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Plaça de la Creu /
Carrer Dr. Barraquer
Més espais urbans de qualitat per
a les persones
pàg. 5 /

pàg. 6 /

pàg. 8 /

pàg.12 /

Habitatge social
i residència per
a la gent gran

Incentivem l’ús
dels vehicles elèctrics

El Pla Especial del
Patrimoni és més
a prop

Eva Moreno,
reconeguda com a
Mestre en Gai Saber

ACTUALITAT /

La cruïlla de la plaça de la Creu i el
carrer Doctor Barraquer han canviat
significativament el seu aspecte gràcies
a les obres de pacificació i millora que
s’han realitzat aquest estiu. Les actuacions han permès prioritzar els espais
per als vianants i renovar el mobiliari
urbà, l’arbrat, la senyalització, la il·luminació i el paviment, de resultes de
les quals s’han generat espais atractius
per a l’activitat comercial i per als
veïns i veïnes.
La reurbanització del carrer Doctor
Barraquer ha suposat una inversió
propera als 200.000 euros i ha consistit
en la construcció d’una plataforma
única, inclosa la cruïlla amb el passeig
del Terraplè. Pel que fa a la reforma de
la cruïlla de la plaça de la Creu, ha tingut un cost superior als 150.000 euros.
Ambdues actuacions donen continuïtat al projecte de transformació urbana
del centre de la vila, que es va iniciar
l’any 2013 amb la reforma del carrer
Rafel Casanova i ha de tenir continuïtat amb els projectes del passeig de Pi
i Margall i de renovació de la carretera.

EL CENTRE DE LA
VILA AVANÇA en la
seva transformació

T’AGRADA COM HA QUEDAT EL CENTRE DE LA VILA?

enquesta / digues la teva

JOAQUIM CASSIANO
Jubilat

SARA MOLINA
Estudiant d’infermeria

No m’acaba d’agradar el material que
s’ha utilitzat a la plaça de la Creu. Les
peces petites del paviment sempre
s’acaben bellugant i trobo que les
jardineres són massa petites.

Abans de començar les obres no ho
veia especialment necessari, però
vist el resultat, penso que ha valgut
la pena. A la cruïlla de la plaça de la
Creu no queda gaire clar per on han
de passar els cotxes.

MARIA CARME SÀBAT
Jubilada

JUAN MARTÍNEZ
Empleat de neteja

A mi m’agrada molt com ha quedat,
sobretot perquè han eliminat les voreres i això és important per a la gent
gran, que no ens agrada pujar i baixar.
Eren obres molt necessàries.

He viscut molts anys al carrer Barraquer i ha quedat molt maco. Al meu
entendre, era una actuació prioritària,
perquè fins i tot hi havia gent que
havia caigut en aquelles voreres.

MARISA CASTELLS
Jubilada

RAFAEL GUIRADO
Encarregat de magatzem

Eren actuacions necessàries, perquè a
Molins de Rei tenim voreres que estan
en molt mal estat. A més, s’ha guanyat
molta amplitud i s’han eliminat barreres arquitectòniques.

Los obres han anat una mica lentes,
però el resultat final ha estat molt bo.
De totes maneres, penso que la plaça de
la Creu hauria d’estar tancada al trànsit
i reservada als vianants.

/ AJUNTAMENT

648 100 127

alcaldia@molinsderei.cat

Joan Ramon Casals
Alcalde de Molins de Rei

Decisions
El passat 31 d’octubre es va acabar el pacte de govern entre el PDeCAT i PSC per diferències polítiques. És
molt complicat compartir un projecte polític quan les diferències sobre la defensa de les nostres institucions
democràtiques i històriques són antagòniques. No podem explicar que compartim govern amb representants
d’un partit que ha votat favorablement a la suspensió de l’autonomia i de les institucions catalanes escollides
democràticament. Han passat massa coses i massa greus aquests darrers mesos, en l’àmbit de país, i ens queda
molt a fer per recuperar la democràcia a Catalunya. I els ajuntaments hi tindrem un paper principal.
No obstant això, vull agrair i destacar la feina feta a la vila pels regidors i regidores del PSC durant aquests anys,
que individualment sempre han fet una gran tasca i han estat fidels al Govern municipal, fet que els lloa.
La situació actual em porta a buscar noves aliances i a forjar el màxim d’acords possibles amb totes les forces
polítiques del consistori per fer seguir avançant la vila, que és la nostra prioritat. Això sí, sempre des de la defensa
de les institucions legítimes del nostre país.
Per tant, el Govern municipal segueix treballant amb la mateixa il·lusió que abans i l’Ajuntament continua tirant
endavant els projectes que tenim en marxa en els terminis fixats, tal com es pot comprovar amb aquesta nova
edició del Balcó de la Vila. Molins de Rei segueix amb la seva transformació urbana i social que els darrers anys ha
permès situar-nos com a referència arreu del país en la reducció de l’atur i en despesa, i ajuts socials.
Prova d’això és l’opinió que podeu llegir que tenen els molinencs i molinenques sobre les obres a l’entorn de
la plaça de la Creu i el carrer Doctor Barraquer, les novetats sobre la futura residència per a la gent gran que
construirem ben aviat, i els requisits que ja podreu conèixer per optar a algun dels pisos d’habitatge social que
farem a les Guardioles.
Són moments de prendre decisions importants i actuar amb convicció per al present i el futur de tots nosaltres.
I també de seguir treballant perquè Molins de Rei avanci cada dia. Però per fer una vila millor hem de ser una
societat lliure i plenament democràtica.
Joan Ramon Casals, alcalde
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ACTUALITAT /

