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La Festa Major, la festa de tots

A

partir del 21 de setembre, la vila ja s’omplirà d’activitats per escalfar motors de la Festa Major. L’esclat principal s’iniciarà amb el pregó del dijous 27 de setembre - a càrrec de l’Esplai Clariana, l’esplai
MiB i l’esplai L’Agrupa en reconeixement dels seus respectius aniversaris - i s’allargarà tot el cap de setmana.
L’Ajuntament ha ajustat la festa al context econòmic, amb una reducció
del pressupost d’un 10%, aconseguit amb l’estalvi en infraestructures i
l’eliminació del castell de focs. Es manté el mateix nombre d’actes i s’ha garantit que els molinencs gaudeixin dels principals atractius de la seva festa.
Enguany hi destaquen la celebració dels 10 anys d’història de la Colla Castellera Matossers, el nou Correfoc infantil, el concert d’una de les veus més
destacades del país com és Maria del Mar Bonet i no hi faltaran els actes
tradicionals del Camell, cercaviles i espectacles per a totes les edats.
Un any més, gran part d’aquesta oferta ha estat possible gràcies a la implicació del teixit social i associatiu.

La Federació Obrera,
al servei de tothom

La Federació Obrera va iniciar la nova etapa amb una festa popular el passat juliol. Centenars de molinencs s’hi van apropar per conèixer tots els seus espais i
serveis. Els Matossers i la cantant Irene Terrón van actuar durant la celebració.

L

’alcalde, Xavi Paz, va voler destacar que aquest projecte “és fruit
del treball i compromís de tots els
ajuntaments democràtics de Molins de Rei” i que la Federació serà “el
que tots els molinencs vulguin que sigui”. Per altra banda, Joan Ramon Casals, 1r tinent d’alcalde, va assenyalar
que es tracta d’un equipament “de primer nivell, al servei de tota la vila i que,
alhora, ens projectarà a tota la comar-

L’Ajuntament aprova
una solució per als
veïns de Sant Pere
de Romaní

E

l Ple de juliol va aprovar el conveni
entre l’Ajuntament i l’INCASOL per
tal d’oferir un nou habitatge definitiu als veïns del carrer de Sant Pere de Romaní que van haver d’abandonar
els seus habitatges afectats de greus patologies.

Des del 2007, un total d’11 famílies
estan vivint en pisos provisionals i
l’Ajuntament se’n fa càrrec del cost del
lloguer, a l’espera que l’INCASOL construeixi un nou edifici d’habitatges a la
mateixa parcel·la on hi ha els que estan afectats del carrer de Sant Pere de
Romaní, tal com constava en l’anterior
conveni. L’actual conjuntura econòmica ha provocat que no es pugui afrontar
la construcció d’un nou edifici (n’estava
previst un de 24 habitatges) i vendre
posteriorment els habitatges sobrants.
Per aquest motiu, tal com va expressar
la regidora d’Habitatge, Anna Cantudo,
“hem optat per la solució més ràpida,

ca”. Durant l’acte, l’alcalde i el 1r tinent
d’alcalde van voler reconèixer la tasca
de l’anterior equip de govern, encapçalat
per Ivan Arcas, que va impulsar la recuperació de la Federació Obrera.
El president de l’Associació Obrera,
Leandre Pahissa, va recordar els estatuts originaris de la Federació en què es
fixava com a objectiu “contribuir per la
seva acció social i política a l’establiment
d’una societat més perfecta”.
més econòmica i més beneficiosa per a
tots”.
Amb el nou acord, s’oferirà als veïns un pis
nou i la vila guanyarà un nou espai ja que
l’Ajuntament serà l’administrador de la
parcel·la on es troben els habitatges afectats per a destinar-la a nous usos, un cop
enderrocats.
L’alcalde, Xavi Paz, i el 1r tinent d’alcalde,
Joan Ramon Casals, van destacar que
aquest acord compta amb el vistiplau
dels mateixos veïns afectats i que es tracta d’una solució real, ja que l’Ajuntament
compta amb plans i capacitat urbanística
per garantir-ne el finançament.

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

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

Divendres 5 d’octubre

agenda

• A les 22 h, al Foment Cultural i Artístic.
CINEMA PARADISO i ENNIO MORRICONE”
per LEANDRE LOPEZ i GRUP i MUNTATGE
PACO RUIZ - CINECLUB HAL 2002.

6 i 7 d’octubre

• A les 22 h i a les 18.30 h, a La Gòtica.
Absenta, obra teatral a càrrec de Impuls
Associació Cultural.

Del 22 de setembre fins al 5
d’octubre

Diumenge, dia 7 d’octubre

• període d’inscripcions a LA MARXETA
per correu electrònic (marxeta.cem@
molinsderei.net) o per fax (93 668 52 84).
Organitza:
Centre Excursionista Molins de Rei.

Dissabte 22 i diumenge 23
de setembre

• curset intensio teòrico-pràctic sobre el sistema d’orientació “Dufour” de LA MARXETA adreçat a participants novells. El dia 22
a la tarda, sessió teòrica, i el dia 23 al matí,
caminada per Collserola per practicar amb
el recorregut d’un tram d’una Marxeta
anterior. Cal inscripció prèvia.
Organitza:
Centre Excursionista Molins de Rei.

