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Més espais, més
personal,
més serveis

La Biblioteca el Molí suposa un
salt de qualitat espectacular
respecte a la Biblioteca Pau Vila.
L’espai es multiplica gairebé per
cinc, ja que s’arriba als 2.100 m2
de superfície útil i així es generen
nous entorns i nous serveis per
als usuaris i usuàries.

Nous Espais

Planta 3
• Fons general de llibres
• Sala de lectura
• Zona de còmic
• Punt TIC, amb ordinadors
amb connexió a Internet

Planta 2

• Espai WiFi

• Fons general de llibres

• Terrasses

• Sala infantil

Planta 1

• Sala d’actes per a activitats
de mitjà format
• Aula de suport per a activitats
de petit format

• Sala de formació amb
ordinadors, projecció
i impressora 3D

• Àrea de revistes amb espais
de lectura

• Magatzem

• Servei Internet i+, amb
ordinadors amb connexió
a Internet

• Zona de treball intern
• Àrea Infantil i Espai Família

• Fons especial de cinema

Planta 0
• Recepció i informació

• Centres d’interès especialitzats
• Espai WiFi

• Servei d’autopréstec

• Punt d’informació local • Espai museogràfic
i col·lecció local

Nous Serveis

Autopréstec
A partir d’ara, el préstec de
la Biblioteca el Molí serà
d’autoservei. L’autopréstec
permet:
• endur-se documents
• en préstec i retornar-los
• consultar l’estat del
compte
• renovar els préstecs
• recollir les reserves de
documents directament
a la prestatgeria de
reserves.
Per fer ús d’aquest servei
és imprescindible portar el
carnet de la Biblioteca.

Nou web
Cursos i activitats
Els nous espais permetran
impartir formació en
diferents àmbits, com ara
tecnologies, idiomes, creació,
cerca d’informació…També
s’oferirà un ampli ventall
d’activitats de foment de la
lectura i la cultura per a tot
tipus de públic.

Estrenem edifici i estrenem
web. A partir del 30 de març,
a www.bibliotecaelmoli.cat
trobareu tota la informació
referent a la Biblioteca,
notícies i les últimes
novetats que s’incorporen
al fons. Al web podreu
també fer tràmits en línia
com: consultar el catàleg,
renovar documents,
gestionar l’espai personal
del catàleg Aladí, etc.

Fons especial i
centres d’interès
La Biblioteca el Molí disposa
d’un important fons especial
de cinema per mantenir viu,
potenciar i donar projecció
de futur a l’interès que
tradicionalment ha despertat
el setè art a la vila. També
hi haurà centres d’interès
específics: Món Laboral,
Famílies, Racó del Docent,
Vida Saludable, De l’Hort
a la Biblioteca i Turisme.
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Informació
per als nous
usuaris
Tothom pot anar a una biblioteca i consultar informació, però cal tenir el
carnet per utilitzar els serveis que necessiten identificació, com ara el nou
servei d’autopréstec.
Fer-se el carnet és gratuït i molt senzill. Si encara no el tens, et convidem a
fer-te’l a la Biblioteca el Molí. Només cal que presentis el DNI/NIE, passaport, carnet de conduir o permís de residència. En el cas dels menors de
14 anys, també caldrà lliurar, signada pels pares o tutors, la butlleta d’autorització que et donarem a la Biblioteca.
Si ja tens el carnet de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació
de Barcelona, et recordem que també és vàlid per a la Biblioteca el Molí i
que no caduca.
Finalment, t’informem que el carnet permet gaudir dels serveis de totes
les biblioteques públiques de Catalunya i t’ofereix descomptes en museus,
teatres, cinemes i llibreries de la província de Barcelona.

Una biblioteca amb valors
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La Biblioteca el Molí és un servei municipal de promoció de la lectura
i el coneixement obert a tota la ciutadania. Aquests són els seus valors.

Proximitat i implicació: impulsar el desenvolupament
cultural, social, educatiu i econòmic de Molins de Rei a
partir del coneixement i la participació activa en la realitat
social més immediata.
Accessibilitat i igualtat: arribar a tothom, donar una oferta
adequada i parar una atenció especial a aquelles persones
amb més dificultats per accedir-hi. Dedicarà especial
atenció al seu rol com a introductora dels darrers avenços
tecnològics entre la ciutadania.
Pertinença: fomentar les activitats que afavoreixin el
diàleg, l’autonomia crítica i la identitat amb el territori.
Evolució, adaptació i innovació: treballar per adequar
els serveis a les necessitats de les persones amb l’objectiu
que cada ciutadà hi pugui trobar els recursos informatius,
formatius i culturals que donin resposta a les seves
necessitats en cada moment.
Cooperació: potenciar la col·laboració en l’àmbit local
amb altres serveis públics, empreses privades, entitats
ciutadanes, agents i biblioteques amb l’objectiu
d’augmentar l’abast dels beneficis generats.

Participació: ser protagonista important de Molins de Rei,
un punt de trobada de diferents col·lectius i dels ciutadans,
i un centre neuràlgic de la vida cultural molinenca.
L’equip de treball: fomentar la implicació, la creativitat i la
capacitat innovadora entre el personal, així com la cooperació
amb altres agents locals.
Planificació i avaluació: planificar i avaluar anualment les
accions per tal d’abastar nous camps d’acció sense perdre
de vista les seves funcions.
Comunicació: treballar en la millora contínua de les eines de
difusió per tal d’arribar amb més eficàcia al públic.
Eficiència, qualitat i sostenibilitat: vetllar per ajustar l’oferta
de serveis a les necessitats reals
dels ciutadans.
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La història d’un
servei essencial
1873

El primer rastre d’una Biblioteca a
Molins de Rei és de 1873, quan s’obre
una biblioteca popular en el marc
de la Primera República. No es té
coneixement de la seva ubicació exacta.

6 de juny de 1984

Inauguració de la biblioteca Pau Vila
a la plaça de Josep Tarradellas. És
100% pública i compta amb 84 places
de lectura i capacitat per a un fons
bibliogràfic de 21.500 volums.

2005

La Biblioteca Pau Vila passa a formar
part de la Xarxa de Biblioteques
de la Diputació de Barcelona.

Maig de 2017

Inici de les obres de construcció de
la Biblioteca el Molí. El projecte té un
pressupost de 3,5 milions d’euros.

30 de març de 2019

Posada en funcionament de
la Biblioteca el Molí, un equipament
de 2.100 m2 de superfície útil amb
serveis i espais de primer nivell.

1935

La Caixa de Pensions per a la Vellesa
i d’Estalvis de Catalunya i Balears demana
permís per a la construcció d’una
biblioteca al número 1 de l’avinguda de
València. Aquesta biblioteca no entrarà en
funcionament fins a l’1 de juny de 1940

1997

Es tanca la Biblioteca de La Caixa, que
des del 15 d’octubre de 1986 ocupava les
instal·lacions de la Pl. de Catalunya, 20.

Abril de 2015

Inici de les obres de consolidació de
l’estructura i de recuperació dels elements
històrics de l’antiga fàbrica Ferrer i Mora.

Gener de 2018

El Ple municipal aprova el canvi de nom
de la Biblioteca Pau Vila per Biblioteca el Molí.
El nom surt després d’un debat i una consulta
amb diferents entitats, tècnics, experts en
patrimoni i partits polítics.