Informació dels plens municipals

Sessió de setembre

El Ple va aprovar diversos ajuts nous i en va renovar d’altres
ja existents. En l’àmbit de l’habitatge es van aprovar bonificacions en l’IBI per a qui llogui habitatges per sota del preu de
la borsa de lloguer, així com ajuts a la rehabilitació. També es
van aprovar les indemnitzacions i l’atorgament d’habitatges
als veïns del carrer Sant Pere Romaní que es van quedar sense
casa l’any 2007. Els locals d’algunes entitats com La Peni, el
Foment i l’Agrupa també es podran adequar a la normativa
gràcies a una subvenció extraordinària aprovada.
Seguint amb les entitats, el Ple va acordar crear una nova
subvenció per potenciar encara més el Festival de Cinema
de Terror de Molins de Rei. També es va aprovar l’ordenança
reguladora de la concessió d’ajuts complementaris de menjador escolar per al curs que acaba de començar en aquell
moment. Durant la sessió també es va llegir la Declaració de
les Ciutats Defensores dels Drets Humans.
Quant a les mocions, es va aprovar la moció conjunta dels
grups municipals de la CUP, Molins Camina i IxMdR, en nom
del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, de rebuig a la producció i venda d’armes que alimenten els conflictes dels quals
fugen les persones refugiades. També es van debatre i aprovar
dues mocions relatives als fets ocorreguts l’1 d’octubre, una
de les quals va ser presentada per IxMdR i Molins Camina
contra la repressió del govern del Partit Popular i la suspensió de facto de l’autogovern de Catalunya. El text també demanava una solució política dialogada i democràtica sobre
el dret a decidir de Catalunya. L’altra moció aprovada va ser
presentada pels grups municipals de PdeCAT, ERC i la CUP, i
condemnava la brutalitat policial de l’Estat a Catalunya i de
suport al resultat del referèndum d’autodeterminació del dia
1 d’octubre.
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Sessió d’octubre

En una sessió plenària marcada pels canvis en el Govern municipal es van aprovar dos documents importants. El primer
és el nou Pla Local de Joventut, que substituirà el que va estar
vigent entre els anys 2014 i 2016. Es tracta d’un document
que a partir d’enquestes personalitzades diagnostica les
necessitats d’aquest col·lectiu, que se centren, sobretot, en la
formació, la feina i l’habitatge. El Pla també preveu més d’un
centenar d’actuacions, la majoria proposades pels mateixos
enquestats, per pal·liar aquestes necessitats. El Pla va ser aprovat sense cap vot en contra.
El segon document rellevant aprovat va ser la modificació
del Pla General Metropolità. Es tracta d’un tràmit important
perquè permetrà avançar en l’aprovació del Pla Especial de
Protecció del Patrimoni Històric i Arquitectònic de Molins de
Rei, en el qual fa molts mesos que s’hi treballa, i protegir els
edificis amb més valor de la vila.
Quant a les mocions, es va aprovar la moció conjunta dels
grups municipals del PSC i IxMdR en defensa de l’educació
com a eina de cohesió.

Sessió extraordinària i urgent del 25 d’octubre

El ple va aprovar adherir-se a la moció de l’Associació Catalana
de Municipis (ACM) i de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) per aturar la suspensió de l’autonomia de
Catalunya. En el seu primer punt, el text aprovat manifestava
“el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el mandat popular del passat 1 d’Octubre en els termes
que estableix la Llei del Referendum d’Autodeterminació i la
Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República
aprovades pel Parlament de Catalunya”. Aquest punt va rebre
el 13 vots favorables i 6 en contra.
La moció també incorporava tres punts més que condemnaven
“la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les
mesures repressives aplicades per l’Estat Espanyol contra la
població i les institucions catalanes”, i que instaven “el govern
espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió
de l’autonomia de Catalunya”. Aquest tres punts van ser aprovats per unanimitat de tots els regidors i regidores assistents a
la sessió.

