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La Guàrdia Urbana, M

ara més a prop

és agents al carrer i més propers. La vila
compta amb la nova Unitat de Proximitat
de la Guàrdia Urbana, un nou model policial que augmenta la presència d’agents
municipals als carrers amb l’objectiu d’oferir un
ajut més directe al ciutadà i més proper a la realitat dels barris.
La nova unitat està formada per deu agents i és
fruit d’una reorganització i optimització dels recursos humans per prioritzar la tasca dels agents a
peu de carrer en els dies i horaris de més activitat
ciutadana i comercial. El treball dels agents se centrarà en la protecció de la convivència, el foment
del civisme, la prevenció de conflictes i la preservació de la seguretat ciutadana. El tracte diari amb
els veïns i comerciants, i el coneixement detallat de
l’entorn seran els eixos centrals de la seva actuació.
El passat 13 de juny es va fer, a la Sala de Plens de
l’Ajuntament, l’acte de presentació del nou model.
L’alcalde va destacar que “volem que els molinencs
sentin la Guàrdia Urbana propera, que respon amb
eficàcia, que ofereix servei i confiança, perquè sabem que la sensació de seguretat comença al nostre carrer, al nostre barri”. Per altra banda, el regidor de Seguretat, Joaquim Martí, va destacar
“l’esforç organitzatiu i d’optimització de recursos
per disposar de més agents als carrers. Hem situat
la convivència i la seguretat com a prioritat, i la nostra Guàrdia Urbana té un gran capital humà amb
ganes de servir els molinencs”.

Índex telefònic
		
800 760 760
93 668 88 66
900 750 750
088
061
93 680 28 76

URGÈNCIES
FECSA/ENHER – Avaries –
Guàrdia Urbana
GAS NATURAL – Urgències –
Mossos d’Esquadra
Urgències/Ambulàncies
Ambulatori – Urgències –

		
93 680 16 36
		
93 668 34 50
93 680 27 09
93 680 16 45
93 680 16 33
93 668 35 29
93 668 40 54
93 668 74 66
93 680 16 37
		
93 680 16 20
93 668 68 55
93 668 37 62
93 680 24 38
93 668 62 59
93 668 22 26
93 668 84 32
93 668 46 60
93 668 15 85
93 668 36 44

EQUIPAMENTS EDUCATIUS
Centre de Formació d’Adults
Rafael Farré
Col·legi Sant Miquel
Col·legi Virolai
Escola Alfons XIII
Escola l’Alzina
Escola Castell Ciuró
Escola Estel
Escola Josep M. Madorell
Escola Municipal de Música
Julià Canals
Escola Pont de la Cadena
Escola la Sínia
Institut Bernat el Ferrer
Institut Lluís de Requesens
Llar d’Infants El Cargol
Llar d’Infants Municipal El Rodó
Llar d’Infants Municipal La Traca
Llar d’Infants Municipal El Molí
Llar d’Infants Tambor
Llar d’Infants Patufet

		
93 680 33 40
93 680 03 70
		
93 680 37 31
93 680 37 33

EQUIPAMENTS MUNICIPALS
Ajuntament
Àrea de Desenvolupament i
Promoció Econòmica Local
Àrea de Serveis Personals
Àrea de Sostenibilitat i Territori

agenda

93 680 37 31
93 680 16 81
93 680 24 88
93 668 22 28
		
93 680 16 63
		
93 680 09 96
93 680 37 32
		
93 680 48 12
		
		
93 668 39 21
93 680 33 62
93 680 26 63
93 680 02 54
93 680 33 41
93 680 03 70
		
93 472 91 84
		
93 680 37 39
93 668 54 52
93 680 15 72
93 668 06 80
93 680 09 12
93 668 61 61

Arxiu municipal
Biblioteca Pau Vila
Centre Cívic l’Àngel
Centre Comunitari
Pont de la Cadena
Centre d’Educació Ambiental
i Lleure Can Santoi
Centre Cívic Riera Bonet
Centre de Normalització
Lingüística Ca n’Ametller
Centre d’Ocupació i
Desenvolupament
Joan N. García-Nieto
Deixalleria municipal
Fax Ajuntament
Llar Municipal d’Avis Dr. Mestre
Mercat municipal
Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
Oficina de
la Fira de la Candelera
Organisme de Gestió
Tributària
Oficina Municipal d’Habitatge
Punt d’Informació Juvenil
Poliesportiu municipal
Piscina municipal
Pavelló La Sínia
Ràdio Molins de Rei

		
93 668 22 39
93 666 73 11
93 668 77 11
647 44 64 55
		
93 668 10 80
		
93 680 16 39
93 668 55 30

EQUIPAMENTS PÚBLICS
Associació ACOSU
Agencia Tributària (Hisenda)
Ambulatori
Associació de Defensa Forestal
(ADF)
Bombers de
Sant Feliu de Llobregat
Cementiri
Clínica de Molins de Rei

Revetlla del barri Font dels Casats
• Carrer Font dels Casats.

Revetlla del barri del Canal
• Parc del Pont de la Cadena.
22 h: Sopar i espectacle.