/ EL MOLÍ

Quin és el teu vincle amb la Biblioteca
de Molins de Rei o amb el nou espai?
Joana Casas Poves
Primer vaig ser usuària de les dues biblioteques
públiques que llavors hi havia a Molins de Rei.
Després vaig ser directora de la Biblioteca Pau Vila
del 1996 al 2006 i actualment treballo en l’organització
d’activitats de foment de la lectura i dinamització
cultural per a les més de 400 biblioteques públiques
que tenim a Catalunya, entre les quals hi haurà la nova
Biblioteca el Molí, la de la vila on vaig néixer i créixer
professionalment.

Jesús Ballaz Zabalza
La Biblioteca és la meva segona residència. Allà tinc
als meus amics, que responen a la meva curiositat
intel·lectual i mai em renyen. Les bibliotecàries/aris em
tracten bé. Espero més de la Biblioteca que dels polítics
que s’ocupen de la cultura. La Biblioteca perdura i mai
és sectària. ¡Els que no l’aprofiten no saben el que es
perden! Lamento que no conservi el seu nom: Pau Vila.

Paula Acedo Batista

Núria Díez Martínez
Un dels vincles que tinc amb la Biblioteca
és la participació a les tertúlies literàries des
de fa molts anys. M’agrada compartir amb
les persones que hi participen opinions,
sentiments i comentaris sobre els llibres
que llegim, així com descobrir escriptors
que no conec o que potser no llegiria si no
fos per les tertúlies. També soc usuària del
préstec de llibres i assisteixo a algunes de
les presentacions o xerrades que es fan
amb diferents escriptors.

Els meus pares em portaven a la Biblioteca quan era
molt molt petita. Allà em llegien llibres i vaig començar
a participar en lectures de contes i a agafar els meus
primers llibres quan encara no sabia ni llegir. Des de
llavors no hi he deixat d’anar. Actualment participo en
el Club de Lectura i en altres activitats, o simplement
vaig per l’ambient de tranquil·litat i per la possibilitat
de poder accedir a molts llibres interessants.
M’encanta llegir!

Manel Julià Macias
A la fàbrica Ferrer i Mora s’hi va instal·lar, a partir de
l’any 1986, l’Escola Taller Sant Pere de Romaní i allà
vam formar joves en oficis relacionats amb la restauració.
Ara, malgrat la rehabilitació que ha fet que l’edifici
perdi els seus trets identitaris i la seva autenticitat
arquitectònica, seria el lloc ideal on ubicar el Museu de
Molins de Rei, just al costat dels antics molins de la vila.

Sara Naranjo Montserrat
Quan era ben petita, la Biblioteca era un dels meus
llocs preferits. Anava a cada Hora del Conte i hi vaig
tenir unes quantes anècdotes. Sempre ha sigut un lloc
perfecte per estudiar, no tens tantes distraccions com
a casa i tens tot el que necessites per informar-te del
treball que hagis de fer. Recordo quan era petita que
sempre que els meus pares em deien “Vaig a deixar
un llibre”, jo sempre els volia acompanyar per
agafar-ne un.
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Josep Monfort José
Vaig ser el promotor i portaveu de la
Plataforma Cívica Salvem el Molí que es va
crear l’any 1998 per evitar que la fàbrica
Ferrer i Mora s’enderroqués en un moment
de desmesurada febre immobiliària. Vam fer
una gran tasca pedagògica per fer notar el
valor històric i arqueològic de l’edifici i dels
molins hidràulics soterrats encara existents.
Els arguments de la Plataforma, juntament
amb les adhesions de persones, entitats i
col·lectius de la vila, van aconseguir que
finalment l’Ajuntament urbanitzés aquesta
zona amb la fàbrica del Molí salvada.

PLENS MUNICIPALS /

Activitat Política
Aquest és un extracte dels acords més
importants aprovats a les darreres
sessions del ple municipal. També
publiquem totes les mocions que han
resultat aprovades

ACORDS
Novembre

• Aprovar l’adhesió a la pròrroga de l’acord signat el 2016, adaptat a les noves convocatòries i a la normativa actual, relatiu a la
contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en el marc del programa Treball
i Formació, promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
• Aprovar el Reglament de funcionament de la piscina municipal i dels espais esportius annexos
• Aprovar el Reglament de l’ús social de les escoles públiques d’educació infantil i primària de Molins de Rei
• Aprovar l’adhesió al manifest unitari del Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència envers les Dones, 2018
• Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Desembre

• Aprovar la proposta de designació del nom del Racó d’Anna Suñé i Carbonell
• Resoldre les al·legacions a les modificacions de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2019
i emetre’n l’aprovació definitiva
• Aprovar la formalització del préstec amb l’entitat bancària que designi l’IDAE per finançar la renovació de les instal·lacions
d’enllumenat exterior municipal
• Aprovar el Conveni entre l’AMB i l’Ajuntament de Molins de Rei per a la prestació del servei del MolinsBus

Gener

• Renúncia al càrrec de regidor del Sr. Eduard Suàrez i Rovira
• Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Molins de Rei per a l’any 2019, la plantilla de personal, la relació
de llocs de treballs i els seus annexos
• Aprovació de la proposta de designació del nom del Racó d’en Cisco Permanyer (Francesc Permanyer Sabaté)
• Proposta de la creació de la Comissió d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte del Reglament de Participació Ciutadana
de l’Ajuntament de Molins de Rei
• Aprovació de les Bases reguladores 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 Molins de Rei
• Aprovació del desenvolupament del sector Llicorelles

MOCIONS
Novembre

• Instar el Departament d’Ensenyament a aturar els treballs d’elaboració i aprovació del decret de menjadors
• Debat sincer amb la comunitat educativa sobre un nou marc regulatiu integral de l’espai del migdia als centre educatius
de titularitat pública
• Donar suport a l’Atenció Primària de la sanitat pública presentada en nom de Rebel·lió Atenció Primària.
• Rebuig a la sentència del RS del 6-11-2018 i en reivindicació d’una veritable tutela judicial efectiva
• A favor de l’absolució dels presos polítics

Desembre

• A favor de la suspensió de la venda d’armes espanyoles a la coalició saudita que intervé en el conflicte del Iemen
• En denúncia al bloqueig jurídic del Tribunal Constitucional i de suport als presos polítics que fan vaga de fam

Gener

• Exigir a la Generalitat la cobertura immediata de les places mínimes obligatòries de personal de guàrdia i aportació dels mitjans
que corresponen al Parc de Bombers de Sant Feliu de Llobregat per garantir la prestació de serveis d’urgència i la seguretat
dels vilatans i vilatanes de Molins de Rei
• Realització de treballs urgents de millora de la seguretat, el manteniment i la neteja periòdica dels camins del riu Llobregat
a Molins de Rei, i l’elaboració d’un projecte obert i participatiu per a la integració de la façana fluvial a la vila