/ ACTUALITAT

Habitatge social
A MOLINS DE REI

L’any 2019, el barri de les Guardioles
disposarà d’una promoció d’habitatges de protecció oficial. L’Ajuntament
de Molins de Rei i la Unió General
de Treballadors (UGT) van signar un
conveni que permet edificar un total
de 26 habitatges en règim de protecció
oficial de venda general. Els requisits
per poder optar a algun d’aquests habitatges es van exposar en una sessió
informativa feta a la Federació Obrera
i inclou, entre d’altres, estar inscrit al
Registre de Sol·licitants de Protecció
Oficial (que es tramita a l’OAC) i portar
un mínim de 3 anys d’empadronament a Molins de Rei.
A més, l’Ajuntament també està
explorant alternatives per fomentar
l’habitatge social, com les que proposa Sostre Cívic, una cooperativa que
promou un model d’accés a l’habitatge molt més econòmic i sostenible. El
sistema/El règim cooperatiu es basa en
la construcció d’habitatges en sòl públic amb règim de cessió d’ús pel qual
els usuaris han de pagar una petita entrada inicial i, després, un lloguer per
sota del preu de mercat i amb caràcter
indefinit. La cessió d’ús és a 75 anys
vista i transferible a familiars. L’Ajuntament impulsarà aquest projecte si és
viable i hi ha prou persones de la vila
que hi estiguin interessades.

ACORD PER CONSTRUIR
una nova residència per a la gent gran
L’Ajuntament de Molins de Rei, la Generalitat de Catalunya i la PARM (Plataforma Afectats Residència Molins) han
acordat començar els tràmits pertinents per a la construcció d’una nova
residència per a gent gran a Molins de
Rei. L’acord preveu que l’Ajuntament
construeixi el nou equipament i que
la Generalitat financi un mínim de 50
places concertades, que, sumades a les
actuals de què disposa l’Ajuntament,
formaran part de la nova residència.
La Generalitat es compromet a adjudicar aquestes places concertades a partir de l’any 2019, quan hagi finalitzat
la construcció de la nova residència
en el terreny d’equipaments públics
que està just darrere de l’actual CAP
(Centre d’Atenció Primària) de Molins
de Rei.
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JA SOM

VILA FLORIDA

Molins de Rei va recollir dues Flors
d’Honor en la gala del passat divendres 22 de setembre. D’aquesta manera, la vila s’incorpora als 113 municipis
del país que han aconseguit el distintiu
de Vila Florida per la qualitat dels seus
espais verds. Viles Florides és una iniciativa impulsada per la Confederació
d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) i té l’objectiu de millorar la
qualitat de vida dels ciutadans, conscienciar sobre la importància del medi
ambient i potenciar les economies
locals a través de l’ornamentació floral
de jardins i parcs.
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SABIES

NOU GESTOR
de la deixalleria

La Deixalleria de Molins de Rei compta des del passat estiu amb més i millors eines
per promoure la reutilització i recuperació de residus, així com millores d’accés i
seguretat dels usuaris i les persones que hi treballen. És fruit del nou contracte de
gestió que l’Ajuntament ha adjudicat a l’empresa Servitransfer SL per un import
proper als 250.000 euros per als propers tres anys.
L’empresa Solidança Treball Empresa d’Inserció SL va gestionar la deixalleria municipal des de l’octubre de 2011 fins al juny de 2017, amb resultats molt positius. En
aquest període, i gràcies a obrir-la els diumenges al matí, es va aconseguir augmentar un 10% les entrades i es van registrar 1.225 nous usuaris. En total, es van
gestionar 9.800 tones de residus amb una taxa de rebuig inferior al 8% en tots els
materials dipositats.

APOSTEM

PELS VEHICLES
ELÈCTRICS
L’Ajuntament de Molins de Rei i les
empreses que li presten serveis cada cop
compten amb més vehicles elèctrics. En
els darrers anys, la flota de vehicles municipals s’ha renovat i ha donat protagonisme indiscutible a vehicles elèctrics
per a la Brigada d’Obres, els serveis de
neteja o els serveis de manteniment de
jardineria. La majoria de tots aquests
vehicles es van poder veure en una
exposició ubicada al passeig del Terraplè
en el marc de la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura.
L’aposta pels vehicles elèctrics a la vila
no es redueix només a l’àmbit públic.
En les properes setmanes s’instal·laran
al carrer Molí quatre punts de càrrega
que podrà utilitzar qualsevol persona
de la vila que tingui un vehicle elèctric.
Només caldrà una targeta que s’obtindrà
a l’OAC.