Dilluns 24 de setembre

• A les 20.30 h, a La Gòtica.
Lectures en veu alta: Tísner, Sales, Calders.
• A les 20.30 h, a la Biblioetca Pau Vila.
Lectures de Pere Calders, Tísner i Sales.

• 49ª MARXETA
Sistema Dufour d’Orientació i Regularitat.
Organitza:
Centre Excursionista Molins de Rei.

Dilluns 8 d’octubre

• A les 20.30 h, a La Gòtica. Cinema i literatura: Mirades d’actualitat. La locura del
dòlar (1932). Entrada lliure.
Aforament limitat.
Organitzen:
Biblioteca Pau Vila i Cineclub Hal 2002.

Dissabte 20 i diumenge 21
d’octubre

• excursió als Pics Rusell, al Massís de la
Maladeta (Vall de Benasc).
Carena de tres mils.
Organitza:
Centre Excursionista Molins de Rei.

Diumenge 21 d’octubre

• Concert: Miguel Fernández Quintet Transplanet Species. 19h.
Traska Truska. Passeig del Terraplè, 82.

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

Dilluns 22 d’octubre

• A les 20.30 h, a La Gòtica. Cinema i
literatura: Mirades d’actualitat. El político
(1949). Entrada lliure. Aforament limitat.
Organitzen:
Biblioteca Pau Vila i Cineclub Hal 2002.

Divendres 26 d’octubre

• A les 17.30 h, a la Biblioteca Pau Vila.
L’hora del Conte
(per a infants de 4 anys).

Dissabte 27 d’octubre

• A les 19 h,
Ballada de sardanes.
Temporada de sardandes de l’Agrupa.
C/Rafael de Casanova.

Dissabte 17 i diumenge 18
de novembre

• excursió a Punta Alta (3.014m).
Parc Nacional d’Aigüestortes i
Sant Maurici.
Organitza:
Centre Excursionista Molins de Rei.

Diumenge 25 de novembre

• descoberta cultural: “Una de romans”.
Visita a Tarragona: muralles, pretori,
circ romà iamfiteatre.
Viatge amb autocar.
Inscripció prèvia.
Organitza:
Centre Excursionista Molins de Rei.
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Xavi Paz

L’alcalde

OFERIM SOLUCIONS REALS

L

’inici del curs escolar ha estat difícil, ja que, malauradament, els governs encara ens fan apretar-nos
més el cinturó amb mesures injustes com ara l’augment de l’IVA per part
del govern de l’Estat o la concreció de les
retallades de la Generalitat en educació.
A Molins de Rei hem decidit fer un pas
endavant i oferir solucions reals a la ciutadania. L’Ajuntament no pot arribar a tot
arreu perquè també estem patint l’ofec

econòmic, però amb una bona gestió i
una bona priorització farem mans i mànigues per evitar en el possible que les
famílies paguin els plats trencats. Els governants hem estat escollits per aportar
solucions, i no pas per generar més problemes.
La igualtat d’oportunitats en l’educació
és un objectiu per a mi irrenunciable perquè el veritable futur del pais ens el juguem a les aules. Hem pogut pal·liar en
gran mesura la dràstica retallada de
la Generalitat en les llars d’infants i

assumim el 90% dels 200.000 euros
que la Generalitat ens ha deixat de pagar. Alhora, hem invertit 35.000 euros per garantir les bones condicions
de les nostres escoles.
Un altre exemple de com aportar solcions és que, després d’anys d’espera,
les famílies del carrer Sant Pere Romaní
que es van veure obligades a abandonar
la seva llar per les greus patologies detectades, disposaran d’un habitatge nou
i definitiu gràcies a l’acord assolit entre
l’Ajuntament i l’INCASOL.
En temps complicats i d’incerteses com
els que estem vivint, tots necessitem
també moments de gaudi i, sobretot,
de companyonia. La nostra Festa Major
és una gran oportunitat per trobar-nos,
compartir i enfortir els nostres lligams.
Enguany, hem reduït el pressupost un
10% perquè entenem que cal preservar altres àmbits ara més bàsics com
l’educació o l’atenció social. És per això
que és més destacable encara l’esforç
fet per les entitats i veïns perquè, malgrat els obligats ajustos de pressupost,
fem entre tots la millor festa amb civisme, convivència i solidaritat.
Vull acabar parlant de l’exitosa Diada que
ha viscut el país i la vila. En democràcia
sempre és bo i no hem de tenir por a que
el poble s’expressi. Ara bé, les solucions
a la crisi no són senzilles. Ens enganyem
com a país i com a societat si pensem
que la independència de Catalunya és la
solució a la crisi. Si volem un país gran
i ple, cal centrar les nostres energies
i les nostres prioritats en l’educació,
la justícia social, la innovació. Aquesta és l’ambició que al llarg de la història ha fet singular Catalunya i el catalanisme. Una ambició que ens du a
reivindicar tots els drets del nostre país
i reivindicar el drets de tots els catalans i
catalanes a decidir el seu futur. Si volem
construir la millor Catalunya cal centrar
les energies en la lluita per unes condicions econòmiques més justes, perquè
sense justícia social no hi haurà construcció nacional.
Aprofitem aquests dies de Festa Major
per dir ben alt que som la gent de Molins de Rei, que volem i podem superar
les dificultats per mirar el futur amb esperança.
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Actualitat