/ AJUNTAMENT

649 515 215

alcaldia@molinsderei.cat

Alcalde de Molins de Rei

El Molí, l’exemple d’una gran transformació
El gener del 2014, l’equip de govern municipal va anunciar públicament el projecte de restauració del Molí per acollir-hi
una nova biblioteca. En aquell moment, l’edifici estava completament abandonat, sense cap ús previst i amb l’amenaça
de ser el veí d’un macroedifici d’habitatges d’onze plantes.
Cinc anys després s’ha recuperat l’edifici i tot el seu valor patrimonial, s’ha habilitat espai per ubicar-hi una de les
biblioteques més grans i modernes del nostre entorn, i s’ha esvaït definitivament qualsevol amenaça urbanística. De fet,
la plaça del Molí ara és la plaça de l’U d’Octubre, s’han retirat les plaques fotovoltaiques que mai van arribar a funcionar
i la plaça es convertirà, en breu, en un gran espai de lleure i activitats per a la ciutadania.
I encara hi ha més. La nova biblioteca, tot i multiplicar per cinc l’espai respecte a les antigues instal·lacions, només
ocuparà dues de les quatre plantes de l’edifici. Per saber quins usos es poden donar en aquestes dues plantes que s’han
alliberat hem impulsat un procés participatiu des de l’Ajuntament.
No tinc cap dubte que el canvi experimentat a l’edifici del Molí és una metàfora perfecta de la transformació que ha viscut
Molins de Rei en els darrers anys.
Hem sabut prendre decisions estratègiques de gran abast, però sostenibles des d’un punt de vista financer (no en va hem
fet la Biblioteca i hem reduït 15 punts l’endeutament en aquests cinc darrers anys). Hem protegit el patrimoni municipal.
Hem escoltat la veu de la ciutadania per saber les seves prioritats a l’hora de donar usos als nous espais que hem creat.
Hem esmenat autèntiques bestieses urbanístiques. Hem, en definitiva, posat seny, criteri i rigor en la gestió dels recursos
municipals al servei de la nostra gent, la gent de Molins de Rei.
Us convido a gaudir d’aquest nou i espectacular equipament, i que l’aprofiteu al màxim.

Ramon Sánchez, alcalde

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

Edita:
Ajuntament de Molins de Rei

Correcció lingüística:
Servei Local de Català

Redacció i edició:
Departament de Comunicació

Disseny:
www.anecta.cat

Fotografia:
Dan Costa i Guillem Urbà

Impressió:
Artyplan

Dipòsit legal:
B-37.794-86
Aquesta publicació té una tirada de 12.000 exemplars i es distribueix
gratuïtament per tots els barris de Molins de Rei. Si hi detecteu qualsevol
anomalia, ho podeu comunicar al telèfon 93 680 33 40 (Departament
de Premsa) o al correu electrònic: mrs@molinsderei.cat.
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Relleu a l’Alcaldia
Ramon Sánchez Gil és el nou alcalde de Molins de Rei en
prendre el relleu a Joan Ramon Casals, que deixa el càrrec per
motius professionals. En el seu discurs de presa de possessió,
Ramon Sánchez va anunciar que aquests quatre mesos seran
de continuïtat i de millora en tot allò que sigui possible, i va
afegir que el seu objectiu final és millorar la qualitat de vida i
les oportunitats de futur de tots els molinencs i molinenques.
Ramon Sánchez Gil va néixer a Molins de Rei l’any 1970. Casat
i amb dos fills, és tècnic superior en arts gràfiques per l’Institut
d’Escoles Professionals Salesianes de Sarrià. Des del 1997 és
el responsable d’una empresa familiar de material d’oficina
ubicada a la vila. Fins al seu nomenament com a alcalde de
Molins de Rei, ha estat tinent d’alcalde i president de l’Àrea
de Sostenibilitat i Territori, així com regidor d’Obres i Llicències,
d’Economia i Finances, i regidor de Fira.

L’Ajuntament obté
dos reconeixements

Presentada la
proposta de ROM
Els responsables municipals van presentar públicament la
proposta de Reglament Orgànic Municipal (ROM) que es portarà
a discussió i votació en el proper Ple ordinari. La proposta, que
ha estat consensuada entre les forces polítiques que han volgut
participar en la redacció, formalitza criteris d’actuació dels grups
i de la mateixa organització.
El document també vetlla per la transparència i per un
llenguatge no sexista, per avançar en l’àmbit de la conciliació
laboral i familiar, i per la transparència, ja que preveu la
retransmissió en directe dels plens i facilita l’accés a tota la
documentació.

La Fundació Carles Pi i Sunyer i la Federació de Municipis
de Catalunya han reconegut l’Ajuntament de Molins de Rei
per dues iniciatives que han rebut el certificat de bones
pràctiques durant el període 2014-2018. En l’àmbit de la
immigració, s’ha reconegut la campanya Contrarumors,
per la seva tasca de sensibilització ciutadana contra els
estereotips i els prejudicis. I en l’àmbit de la inclusió social,
s’ha reconegut la tasca feta pel Consell de Seguiment de la
Crisi Econòmica.
El Banc de Bones Pràctiques és una iniciativa de la
Fundació Carles Pi i Sunyer, d’estudis autonòmics
i locals, que compta amb la col·laboració de la Federació
de Municipis de Catalunya i pretén promoure la millora
i la innovació en els governs locals.

Finalment, la proposta també fixa un règim de sancions per
l’incompliment dels deures i responsabilitats dels regidors
de govern i de l’oposició, absències no justificades al Ple o
comissions informatives, amb l’obertura d’un procediment
sancionador i la pèrdua de la retribució corresponent.

/ PALAU DELS REQUESENS

Comença la restauració Un projecte
de la façana del Palau amb continuïtat
dels Requesens
Aquest mes de gener han començat les obres de restauració de
la façana del Palau dels Requesens. Amb aquesta actuació es
persegueixen dos objectius: d’una banda, dignificar aquest espai
d’alt valor històric i patrimonial (està declarat Bé Cultural d’Interès
Nacional per la Generalitat de Catalunya) i de l’altra, evitar que
l’edifici continuï degradant-se.
Les obres, que s’allargaran durant uns quatre mesos i tenen
un pressupost de 132.736,25 euros, consisteixen en:
reforç estructural a les zones malmeses
per la continuada entrada d’aigua
millora de la coberta i retirada d’elements
superposats al terrat
repicat i, posteriorment, arrebossat
de la façana
substitució de les fusteries.

Malgrat que el projecte actual de restauració de la façana no
preveu cap actuació a la part interior del Palau, l’Ajuntament
ha presentat recentment tota la documentació per accedir als
Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) que li
permetrien una reforma integral de l’edifici.
Concretament, l’Ajuntament ha presentat un projecte de
rehabilitació amb un cost global de 2,3 milions d’euros i ha
demanat el màxim import subvencionable, que arriba als
966.584,32 euros. Els diners restants per finançar el projecte
hauran de ser aportats per l’Ajuntament o aconseguits mitjançant
unes altres línies de subvenció.
Si s’obtenen els recursos sol·licitats, l’edifici esdevindrà, l’any
2021, un centre d’interpretació del Renaixement i una oficina
d’informació turística, i comptarà amb uns altres serveis i espais
destinats a la difusió i promoció del patrimoni històric.
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PRESSUPOST /

2019
Un pressupost marcat per
la reforma de la carretera

30.525.582,43 €

Els comptes municipals per a l’any 2019 preveuen una
partida d’1,5 milions per finançar l’inici de les obres de
reforma de l’antiga carretera, un projecte estratègic per a la
vila que es va escollir en un ampli procés participatiu i que
ha de començar a executar-se en les properes setmanes.
En total, el pressupost municipal ascendeix a 30,5 milions
d’euros i manté la línia dels darrers anys, alhora que no
incrementa la pressió fiscal per sobre de l’IPC.