/ FESTA
MAJOR
/ ACTUALITAT

Festa
Major

i Cursa
de Sant
Miquel
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BREUS /

INAUGURAT

EL RACÓ DE CARLES VIVES
Carles Vives i Morgó va ser un activista i
humorista que va dedicar la seva vida a
la lluita contra el càncer infantil després
de la mort de la seva filla. Vives es va convertir en l’impulsor de nombroses iniciatives per recaptar fons destinats a lluitar
contra aquesta malaltia, sempre en col·laboració amb l’Associació de Familiars i
Amics de Nens Oncològics de Catalunya
(AFANOC). L’any 2012, i després de la seva
mort, les principals entitats de Molins
de Rei i un gran nombre de persones a
títol individual van signar una demanar
dedicar un carrer a l’activista i el ple ho
va aprovar al 2016.

MÉS DE 80
ACTIVITATS

CARDIOSALUDABLES

L’acte d’inauguració del Racó de Carles
Vives va ser multitudinari. Durant les
intervencions es va ressaltar el bon humor que el va caracteritzar Vives, i Teresa
Alfonsea, la seva vídua, va destacar la
voluntat de l’activista de col·laborar i
ajudar sempre en la lluita contra el càncer infantil. Com a cloenda, Alexandra
Morera va recitar una mostra de poesia
i la coral Les veus del dilluns va fer una
actuació.

VILA DEFENSORA

DELS DRETS HUMANS

Entre el 2 i el 9 d’octubre s’han organitzat a Molins de Rei més de 80 activitats
que promouen la salut cardiovascular.
Aquest és el tercer any consecutiu que
l’Equip d’Atenció Primària de Molins
de Rei, el Consorci Sanitari Integral i
l’Ajuntament han impulsat la Setmana
del Cor, una iniciativa que també s’ha
exportat a diversos municipis del Baix
Llobregat i a l’Hospitalet de Llobregat.

ESTUDIEM I
CONTROLEM

EL MOSQUIT TIGRE
El Consell Comarcal del Baix Llobregat,
amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Molins de Rei, ha desplegat un programa pilot de control del mosquit tigre als
barris de Bonavista i Torrent de l’Hospital. L’objectiu d’aquest experiment
de caràcter científic és obtenir més
informació sobre els costums d’aquest
insecte per, posteriorment, controlar-ne
millor les plagues.

Ciutats Defensores dels Drets Humans és una iniciativa conjunta impulsada per
diverses institucions catalanes, com l’Institut de Drets Humans de Catalunya, i per
alguns municipis catalans, entre els quals hi ha Molins de Rei. El projecte té l’objectiu de sensibilitzar la població, sobretot els joves, sobre la importància de la pau,
la solidaritat i la convivència. En l’edició d’aquest any hi han participat els activistes Aisha Dabo, Diana Avella i Felipe Moreno, que durant 15 dies han fet diverses
xerrades als alumnes dels instituts Lluís de Requesens i Bernat el Ferrer per tal de
conscienciar-los sobre la importància dels Drets Humans.

/ BREUS

APROVAT EL PLA ESPECIAL

EL PLA DIRECTOR
D’EQUIPAMENTS
AVANÇA

La Junta de Govern Local ha fet l’aprovació inicial del Pla Especial del Patrimoni
Històric i Arquitectònic de Molins de Rei. Aquest document recull els més de 500
béns i immobles de la vila que tenen algun tipus de protecció urbanística pel seu
valor històric, artístic, cultural o paisatgístic. El Pla, entre altres coses, declara 26
edificis, masies i elements com a nous Béns Culturals d’Interès Local.

El Pla Director d’Equipaments ha rebut
298 propostes de persones i entitats de
Molins de Rei durant el procés participatiu impulsat per l’Ajuntament.
Durant els mesos de setembre i octubre
s’han desenvolupat diverses activitats
per explicar la proposta d’usos per als
diferents espais municipals que preveu
el Pla i les necessitats futures que pot
tenir la vila.

DEL PATRIMONI

L’Ajuntament ha decidit obrir un període de 60 dies des de la seva publicació al BOP
perquè els propietaris dels béns afectats puguin presentar al·legacions al Pla. Un cop
resoltes les al·legacions, es portarà a l’aprovació provisional pel Ple i finalment a
l’aprovació definitiva, un cop es tingui el vistiplau de la Comissió Territorial
d’Urbanisme.