La Festa Major,
per triar i remenar
Enguany els molinencs i molinenques tindran més de 70 actes
perquè cadascú pugui fer-se una festa major a mida. A partir del
dia 21 de setembre i fins al dia 30, la vila oferirà un ampli ventall
d’activitats en què no hi mancarà la tradició, la cultura popular, la
gastronomia i espectacles de primera fila.
Tradició i patrimoni
La Festa Major és per definició l’expressió
de la nostra cultura, d’allò que ens defineix i que ha esdevingut patrimoni
col·lectiu. Tornarem a vibrar amb el Camell, celebrarem la trobada de Gegants
amb Barretina i enguany els castells hi
tindran un paper especial ja que la colla Matossers compleix 10 anys, història
que recull una exposició a Ca n’ Ametller.
Novetats
La Festa Major és tradició però també
renovació i reinvenció per oferir noves
propostes, per estrenar “vestit nou”.

Enguany, per primer cop els diables
més petits sortiran al carrer amb el Correfoc Infantil i estrenarem la Federació
Obrera com a nou escenari de la festa, amb jornada de portes obertes dels
bucs d’assaig i la presentació del llibre
de la història dels seus socis.
Espectacles i música per a tots els
gustos i edats
La grandesa de la festa és que és un punt
de trobada per a tots, grans i petits, melòmans i esportistes, que hi troben allò que
més els agrada i, alhora, descobreixen
nous interessos. Enguany la música so-

narà arreu amb propostes de gran qualitat com el concert de Maria del Mar Bonet, el 10è Aniversari de Metal Defenders,
la Flor de Neu i les havaneres dels Pirates.
Tampoc hi faltarà el bon teatre amb la
nova proposta de teatre musical de Filagarsa Nadal a Halloween, l’obra Violines y Trompetas amb Joan Pera i Lloll
Bertran i l’humor de Reugenio. Els més
petits podran gaudir de Karibú, de Carles Cuberes.
Tota la informació del programa a
www.molinsderei.cat/festamajor

La 34a. Cursa Popular de Sant Miquel,
carregada de novetats

E

nguany, la cursa de Sant Miquel,
una de les proves amb més història del Baix Llobregat, tindrà lloc
el 23 de setembre i fa un salt qualitatiu en la modalitat de 10 km. L’objectiu
és oferir tres curses que s’adaptin als atletes més aficionats i, alhora, mantenir el
caràcter popular de la prova.

massatgista, punt d’avituallament i samarreta tècnica de regal.

CURSA DE LLARG RECORREGUT DE 10
KM La cursa de 10 km farà viure l’atletisme
a molts carrers de la vila. Per primera vegada el recorregut és lineal, amb tot un seguit de millores per als atletes, com ara
catifa de sortida i d’arribada, servei de

El proper 23 de setembre un cop més
Molins de Rei demostrarà ser una de les
viles més esportistes del país i viurà a peu
de carrer l’emoció de l’atletisme.
Tota la informació a
www.molinsderei.cat/cursa
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CURSA POPULAR I CURSA MINI Les
curses Popular i Mini són gratuïtes i mantenen les mateixes característiques que
en edicions anteriors, obertes a totes les
edats per promocionar l’atletisme entre
els més petits.

Actualitat

4.735 alumnes
inicien el curs
escolar més difícil
La comunitat educativa de la vila afronta el curs escolar amb el
repte d’evitar que les retallades afectin la qualitat de l’educació,
preocupació que va expressar el darrer Consell Escolar Municipal.

L

’impacte més significatiu de les retallades és que els centres comptaran amb 15 mestres menys que
el curs passat, tot i que acullen 86
alumnes més. També s’ha reduït el pressupost de manteniment i material escolar
i s’ha hagut de suspendre activitats com
ara “Teatre a les escoles”. Els instituts faran jornada intensiva, és a dir, de 8 h a 15 h.

Llars d’infants. L’Ajuntament si que manté la seva aposta per l’educació i assumirà
el 90% de la retallada de la Generalitat en
llars d’infants. La Generalitat ha reduït la
seva aportació a les llars d’infants en un
52%, la qual cosa representa un impacte
de 200.000 euros en les finances municipals. Amb l’augment de l’aportació municipal, la mensualitat sols s’incrementa
un 2% i s’estableix un pagament únic
d’inscripció i reserva de plaça de 91,90
euros. Alhora, l’Ajuntament augmenta
els ajuts a les famílies amb menys recursos amb subvencions que poden arribar
al 75% de la tarifa. Els serveis socials municipals podran ampliar la subvenció al

100% per a aquells casos que considerin
que ho necessiten més.
Millores als centres. L’Ajuntament també ha fet un esforç inversor en els centres
i ha dut a terme un seguit d’actuacions
de millora i manteniment amb un total
de 35.000 euros per garantir les condicions i els serveis. La principal despesa
ha estat la millora dels sistemes de calefacció de diferents centres, la reparació
del sostre del gimnàs de l’escola Alzina i
millores a la LLIM El Rodó.
L’escola Estel, que el passat agost va patir un robatori, també ha iniciat les classes amb normalitat després d’adquirir
nous ordinadors. Representants de
l’escola s’han reunit amb l’alcalde i el 1r
tinent d’alcalde per afrontar les necessitats del centre.
El 12 de setembre, primer dia del curs, a
la tarda va tenir lloc una manifestació a la
Pl. de la Vila per part dels docents i personal dels centres.

