot i no ser gens
habitual, volem aprofitar
aquest espai per revisar aquells
punts en els quals més ens
hem d’esforçar en els propers
mesos.

Acabem de passar l’equador del
mandat municipal: 2 anys de
projectes, feina i compromís,
i 6 anys de resultats, il·lusió i
transformació a la nostra vila.

I un d’ells és la neteja i el
manteniment de la via pública.
La vila podria estar més neta.
Ho sabem i hem d’aprofitar
l’oportunitat del nou contracte
de neteja per extremar el
control a la nova empresa que
prestarà el servei i, al mateix
temps, per traslladar a tothom
un missatge positiu que
transmeti els beneficis de tenir
una vila neta.

Tribuna Política

Lligat amb tot això també
hem de millorar la capacitat
de resposta davant d’altres
actituds incíviques, com
els excrements de gossos o
els sorolls, especialment en
aquests mesos d’estiu. Els
efectius disponibles de la
Guàrdia Urbana fan els serveis
amb la màxima celeritat
possible, però a vegades no
s’arriba a atendre totes les
necessitats en el temps que
voldríem. Hem de fer una
aplicació estricta i extensiva
de l’ordenança de convivència
amb la imposició de sancions
quan siguin justificades.
I un últim tema que no volem
deixar de comentar és el de les
places de residència per a la
gent gran. No ens conformem
amb les sis places concertades
per a aquest 2017 i hem
d’assegurar que en els propers
anys arribem a les 75 places
que, com a mínim, necessita
la vila.
Són exemples puntuals
d’una actitud permanent:
autoexigir-nos.

Ramon Sànchez

La situació econòmica ha
anat evolucionant: hem
passat de viure una situació
econòmica duríssima, amb
greus conseqüències per a les
persones, a poder observar
la millora dels indicadors
econòmics. Malgrat això, és una
millora que no arriba a tothom i
molts dels nostres veïns i veïnes
veuen, senten i pateixen una
situació que no ha millorat.
La desigualtat social s’està
consolidant al nostre país
i la nostra vila no n’és una
excepció. Al meu entendre,
aquest fet és el que ens hauria
d’amoïnar a tots i totes; és el
que als socialistes ens preocupa
i ens manté amatents per donar
resposta, per protegir els més
febles de la nostra societat.
He de reconèixer que, sovint,
a l’Ajuntament li manquen
eines i recursos per poder oferir
alternatives. La nostra feina i el
nostre compromís és aprofitar, al
màxim, les eines que tenim.
Amb aquest objectiu,
incrementem les polítiques
socials, les polítiques actives
d’ocupació i ens comprometem
amb la generació d’activitat
econòmica. És per que això
que treballem per mantenir
l’atractivitat de la nostra
vila (amb l’embelliment del
nostre centre comercial); que
apostem pels equipaments
transformadors de la vila, com
la futura Biblioteca al Molí
o la Zona Esportiva Ricard
Ginebreda; que implantem
aquests dies un nou servei de
neteja i recollida d’escombraries.
Per acabar, he de dir que, de
ben segur, de vegades també
cometem errors (que d’altres
ja s’encarreguen de difondre),
però el cert és que només
s’equivoquen els que fan, i qui
no fa res no s’equivoca. Els
socialistes de Molins de Rei
preferim actuar, treballar i
deixar-nos la pell per complir
els nostres compromisos, per
transformar la nostra estimada
vila.

Xavi Paz

El Shopping Night com a
paradigma de l’ús de l’espai
públic
Fa unes setmanes que se’ns
va anunciar l’inici imminent
de les obres de reforma del
carrer Doctor Barraquer.
Suposarà una millora evident
en un carrer molt espatllat
per diferents patologies del
paviment, especialment les
voreres, i, per tant, molt
necessària. També obre
l’oportunitat de fer-lo de
doble sentit per arribar
al pàrquing del mercat i
així poder tancar al trànsit
pel carrer de Baix. Una
oportunitat que es perdrà;
el Govern no está por la labor.
En contraposició, tot just fa
una setmana que es va celebrar
la nova edició del Shopping
Night i es va tallar la circulació
a l’ametlla; fins i tot es va
impedir l’accés als guals. Fins
i tot hi havia tarimes on se
celebraven concerts. Algú
recorda algun altre context
on s’hagin celebrat concerts
en aquesta zona?
En contraposició (II), el
divendres 2 de juny, les
entitats Esplai l’Agrupa,
Molins amb el Sàhara i
Arran van construir un
mur a la plaça de la Creu
per simbolitzar el Mur de la
Vergonya construït pel Marroc
quan va conquerir el Sàhara
Occidental. L’acció va ser
comunicada a l’Ajuntament
sense cap mena de resposta
seva (!), es va tirar endavant i
va ser aturada per requeriment
de la Guàrdia Urbana.
Per tant, quin és l’ús de
l’espai públic que permet el
Govern municipal? Protesta,
no; compres, sí. Cotxes, sí;
vianants, no. Cultura al carrer,
sí, si és per comprar. No
compartim en absolut aquest
model, al qual ens oposarem:
vianants i protesta, sí. Cultura,
també.