7,7%

-2,6% respecte
del 2018 (0,8 M€)

Contribució dels vilatans/es

63,7%
26,4%

1.198
euros

Despeses de personal

37,9%

Adquisició de béns
i prestació de serveis

31,5%

Aportacions d’altres administracions

12,2% Subvencions i ajuts

Préstecs bancaris

1,1% Venda de patrimoni

10,7% Interessos i amortitzacions de préstecs

1,1% Altres ingressos

4,5%
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/ PRESSUPOST

Inversions PER AL

FUTUR DE MOLINS DE REI
En total, l’Ajuntament invertirà 2,7 milions d’euros en diferents
actuacions a la vila. Aquestes són les més destacades:

#3 PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS –

#1 REFORMA DE
LA CARRETERA

500.000 euros

1.582.000 euros

(250.000 a la partida del 2019)

Objectiu:
Transformar l’antiga carretera en una via
urbana molt més amable i atractiva

Objectiu:
Inversió directa als barris en projectes
seleccionats pels veïns i les veïnes

Descripció:
És un projecte estratègic i llargament reivindicat per la població. La reforma de l’avinguda
de València i l’avinguda de Barcelona s’executarà per fases durant diversos anys. L’actuació
en aquesta primera fase comprèn un àmbit de
8.432,20 m2 i té un pressupost de 2,3 milions
d’euros. El termini d’execució de les obres és
d’uns 10 mesos i començaran pel costat de
Collserola; quan acabin, es traslladaran a la
banda riu. D’aquesta manera es podrà mantenir l’activitat i la mobilitat, tot i que amb les
lògiques restriccions. La resta de la carretera
es reformarà a partir de l’any 2020.

Descripció:
El juliol del 2018, un total de 888 persones
de Molins de Rei van participar en el procés
de selecció de les inversions a les quals
es destinaran aquests 500.000 euros dels
pressupostos municipals. En total són 13
actuacions diferents que es repartiran per tots
els barris de la vila, seguint criteris de població
prèviament fixats. Aquesta és la tercera vegada
que els ciutadans i ciutadanes de Molins de
Rei han pogut proposar i escollir les inversions
que volen en el seu entorn immediat,
després de les experiències positives
dels anys 2016 i 2017.

#2 MILLORES
ALS EQUIPAMENTS

ACTUACIONS A
LA VIA PÚBLICA

190.000 euros

507.000 euros

Objectiu:
Realitzar diferents actuacions en equipaments
públics d’ús intensiu
Descripció:
Els equipaments públics requereixen de
constants inversions per poder mantenir o
incrementar la qualitat dels seus serveis a la
ciutadania. El Govern municipal ha previst
per a aquest any 2019 una partida que
inclou actuacions en el Poliesportiu Municipal
(250.000 euros), en els centres educatius
(151.000 euros), en altres instal·lacions
esportives (50.000 euros), en els equipaments
culturals (30.000 euros), material per als
tallers de capacitació digital (20.000 euros)
i mobiliari per a la Llar d’Avis (5.000 euros).

Objectiu:
Diferents actuacions de millora en els carrers,
places i parcs de la vila
Descripció:
Els carrers, els parcs i les places també requereixen d’un manteniment constant. S’han de
reparar voreres i fer-les accessibles, renovar
l’asfaltatge dels paviments, instal·lar més i
millor mobiliari urbà... Aquesta partida està
destinada a cobrir aquestes necessitats i també preveu 5.000 euros per a la instal·lació de
plaques solars en alguns equipaments per poder obtenir aigua calenta de forma sostenible.
Aquestes plaques són les que fa uns mesos es
van retirar de la plaça de l’1 d’Octubre i que
es poden reutilitzar gràcies al seu bon estat de
conservació.

I TAMBÉ...
#5 MILLORES AL CAMÍ DEL RIU

90.000 euros

#6 AJUTS PER A PATRIMONI
I REHABILITACIÓ D’HABITATGES

80.000 euros

#7 MILLORES EN EL SERVEI
MUNICIPAL D’AIGUA

40.000 euros
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EQUIPAMENTS I VIA PÚBLICA /

MÉS D’UN MILER D’APORTACIONS
PER ESCOLLIR ELS USOS DE DIFERENTS
ESPAIS MUNICIPALS
El procés participatiu per escollir els usos
de diferents espais municipals que han
quedat fora del Pla d’equipaments ha
recollit 1.098 aportacions diferents. Concretament, s’han recollit 270 aportacions
respecte a l’antic IES Lluís de Requesens,
209 per a la primera planta del Molí, 181
per a la planta baixa del Molí, 163 per a
l’Espai Mariona, 145 per a l’edifici annex
del Molí i 130 per a l’antiga Biblioteca.
Els resultats de les aportacions populars
han permès fer una primera fotografia

força clara de quin ús es prefereix per a
cadascun d’aquests espais. Així, la planta
baixa del Molí es perfila com un espai
òptim i diàfan per a tot tipus d’arts escèniques i mostres firals. En canvi, la primera
planta del mateix edifici sembla clarament
destinada a acollir serveis municipals. En
canvi, l’edifici annex no té uns usos futurs
clars per la seva complexitat tècnica i
perquè requereix d’una gran inversió per
posar-lo en condicions, que hores d’ara
no està planificada.

Per una altra banda, la carpa de l’Espai
Mariona, un cop reformada, apunta a
esdevenir un espai destinat a la música,
la cultura i l’oci, mentre que l’antiga Biblioteca
és el lloc preferit per esdevenir el nou local
del Centre Excursionista de Molins de Rei.
Finalment, les persones que han participat
en el procés han demanat que l’antic IES
Lluís de Requesens aprofundeixi en els
seus usos actuals d’acollir entitats de la vila.

SENYALITZATS 18 NOUS PUNTS
D’INTERÈS TURÍSTIC A LA VILA
Castellciuró (al costat del Col·legi Virolai)
Sant Pere de Romaní (Ca la Còrdia)
Pla de les Bruixes i poblat Ibèric (avinguda Collserola)
Antiga fàbrica Samaranch
Ermita de Sant Bartomeu de la Quadra
Paviment de l’antic camí reial (Pl. Pompeu Fabra)
Carrer del Carril, 20-22 (Modernisme)
Can Mateu de la Creu (Gòtic)
Pl. Catalunya, 2 (Modernisme)
Xalet can Fàbrega i el Terraplè (Modernisme)
L’Ajuntament de Molins de Rei ha senyalitzat divuit nous
punts d’interès turístic, històric o cultural d’arreu del municipi. Aquests punts se sumen als 19 que es van senyalitzar
l’any 2016, quan va arrencar aquest projecte finançat per
la Diputació de Barcelona. L’objectiu és aportar dades per
posar en valor elements territorials que tenen un atractiu
turístic pel seu valor històric o cultural.
El projecte s’ha concretat en dues fases: a la primera,
impulsada el 2016, es van instal·lar 19 plaques; ara,
i vista la bona acollida que va tenir la iniciativa, s’hi han
afegit 18 punts nous.

C. del Dr. Barraquer, 3 (Racionalisme)
Casa Joaquim Ballvé. Carrer Major, 81 (Modernisme)
Font de la pujada de l’Església
Pont de Carles III / Carretera Nacional
Casa Magdalena Bonamich
Llar d’Avis Dr. Josep Mestre
Ermita de Santa Creu
(final del tram urbà del Camí Antic de Santa Creu d’Olorda)
C. Pintor Carbonell, 5 (Modernisme)

/ EMPRESA I INNOVACIÓ

ACORD PER PROMOURE
LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA
La Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) i l’Ajuntament
de Molins de Rei han signat un acord marc de col·laboració a partir del qual
ambdues institucions es comprometen a impulsar conjuntament activitats de
formació, investigació científica de desenvolupament tecnològic i transferència de tecnologia desenvolupada per la Universitat.
Ambdues institucions s’han compromès a cooperar en el desenvolupament
de la ciència i la tecnologia de projectes innovadors impulsats per empreses
locals. Concretament, es donarà suport a projectes empresarials basats en
les tecnologies de la Indústria 4.0. Així mateix, es col·laborarà amb emprenedors de Molins de Rei que necessitin suport tecnològic per desenvolupar els
seus projectes. La UPC també treballarà amb el consistori per promoure la
ciència i la tecnologia als centres educatius del municipi, i fomentar accions
adreçades als alumnes d’aquests centres.