EL MUSEU EXHIBIRÀ MÉS OBRES
DE MIQUEL CARBONELL

Ara, els tècnics municipals estan valorant les aportacions ciutadanes per
decidir quines s’incorporaran a la proposta de Pla Director d’Equipaments que
debatrà el Ple municipal en les properes
setmanes.

LA 167a FIRA
DE LA CANDELERA
JA TÉ IMATGE OFICIAL

L’Ajuntament de Molins de Rei i el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) han signat un
acord que permetrà exhibir a Molins de Rei cinc
obres del pintor local Miquel Carbonell i Selva:
Cuina catalana, El niu, Retrat del marquès de Santa
Ana, Retrat de la marquesa de Santa Ana i Retrat
d’Escolàstica Rodón. Aquestes obres, que eren fins
ara en els dipòsits del MNAC, s’exposaran en la
nova sala dedicada a aquest pintor que tindrà el
Museu Municipal, la qual entrarà en funcionament en els propers mesos.

“La Candelera, fruit de la nostra terra”
és el títol del cartell guanyador de la
167a Fira de la Candelera, obra presentada per la il·lustradora Marta Biel Tres, de
Sant Vicenç dels Horts. El cartell aposta
pel concepte d’arrelament al territori,
utilizant els colors de la senyera i els
elements de la Fira per crear una “C” de
Catalunya i de Candelera.
El 32è Concurs de Cartells ha estat un
dels més concorreguts dels darrers anys,
amb 48 cartells presentats per 44 persones diferents.

OPINIÓ /

Tribuna Política

SEGUIM

PERD MOLINS DE REI

Els esdeveniments polítics al
nostre país se succeeixen a una
velocitat extraordinària i molts
d’ells tenen repercussions en
l’àmbit local. Als carrers, als
establiments comercials, a les
trobades amb els amics, a la
feina... no es parla d’una altra
cosa. Ningú és aliè al que està
passant i és important que cada
persona s’impliqui defensant
les idees amb fermesa, respecte
i civisme, encara que alguns
hagin apostat per defensar el
seu projecte amb violència i
repressió.

Ara fa uns dies, i de forma
brusca i precipitada, el senyor
Joan Ramon Casals va decidir
trencar unilateralment
el pacte subscrit entre
Convergència i el PSC.

Però malgrat la frenètica
actualitat d’aquests temps, no
permetrem que la vila s’aturi.
El projecte de transformació de
Molins de Rei engegat el 2011
ha de continuar. L’Ajuntament
ha de seguir prestant els
seus serveis mantenint
l’extraordinari nivell de qualitat
assolit i els projectes en marxa
no es poden aturar. Escoltar
el mandat del poble també és
això: superar les dificultats i
complir amb els compromisos
adquirits. Exactament tal com
hem fet fins ara.
El segell del PdCAT és fer les
coses bé. Aplicar criteri, rigor
i exigència als projectes. Però
també comprometre’ns-hi.
Actuem des de la convicció
després d’escoltar les necessitats
de la gent. I això es pot veure
tant en projectes urbanístics
locals (com els espais que
acabem de renovar a la plaça
de la Creu i al carrer Doctor
Barraquer), com en les grans
decisions de país que aquests
dies s’han pres en el govern de
la Generalitat.
Molins de Rei està en bones
mans. Són les que van escollir
els molinencs i les molinenques
el maig del 2015, i les mateixes
que han permès situar Molins
de Rei entre les ciutats que
més han reduït l’atur i que
més diners destinen en atenció
social per habitant. Per això
cal continuar amb el projecte
de generar més i millors
oportunitats a la gent de la
nostra vila i del nostre país.
Seguim.