Josep Raventós
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REGIDOR
NO ADSCRIT
Algunes mostres de “bon
govern” a mig mandat

LA MENTIDA, UN COP
MÉS, PERD

Aquesta primera meitat de
mandat ha estat marcada,
sens dubte, pel savoir faire de
la sociovergència, que ha fet
i desfet com li ha plagut. És
clar que la majoria absoluta
que conformen facilita, i molt,
les coses, però menystenir les
propostes de la resta de grups
municipals tampoc seria una
mostra del que ambdós partits
s’entesten a anomenar “bon
govern”. La llista de greuges
amb el grup municipal d’ERC
és força llarga. I és que són
moltes les propostes que hem
fet, que han estat rebutjades
per l’equip de govern –a voltes,
en negociacions prèvies a
l’aprovació dels pressupostos;
a voltes, a la mateixa sala de
plens– i que poc després han
estat executades pels mateixos
que ens van dir que no. Com
a exemples, la creació de
plans d’ocupació propis o de
zones d’aparcament per a
residents. Propostes “inviables”
(sociovergència dixit) que han
acabat formant part del seu
palmarès de gestió. També
trobem una pràctica, sota el
nostre punt de vista, encara
més greu i és l’incompliment
sistemàtic dels acords de les
mocions presentades per ERC
i aprovades per unanimitat.
Aquí també trobaríem
nombrosos exemples, com
ara la implementació al
Mercat Municipal d’un
servei a domicili a càrrec
de persones amb dificultats
específiques per trobar feina.
A dia d’avui, aquests i altres
acords segueixen desats en
algun calaix municipal. Dos
anys donen per a molt. Fins
i tot per a tupinades fallides
en el procés participatiu de
la carretera (amb l’intent
d’alteració del cens a mitja
partida) o per apujar el preu de
l’aigua a esquenes de l’oposició
(malgrat el compromís de
parlar-ne). Allò del “bon
govern”, doncs, ho deixem al
criteri dels lectors d’aquest
article.

Sembla ser que la
sociovergència molinenca,
encapçalada per l’alcalde
Joan Ramon Casals, ha decidit
abonar-se a la mentida a
mesura que va avançant el
seu mandat. Si ja en el cas
de la pujada de l’IBI, primer
negada i després reconeguda
per l’alcalde fins i tot en contra
del seu programa electoral,
es va decidir jugar amb la
desinformació dels vilatans i la
negació de l’evidència, l’aposta
ha pujat encara més amb el
tema de la pujada de les tarifes
de l’aigua.

Silvia Guillén

Mes enllà de l’opacitat
informativa i de la manca de
sensibilitat social respecte a
un servei (teòricament) públic
d’un bé bàsic i fonamental,
el govern va decidir aprofitar
la situació per mirar de
desacreditar l’oposició de la
manera més barroera possible.
Perquè si el fet de no informar
a la resta de grups municipals
de la proposta (fracassada)
d’apujada de tarifes a l’AMB
no és gaire elegant, ho és
menys encara intentar desviar
l’atenció acusant-los de no
haver assistit a les comissions
informatives on suposadament
es va tractar el tema.
I és que existeix un document
anomenat “acta” on consten
els assistents a qualsevol
comissió informativa. I el que
demostren aquestes actes, per
cert, és que el nostre alcalde
sembla estar cada cop més
interessat en les seves tasques
en el Parlament de Catalunya i
les seves aparicions en tertúlies
televisives que en la feina del
dia a dia de l’Ajuntament i la
gestió política municipal.
Esperem que de cara a 2019 els
aires de canvi que es comencen
a manifestar amb les mocions
de censura a la Comunitat de
Madrid i al Parlament espanyol
contra la dreta neoliberal i
corrupta arribin a Catalunya
i a Molins, i ens estalviem
espectacles tan lamentables
com el viscut aquest darrer mes.