Dijous, 21 de juny de 2012:

93 632 74 40
		
93 668 15 95
93 668 10 26
93 668 17 30
93 668 18 39
		
93 668 25 86
93 666 83 45
		
93 632 76 22
		
93 567 09 99
		
93 668 79 61

Comissaria de Policia de
Sant Feliu de Llobregat
Correus
Creu Roja de Molins de Rei
Jutjat de Pau
Parròquia de
Sant Miquel Arcàngel
Notaria
Registre de la Propietat de
Sant Feliu de Llobregat
Servei Català d’Ocupació de
Sant Feliu de Llobregat
Servei de cita prèvia
Ambulatori
Tanatori de Molins de Rei

		
93 668 29 54
		
93 668 04 96
		
93 668 44 56
		
93 680 09 86
		
93 668 30 97
		
93 668 14 29
93 668 14 81
93 668 19 94
		

FARMÀCIES
Farmàcia Brun
(barri Bonavista-El Mas)
Farmàcia Codina
(barri Riera Bonet)
Farmàcia Escalada - García
(barri El Canal)
Farmàcia Mas
(barri del Canal)
Farmàcia Milà
(barri les Conserves)
Farmàcia Puig (barri Centre)
Farmàcia Roca (barri Centre)
Farmàcia Xuclà
(barri Centre)

		
93 680 08 88
900 77 00 77
900 75 07 50
93 668 25 94
902 18 60 18
93 668 23 95

SERVEIS
Enllumenat públic
FECSA/ENHER
Gas Natural
Renfe
Servei municipal d’aigües
Taxis

Divendres 13 de juliol a l’antic Cinema
Savoy.
Organitzen:
Joventut Catòlica i Cineclub Hall 2002.

Dissabte, 7 de juliol:

• SORTIDA NOCTURNA al Castell
d’Eramprunyà (Gavà). Caminada a la llum
de la lluna plena. Passejada suau de 6 km.
Organitza:
Centre Excursionista Molins de Rei.

• A les 19 h, a la plaça de la Creu: MÚSICA
AL CARRER, amb motiu del Dia Internacional de la Música. Organitza: Escola
Municipal de Música Julià Canals, AMPA i
regidoria de Joventut.
• TEATRE A LA RÀDIO EN DIRECTE:
RECORDANT FEDERACIÓ GARCÍA LORCA.
Lloc: Museu Municipal

Revetlla del barri de Bonavista
el Mas

Dissabte, 23 de juny:
REVETLLES
Actes de la Flama del Canigó i
revetlla popular

• Pl. Antoni Marca.

• A les 8 del vespre,
BALLADA DE SARDANES amb la Cobla
Marinada a la plaça de Catalunya.
Organitza:
Agrupació Folklòrica de Molins de Rei.

Dissabte, 30 de juny:

Diumenge, 15 de juliol:

• De 17 a 03 h,
MOVE YOUR FUCKING BRAIN EXTREME
FEST 8. Lloc: Poliesportiu Municipal, amb
els grups Sinister Alyanza, Ravenblood,
Avulsed i Darkness By Oath.

• A les 8 del vespre,
BALLADA DE SARDANES amb la Cobla
Ciutat de Terrassa a la plaça de Catalunya.
Organitza:
Agrupació Folklòrica de Molins de Rei.

Del 2 al 27 de juliol:

Diumenge, 15 de juliol:

• TALLER DE CURTMETRATGES +
INTERPRETACIÓ.
Organitza: Biblioteca Pau Vila.
Informació i inscripcions: 654 402 635 o
estiudecine@gmail.com

• ASCENSIÓ AL CIM DEL TAGA (2.040 m)
per la vessant de Ribes de Feser (comarcal
del Ripollès). Desplaçament amb autocar.
Organitza:
Centre Excursionista Molins de Rei.

Durant el mes de juliol:
CINEMA A LA FRESCA

Diumenge, 22 de juliol:

• A les 18.15 h,
Sortida de la Flama des del Castell Ciuró.
• A les 18.30 h,
Concentració a la plaça de la Creu.
• A les 19.00 h,
Benvinguda de la Flama.
• A les 19.30 h,
Cercavila de la Flama: Pl. de la Creu, c.
Major, c. Ignasi Iglesias, pl. de l’Església.
• A les 20.30 h,
Manifest i foguera de Felip V. Revetlla popular amb concert dels Grallers de Molins
de Rei, danses tradicionals i música.

Revetlla del barri Riera Bonet
• Parc Antoni Méndez.
Sopar a les 21 h i revetlla a les 23 h.

• Pati del CEIP Alzina.

Revetlla del barri de l’Àngel
• Plaça de la Pau.

Revetlla del barri de les Conserves

• A les 22 h,
Els divendres 6 i 20 de juliol a La Peni.
• A les 22 h,

Diumenge, 8 de juliol:

• A les 8 del vespre,
BALLADA DE SARDANES amb la Cobla La
Principal de Terrassa a la plaça de Catalunya. Agrupació Folklòrica de Molins de Rei.
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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 936 803 340 (Departament de Premsa) o al correu electrònic:
premsa@molinsderei.cat

Xavi Paz

L’alcalde

UN ANY DE BON GOVERN

A

ra fa un any afrontava el repte
més important de la meva vida: l’Alcaldia de Molins de Rei.
Avui m’omple un sentiment
d’agraïment per la vostra confiança i em
sento amb més forces que mai per seguir fent realitat el compromís que vaig
adquirir amb tots vosaltres.
El Govern municipal està tirant endavant la vila en el pitjor dels escenaris,
amb la situació més difícil que han hagut de patir els ajuntaments del país en
tota la democràcia: garantir la seva viabilitat econòmica i garantir els serveis i
drets dels ciutadans. Alhora, en el nostre cas, ens vam trobar un ajuntament
amb importants dèficits de gestió, fruit
de dos anys de desgovern, que calia resoldre per situar el nostre consistori al
segle XXI.