Ramon Sànchez

Ara fa més de sis anys vam
acordar transformar Molins
de Rei. Ho fèiem, amb
transparència, mitjançant un
pacte de govern per Molins de
Rei. Conscients de les nostres
diferències respecte de la visió
del país, signàvem un pacte en
clau local.
Doncs bé, el passat dilluns 30
d’octubre podíem escoltar
per la ràdio com el senyor
Casals trencava el pacte que
ell mateix havia signat. Alhora,
reconeixia que no hi havia cap
incompliment a escala local.
El nostre problema: ser
socialistes.
De la nit al dia, pensant com
a diputat al Parlament de
Catalunya i no pas com a
alcalde, decidia trencar un
pacte que funcionava. Un
pacte que els ciutadans van
valorar molt positivament a les
darreres eleccions municipals.
S’estronca un govern fort amb
un pla d’actuació municipal
que s’està complint de forma
molt important. Un govern
que ha treballat per canviar els
equipaments de la vila (nova
Biblioteca a l’edifici del Molí o
la nova zona esportiva Ricard
Ginebreda), que ha canviat les
places i els carrers de la vila
(plaça del Palau, per exemple)
o que ha impulsat grans
polítiques socials i d’ocupació
en el pitjor context econòmic
de la democràcia.
Ara, els socialistes continuarem
vetllant per tal que el Pla
d’Actuació Municipal es
compleixi, malgrat el Govern
feble i en minoria que ha
quedat a la vila.
Molins de Rei i els seus veïns
i veïnes no s’ho mereixien.
Molins de Rei perd una gran
experiència de govern.

Xavi Paz

Molins de Rei va ser una vila
excel·lent, innovadora en la
política de gestió de residus a
Catalunya. Una vila envejada i
imitada de cap a cap del país. Es
tractava d’una visió integrada
i total: la implementació del
contenidor marró i la recollida
separada de la brossa orgànica,
la planta de triatge per separar
els envasos, la deixalleria, la
recollida de voluminosos, de
cartró comercial, les visites a
la planta de compostatge de
Torrelles i les campanyes sobre
el cuc Baduc i per la reducció
de residus. Un model d’èxit
indiscutible, amb un lideratge
polític clar i decidit des de
l’Ajuntament, el suport del
CEPA i, òbviament, el dels veïns i
veïnes, comerciants i empresaris
molinencs sense els quals
hagués estat impossible. No va
ser un camí de roses. Els canvis
costen, però aquest projecte va
fer aflorar a la vila un orgull
ambiental i ecologista: ens
permetíem el luxe d’alliçonar
els nostres amics i coneguts que
no tenien el nostre model sobre
tot el que s’estaven perdent.
Tot el que puja, baixa, diuen.
I la baixada està sent dura i
trista, especialment si tenim
en compte allà on érem. Cada
cop més vilatans pregunten
el perquè de la manca de
contenidor groc, cosa que és
una evidència claríssima d’una
manca de coneixement del
model del Residu Mínim. El
contenidor de la brossa orgànica
és el que està sempre més
buit i els índexs de separació
continuen caient. Si féssim una
enquesta de coneixement sobre
el cuc Baduc, tot apunta que els
resultats serien lamentables.
Cal, doncs, recuperar el model,
una directriu política clara: que
el Govern municipal faci una
aposta clara i decidida, tècnica
i econòmica pel Residu Mínim.
Cal recuperar les campanyes de
sensibilització, tornar a parlar
del cuc Baduc, de la reducció i
separació de residus. Cal tornar
a acompanyar i empènyer els
ciutadans, els comerciants i
els empresaris. Sense la seva
implicació, això no té sentit.
Tornem al Residu Mínim,
recuperem l’orgull i tornem
a excel·lir. En sabíem i en
tornarem a saber. Ens hi posem?

Josep Raventós

/ OPINIÓ

REGIDOR
NO ADSCRIT
LA VALENTIA I DIGNITAT
D’UNA VILA

NOVA PUJADA D’IMPOSTOS
MUNICIPALS

Enguany, quan es compleixen
77 anys de l’afusellament
de Companys, la seva figura
segueix vigent. El passat 15
d’octubre, la nostra vila va retre
homenatge de nou a l’únic
president electe afusellat per un
país europeu. Concretament,
per l’Estat. El 1990, coincidint
amb el 50 aniversari de la seva
mort, els governs de França i
Alemanya van demanar perdó
per la seva detenció i extradició.
A dia d’avui, però, Espanya
no ha demanat perdó pel seu
assassinat. És precisament
amb aquest Estat que hem de
dialogar: el país més corrupte
d’Europa i el segon país del
món amb més fosses comunes.
Per reflexionar-hi, si més no.
El mateix caldria fer amb les
declaracions que va etzibar
Pablo Casado, dirigent del PP:
“Que no se repita la historia,
porque igual acaban como
Companys”. És evident que
l’escarni al president, símbol
de Catalunya i de lluita contra
el feixisme i el franquisme,
diu molt de les ganes de
dialogar d’un govern opressor.
I dol reconèixer-ho, però
s’equivoquen. La història ja s’ha
repetit: múltiples registres sense
ordre judicial, incautacions
de material propagandístic,
identificacions, detencions de
càrrecs públics i cops de porra
indiscriminats. Imatges en
blanc i negre que han tornat a
la nostra retina, ara, però, en
colors. Situacions que crèiem
superades i que malauradament
han tornat. Quedem-nos, però,
amb la part positiva: malgrat
la por i les amenaces, 10.250
molinencs i molinenques, en
un acte de valentia ateses les
circumstàncies, van desafiar
aquesta autèntica ofensiva el
passat dia 1 d’octubre acudint
en massa als nou col·legis
electorals de la nostra vila per
participar en un referèndum del
tot legítim. Milers van ocupar els
nostres carrers i places durant
l’aturada general del 3 d’octubre
i van aconseguir paralitzar no
solament l’activitat diària de
la nostra vila, sinó també la de
bona part del país. D’això se’n
diu valentia i dignitat. Així
que felicitem-nos! El llegat de
Companys, afortunadament,
perviu.