Ana Aroca

PATRIMONI DE LA VILA: UN
DEBAT NECESSARI EN QUÈ
LES VILATANES I VILATANS
HI HEM DE PARTICIPAR!!!
Semblava que després de la
bombolla urbanística i de la crisi
que se’n va derivar no hi tornaríem a
caure, però, de nou, la pressió de les
immobiliàries per construir a Molins
de Rei ha propiciat l’obertura d’un
debat que no és pas nou i que venia
sent reclamat per entitats i algunes
forces polítiques. Es tracta de la
necessària protecció del patrimoni,
els edificis i espais que formen part
de la història econòmica, industrial
i cultural de la nostra vila, i que han
anat configurant la personalitat de
Molins de Rei.
En el mes de novembre de 2016,
l’equip de govern va anunciar que
abans d’un any portarien al Ple
l’aprovació inicial del Pla Especial de
Protecció del Patrimoni de Molins
de Rei i la suspensió de llicències
d’obres i d’enderrocs de determinats
edificis. Això no ha pogut aturar
l’enderroc del pont de can Capellans
sobre el canal de la Infanta, tot i els
suggeriments del Centre d’Estudis
Comarcals del Baix Llobregat i de
la Generalitat de Catalunya en el
sentit de preservar els ponts i les
comportes del Canal, especialment
el primer, atesa la seva singularitat.
Tampoc s’ha sabut evitar
l’enderroc de la casa al Terraplè o
la controvertida rehabilitació de
l’edifici del Molí, on les columnes de
ferro colat, les bigues de fusta i les
voltes catalanes han desaparegut; o
s’ha permès que la rehabilitació de
les restes de la façana del Palau de
Requesens es vegi embrutida per la
manca de sensibilitat en el moment
d’atorgar la llicència d’activitats i no
negociar, amb la propietat, que es fes
visible la part de la façana del Palau
que queda amagada, enderrocar
l’últim local a tocar a la façana i, a
més a més, autoritzar una retolació
poc adient amb l’entorn.
Però la protecció del patrimoni
de la vila no solament rau en la
inclusió en el catàleg de més d’un
centenar i mig d’edificis, sinó que
exigeix la complicitat necessària
de les vilatanes i vilatans i fer-los
partícips del debat i corresponsables
de les accions per posar en valor el
patrimoni de la seva vila. Així i tot,
cal recordar que s’acaba la moratòria
de suspensió de llicències i el Pla
Especial de Protecció del Patrimoni
segueix pendent d’aprovació
definitiva i és un instrument clau
per poder conservar el patrimoni
de la vila.

Júlia Fernández Abós

Figura reconeguda
La figura dels regidors no
adscrits es troba reconeguda
per la llei, la jurisprudència
i la LRBRL, reformada amb
la Llei 11/1999, de 21 d’abril.
Els regidors no adscrits són
titulars i gaudeixen dels drets
de l’Estatut dels Membres
de les Corporacions Locals,
inclosos els de caràcter
material i econòmic, ja que el
TC i el TS han sentenciat que
el mandat que els ciutadans
atorguen amb l’elecció recau
en els regidors individualment
considerats i no en els grups
i els partits polítics. A més,
la STC 298/2006, de 23
d’octubre, diu que no es pot
obligar a cessar o dimitir un
regidor que hagi abandonat
voluntàriament el seu partit,
perquè això vulnera el dret
dels ciutadans representats
i el dret dels representants
a no ser remoguts dels
seus càrrecs si no és per
causa legal compatible amb
l’art.23.2 de la CE. Els jutjats
ordinaris reconeixen el dret
dels regidors no adscrits a
presentar mocions i a formular
precs i preguntes en igualtat
de condicions amb la resta de
membres de la Corporació;
el TC reconeix el dret a vot a
les Comissions Informatives, i
la Llei 3/2002, de 22 de març,
garanteix el dret als mitjans
econòmics necessaris per
exercir les funcions del càrrec.
Jo rebo la dieta per assistència
al Ple, però no per l’assistència
a les Comissions Informatives
com la resta dels companys,
cosa que ho ha de resoldre
el Govern. A Espanya ja som
256 regidors no adscrits i el
nombre augmenta cada dia.
Demano que totes aquestes
disposicions legals es debatin
al Ple i s’incorporin al ROM
de Molins de Rei, que encara
està per arribar. Diguin el
que diguin, és una figura
democràtica.

Francisco Garcia
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TomÁs

Alcoverro
La guerra no s’explica bé

Ha rebut la Creu de Sant Jordi i el
Premi Comunicació Miquel Armengol,
de Ràdio Molins de Rei. Acaba de
presentar el llibre ¿Por qué Damasco?
on parla de la situació que es viu a Síria.
Què hi trobarem al teu llibre?
Al llibre s’hi poden trobar coses que no es coneixen gaire i que els
mitjans no expliquen. Parlo de ciutats que estan fora de les imatges
terribles de les destruccions i dona una imatge molt diferent de
les imatges truculentes de la guerra. Jo sempre dic que la guerra
s’explica molt malament, que la guerra no passa a tot arreu. Jo
parlo de la vida i de ciutats que es coneixen poc.
Com està Damasc, a només 100 km de Beirut, on vius tu?
En general, està bé, no hi ha guerra. Hi ha una zona on encara hi
ha un front. I també hi ha una cosa molt espectacular: un camp de
palestins, que és com un món a part; està totalment destruït i molt a
prop del centre de la ciutat. Sovint s’hi senten explosions. D’aquest
camp no se’n parla.
Ets corresponsal a La Vanguardia des de fa més de 40 anys. Tu
gaudeixes sobretot en les cròniques on expliques el dia a dia de
la ciutat i de la gent.
Sí, evidentment. A més, la gent recorda més i li arriben més les
històries de persones, més que no pas notícies de guerres. En
aquest sentit, vaig viure la guerra del Líban, que va durar 15
anys (1975-1990). La gran diferència amb la guerra de Síria és
que l’exèrcit és part de la guerra i això fa que a Síria hi hagi els
bombardejos, l’aviació, més destrosses, més devastació...
Quina vinculació mantens amb Molins de Rei?
Hi mantinc vincles familiars, hi he viscut, he passat la meva
infància i tinc records que no oblidaré mai.

Corresponsal a Beirut des del 1970, ha
estat testimoni directe d’esdeveniments
històrics a l’Orient Mitjà