La vila necessitava amb urgència un govern seriós, estable, que actués amb rigor i transparència, que aportés seguretat, amb un full de ruta clar i un govern
en qui poder confiar perquè sap el que es
fa i per què ho fa. En definitiva, abans,
el Govern municipal era un problema;
ara, aporta solucions.
Aquest bon govern s’ha traduït en fets
concrets. Hem posat ordre als comptes
municipals, qüestió essencial que permet que avui els proveïdors cobrin, que
ens permet estalviar per invertir en millores que ben aviat veureu, com les obres
del carrer Rafael Casanova o la zona esportiva Ricard Ginebreda, i que ens permet garantir els serveis públics.
Es tracta d’actuar amb seny i escoltar el
que ens demaneu per afrontar junts la crisi, tal com hem fet amb el Consell de Seguiment de la Crisi, i millorar el dia a dia.
En són exemples la millora de la mobilitat

i de l’aparcament a la Granja, les Conserves, el carrer de Sant Antoni M. Claret o el
carrer del Carril. Ara dediquem els recursos a millores en el servei a les persones,
com la nova Guàrdia Urbana de proximitat, que ja representa més agents als nostres carrers per ajudar-vos i vetllar per la
convivència.
Una convivència que és responsabilitat
de tots i per això us invito a dir-hi la vostra, perquè entre tots ens dotem d’una
nova ordenança que protegeixi els nostres drets i faci complir els nostres deures en benefici d’una vila més cívica.
La feina d’aquest primer any ha donat
bons resultats, però encara n’ha de donar més perquè tots volem més per a
la vila. Sóc el més exigent amb mi mateix i amb el Govern municipal, i sé que
hi ha coses que encara hem de millorar i
errors que cal esmenar. Així em comprometo a fer-ho.
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Actualitat

Esportíssim 2012:
més esport per a tots
Aquest any, la vila ha viscut un Esportíssim intens
que ha unit la promoció de la pràctica esportiva
amb la competició d’elit, ja que, dins del programa, la vila va acollir el 52è Campionat d’Espanya
d’Halterofília.

E

l tret de sortida va tenir
lloc el 30 de maig amb
el tradicional acte de reconeixement als esportistes més destacats per part
de les entitats. Durant el cap
de setmana del 2 i 3 de juny,
més de 1.500 persones van
participar en les diferents propostes del programa, que presentava novetats, com ara les
activitats de judo a l’aire lliure, la jornada del futbol al Parc
de la Mariona i l’adquisició del

Carnet Esportíssim 2012, que
obsequiava amb un regal els
participants en quatre o més
activitats del programa.
52è Campionat d’Espanya
d’Halterofília Absolut
Un dels objectius de l’Ajuntament és atreure esdeveniments esportius de primer
nivell, ja que representen un
impacte econòmic i de promoció per a la vila molt positiu. Per això, enguany es va

Pluja d’èxits esportius

E

ls equips de la vila han
finalitzat la temporada
recollint els fruits d’un
any de feina ben feta i
han situat l’esport molinenc en
un gran nivell competitiu. Són
molts els èxits en totes les categories. Aquí us en resumim els
més destacats.
L’handbol femení assoleix la
Divisió d’Honor Plata
Les jugadores del CE Molins
de Rei d’handbol, entrenades
per l’Isa Rabassa, van aconseguir la victòria el passat 21 de
maig, en l’eliminatòria que donava accés a la segona màxima categoria estatal, contra el
Seis do Nadal de Vigo. Durant
tota la temporada, l’equip ha
exhibit un gran nivell de joc i un
gran compromís. Ara, el repte
és aconseguir prou suports per
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poder afrontar l’exigent competició que representa la segona categoria més important.
El CE Molins de Rei, nou
equip de Primera Catalana
Després de 10 anys d’espera,
el bàsquet de la vila torna a estar a la primera categoria catalana, gràcies a una victòria en
el darrer segon contra el Martorell. El passat 15 de maig, el
Poliesportiu es va omplir per
donar suport als jugadors entrenats per Juan Couto.
Futbol
Per altra banda, l’Atlètic Incresa va aconseguir la permanència a la Tercera Catalana en vèncer el Santa Coloma
de Cervelló, i les noies cadets
del CFS Molins 99 van assolir
un èxit.

disputar a la vila el Campionat d’Espanya d’Halterofília,
amb la participació de 170 atletes d’arreu de l’Estat i la visita d’un total de 230 persones.
Els halters molinencs van assolir bons resultats:
• Josselyn Rodríguez,
5è lloc en categoria 58kg

• Isabel Caballero,
5è lloc en categoria 48 kg
• Noelia Caballero,
plata en arrancada, bronze en
dos temps i en total olímpico
• Juan Miguel Pedregosa,
5è lloc en categoria 94 kg
• Josua García,
4rt lloc en categoria en
categoria 85 kg

NOVA ORDENANÇA PER A LA
CONVIVÈNCIA VILATANA
S’inicia el procés de participació
per dotar la vila d’una nova Ordenança de Convivència Vilatana
que ens permeti establir les normes que garanteixin el respecte
als drets de les persones, el compliment dels deures i l’ús correcte
de l’espai públic.
És fonamental comptar amb la
implicació de tots perquè aconseguir una vila més
cívica és responsabilitat de tothom. Fins al
15 de juliol es pot omplir el qüestionari que
trobareu a diferents
equipaments municipals i al web www.
molinsderei.cat/convivencia.
Des de l’any 1997, Molins de Rei no actualitza l’Ordenança de
Civisme. Els temps
han canviat i els municipis han d’afrontar
nous reptes, noves
situacions i usos de
l’espai públic que poden alterar la convivència. És imprescin-

dible comptar amb instruments
eficaços i àgils que permetin donar respostes adients per preservar-la. Per tot plegat, l’Ajuntament
vol dotar la vila d’una nova Ordenança de Convivència Vilatana
amb l’objectiu que sigui una ordenança de tots i per a tots. El pla de
treball preveu que al final de l’any,
el Ple municipal aprovi la nova
normativa.

Actualitat
Rehabilitació, noves demandes
socials i planejament dels
barris, prioritats del nou Pla
Local d’Habitatge

E

l passat 16 d’abril, l’alcalde, Xavi Paz,
va rebre per part del diputat delegat
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, Alberto Villagrasa, el Pla Local
d’Habitatge de Molins de Rei, que estableix la
política estratègica en aquest àmbit per al període 2012-2017.
El Pla neix a partir del consens amb la resta
de grups municipals, que hi han fet les seves
aportacions. La regidora d’Habitatge, Anna
Cantudo, va destacar que l’habitatge és un
dret bàsic que la crisi ha posat en perill, el seu
planejament configurarà la vila dels propers
anys i que es tracta d’un repte que cohesionarà tots els barris de la vila.