L’Ajuntament crea
la nova Oficina de
Contractació
Una contractació eficient és fonamental per a la bona gestió
d’una administració. La nova oficina permetrà més transparència, eficàcia, eficiència i estalvi
en la contractació municipal.
Fins ara, l’Ajuntament de Molins de Rei no
comptava amb un òrgan d’aquestes característiques, imprescindible per afrontar el nou escenari jurídic, econòmic i
social en l’àmbit de la contractació de
l’administració municipal.
Les funcions de l’Oficina seran estudiar
les peticions d’incoació de procediments
de contractació, impulsar i validar els processos de contractació, coordinar les actuacions de les diferents àrees o serveis
municipals, reduir els terminis de durada dels procediments i garantir l’aplicació
efectiva dels principis de publicitat, lliure concurrència, objectivitat, transparència i eficàcia en la contractació pública i
impulsar la modernització i l’ e-administració en la contractació municipal, entre
d’altres.
Recordem que en l’actual pressupost
el Consistori ja va generar un estalvi de
198.000 euros gràcies a una contractació
fins ara inèdita a l’Ajuntament en els nous
contractes de telefonia mòbil, semàfors i
manteniment d’instal·lacions esportives,
entre d’altres.
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Actualitat

La nova Federació Obrera,
un equipament de primer nivell

L

a Federació Obrera ha
obert les portes amb
la intenció d’esdevenir
el centre cultural i cívic de referència de la vila. Es tracta d’un equipament polivalent, que ofereix
un ampli ventall de possibilitats amb una superfície total de 2.246,00 m² per acollir entitats, una programació
d’activitats i celebrar-hi actes
cívics. L’encarregat de la seva
gestió és en Raül Carretero.

(actius al setembre), 2 vestuaris, 2 camerinos i magatzems.
Properament es concretarà la
licitació del bar.

Els serveis que ofereix són:
4 sales de reunions, 1 sala
d’actes, 1 aula de cuina, 1 aula
per a formacions, 2 aules polivalents, 1 aula d’activitats físiques, 8 despatxos compartits
per entitats, 3 bucs d’assaig

Actualment, la Colla Castellera Matossers, l’Associació
Obrera, el Casal de la Dona i
el Punt Jove ja hi tenen la seu
i ja s’han rebut un bon nombre de peticions d’entitats per
instal·lar-s’hi.

Acull de manera permanent
el centre d’interpretació sobre el moviment obrer amb
l’exposició “La Federació
Obrera de Molins de Rei: els
valors del moviment obrer” i
s’afegeix a la Xarxa d’Espais
de Memòria de Catalunya del
Memorial Democràtic.

També s’ha posat en marxa l’oferta de cursos, organitzats conjuntament entre l’Ajuntament i el Casal de
la Dona. Anglès, teatre, informàtica, cuina, pintura...
són alguns dels cursos que
s’ofereixen.

Les dades de contacte són:
FEDERACIÓ OBRERA | Centre Cultural i Cívic
c/Jacint Verdaguer, 48
08750 Molins de Rei
Tel.: 93 680 52 63
ederaciobrera@molinsderei.cat
Horari: de 15.30 a 22 hores

Millores urbanes d’estiu

D

urant el mes d’agost s’ha dut
a terme l’asfaltatge dels carrers Juli Garreta, General
Castaños, Bonavista i reparacions puntuals al carrer de Font
dels Casats. El pressupost ha estat
de 54.000 euros i s’han asfaltat un
total de 1.600m2.
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Carrer Balmes
També s’han resolt els problemes
d’humitat del carrer Balmes gràcies a la instal·lació d’un tub de drenatge per tal d’interceptar les aigües
d’escorrentia que discorrien per sota
del paviment i que provocaven afectacions a les finques.

C/ Juli Garreta

Actualitat

Tendència positiva dels
delictes registrats a la vila
l’Alt Empordà. L’alcalde, Xavi Paz, i el regidor de Guàrdia Urbana, Joaquim Martí, van valorar positivament les dades i
van entendre la sensació d’inseguretat
que en ocasions poden sentir els ciutadans davant de determinats fets delictius. Per aquest motiu, van voler destacar els darrers èxits policials dels
Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana en la resolució dels robatoris a establiments de la vila.
Molins de Rei s’adhereix a la xarxa
RESCAT
L’Ajuntament de Molins de Rei forma
part de la xarxa RESCAT de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de
Catalunya, i així es va formalitzar en un
conveni signat per l’alcalde i el director
general d’Administració de Seguretat
del Departament d’Interior de la Generalitat, Sr. Andreu Martínez.

E

l darrer any, la policia va registrar
615 fets delictius, mentre que en
el període anterior (de juliol del
2010 a juny del 2011) en van ser
692, és a dir, un 11,1% menys. Si als delictes hi sumem les faltes penals (505,
aquest darrer any; 491, en el període anterior), en total han estat 1.120 delictes i
faltes penals, un 5,3% menys (1.183 en

el període anterior), una evolució positiva en la seguretat ciutadana.
Aquest informe es va presentar durant
la darrera Junta de Seguretat Local,
que estava previst que presidís el conseller d’Interior, Felip Puig, però que finalment no va poder fer-ho a causa de
l’emergència dels incendis declarats a

Es tracta de la xarxa de radiocomunicacions dels cossos de seguretat i
d’emergències públics de Catalunya que
permet millorar-ne la coordinació, compartir informació a temps real i oferir més
fiabilitat en el seu funcionament. Amb
aquesta eina es millora el temps de reacció i s’optimitzen els recursos humans i
tècnics davant de les emergències.