NETWORKING, INDÚSTRIA
4.0 I COOPERATIVES
En el marc de la Fira de la Candelera
es va celebrar, un any més, el Business
Networking Event (BNE): trobada simultània d’empreses. Es tracta d’una activitat organitzada per l’Ajuntament, en
col·laboració amb la Cambra de Comerç
de Barcelona i la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC), que vol contribuiral
creixement de les empreses consolidades i de nova creació del territori.
Enguany hi van participar representants
de fins a 28 empreses diferents que van
aprofitar per ampliar la seva xarxa de
contactes i explorar noves possibilitats
de negoci. A més, també es va crear un
grup de networking específic de consul-

tors, fabricants i empreses especialitzades en tecnologies de la Indústria 4.0.
Pocs dies després també es va convocar
una xerrada a la Federació Obrera amb
l’objectiu de difondre els avantatges i les
oportunitats de negoci de la digitalització a les empreses des del punt de vista
de les cooperatives. El punt de partida
va ser l’experiència de Genís Roca, soci
fundador i president de l’empresa RocaSalvatella; Miquel Àngel Rubert, d’Equip
40, SCCL, i Tomàs Llompart, de SUARA,
SCCL. L’acte va ser moderat per Guillem
Pèrdrix, director de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

REALITAT VIRTUAL
AUGMENTADA I MIXTA
La realitat virtual és la recreació d’entorns d’aparença
real a través de la combinació de software i hardware.
Aquesta tecnologia va començar a desenvolupar-se fa
40 anys, però és en aquesta dècada que ha assolit un
grau de maduresa que permet aplicar-la a l’empresa
de forma innovadora.
Amb l’objectiu de donar a conèixer les possibles
aplicacions d’aquesta tecnologia a l’empresa per
crear noves oportunitats de negoci, se’n va organitzar
una jornada divulgativa a la Federació Obrera. Hi van
participar Jordi Moyès, investigador del ViRVIG-UPC,
i Xavi Conesa, director de Serveis al Client de Visyon.
Ambdós van presentar alguns casos d’èxit i van fer
demostracions als assistents.
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ATENCIÓ SOCIAL /

Nou servei al

COL·LECTIU
LGTBI
LA RESIDÈNCIA
PER A LA GENT GRAN,
MÉS A PROP
El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, i l’alcalde de Molins
de Rei, Joan Ramon Casals, van signar un acord de col·laboració per a la futura gestió
de places residencials i de centre de dia de Molins de Rei. A l’acte també hi van assistir
representants de la Plataforma d’Afectats per la Residència de Molins de Rei (PARM).
L’acord, signat el passat 5 de desembre, recull la voluntat d’ambdues parts de fer possible
la concertació de les places i, per extensió, de garantir la viabilitat del projecte. Ara resta
pendent el compromís exacte de com es concertaran les places residencials i d’atenció
diürna, que es concretaran en un conveni interadministratiu.
La futura residència i centre de dia de Molins de Rei s’ubicarà al carrer de les Sínies
i disposarà d’entre 100 i 140 places residencials, i d’entre 20 i 30 places diürnes. Es
preveu que aquest 2019 es dugui a terme la licitació municipal del projecte de
construcció i que l’any 2021 l’equipament pugui entrar en funcionament.

MÀXIMA INVERSIÓ
EN ATENCIÓ SOCIAL
L’Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales ha analitzat la
liquidació dels pressupostos de l’any 2017
que ha publicat el Ministeri d’Hisenda
sobre tots els municipis espanyols de més
de 20.000 habitants. A partir d’aquesta informació, ha elaborat un rànquing d’acord
amb la seva inversió en Serveis Socials i
ha determinat tres categories.
L’Ajuntament de Molins de Rei ha estat
situat en la categoria màxima de municipis
que excel·leixen en inversió social i que
inverteixen, com a mínim, 100 euros per
habitant. Concretament, la nostra vila ocupa la posició 29 del rànquing a tot Espanya i la 6a posició de Catalunya.

L’Ajuntament i la Generalitat
han signat un acord per crear
de forma imminent un Servei
d’Atenció Integral LGTBI que
donarà suport als processos
personals d’identitat sexual i
de gènere. També proporcionarà
informació especialitzada en
aquest àmbit (recursos disponibles, associacions, activitats
programades) i farà sensibilització i prevenció contra l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
Aquest projecte estava inclòs
en el Pla d’Igualtat Dona-Home
2017-2021.
El servei serà completament
gratuït i oferirà atenció i acompanyament professionalitzat i
absolutament confidencial. Per
utilitzar-lo cal trucar i demanar
cita prèvia.

Truca i demana cita:
93 680 37 31

Neix l’Espai
d’Entitats
Collserola

/ BREUS

L’edifici de l’antic IES Lluís de Requesens
s’ha convertit, de manera provisional, en
un hotel d’entitats. Fins a 23 organitzacions
culturals, socials i esportives de la vila
utilitzaran els espais d’aquest edifici com a
magatzem i, en la majoria de casos, també
com a punt de celebració de les seves
activitats. Les entitats autogestionaran
els seus espais i l’Ajuntament tindrà
cura de l’entorn comú, com a mínim
fins que s’obtingui la cessió definitiva de
l’equipament per part de la Generalitat.
Després d’un procés participatiu de
recollida de noms, les entitats que a partir
d’ara s’allotjaran en aquest equipament
han decidit nomenar-lo Espai d’Entitats
Collserola.

Bona acollida de

la campanya Sorpresa!
Coincidint amb les festes de Nadal, l’Ajuntament va impulsar una
campanya per promoure la separació correcta dels residus en els
contenidors. Una actriu i educadora ambiental va estar explicant
als veïns i veïnes com havien de separar bé els residus i els va
fer un petit obsequi. La campanya Sorpresa! va tenir continuïtat
a les xarxes socials, on s’han penjat més de 500 fotografies i
missatges.
Molins de Rei té implantat el Model Residu Mínim de recollida per
als residus municipals des de l’any 1992. La base d’aquest model
és la separació en origen de 4 fraccions: brossa orgànica, paper/
cartró, vidre i inorgànica (envasos i resta). Els envasos se separen
posteriorment a la planta de triatge, fet que garanteix la màxima
recuperació d’aquests residus. L’Ajuntament ha impulsat aquesta
campanya per tal de millorar la separació correcta dels residus
seguint aquest model, per visualitzar els beneficis del sistema
i per explicar com es recuperen i s’aprofiten els residus.
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REPARACIÓ
I SUBSTITUCIÓ
de la coberta del
dipòsit Monturiol
Durant una actuació es va detectar un
desperfecte a la coberta del dipòsit Monturiol.
Per previsió i per tal d’eliminar riscos, s’ha
començat a canviar la coberta d’aquest
dipòsit d’aigua. La reparació i substitució de
la coberta té un termini d’execució de dos
mesos i un pressupost proper als 200.000
euros. Un cop realitzada la primera fase
d’enderroc i desmuntatge es faran treballs
de sanejament, amidaments i fabricació de
les noves peces. S’han pres les mesures
oportunes per poder garantir en tot moment
el subministrament d’aigua a la població.