El Pla estableix com a principals prioritats a
treballar:
• Atenció a les noves necessitats socials derivades de la crisi (desnonaments, reallotjaments, dacions en pagament, habitatge social, entre d’altres);
• Rehabilitació
• Planejament urbanístic del Centre Vila i dels
barris de muntanya.
El Pla inclou un conjunt de 27 actuacions, impulsades per l’Oficina Municipal d’Habitatge,
com ara la creació d’una xarxa de mediació
per al lloguer social. El proper pas serà la convocatòria d’una Audiència Pública i l’aprovació
del Pla en el Plenari Municipal.

Nou horari per
a vianants del
carrer Carril
El carrer Carril estrena horari com a zona de vianants
sense circulació: dies feiners
de 18h a 9h i dissabtes i festius les 24h. També s’ha dut
a terme una nova distribució
del mobiliari urbà de la plaça
de l’Estació per fer-la més
amable i eliminar obstacles
per als vianants.
Fora de l’horari de zona de
vianants, el carrer Carril ara
és d’un únic sentit de circulació des de la plaça de
l‘Estació fins a la plaça de
la Creu. L’objectiu de la mesura és reduir la circulació
al centre de la Vila, ja que
amb aquest canvi els vehicles que vagin a l’estació
de RENFE podran optar per
sortir directament a la carretera sense haver de passar pel centre.

El barri de la Granja estrena Pla de millora
Millors accessos, nova senyalització i aparcaments,
l’obertura de la Rambla i la
modernització de les parades d’autobús, tot plegat
permetrà reforçar la connectivitat amb la resta de la
vila i l’atractiu comercial de
Molins de Rei, arran de la
instal·lació del nou supermercat Mercadona.

L

’obertura de la rambla de la Granja, en sentit muntanya des del carrer
Bruc fins al carrer Anselm Clavé, i la seva nova rotonda fan més fàcil
l’accés al barri. Les noves parades d’autobús compten amb panells solars que donen informació sobre el temps real de pas de l’autobús. La
nova senyalització vertical millora l’orientació per arribar als punts d’interès
de la vila i reforça els fluxos de gent i vehicles de la Granja cap al centre de la
vila amb l’objectiu de potenciar el comerç dels barris. El cost d’aquestes millores l’assumeix Mercadona, gràcies a l’acord assolit amb l’Ajuntament.
L’alcalde, Xavi Paz, ha destacat que “hem convertit la instal·lació del Mercadona en una oportunitat per millorar tota la vila, reforçar la marca comercial
de Molins de Rei i impulsar l’economia local. En temps de crisi, hem sabut
atreure una aposta per a la vila”. Recordem que el nou centre comercial ha
representat la creació de cinquanta llocs de treball.
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Actualitat
Més garanties per als molinencs El nou Consell de Seguiment de
davant de l’Administració
la Crisi ha començat a treballar
El 24 de maig va tenir lloc la primera reunió del Consell, durant la qual ja es van debatre les primeres
propostes. Al juliol, el Consell presentarà la primera
diagnosi de l’impacte real de la crisi a Molins de Rei.

L

’Ajuntament i el Síndic
de Greuges de Catalunya han signat un conveni de col·laboració per
millorar la defensa dels drets
dels ciutadans en les seves
relacions amb l’Administració
municipal. Amb aquest acord,
el Síndic elaborarà un informe
anual sobre les queixes referides a la vila i l’Ajuntament es
compromet a facilitar l’accés
dels ciutadans al Síndic i a donar resposta ràpida a les queixes rebudes pel Síndic.
Durant la seva visita a Molins
de Rei, Rafael Ribó, Síndic de
Greuges de Catalunya, va felicitar el consistori per “aquest

pas endavant i valent”. Per
altra banda, l’alcalde va assenyalar que “som exigents
amb nosaltres mateixos i
l’exigència dels ciutadans ens
ha de fer millors”.
Les persones que vulguin presentar una queixa al Síndic ho
poden fer:
• presencialment o per correu
ordinari a la seu del Síndic o
al seu web: www.sindic.cat;
• al telèfon 900 124 124;
• al correu electrònic
sindic@sindic.cat;
• al fax 93 301 31 87
• o lliurant-la als assessors del
Síndic durant alguna de les
seves visites al municipi.

E

ls representants dels agents econòmics i socials, entitats i grups municipals van expressar la seva predisposició a treballar per consensuar mesures eficaces.
L’alcalde, Xavi Paz, va explicar que un dels compromisos del Govern municipal és treballar perquè les conclusions
del Consell es reflecteixin en el pressupost municipal del 2013;
compromís que també va demanar al conjunt dels representants en els seus respectius àmbits d’actuació. El Ple del Consell es reunirà cada tres mesos; la propera reunió, però, ja serà
al mes de juliol, amb l’objectiu de fer una primera anàlisi de la
situació actual per detectar les necessitats i les mesures més
immediates que la vila necessita.

PREGUNTA:

Quines millores introduiries a la nova
Ordenança de Convivència Vilatana?
ESTEVE
CAUSA
Dissenyador de pàgines web
Hauria de recollir la prohibició d’aparcar en espais reservats per a persones amb
mobilitat reduïda. Vaig amb cadira de rodes
i sovint em trobo que les zones reservades
estan ocupades per vehicles no autoritzats.
Les rampes d’accés haurien de tenir el pendent indicat, ja que n’hi ha que tenen molt
desnivell i els que anem en cadira de rodes
no les podem utilitzar.
JOAN
ASMARATS
Jubilat
Hauria de recollir tot el
que està relacionat amb
la via pública i el seu manteniment, com també els canals que els
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ciutadans tenim per comunicar anomalies a l’Ajuntament. Darrerament ho estic fent amb l’Agent Cívica i he constatat
que funciona realment bé. Pel que fa a
sorolls, considero que Molins de Rei és
una vila bastant tranquil·la en aquest
aspecte.
OLIVER
STEPHENSON
Informàtic
Estic molt bé a Molins de
Rei, m’agrada molt, però trobo a faltar més espais verds
amb ombra. Tinc dues nenes i a l’estiu surto a passejar amb elles als parcs, però a segons quines hores és impossible pel sol que
cau. Pel que fa al civisme i la convivència, no
hi tinc cap problema: fa set anys que visc
a Molins de Rei i veig que tots els grups de
procedències diferents conviuen amb plena
normalitat.