L’AV de La Rierada estrena seu
El passat mes d’agost es va inaugurar la nova seu de l’associació de
veïns La Rierada, dins dels actes de la Festa Major del barri.

Es tracta d’un edifici cedit per l’Ajuntament i a partir de setembre
acollirà activitats i funcionarà com a seu social per als veïns.
Pere Royo, president de l’associació, va agrair el compromís del
consistori per haver resolt una reivindicació històrica del barri, un
nou equipament molt esperat pels residents.
L’alcalde va destacar que la millora dels barris de muntanya que està impulsant l’Ajuntament s’aconsegueix amb les reformes urbanes
i planejaments urbanístics, i també amb nous equipaments com
aquest que promouen la cohesió i permeten millorar la tasca dels
veïns. Per la seva part, Joan Ramon Casals, 1r tinent d’alcalde va felicitar als veïns per la bona feina conjunta entre consistori i residents
per dignificar el barri.
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La Vila

La vila celebra la Diada

U

n any més, Molins de Rei va celebrar la Diada amb la tradicional ofrena floral al carrer Rafael
Casanova per part de grups polítics, entitats i associacions de la vila.
Enguany, tot el país ha celebrat una Diada històrica i a la vila també hi van haver
més vilatans i representants d’entitats
que mai. Els actes oficials es van dur a
terme amb civisme i, un cop realitzada
l’ofrena floral, va tenir lloc la ballada de
sardanes.
Durant el seu discurs, l’alcalde Xavi Paz
va destacar “ que es tracta d’una Diada
festiva i més reivindicativa” i que a Molins de Rei fem una “Diada oberta a tots
els qui hi vulguin ser-hi, perquè volem
donar veu a tothom i tothom hi té lloc”.
L’alcalde va fer una lloança de la força dels catalanisme i va assenyalar que
“els catalans serem allò que vulguem
ser, allò que decidim entre tots, sense
excloure ningú”.

PREGUNTA:

Com preveu l’inici del curs escolar?
Mª CARMEN
YHERLA
Jubilada

El curs hauria de començar abans. Hi ha
molts pares i mares que ja han començat a
treballar i han de buscar cangurs o demanar el suport dels avis i àvies, com és el meu
cas. S’hauria de fer igual que el juny, fer ni
que sigui mitja jornada, cosa que ajudaria
molt als pares i a les mares.
CONCHI
BARROSO
Dependenta

La veritat és ho portem bastant bé, amb
optimisme i amb ganes de que comenci el curs escolar. La meva filla anirà al
col·legi Josep M. Madorell i estem molt
contents tant amb l’equip de professional com amb les instal·lacions escolars.
Ho encarem amb optimisme!
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RAFI
GALERA
Administrativa

TOURAY
FODAY
Gestor de magatzem

Doncs amb molta il·lusió: abans d’ahir varem anar a visitar l’escola i a conèixer els
mestres i les instal·lacions i amb ganes de
què comencin les classes. Pel que fa a les
despeses que haurem de fer front amb
l’inici de curs, doncs farem el que podrem,
com tots els pares.
RICHARD
OSO
Auxiliar de vol en atur

Encarem el curs amb il·lusió però també una
mica entristits amb tot el tema de les retallades. En la darrera reunió que varem tenir amb
la direcció de l’escola Castell Ciuró ja varem
veure que aquest curs seria més difícil degut
a que l’escola no disposarà de tants recursos.
A veure quan ens costarà el material i llibres!

Doncs hem començat amb l’augment de
l’IVA als llibres i al material escolar; el canvi d’horari, passant de jornada partida o
jornada intensiva; problemes amb el menjador i amb el transport escolars... L’única
cosa bona és que no haurem de pagar activitats extraescolars d’estiu però haurem de pagar les activitats extraescolars
de tarda... Aquest és el panorama que ens
espera!
ELISABETH
SERRA
Administrativa

Espero que no notem massa tot el tema de
retallades. Entenc que els professors puguin estar molestos per la situació actual,
però com que treballen amb nanos i són
professionals, doncs segur que faran la seva feina el millor que saben. Afronto el curs
amb il·lusió i amb ganes que la meva filla vagi contenta a l’escola.

Molinencs
Joan Requena i Flor Moya, Irene Esparza,
exgestors del Bar Garbí

coordinadora de l’Esplai MIB

“Venir a Molins de Rei va “A l’Esplai MIB encara li
ser la nostra salvació”
queda molta vida!”
El Joan Requena i la Flor Moya van regentar el
Bar Garbí, de la plaça de la Vila, durant 19 anys i
26 dies. Han decidit jubilar-se. El Joan i la Flor han
deixat una forta empremta entre els seus clients.
Sempre disposats a col·laborar amb les Matines
del Camell o cuinant la coradella per la Fira de la
Candelera, ara diuen que necessiten “descansar”
i “viure”.

La Irene Esparza va venir a viure a Molins de Rei
quan tenia 3 anys i amb 5 anys els seus pares la
van inscriure a l’Esplai MIB. Des del 2008 és monitora i enguany ha viscut el seu primer curs com a
coordinadora.