A diferència dels dos anys
anteriors de mandat, hem
d’agrair que a l’hora de
presentar les ordenances fiscals
per al 2018 l’equip de govern
no hagi mentit obertament. Per
fi es reconeix un increment en
els impostos i taxes, incloent-hi
aquell IBI que segons l’alcalde
no va pujar en cap dels dos
anys anteriors malgrat ferho realment, tal com vam
denunciar des del nostre grup
municipal.

Silvia Guillén

Però tampoc la informació
pública ha estat gaire honesta i
matisada. És cert que, com diu la
nota de premsa de l’Ajuntament,
els impostos i taxes pugen una
mitjana de l’1,07%, però de
vegades els arbres de l’estadística
no deixen veure el bosc sencer.
En el cas de l’impost amb més
afectació per a les famílies
molinenques, i que suposa la
principal font de finançament
impositiu de l’Ajuntament,
l’IBI, la pujada és de l’1,5%,
només un 0,3% per sota de l’IPC
del passat més de setembre.
Una pujada que es podria
reduir o fins i tot eliminar
si l’Ajuntament es plantegés
seriosament la proposta del
nostre grup municipal, que
hem presentat aquests darrers
dos anys sense resposta positiva
i tornarem a fer-ho enguany: es
tracta d’un IBI més elevat per
a grans superfícies i indústria
que permetria, al mateix temps,
incrementar la recaptació fiscal
i aplicar criteris de redistribució
de renda.
Unes altres propostes de Molins
Camina per a les ordenances
fiscals d’enguany són la
nova taxa per aprofitament
de domini públic de grans
empreses d’electricitat, gas i
telecomunicacions, gràcies
a una moció nostra; una
modificació de l’impost de
plusvàlua perquè es liquidi
únicament si el valor del
terreny s’ha incrementat;
l’exempció de la taxa
d’expedició de documents i
tràmits administratius si no
hi ha alternativa al portal de
transparència de l’Ajuntament;
l’aplicació del tipus màxim de
l’impost de construccions, i la
cobertura del 100% d’aquelles
taxes sense contingut social.
Esperem, això sí, que siguin
més ben rebudes que en anys
anteriors.

Ana Aroca

JA N’HI HA PROU DE
MANIOBRES POLÍTIQUES.
NECESSITEM UN GOVERN
DE PROGRÉS A LA VILA

A l’hora de tancar aquesta edició el
regidor no adscrit no havia enviat
cap text per publicar en l’espai que
té a la seva disposició.

Iniciativa per Molins de Rei-MES
vol deixar molt clar el seu nítid
posicionament respecte dels greus
errors que, al nostre entendre,
s’estan cometent al nostre país, i
reiterar-nos en el fet que la solució
no passa ni per la inflicció de
l’article 155 de la Constitució, a
la qual ens oposem fermament,
ni tampoc per la declaració
d’independència unilateral, que ens
porta a un carreró sense sortida i
agreuja significativament la situació
en què ens trobem.
També volem manifestar el nostre
absolut rebuig a la judicialització
de la política que estem vivint dia
a dia i reclamem que de manera
immediata es posi en llibertat en
Jordi Sánchez, en Jordi Cuixart i els
consellers detinguts.
D’altra banda, entenem que hi ha
motius perquè el Govern de Molins
de Rei es trenqués, però no per
raons al marge de la nostra vila, tal
com ara es planteja. Creiem que
és un greu error barrejar l’àmbit
nacional amb el municipal, que ha
d’estar presidit per la coherència i
els objectius comuns de treballar
per a Molins de Rei des de diferents
perspectives ideològiques o
polítiques. Tots com un sol poble.
Està clar que no ha ajudat gens
a una bona gestió municipal la
dedicació política de l’alcalde al
Parlament de Catalunya, ja que
creiem que és incompatible amb el
nivell de dedicació que la vila i els
seus vilatans es mereixen.
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Volem també censurar clarament
el posicionament del PSC-PSOE a
favor de l’aplicació de l’article 155,
malgrat que la seva agrupació a
Molins de Rei s’hi hagi pronunciat
en contra.
Finalment, volem manifestar la
nostra tristor per la utilització
política de Convergència (ara
PDeCAT), que no ha tingut cap
mirament en dues legislatures a
l’hora de compartir govern amb una
força política que té objectius molt
allunyats políticament en l’àmbit de
país. Ens preocupa la inestabilitat
que suposarà, atès que agreujarà les
importants mancances de govern
que ja hem tingut fins ara.
La gent d’Iniciativa per Molins de
Rei – MES, des de l’oposició rigorosa,
respectuosa i constructiva, seguirem
treballant com sempre per millorar
la nostra vila.
Cridem totes les forces d’esquerres
de la vila a teixir les complicitats i
els ponts de diàleg necessaris per
poder assolir en un futur proper un
govern alternatiu de progrés per a
Molins de Rei.