MARINA
RAVENTÓS
Metgessa
Un dels principals problemes
és el poc civisme d’alguns
propietaris de gossos, que
no recullen els excrements dels seus animals, tot i les papereres i bosses especials
que posa l’Ajuntament. També s’hauria
d’incidir en els cotxes que aparquen en doble filera i a qualsevol lloc. Les voreres són
molt millorables, sobretot al centre del poble, que són més estretes, i on no s’hauria
de tolerar que hi aparqués cap vehicle.
JOAN
MOYA
Venedor ONCE
Trobo que Molins de Rei és un
poble bastant cívic, en general. El que sí que demanaria als
amos dels gossos és que fossin una mica més
nets i recollissin els excrements de les seves
mascotes. Pel que fa als sorolls, considero que
estem dins d’uns límits bastant acceptables.

Molinencs
María del Carmen López
Escribano, agent cívica
“La figura de l’agent
cívic ha tingut una gran
acceptació a la vila”

Estel Solé,
actriu i poetessa

“Porto fent càstings
des dels 16 anys!”

La María del Carmen ha estat durant sis mesos
una persona emblemàtica a Molins de Rei. La seva
tasca d’agent cívica ha estat molt ben valorada
pels molinencs i ha rebut moltes felicitacions per
la seva feina. La María del Carmen ha deixat una
bona empremta!

L’Estel Solé va néixer a Molins de Rei el dia 1 de gener de 1987. Des de fa uns quants anys viu a Barcelona, així té la feina més a prop. És actriu i poetessa. D’un temps ençà la veiem cada dia a la sèrie de
TV3 La Riera, és la Marina Vallverdú al darrera de
la barra del bar. També escriu: el seu llibre de poemes Dones que somiaven ser altres dones (Editorial Galerada) ha estat Premi Amadeu Oller 2011.

L
L

’Ajuntament ha aprofitat un pla d’ocupació per posar
en funcionament, de manera experimental durant 6
mesos, la figura de l’agent cívic amb l’objectiu de promoure actituds cíviques i el respecte a les ordenances municipals.
Amabilitat, comunicació, habilitats socials, capacitat de
conciliació i empatia són algunes de les característiques
que els molinencs destaquen de la María del Carmen. Durant aquests mesos, ha mantingut un contacte permanent
amb els ciutadans, mentre recollia les seves queixes i suggeriments, i detectava situacions incíviques per transmetre-les als departaments municipals corresponents per cercar-hi la solució.
La María del Carmen ens explica que ha estat una feina molt
gratificant i que se sent satisfeta d’haver ajudat a millorar la
percepció de més seguretat ciutadana i de més atenció a la
via pública.

’Estel és filla del Carles Solé i de la Montse Casadellà.
Ja de ben petita els seus pares van tenir clar que la seva filla tenia dots artístiques: li encantava que el seu pare li fes fotografies. Després d’estudiar a l’escola Estel i
l’institut Lluís de Requesens, l’Estel va marxar a Londres i va
tornar per estudiar Humanitats, però ja tenia clar que allò que
més li agradava era interpretar i escriure.

Després d’anys de formació entre Madrid i Barcelona, aconseguí la seva primera obra professional, Boy’s life, dirigida
per Roger Pera, i que es va representar al Foment Cultural i
Artístic. L’Estel ens explica que els inicis són molt durs i que
porta fent càstings des dels 16 anys. En un d’aquests, va ser
seleccionada per treballar en la sèrie Porca misèria. També
ha col·laborat en la sèrie Divinos, d’Antena 3, ha treballat en
una coproducció amb USA i a la peli V.O.S., de Cesc Gay. Com
acostuma a passar, l’Estel ha arribat als grans públics gràcies
al seu paper de Marina a “La Riera”, de TV3. Havia de ser una
feina de tres dies, però de moment ja porta 2 anys en antena.
Amb tot, encara li queda temps per a la seva altra gran passió:
la literatura. Actualment està enllestint un espectacle a partir
del seu llibre Dones que somiaven ser altres dones i amb poemes del periodista David Castillo. Molta merda, Estel, com
dieu els del teatre!
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L’Institut Lluís de
Requesens ja en té 40!!!

L

’Institut va néixer el setembre
de 1970 com a centre de batxillerat, públic i laic, a peu de Collserola i acollint alumnat d’altres poblacions. Ha viscut canvis en el sistema
educatiu, de model lingüístic, alguna ampliació i, el més important de tot, canvis
constants de professorat i d’alumnat.
Més de 15.000 persones han passat per
l’Institut.