N

o coneixien ningú a Molins de Rei. El Bar Garbí es traspassa i decideixen apostar-hi. És l’any 1993, quan el
portava la Rita. Aterren al bar el matrimoni i les seves filles, encara preadolescents, que quan surten
d’escola ajuden el Joan i la Flor. El Joan sempre havia fet de
cambrer i estava sense feina. Van començar –rememora la
Flor– “amb una il·lusió enorme, enorme, enorme!”.
La Flor s’emociona, quan parlem. Li cauen les llàgrimes en recordar aquests 19 anys de convivència a Molins de Rei, ells,
que provenen del Papiol: “Venir a Molins de Rei va ser la nostra salvació. No coneixíem ningú i hem fet una família”. Amb
“molt de sacrifici” i “molta feina”, però amb “molta il·lusió”,
han vist com el negoci es convertia en una institució a Molins
de Rei.
Sempre ens quedarà la coradella que el Joan ens ha preparat
durant tants anys, la recepta de la qual ara posa a disposició
per a qui vulgui cuinar-la per la Candelera. La recepta, oriünda dels Menuts Moix, ha guanyat 4 anys el primer premi. Com
diuen ells, ara toca descansar i viure!

F

ormar part de l’Esplai li ha condicionat la seva “manera
de veure el món”. Va voler “tornar als altres infants allò
que a mi m’havien donat els meus monitors” tot fent de
monitora. “Allò que els infants poden aportar-te no es
troba enlloc”, comenta, i afegeix que “la màgia del voluntariat, fer les coses perquè realment sents que vols fer-les, sense res a canvi”.
Diu la Irene que l’Esplai “educa a creure en un món millor”, a
desenvolupar el seu esperit crític, però, sobretot, “a formar
persones lliures i amb uns valors que els permetin, als infants,
ser respectats i respectar sempre els altres i l’entorn que els
envolta”. Per això, la coordinadora del MIB esperona a qui vulgui incorporar-se a aquest projecte a “treure’ns els prejudicis
que, encara avui, molta gent del poble té, com ara formar part
de l’Església o estar ubicats al barri del Canal”.
Per commemorar el 40è aniversari del MIB (Moviment Infantil de Barriades) s’han portar a terme un ampli programa
d’activitats. El futur, “que sempre és incert”, la Irene el veu
“optimista”: “Malgrat la crisi, no volem que cap infant o jove
que ho desitgi no pugui venir a l’Esplai. L’economia mai ha de
ser un impediment per gaudir del temps lliure amb sentit”.
Diu la Irene que curs rere curs “intentem millorar les nostres
actuacions” i segueixen “tenint les famílies motivades i els
monitors amb moltes ganes de tirar endavant”. Afirma la Irene que a l’Esplai MIB “encara li queda molta vida”.
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Tribuna política

Joan Ramon Casals i Mata

Anna Cantudo

Roger Castillo i Bosch

Fem avançar el país,
fem avançar la vila
Aquest curs polític ens planteja reptes
molt importants. L’11 de setembre els
catalans a la gran manifestació per la independència de Catalunya vam expressar un gran anhel, la llibertat de la nostra
nació. Un anhel que el president Artur
Mas ha fet seu.
CiU treballem per ser un Estat propi
i hem iniciat la transició nacional que
ens portarà a aconseguir un Estat propi dins la UE. Ara toca construir les estructures d’estat necessàries per fer-ho
possible, començant per fer la Hisenda
Pròpia, la independència fiscal.
Com ha dit el President Mas, per fer-ho
possible cal voluntat, majories àmplies,
i capacitat de resistir. Hem de treballar
per sortir de la crisi, per crear llocs de
treball, ajudar a les empreses, a la gent
que ho està passant malament.
Des del govern de la Generalitat treballem
per mantenir l’Estat del Benestar que la
crisi està posant en perill, agreujat deute heretat irresponsable, i l’ofegament financer que estan fent el governs de Madrid, tant del PSOE com del PP.
Capacitat de resistir vol dir també que
des dels ajuntaments es governi bé, tot
i els moments difícils que patim. I això
CiU també ho fem a Molins de Rei.
La situació econòmica que hi ha a
l’ajuntament és molt complicada. Arrosseguem un deute de 20 milions d’€,
hem trobat 5 milions d’€ en factures per
pagar, i ens hem hagut d’endeutar per
fer front a aquestes factures, fet que impedirà fer inversions de futur.
Però fins i tot en aquestes circumstàncies, i gràcies la il·lusió i la capacitat de
treball, hem fet molta feina: el c/ Riera Mariona, nous d’aparcaments, nova circulació del carrer carril, no pujada
d’impostos per sobre ipc, descomptes a
les noves activitats empresarials, més
diners per les escoles bressol...
Estem fent avançar Catalunya cap a l’Estat
propi, i estem gestionant bé l’ajuntament
per fer avançar la Molins de Rei.