Júlia Fernández Abós

Francisco Garcia

Eva

Moreno
MESTRE EN GAI SABER
“Escriure vol intimitat i solitud”

Mestre en Gai Saber és un títol honorífic
que s’atorga als poetes guanyadors de
tres premis majors dels Jocs Florals de
Barcelona en diferents anys; en el cas
d’Eva Moreno, es tracta de la Viola d’Or
el 2011, la Flor Natural el 2013 i l’Englantina
d’Or el 2016. Eva Moreno va néixer el 1966,
escriu poesia, narrativa i teatre. També és
actriu i cantant, i forma part d’Impuls Teatre.
Al llarg de la seva trajectòria ha rebut 43
guardons de poesia i narrativa, en català
i en castellà. Té el blog “Vers al cove”. Des
del 1900 hi ha hagut cinc dones Mestre en
Gai Saber als Jocs Florals: Mercè Rodoreda,
Olga Xirinacs, Teresa Costa, Lina Casanovas
i Eva Moreno.
Què suposa per a tu aquest reconeixement?
És un honor i més en un certamen tan emblemàtic com són
els Jocs Florals per tota la història i tradició que tenen. Si
pensem en els Jocs Florals, ens remuntem a 700 anys, van
perdurar durant un segle i va ser al Renaixement, el 1850,
quan es van reinstaurar.
Tu has guanyat els tres premis majors: l’Englantina d’Or,
la Flor Natural i la Viola d’Or i Argent.
A la tradició dels Jocs Florals, el lema és “Pàtria, Fides, Amor”:
Pàtria és l’Englantina d’Or i són els poemes que enalteixen la
pàtria, el sentiment de pertinença, de la terra; la Flor Natural
és el poema que canta a l’amor, i la Viola d’Or és el poema
que canta a la fe, als valors, als sentiments. Llavors, quan has
assolit les tres flors, que jo he guanyat en diverses ocasions,
et declaren Mestre en Gai Saber. I vaig ser la Mantenidora,
que és la persona que ha de fer el discurs acadèmic que
obre cada certamen. Per a mi, això va ser tot un repte.
Des de quan escrius i per què?
Això em ve de sang. Fa anys, la meva mare em va donar
els diaris de la meva àvia i a través d’aquestes pàgines vaig
conèixer els meus avantpassats, que alhora són un testimoni
del context social de l’època. Pots escriure per molts motius
i un d’aquests és el de perpetuar-nos, el de la memòria
històrica. Per a mi això és un valor en la meva escriptura, el de
perpetuar-me. No he publicat, no n’he tingut mai la necessitat.

Com veus el panorama literari actual a casa nostra?
La narrativa és el vessant literari més ben situat, més ben
considerat. En el cas de la dramatúrgia, és molt diferent;
la vida del dramaturg és dura. El 2015 es van publicar 700
textos teatrals i 69.000 llibres de narrativa. I la poesia també
és un cercle molt íntim. Jo crec que la poesia, els petits
poetes a l’ombra, entre els quals jo m’hi incloc, vivim molt
dels certàmens literaris, que ens permeten treure les nostres
veus al Sol. Si no, què tenim? És un acte molt íntim el de llegir
poesia.
I en teatre?
El teatre és diferent, perquè sempre necessita la metamorfosi
final, està escrit perquè s’acabi representant. Hem fet
adaptacions, com La Flor del Verí, situada al París il·lustrat; en
aquest cas la vam fer amb la Mireia Pons. I la vam representar
les dues al Foment. Enemic del poble també la vam adaptar.
Textos propis en tinc també.