BREUS /

Les novetats de
la FIRA AGRADEN
La 168a Fira de la Candelera venia
carregada de novetats que, en línies
generals, han estat molt ben acollides
tant per expositors com per visitants. La
redistribució d’espais a l’entorn de cinc
grans àmbits i la nova imatge corporativa
han facilitat l’orientació dels visitants i han
fet més agradable la seva experiència.
També ha funcionat molt bé l’espai de
showcooking a la plaça de Catalunya, on
durant tot el cap de setmana de la Fira es
van fer diferents demostracions de cuina
en directe.

Oberta la primera
“FOTOLINERA”
Ja ha entrat en funcionament la primera
“fotolinera” de la vila. Es tracta d’un
punt on les persones que treballen a
Molins de Rei poden carregar els vehicles
elèctrics mentre fan la jornada laboral. La
“fotolinera”, que ha estat finançada per
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB),
està situada just al davant del Poliesportiu
Municipal i té capacitat perquè hi carreguin
tres vehicles simultàniament.
A més, la instal·lació compta amb plaques
fotovoltaiques per generar l’energia que
necessiten els vehicles i la que no s’utilitza
és desviada al Poliesportiu Municipal per
aprofitar-la.

Millores als
BUCS D’ASSAIG
Els grups de música tenen espais millors per assajar a la Federació Obrera. Els bucs
d’assaig són sales totalment insonoritzades que poden ser sol·licitades per a assajos
musicals o escènics de petit format, i des de fa uns dies han estat millorats. Dos
tenen capacitat per a 5 persones i compten amb un equipament d’amplificadors,
bateria i microfonia, mentre que l’altre té capacitat per a 15 persones i no disposa
d’equipament.
Els bucs ara ja es poden utilitzar tot el dia de dilluns a divendres fins les 22h,
i properament s’ampliarà l’horari nocturn i de caps de setmana. Els preus per dues
hores van de 12 a 7,20€ amb els descomptes per grups locals i amb el carnet de
joventut del MOU!

No t’ho perdis!
DEL

28
AL
DE MARÇ
6 dimecres

DE FEBRER
dijous

Aquestes són només algunes de
les activitats més destacades que
tindran lloc properament a Molins
de Rei. No te les perdis!

/ AGENDA

CARNESTOLTES
El Carnestoltes a Molins de Rei omple de disbauxa els carrers
de la vila. Disfresses, rues, balls, samaniat, cremada reial... El
Carnestoltes començarà un dijous (Dijous Gras) i acabarà el
dimecres de la setmana següent (Dimecres de Cendra).

PREMIS RÀDIO MOLINS DE REI

22 MARÇ
divendres

Tornen els Premis de la Ràdio, una jornada ineludible per passar
una bona estona i descobrir aquelles persones i organitzacions
que en el darrer any han pres iniciatives rellevants. Abans
d’assistir a la gala, recorda que pots votar pel Premi Trajectòria
2019.
Lloc: Foment CiA
Horari: 20.30h

30

MARÇ
dissabte

VINE A LA BIBLIOTECA
El proper 30 de març torna a obrir les portes la Biblioteca Pau Vila
a l’edifici rehabilitat de l’antiga fàbrica del Molí. Vine a conèixer
aquest nou equipament i participa de les activitats que hi haurà
programades.

SANT JORDI / FIRA DEL LLIBRE EN CATALÀ

23

D’ABRIL
dimarts

Els carrers del centre de la vila tornen a ser l’epicentre de la Diada
de Sant Jordi. Les parades de llibres i roses es multipliquen en
una jornada única plena de color i de cultura. A més, a Molins de
Rei també es pot gaudir de la Fira del Llibre en Català.

DEL

10 AL 12 DE MAIG
I DEL

17 AL 19 DE MAIG

FESTES DE LA PRIMAVERA
Segon any de les Festes de la Primavera. Els carrers i places de
la vila s’ompliran durant dos caps de setmana intensos i estaran
farcits d’actes de tot tipus.

* Et recomanem que poc abans d’assistir a les activitats en comprovis la informació a
www.molinsderei.cat/actualitat/agenda.
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OPINIÓ /

PRIMER, LES PERSONES
A Catalunya hi ha 65 municipis de
més de 20.000 habitants. De tots
ells, només 6 inverteixen en atenció
social més de 100 euros per habitant.
I Molins de Rei és un d’ells, cosa que
ens fa referents en quantitat i qualitat
en serveis oferts.
No és casualitat. Des del primer dia
que el nostre grup municipal va tenir
representació al consistori vam situar
les persones com a eix principal de
la nostra acció política. Tot el que
fem ho fem per a la gent. Així de
senzill. Ho fem amb un criteri de
repartiment de les oportunitats, per
garantir que ningú es quedi enrere
i que tothom tingui les necessitats
bàsiques cobertes i els recursos
suficients per progressar en un
entorn complex. Invertim gran part
del pressupost en la gent de Molins
de Rei, que és el capital més gran que
tenim com a municipi.

Tribuna Política

És el mateix que estem fent amb la
futura residència per a la gent gran,
que properament s’ha de començar a
construir. Es tracta d’un equipament
essencial per a les dinàmiques
demogràfiques i socials, que ha estat
reivindicat encertadament per la
població. És un equipament que ha
costat molt d’empènyer en la fase
de planificació i finançament, atès
que no depèn exclusivament del
Govern municipal. Ara no ens podem
permetre encantar-nos en el debat
sobre el model de gestió. Els grups
municipals tenim la responsabilitat
de concretar amb celeritat un model
de gestió que sigui sostenible, eficient
i racional. És l’hora de prendre
decisions importants perquè la
residència per a la gent gran sigui
una realitat propera.
Prendre decisions és, al cap i a la fi,
la feina dels regidors i de l’alcalde.
I n’hi ha d’estratègiques, com quan
en plena crisi vam decidir impulsar
el desenvolupament d’un nou barri.
Malgrat les crítiques demagògiques
rebudes fa uns anys, ja s’estan
construint els primers pisos de
protecció oficial de les Guardioles.
I avui, quan les famílies i les
parelles joves no troben alternatives
assequibles per viure a la vila en
règim de lloguer o compra, aquelles
decisions prenen tot el sentit del
món. D’aquí poc més d’un any,
Molins de Rei disposarà del parc de
vivendes de protecció oficial més
important des que a començaments
dels anys 2000 es va desenvolupar el
barri de la Granja.
I necessitem el teu suport perquè tot
això no s’aturi.