L’aniversari d’aquests 40 cursos es va celebrar el passat 10 de maig amb actuacions
musicals, lectures
de poemes a càrrec de Lluís Posada i l’Estel Solé, experiments científics
del professor Lluís
Nadal, una mostra de pintures de
l’exprofessor Sento
Masià i exposicions
d’objectes i fotografies dels darrers 40
anys dels alumnes
de 4t d’ESO. L’acte
va servir també per
inaugurar la nova
decoració del vestíbul, que acull un
mural amb paraules al·lusives a les

nostres experiències a l’institut:
“Molt sovint els recursos humans són més
efectius que les grans demagògies, experiments teòrics pedagògics, inversions milionàries, etc. Les grans inversions són necessàries, però no determinants. Al final és
la gent la qui fa la diferència.”
(Jordi Pedrola, exalumne)
David Lloberas Lafuente
Alumne de 2n d’ESO
Redactor de la revista Adesiara
Institut Lluís de Requesens

L’Ajuntament garanteix
el pagament dels
proveïdors
En un Ple extraordinari celebrat el
passat 15 de maig, s’ha aprovat la
petició de crèdit del Pla de l’Estat
per pagar als proveïdors per un import de 3,5 milions d’euros. Aquest
crèdit ha estat possible perquè
l’Estat ha aprovat el Pla d’Ajust
presentat per l’Ajuntament.
L’àrea de Finances ha realitzat un esforç per reduir al màxim les factures
pendents i, d’aquesta manera, disminuir la quantitat dels 4,9 milions inicials
de factures pendents d’anterior mandats que es va trobar l’actual govern
en assumir l’Alcaldia. Gràcies a aquesta
tasca, la quantitat del crèdit s’ha pogut
fixar en 3,5 milions. La petició del crèdit
es va aprovar sense cap vot en contra.
El regidor de Finances Ferran Espinosa va explicar que no es tracta d’una
mesura justa per part de l’Estat amb
aquells ajuntaments que estan duent
a terme una bona gestió de les seves
finances, com és el cas de Molins de
Rei, i va recordar que des què va assumir l’Alcaldia l’actual govern ha reduït el termini de pagament als proveïdors de 140 dies a 90. En aquest sentit,
l’objectiu a mig termini és assolir els 60
dies de mitjana.

Excel·lent resposta solidària a

“Ni un plat buit!”

E

l total d’aliments recollits amb la
campanya del passat 19 de maig
va ser de 1.582 quilos i se’n van
beneficiar 63 famílies de la vila.

L’Agrupament Escolta Jaume Vicenç Vives, l’Esplai MIB, l’Esplai l’Agrupa, l’Esplai
Spai, Creu Roja Baix Llobregat Centre,
Càrites i la Regidoria d’Infància valoren
positivament el resultat de la campanya i han fet un agraïment a l’excel·lent
resposta dels molinencs i molinenques.
Creu Roja i Càrites seran les entitats encarregades de gestionar el lliurament
dels aliments a les famílies amb necessitats econòmiques.
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Casal 1r de maig,
30 anys amb la gent gran

S

evillanes, gimnàstica, sardanes,
cursos d’internet, excursions,
ball...la gent gran de l’Associació
de Jubilats i Pensionistes, més
coneguda com Casal d’Avis 1r de maig,
ens demostra que està plena de vitalitat
després de 30 anys d’història.
Actualment són 925 socis, una de les
entitats amb més afiliats de la vila, i la
seva presidenta és la Manuela Carcelén.
El passat 29 d’abril van voler celebrar el
30 aniversari amb un gran berenar i ball.
Durant l’acte es van reconèixer els socis amb més de 20 anys de pertinença
al casal.

Quòdlibet, 30 anys de cant

E

l passat mes de maig, Quòdlibet
Grup Coral, una de les formacions
musicals amb més història i prestigi de la vila, va celebrar 30 anys
amb un concert al Foment Cultural i Artístic de Molins de Rei amb l’orquestra
Camera Musicae.

ha destacat per un ampli i versàtil repertori que va del renaixement al jazz, a capella o acompanyada de formacions instrumentals o solistes de nivell.

El repte de futur és aconseguir incorporar noves veus masculines per garantirne la continuïtat. Des d’aquí us animem a
apuntar-vos-hi!

Unes vacances a Salamanca es troben en l’origen del grup, ja que uns
quants cantaires de la Coral Lai van
decidir compartir l’estiu de 1979 en
terres salmantines i assajar nou repertori. Al 1982, amb l’empenta del director Oriol Comelles, van constituirse com a formació estable amb el nom
de Quòdlibet.
D’ençà d’aquell moment hi han passat
més de 200 cantaires dirigits per Oriol
Comelles, Leo Massó, Poire Vallvé, Pablo Larraz i Tomeu Quetgles. La Coral,
que ha fet concerts arreu del país i alguns intercanvis amb corals europees,
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Tribuna política

Joan Ramon Casals i Mata

Anna Cantudo

Àlex Maymo López

Un any de bona feina

Continuem treballant
per a vosaltres

Anem de mal en pitjor...
però el futur és nostre!
Un any després de les eleccions municipals toca fer valoració del primer any del
govern municipal CiU- PSC i de la situació
de la nostra vila: estem francament pitjor
però no tot és negatiu.
Diem que estem més malament perquè la
xifra de persones aturades s’ha disparat,
hi ha més famílies amb problemes econòmics, el deute municipal ha ascendit a nivells preocupants, els serveis municipals
s’han reduït i des del govern no s’han aplicat mesures efectives per lluitar contra la
crisi.
En Xavi Paz i en Joan Ramon Casals (i el
soci a l’ombra, Emilio Ramos) són els representants a la nostra vila d’aquells partits polítics que ens van retallar les pensions, o que van aprovar les reformes
laborals (2010 i 2012), o que ens han retallat els serveis públics mentre regalen diners als bancs.
El govern municipal ha de defensar els
drets dels molinencs i molinenques de
forma efectiva davant de qui faci falta.
Aquest primer any ha estat la prova que la
sociovergència molinenca ha volgut tapar
la creixent problemàtica social amb algunes mesures de gestió, molt publicitades
però de poc interès ciutadà veient la que
ens “està caient”.
Per sort, durant aquest any hem vist dues
de les mobilitzacions més massives en les
últims dècades: les manifestacions contra les retallades i contra la reforma laboral. I això creiem que és molt positiu perquè amb un poble mobilitzat i participatiu
podem aprofitar aquesta crisi per assolir
la transformació social que ens mereixem.
Des de la CUP hem estat fent feina a
l’Ajuntament i també lluitant al costat dels
molinencs i molinenques que s’han mobilitzat. El govern, mentrestant, estava més
preocupat en fer veure que estava amb el
carrer però sense fer enfadar als seus sinistres dirigents de partit. I quan un govern fa això qui en surt sempre perdent és
Molins de Rei.