Prioritats clares per una
Catalunya millor

Un poble mobilitzat

Convergència i Unió
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Partit dels Socialistes de Catalunya

Setembre és el mes de la reincorporació, de l’inici del curs, i com no, de
la nostra Festa Major. Per diferents
motius, l’ambient està molt carregat
i sortim al carrer a protestar, a reivindicar un país millor. És totalment necessari que el poble parli i sigui escoltat. Tots volem una Catalunya millor, i
cal que ens preguntem com es construeix una Catalunya millor. És evident
que amb retallades en serveis bàsics,
com ara la sanitat i l’educació, no ho
farem i per això no les podem tolerar.
Cal lluitar i treballar amb objectius
clars, que donin resposta als problemes dels ciutadans i que ens permetin viure en una societat més justa. En
això hi estem tots i totes d’acord. I per
això no ens podem despistar. No oblidem que el país i la societat es construeix a les escoles, a les Universitats, als Hospitals, als serveis públics
i també des del carrer. El nostre futur
i, sobre tot, el dels nostres fills, està
en joc. Amb les polítiques de la dreta no s’està construint el nostre país.
Més aviat tot el contrari.
Per això, cal que treballem plegats
unint energies. Això és el que tots els
ciutadans i ciutadanes de Molins de
Rei ens demanen. Que treballem plegats per la nostra vila. Que ens posem
d’acord a l’hora de treballar i de prendre decisions. El contrari no s’entén.
Poden existir diferents punts de vista,
però l’objectiu ha de ser el mateix.
El Grup Municipal Socialista està preparat per fer-ho. Des del primer dia
que varem arribar al govern, estem
treballant per les persones i ho continuarem fent. Sabem que fer-ho en
aquests moments de crisi és molt
més difícil i requereix molt més esforç, però encara ens encoratja molt
més.
Això sí, gaudim tots i totes d’una bona
Festa Major!

Candidatura d’Unitat Popular

El poble que es mobilitza té el futur a les
seves mans. Salvador Allende, l’11 de setembre de 1973 va afirmar que La història
és nostra i l’escriuen els pobles. 39 anys
més tard, els catalans ens hem manifestat inequívocament a favor de la independència del nostre país, il·lusionats per
enderrocar d’una vegada per totes la dependència malaltissa amb l’Estat Espanyol. L’11 de setembre Barcelona ha estat el centre d’un clam massiu. El procés
d’independència ja és irreversible.
Ni pacte fiscal ni cap altra forma d’encaix
amb Espanya. S’ha acabat l’època de les
mitges tintes, de les enraonies dels cagadubtes. El poble ja no s’empassa les
mentides d’un govern que demana el rescat econòmic al seu enemic de discursos
mentre proclama la transició nacional.
El darrer ha estat un any de mobilitzacions constants: contra les múltiples i injustificades retallades, contra la reforma
laboral (la vaga general), en defensa del
català o per l’educació i la sanitat públiques i de qualitat. Manifestacions molt
concorregudes a la nostra vila que demostren que cada cop som més els que
hem pres consciència que cal lluitar per
construir una societat més justa.
La unitat popular creix amb la convicció
que per construir un país lliure també cal
que ho sigui la seva gent. La CUP estem
disposats a combatre totes les dependències que ens ofeguen com a poble,
també els mercats financers, les polítiques neoliberals o els dictats de la UE.
La tardor ja és aquí i les mobilitzacions
continuaran creixent. Cal que sortim als
carrers de Molins de Rei i d’arreu del país
per participar d’una democràcia naixent
que tot just estem començant a construir.
La història és nostra i l’escriurà el poble!

Ivan Arcas Blanch

Jordi Romeu i Nicolau

Emilio Ramos Gutiérrez

No volem més retallades ni
improvisacions a la Vila

Diada i Independència
He escrit aquestes ratlles abans de
la Diada i quan les llegiu, després de
l’èxit de la manifestació convocada per
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC),
haurem compartit el moment històric
en el que el poble de Catalunya ja ha
decidit posar-se a caminar per assolir noves fites cap a la plena llibertat i
la plena sobirania nacional. Un camí
que no serà fàcil, que requerirà el cap
fred, la decisió, el coratge i la unitat necessàries dels nostres líders i dirigents
polítics per superar les dificultats, els
dubtes i els riscos que, amb tota seguretat, ens trobarem. Un camí que haurem de fer junts institucions, partits,
associacions, entitats i el conjunt de
la ciutadania. Els molinencs i molinenques ja hem donat proves de consciència i maduresa davant els nous reptes
que haurem d’encarar com a poble,
com a comunitat nacional. La Consulta Popular del 28 de febrer de 2010 i
l’èxit dels actes convocats per la pròpia ANC i les forces independentistes
demostren que estem a punt i, com a
vila, som tot un referent a la comarca
en aquest camí cap a la independència.
Ens cal, però, un major compromís del
govern municipal, atrapat en les contradiccions dels seus socis sobre el fet
nacional. El govern no està assumint el
que la majoria del Ple i de la població,
reclamem: lideratge. No ens mereixem
un govern que dubta davant el procés
d’emancipació nacional que ja ha començat. Molins de Rei és membre fundador de l’Associació de Municipis per
la Independència, en la qual participo
com a representant de l’Ajuntament,
però el govern es troba molt incòmode
en aquest territori. Més enllà de la gestió del dia a dia, que avança sense nord
i sense Pla d’Acció Municipal 15 mesos
després de la seva constitució, aquest
és el govern municipal que volem en el
camí cap a la independència? I no me
n’oblido: Visca la Festa Major de Sant
Miquel!