Carme Madorell

RECUPEREM L’AMBICIÓ
PER MOLINS DE REI
Escric aquestes línies quan
queden 100 dies per a les
eleccions municipals del 26 de
maig i just quan fa dos dies que
s’ha produït el relleu en l’Alcaldia
del nostre poble. Un fet gens
habitual a menys de quatre mesos
de les eleccions.
Felicitats al senyor Casals en el
nou repte professional i sort al
nou alcalde.
Un nou alcalde escollit en el segon
intent després que el dilluns 4 de
febrer no es pogués desenvolupar
el Ple municipal per desacords
entre els mateixos socis de govern.
Després d’un període d’incertesa,
Molins de Rei té un nou alcalde
que ni tan sols té la confiança
dels seus actuals socis de govern.
És, sens dubte, un mal inici, difícil
d’explicar.
El relleu arriba en un moment
delicat per a Molins de Rei. Els
signes de desgovern són cada cop
més evidents. Així ho feu saber
molts veïns i veïnes que veieu
amb preocupació el canvi produït
a la nostra vila, a partir del
trencament del Govern anterior,
el novembre del 2017.
La percepció que els problemes
s’estan enquistant, que esteu més
desatesos, que no es compleixen
els compromisos; la deixadesa
de l’espai públic o la paràlisi de
projectes urgents per a Molins de
Rei (com la futura residència per
la gent gran)... són comentaris
freqüents que ens dieu
constantment.
Sens dubte, la nostra vila
necessita recuperar el projecte
de transformació i d’ambició que
va protagonitzar fins al 2017.
I ho volem fer de l’única manera
possible: amb tots vosaltres,
escoltant els vostres somnis
i les vostres preocupacions.
Sumant sinergies i col·laborant
en els projectes. Oferint la nostra
capacitat de treball contrastada i
la nostra experiència acumulada
per millorar Molins de Rei.
Aquesta és la prioritat dels
socialistes: millorar Molins de
Rei. Fent el que sempre hem fet:
treballar per la nostra vila. Ens
acompanyes?

Xavi Paz

RESIDU MÍNIM: TORNEM-HI
El divendres 21 de desembre
vam tornar a arrencar una
campanya sobre el model Residu
Mínim, implantat a la vila des
de fa més de 25 anys.
Ho fem, tal com ens hi havíem
compromès en el pacte de
govern, per dos motius bàsics.
El primer: els darrers anys, el
percentatge de brossa orgànica
recollida de manera adequada
al contenidor marró ha baixat
al nivell de fa deu anys. La
separació de la brossa orgànica,
per tractar-la correctament
i convertir-la en adob, és
imprescindible fer-la en origen
(a casa, al restaurant , etc.) i no
fer-ho impedeix a la planta de
triatge separar correctament la
resta de fraccions i implica que
més residus vagin a l’abocador.
El segon: el nostre model,
malgrat que fa 25 anys que
demostra ser molt més eficaç
i barat, no és el model usat a
la majoria de municipis, ni el
que administracions superiors
pretenen implantar. Això fa que
les campanyes que organitzen
(“Envàs, on vas?”, per exemple)
enviïn missatges confosos a la
nostra població, que finalment
no sap si està fent el que cal o
no. I podem afirmar que ho fem
molt millor. I només cal que
separem BÉ l’orgànica, el vidre i
el paper a casa.
Continuem, doncs,
compromesos amb el model
Residu Mínim, que va més enllà
de la gestió dels residus i pretén
fer una esmena a la totalitat
d’un model econòmic que ens
empeny a consumir i generar
residus per acabar incinerantlos.
Continuem compromesos amb
el Molins de Rei orgullós del
seu model de gestió de residus
i que en fa bandera, amb les
entitats que usen la vaixella i els
gots reutilitzables per als seus
actes, amb els consumidors
responsables que compren el pa
amb bossa de roba i el peix amb
carmanyola, i amb els comerços
que busquen maneres per no
generar residus.
Tornem-hi, que no ha estat res!

Josep Raventós
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REGIDOR
NO ADSCRIT
SOM I SEREM UNA VILA
D’ACOLLIDA

Un mandat perdut. Una
proposta de futur per al 2019

En els tres últims anys s’ha multiplicat per deu el nombre d’arribades de menors no acompanyats al
nostre país. El 2015 en van arribar
un total de 377; es calcula que
l’any passat n’haurien arribat
uns 3.800 i es preveu que al llarg
del 2019 la xifra pugui arribar als
6.000. Sens dubte, aquest fet ens
està posant a prova a tots com a
país, però també com a vila. Per tal
de donar resposta a l’increment
d’arribada d’aquests joves, des
del juliol de 2018, Molins de Rei
compta amb un centre d’emergència a la casa de colònies de Can
Santoi, on viuen una trentena de
menors d’edat estrangers d’entre 14 i 17 anys amb històries de
vida sovint molt dures. Es tracta
d’un servei de primera acollida i
els joves hi viuen temporalment
fins que són reallotjats en un
altre espai. El centre depèn de la
Generalitat, està gestionat per la
Fundació Diagrama i compta amb
el suport de l’Ajuntament, que en
aquests mesos ha dedicat esforços
importants a treballar pel benestar
i la integració d’aquests joves. Des
del primer moment, l’Ajuntament
ha col·laborat de manera estreta
amb la Generalitat i els gestors del
centre posant a la seva disposició
recursos i serveis municipals. Així,
en l’aspecte formatiu, se’ls ha ofert
classes de català a través del Servei
Local de Català i se’ls ha derivat a
Programes de Formació i Inserció.
També se’ls ha ofert cursos de
coneixement de l’entorn, d’afectivitat i sexualitat i de grafits.
Pel que fa al temps de lleure, dos
dies a la setmana els joves de Can
Santoi fan pràctica esportiva al
Poliesportiu Municipal i gràcies
a la col·laboració de dos clubs
esportius de la vila, el Molins de
Rei FC i el Club d’Atletisme, fan
entrenaments a canvi d’ajudar-los
en tasques organitzatives. També
han conegut les nostres tradicions mitjançant el voluntariat, en
aquest cas gràcies a la seva participació a la Cavalcada de Reis i aviat
establiran relació amb els alumnes
de 4t d’ESO dels instituts, amb qui
formaran parelles lingüístiques,
organitzaran tornejos de futbol i
compartiran en primera persona
la seva experiència migratòria.
Incentivar el treball comunitari,
acompanyar-los en la construcció del seu projecte personal i
promoure la seva integració fins a
convertir-los en ciutadans de ple
dret és el nostre deure com a societat. Fem nostre, doncs, el lema
“Casa nostra és casa vostra”
i impliquem-nos-hi.

El Ple d’investidura fallit va ser
una prova més de l’esgotament
del Govern convergent a Molins
de Rei, un cicle que va començar
fa vuit anys de la mà de la
sociovergència i al qual ja només
li queda demanar temps mort
fins a les eleccions.

Sílvia Guillén

L’esgotament del projecte és més
que evident. Els treballadors
municipals, en peu de guerra.
Les Guardioles, l’única
proposta municipal en matèria
d’urbanisme i habitatge, sense
construir. Cap servei públic
recuperat en vuit anys. En
definitiva, una mala gestió
municipal que ha deixat Molins
enrere.
Convergència ha guanyat
una pròrroga de 3 mesos. El
llegat que deixa Joan Ramon
Casals és el d’un alcalde absent
que únicament ha utilitzat
l’Ajuntament de Molins de Rei
per a la seva promoció personal,
però que ha estat incapaç de
liderar un projecte per a la vila.
Molins és molt més que un
trampolí. Molins ha sigut sempre
una referència en polítiques
socials i democràtiques, però
fa massa temps que ens hem
quedat enrere. No ens ho podem
permetre. No ens resignem a
perdre quatre anys més.
Al maig sortirem a guanyar.
Construint unitat ciutadana per
sumar tots els veïns i veïnes en
un nou projecte engrescador
que torni a posar els reptes i les
necessitats de la gent al centre
de la política municipal. Per
la sobirania municipal, pels
nostres serveis públics i per una
vila amable on tothom pugui
gaudir del benestar i la igualtat.