Convergència i Unió

L’11 de juny ha fet un any del nou govern municipal. Des de CiU en fem una
valoració positiva, ha estat un bon any
de govern, i estem molt satisfets del
bon funcionament del pacte de Govern.
Durant aquests dotze mesos, hem
afrontat moltes dificultats:
- Qüestions econòmiques pendents
d’anys anteriors, que provoquen que
haguem de fer front a un deute molt
alt que dificulta la capacitat econòmica de l’ajuntament, un deute de 20M€,
una auditoria que diu que on hi havia
un superàvit de 1,3M€ hi havia menys
200.000 €, 5M€ en factures per pagar.
Ens hem hagut d’endeutar per tornar
aquestes factures i estarem 10 anys
tornant aquests diners, això ens impedirà fer inversions de futur, perquè estarem anys en tornar el ja gastat.
- La greu crisi econòmica, que ens porta a invertir més recursos en donar suport a qui ho passa malament, mentre
que l’ajuntament rep menys ajuts per
part d’altres administracions.
Però fins i tot en aquestes circumstàncies, i gràcies a l’esforç, la il·lusió
i la capacitat de treball de tots els regidors/es del govern, hem pogut fer
molta feina.
Això s’ha traduït en aspectes importants per la nostra vila com: el c/ Riera Mariona, les quatre noves zones
d’aparcament gratuïtes, nova circulació del carrer carril, millora de la neteja, millora dels polígons industrials, no
pujada d’impostos per sobre ipc...
Politiques que són clares millores com
la policia de proximitat, l’agilització dels
tràmits, millora en la gestió econòmica, en la contractació, transparència
amb l’auditoria de comptes, la creació
de la comissió de seguiment de la crisi.
En un situació econòmica molt difícil,
hem fet moltes coses i seguim amb ganes i idees per seguir fent avançar la vila.

10 Balcó de la Vila | Juny 2012

Partit dels Socialistes de Catalunya

Aquest mes de juny s’ha complert un
any de govern. Ha estat un any dur,
tant pel moment de crisi que vivim
com per la situació en què ens vam
trobar l’ajuntament i que hem hagut
d’esmerçar esforços per solucionar
el desgavell en el qual estava immers.
L’arribada del nou govern va suposar l’entrada de noves ganes de treballar per dur la Vila al lloc que es mereix.
Transparència i consens amb les forces de l’oposició, amb entitats o amb
els diferents agents socials han marcat
l’acció municipal.
Hem aconseguit un govern seriós i rigorós que aporta a tots els molinencs i
molinenques seguretat, estabilitat i coherència. El Grup Municipal Socialista
ha esdevingut el punt diferencial que ho
ha fet possible i que fa possible que el
govern funcioni. No hem canviat el nostre discurs. Un discurs on les persones
són les realment protagonistes i per
això, malgrat les dificultats, hem garantit els serveis adreçats a elles.
En definitiva doncs, hem portat l’ordre
a l’ajuntament i al propi govern. Això vol
dir endreçar i racionalitzar la mobilitat
de la vila, pagar factures endarrerides
i en terminis cada cop més curts, millorar els serveis i la contractació, i una
de les fites més importants, escoltem i
responem als ciutadans, un ciutadà al
qual se li donava l’esquena i al qual no
se’l tenia en compte. Moltes de les nostres decisions estan consensuades amb
els propis veïns. I és per això que volem
agrair la confiança dipositada en nosaltres, tant als que ens han votat com als
que estan comprovant que la nostra
credibilitat està sustentada en els fets.
A tothom moltes gràcies per tots els suggeriments i aportacions que ens fan
millorar dia a dia.

Candidatura d’Unitat Popular

Ivan Arcas Blanch

Jordi Romeu i Nicolau

Emilio Ramos Gutiérrez

I la gent?

La informació econòmica acostuma a
interessar poc a la ciutadania. El seu
caràcter tècnic i l’ús de termes poc o
mal explicats fan que aquestes qüestions siguin llunyanes i poc entenedores per la gran majoria dels ciutadans.
El cas de l’engany de les participacions preferents fet per entitats financeres a milers de ciutadans, generalment gent gran i clarament indefensa
davant de determinades pràctiques,
n’és un trist exemple. Però l’actual situació de crisi ha posat d’actualitat la
informació econòmica i és aquí quan
els que tenim responsabilitats públiques hem de ser especialment sensibles en aquests assumptes. Alguns,
que fa molts anys que practiquem la
transparència i la pedagogia sobre
aquests temes i ens hem esforçat a
explicar públicament els pressupostos municipals, les ordenances fiscals
i conceptes com deute, dèficit, càrrega financera, estalvi, etc. no deixem de
sorprendre’ns per la frivolitat amb que
l’actual govern municipal explica la seva actuació econòmica.
La limitada rebaixa de sous de polítics i càrrecs de confiança, la nul·la reducció efectiva d’aquests; l’increment
real de personal, massa salarial i costos d’Alcaldia; la no aplicació de les retallades de sous als treballadors per
reduir deute financer (com diu la llei);
els criteris d’IPC per apujar el màxim
tributs com l’Ibi o el preu de l’aigua; la
visió dels informes d’auditoria; el perill del dèficit motivat pel nou sistema
de comptabilitat; l’efecte del nou i car
préstec de 3,5 milions d’€; els terminis de pagaments a proveïdors... són
molts exemples per quedar astorats
amb el contrast entre la realitat i el
que s’explica. La transparència és una
altra cosa. Repetir una mentida la pot
convertir en veritat. Sobretot si part
de l’oposició defuig el debat econòmic
potser perquè no sap o no vol encararlo. No és el nostre cas.