De vuelta de vacaciones empezamos el curso político en el Ayuntamiento, espero que la clase política
este a la altura de las circunstancias, en el ultimo pleno del mes de
Julio alguien nos acusó de insolidarios por la actencion en una votación, otros votaron por que se lo
debían a otros les fallo la memoria
después de tres legislaturas en el
equipo de gobierno, dicho esto tengo que decir que el Grupo Popular
en el Ayuntamiento no debe nada a
nadie solo tenemos un compromiso
con los ciudadanos/as y así seguirá
siendo como no puede ser de otra
manera, el pleno de Septiembre será interesante, animo a los ciudadanos/as a que asistan a dicho pleno,
hay cosas que se caen por su propio
peso y el Grupo del PPC lo tiene muy
claro siempre defenderemos los derechos de los ciudadanos, estamos
artos de que nos utilicen y manipulen desde el equipo de Gobierno, estamos en la oposición y el equipo de
Gobierno en minoría creo que son
los únicos que aun no se han enterado, en política cuando se esta en
minoría todo se habla y se negocia
por el bien de los ciudadanos/as y
después se cumplen los compromisos cosa que no hacen, sin embargo seguiremos trabajando y abiertos a cualquier acuerdo pero no a
cualquier precio, no aceptamos que
nadie nos de clases de demócratas
ni que nos llamen insolidarios, hay
mucho por hacer ya sé que es difícil
por la crisis pero debemos trabajar
juntos para salir adelante y no hacer
partidismo dentro del Ayuntamiento, el PPC desea a todos los ciudadanos/as una buena Diada.

Grup Municipal IxMdR

La gent d’Iniciativa per Molins de
Rei, seguim treballant per acabar
amb l’actual política de retallades que Mas i Rajoy lideren, amb la
complicitat de l’actual alcalde.
Per aquesta raó, donem suport polític i jurídic als qui volen objectar
a l’euro per recepta, treballem per
fer possible la dació en pagament
dels deutes hipotecaris i som presents en les manifestacions ciutadanes en defensa de l’ensenyament
i la sanitat publica. Demanem que
l’actual govern sociovergent de la
Vila, sigui valent i doni compte de
l’impacta que les seves decisions
tenen i tindran, per exemple, en
serveis com els Minuts menuts o
en la campanya de teatre a les escoles.
Intentarem que el govern municipal faci bé les coses i de mostra,
un botó. Sociovergencia ha intentat
aprovar un seguit de modificacions
en l’àmbit del Molí, que més enllà
de consideracions econòmiques,
modifica substancialment tant
l’actual Pla d’equipaments com el
proper Pla d’habitatge. Sense tenir majoria al Ple, sense cap mena
de debat públic, sense cap proposta d’aplicació dels possibles resultats econòmics, volien convertir el
darrer solar buit d’equipaments del
Centre Vila, en un conjunt de blocs
de pisos.
I con no volem esser còmplices de
la constant manca de planificació
del govern municipal, seguim demanant l’elaboració i debat obert
d’un Pla d’Acció Municipal, que
possibiliti tant el consens com el
seguiment públic dels compromisos del govern.

Esquerres per Molins de Rei

Partit Popular de Catalunya
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Raquel Pueyo:
“La crisi i les retallades impacten sobre l’habitatge”
La Raquel Pueyo treballa a l’Oficina Municipal d’Habitatge des que es va posar en marxa,
l’any 2006. Des d’aquesta oficina es presta tot
el catàleg de serveis, gestions i tràmits en matèria d’habitatge.

Qui som?

L’OMH és un servei municipal gratuït que
ofereix assessorament en tot el que està
relacionat amb l’habitatge: ajuts al lloguer,
cèdules d’habitabilitat, ajuts a la rehabilitació, registre de sol·licitants d’habitatges
de protecció oficial, promocions públiques
d’habitatges, revisions de préstecs qualificats i autoritzacions de venda i lloguer
d’habitatges, com també el servei de Mediació i Xarxa per a la Recerca d’Habitatge Social i el nou Pla Local d’Habitatge.

OFICINA
MUNICIPAL
D’HABITATGE

Com que les Borses Joves aquest any han
quedat integrades dins la Xarxa de Mediació
per al Lloguer, cal remarcar que per a totes
aquelles persones que mantenien alguna relació amb aquest servei, malgrat que ja no el
presti l’entitat Prohabitatge, l’Oficina Municipal d’Habitatge els garanteix el seguiment
de les seves gestions..

Com contactar amb l’Oficina
Municipal d’Habitatge?

L’Oficina Municipal d’Habitatge és a la plaça
del Mercat, 3-4. El seu horari d’atenció és de
dilluns a divendres, de 10 a 13 h. Es pot demanar informació per telèfon al 93 680 33 40,
ext. 350, o 93 680 37 39. També es concerten hores convingudes per a assessorament
jurídic en matèria d’habitatge. Igualment, es
pot presentar qualsevol documentació fora
d’aquest horari al Servei d’Atenció Municipal
de l’Ajuntament des de les 8 a les 20 h, de dilluns a dijous, i els divendres de 8 a 15 h.

Dades de serveis prestats el 2011

• 60 cèdules d’habitabilitat
• 80 inscripcions al Registre de sol·licituds
d’habitatge de protecció oficial
• 280 expedients de lloguer just
• 280 expedients de rendes bàsiques
d’emancipació
• 40 contractes nous a la Xarxa de Mediació
de Lloguer d’Habitatges
• 200 expedients d’habitatges de
seguiment de l’antiga Borsa Jove

Francesc Rueda,
responsable del Servei d’Orientació
Laboral (SOL) de l’Ajuntament