Ho hem aconseguit: Molins, a
la Zona 1 Metropolitana (tarifa
plana metropolitana)
La mobilització ciutadana ha
estat fonamental per assolir que
tots i totes els que utilitzem el
transport públic a partir del
dia 1 de gener de 2019 veiem
rebaixat fins al 49 % el preu
dels títols del transport per
desplaçar-se per tota l’Àrea
Metropolitana, de manera que
una T-10 costa 10,20€ en comptes
de 20,10€.
El nostre grup, sensible a la
reivindicació, va promoure la
creació d’una ponència unitària
de totes les forces polítiques
molinenques per treballar
amb l’objectiu d’incorporar la
nostra vila a la zona 1 com a
forma d’acabar amb el greuge
comparatiu. Malauradament,
la Generalitat de Catalunya s’ha
inhibit del problema, i li ha
donat llargues, mentre el Govern
metropolità (AMB), ara de
caràcter clarament progressista
i d’esquerres, encapçalat pels
Comuns i presidit per l’Ada
Colau, va afrontar el repte i
finalment ha aconseguit la
creació de la zona plana tarifària
de zona 1 i la congelació dels
preus del transport públic el
2018 i el 2019.
Aquesta mesura suposa
incorporar 18 municipis
metropolitans a la zona 1 i
és una millora ambiental
de primer ordre sobre la
contaminació, ja que es preveu
un important increment
d’utilització del transport.
Però estem preocupats pel que
suposa l’aplicació del tribut
metropolità i per aquesta raó
ens hem oposat, i votat en
contra, a l’increment de l’IBI que
el Govern municipal ha aprovat
per al 2019, ja que entenem
que aquest nou tribut ja suposa
prou increment i que el que
tocava era congelar l’IBI almenys
durant 2 anys.
Com a portaveu del grup
municipal i membre del grup
motor dels Comuns de Molins
de Rei, em sento especialment
satisfeta dels èxits assolits que
milloren la vida de la gent
comuna.

Ana Aroca

Júlia Fernández Abós

Cal que els polítics locals
tornin a fer política municipal
PDeCAT, PSC, CUP, ERC, MC i ICV
de Molins de Rei, sis mesos abans
de les eleccions municipals, ja
estan fent campanya, iniciada a
començaments de desembre amb
un debat a la ràdio local. Parlen
del futur quan el present de la
vila deixa molt que desitjar. Una
vegada més, han deixat escapar
l’oportunitat de tancar un any
i una legislatura havent fet una
veritable política municipal per
millorar la vida de les persones
que els paguen les seves nòmines:
els molinencs i les molinenques.
A finals de 2018, el Govern local
ja va anunciar encariments del
que paguem d’escombraries,
d’IBI i d’altres taxes municipals.
També van fer més cara la piscina
municipal, que és la més costosa
dels voltants. Mentrestant, la
situació econòmica per a milers
i milers de famílies del nostre
municipi i del país no millora.
Mentrestant, com si no haguéssim
de pagar prou, aquest Govern
local i també els partits de
l’oposició permeten que s’imposi
a la vila un nou impost sobre el
transport públic sense que s’hagi
fet ni una sola millora en aquest
sentit... Renfe i para de comptar!
Tanquen la legislatura sense
tenir res clar sobre l’assumpte de
la residència d’avis municipal;
sense que s’hagin iniciat les
obres de la carretera; sense tenir
un Casal de Joves amb cara i
ulls; amb la Biblioteca Pau Vila
tancada i sense data d’obertura
del nou equipament; amb el
carrer de Baix que s’inunda cada
cop que plou; amb la Guàrdia
Urbana amb pocs efectius; amb
un servei de neteja viària que no
és digne d’aquesta vila; amb un
Govern que només fa complir les
Ordenances municipals a qui li
interessa, que fa cas omís a moltes
recomanacions del Síndic de
Greuges...
Aquesta legislatura es pot resumir
així: sense, sense, sense... res,
res, res... paga, paga, paga! Totes
aquestes coses que heu llegit,
jo les he reclamat al Ple de
l’Ajuntament i m’acomiadaré del
meu càrrec amb la consciència
ben tranquil·la. Qui de segur que
no la tenen són els polítics locals,
que durant quatre anys s’han
preocupat més d’altres coses que
de la millora de la vida de la gent
de la vila. A reveure!

Francisco Garcia
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La Coradella
és el Plat Favorit dels
Catalans del 2018

La revista Cuina ha
proposat dotze plats
tradicionals de diferents
zones de Catalunya i
entre tots ells s’ha triat
la coradella, plat típic
molinenc vinculat als
esmorzars de traginers
que es feien al segle XIX
i a la Fira de la Candelera.
Qui ha representat la
coradella és el cuiner
German Puiggarí Pahissa,
del Bar Diana, guanyador
del darrer Concurs
de Coradella. El plat
molinenc s’ha imposat
en la final al rossejat
del Delta de l’Ebre.

Cuiner del Bar Diana

German Puiggarí
Per què creus que la coradella ha estat
el plat guanyador?
Perquè la gent de Molins de Rei s’hi ha
bolcat. No crec que sigui el plat preferit dels
catalans, sinó que els molinencs hem optat
perquè el nostre plat es doni a conèixer i
perquè el municipi es conegui com una vila
gastronòmica. Hi havia altres grans plats
més coneguts, com el rossejat del Delta,
les patates d’Olot, l’olla aranesa... Tots eren
bons.
Això servirà per donar a conèixer el plat
i que surti de la seva estacionalitat?
A mi m’agrada vincular-lo a la Fira, no tenirlo tot l’any a la carta. També és part del seu
encant, trobar-lo els dies de la Fira. No crec
que serveix per exportar-lo fora de la vila.
És un plat que dius que et dona molta
feina. Has fet alguna variació a la recepta?
Una de les peculiaritats que hi he introduït
jo és que tallo tots els ingredients molt petits,
els menuts de xai, perquè en una cullerada
t’hi entrin tots els ingredients. L’hem volgut
adaptar i que tothom s’atreveixi a tastar-lo.
També dona feina perquè els menuts són molt
delicats: pulmó, cor, fetge, sang, capipota... Jo

me’ls faig portar directament de l’escorxador
i tot s’ha de netejar bé i conservar-ho molt bé.
A més, cada ingredient té un punt de cocció
diferent i jo els cuino per separat, perquè tots
acabin tenint el mateix punt de cuit. L’estil
que tenim de fer aquest plat al Diana dona
molta feina, però el resultat és molt bo.
És un plat amb molta demanda?
Ara, arran del premi, hi ha gent que sap que
el tinc a la carta (fins a la propera edició de
la Fira) i el demana, i també hi ha gent que
ve de fora de la vila a tastar-lo, perquè han
sabut que hem rebut un premi. Però, tot i
així, surten poques racions fora del cap de
setmana de la Fira.
D’on et ve la passió per la cuina?
De la meva mare, la Carme. Ella és la
cuinera principal. Ella és qui m’ho ha
transmès tot i ho he viscut des de sempre
a casa. Des de ben petit que ja volia ser
cuiner. Quan vam obrir el Diana el 2012 jo
era cambrer i després vaig veure que volia
estar a la cuina. Llavors la meva mare em va
ensenyar i després vaig formar-me a l’Escola
d’Hostaleria Hofmann, a Barcelona, on vaig
fer cuina i pastisseria.