El pasado día 24 de Mayo se celebro un pleno intenso, lleno de incertidumbre y alguna sorpresa, el
equipo de gobierno en minoría cada Dia me sorprende a la hora de
votar cada uno por su lado, así no
se puede gobernar la oposición a lo
suyo, se presentaron mociones sin
sentido tales como el pago del IBI
de la Iglesia, los datos que obran
en mi poder de la Iglesia no pueden
ser mas claros cinco centros todos
cedidos a terceros, tales como alcohólicos anónimos casal y el MIR,
la recaudación de la Iglesia en 2011
fue de 20.000€ los gastos fueron
19.000€, parte de estos ingresaron
terminan en Caritas para ayudas
sociales, comida, farmacia y ropa
entre otros, un dato Caritas Madrid
año 2011, 174.000 personas atendidas 4000 mas que en 2010, 7112
voluntarios sin cobrar su trabajo 24
millones de € gastados, yo me pregunto los partidos políticos y sindicatos que están subvencionados
cuantas ayudas de estas dan, ni un
céntimo, por otra parte un grupo
nos coló una moción por la escuadra, con el beneplácito del Alcalde
y recto de grupos acepto el PP, hay
que ser serios, en política no vale
todo, así no se gobierna y por supuesto con el Grupo Popular que
no cuenten, no nos prestaremos a
ello, por otra parte el Ayuntamiento pagara 1900 € a una asociación
para la independencia todo eso con
1800 parados parte de ellos viviendo de las ayudas de Caritas y demás Servicios Sociales que por supuesto son insuficientes.

Grup Municipal IxMdR

Després d’un any, l’acció de l’actual
govern està marcada per l’intent
desesperat de dissimular la renuncia
de l’actual alcalde a la defensa política dels drets socials, segrestat, pel
“retallisme” convergent.
El PSC i el seu líder, més enllà d’un
impecable ús dels recursos públics
de comunicació local, han assumit
silents, les retallades a l’ambulatori,
a les llars d’infants, a les polítiques
socials, a les de formació pel treball,
a les ambientals.
Ni tant sols l’incompliment dels compromisos d’inversió en equipaments
com el nou Lluís de Requesens, (que
cal recordar que ha estat negat dues
vegades per CiU), han fet reaccionar
a un alcalde, que a data d’avui té el
mèrit de ser el primer en no haver
aconseguit ni 1€ d’inversió de la
Generalitat.
Sap greu que a Molins de Rei, la
manca de propostes i actuacions,
es dissimulin amb apostes privades, com la que darrerament ha
canviat la mobilitat del Barri de la
Granja.
Pensem que no es “transparent” negar als grups polítics el debat al voltant del futur de la Vila (quan tindrem
PAM?) i menys en l’actual conjuntura
d’agressió i desgast als recursos i les
competències dels ajuntaments.
Ha de ser dur pels socialistes molinencs veure com els seus dirigents a
l’Ajuntament, fan i desfan (com heu
pogut comprovar fa poc al Carrer Carril) atenent a les demandes de CiU i
dels seus satèl·lits, amb el suport del
PPC! Us imagineu com serà d’aquí
a un any?

Esquerres per Molins de Rei

Partit Popular de Catalunya
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Montse del Blanco:
“Volem que el Punt Jove sigui
un servei de referència per
als joves de Molins de Rei”
La Montse del Blanco és la responsable del
Punt Jove des de la seva creació. Sap que per
connectar amb els joves ha de parlar el seu
mateix idioma i que si vol trobar-los, s’ha de
desplaçar allà on són. En aquests moments, el
servei es troba a l’avinguda de València, 21, al
costat mateix del Jutjat de Pau, tot i que al setembre es traslladarà a la Federació Obrera.

Qui som?

El Punt Jove és un servei municipal gratuït
d’informació, orientació i assessorament
per als joves de Molins de Rei d’edats compreses entre els 15 i els 35 anys.
Ofereix informació i assessorament sobre
estudis, feina, habitatge, mobilitat internacional, turisme i activitats en general. També
ofereix altres serveis:
- Viatgeteca: préstec gratuït de guies de
viatge i material turístic.
- Tramitació de carnets: alberguista en totes
les modalitats, internacional d’estudiant,
Carnet Jove i carnet del MOU.
- Servei de connexió gratuïta a Internet.

PUNT JOVE,
un servei de
referència per als
joves de
Molins de Rei

El programa PIDCES

El Programa d’Informació i Dinamització als
Centres de Secundària és una activitat que
presta el Punt Jove als quatres centres de
secundària de Molins de Rei: Bernat el Ferrer, Virolai, Lluís de Requesens i Sant Miquel. L’objectiu és arribar als joves en el seu
propi terreny durant l’hora del pati per apropar el Punt Jove, perquè facin totes aquelles
consultes que considerin en un ambient desenfadat i fora de l’aula.
S’organitzen xerrades i tallers sobre les
qüestions que més preocupen els joves, i es
porten a terme amb la col·laboració de professionals de l’Ajuntament de Molins de Rei
o, segons el cas, amb especialistes de matèries concretes.

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres, de 17 a 20 h,
i els dimecres, de 10 a 14 h.

Com contactar amb el Punt Jove

Av. València, 21
(a partir de setembre, a la Federació Obrera,
al carrer de Jacint Verdaguer, 48)
Telèfon 93 668 54 52
pijmolinsderei.blogspot.com
pij.molins@diba.es

Dades de serveis prestats el 2011

• Hem rebut 4.515 visitants.
• Hem atès 374 joves a l’hora del pati en el
marc del programa PIDCES.
• Han assistit 2.896 joves a les xerrades del Francesc Rueda,
responsable del Servei d’Orientació
programa PIDCES.

Laboral (SOL) de l’Ajuntament

