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Molins de Rei reforça
les polítiques socials

L

’Ajuntament ha decidit reforçar
l’atenció social per al 2013 amb
l’objectiu de prioritzar els serveis a les persones i evitar tant
com sigui possible els efectes de la
crisi econòmica als col·lectius i famílies amb menys recursos.
El pressupost total del 2013 ascendeix
a 25,3 milions d’euros, un 3,8% inferior al 2012, però s’ha fet un esforç de

gestió perquè els recursos destinats
a l’atenció social i a les persones augmentin el seu pes en un 2% i representin el 29% del total de la despesa. Així,
s’assumeix la retallada de la Generalitat en escoles bressol, s’augmenten
les beques menjador, el servei de teleassistència i el projecte XEL, i s’inclou
la posada en marxa d’un nou punt de
suport de la Creu Roja.

Tot a punt
per al Nadal

E

ls carrers i places de la vila ja respiren el Nadal
i enguany s’omplen de solidaritat, comerç,
activitats infantils, música, cultura i esport
perquè tots, petits i grans, en gaudim amb
intensitat. No hi faltaran les propostes més tradicionals com Els Pastorets, el Parc de Nadal i els Patges
Reials. Enguany destaquen les diferents campanyes solidàries,
com la recollida d’aliments
del
Mercat
Municipal o
les de joguines de BotMol i de la
Creu Roja.
En
aquest
Balcó i al web
www.molinsderei.cat/
nadal hi trobareu
tota
l’agenda nadalenca.

Contra els desnonaments. El Ple
municipal ha aprovat una moció contra els desnonaments per la qual
l’Ajuntament es compromet, entre
d’altres accions, a deixar d’operar
amb les entitats bancàries que promoguin desnonaments de persones
empadronades al municipi i que la
Guàrdia Urbana no participi en aquestes operacions.

En marxa els
Premis Ràdio
Molins de Rei 2012

E

l proper 11 de gener tindrà lloc la Nit dels Premis, al llarg
de la qual es lliuraran els guardons als molinencs més
destacats de l’any en una edició renovada, amb nova
imatge i una gala plena de sorpreses, oberta a tothom
i amb entrada gratuïta al Foment Cultural i Artístic. Ja s’ha
obert el període de votacions populars per escollir el Molinenc
d’Honor a través del web www.premisradiomolinsderei.net.

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

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

Fe d’errates: Al Balcó de la Vila número 5, les fotografies que il·lustraven la notícia de la Federació Obrera estaven realitzades per l’equip del diari digital Viu 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

Al 2013, més atenció
social que mai

C

al que estiguem preparats perquè tot apunta que el 2013 travessarem el moment més cru
de la crisi. L’atur seguirà augmentant, la Generalitat anuncia més retallades i els ajuntaments disposarem de
menys recursos. A Molins de Rei, hem fet
la feina i hem aprovat el pressupost més
social, on dediquem més recursos i serveis a les famílies que mai.
Davant d’aquest escenari, calen respostes clares, mesures eficients que vagin
més enllà dels discursos buits. Cal abocar
tots els esforços a garantir els drets
socials, els serveis públics i l’ocupació
que els governs de dreta ens estan retallant amb l’excusa de la crisi.
El pressupost que hem aprovat per al
2013 vol donar la resposta més justa i
més eficient possible per sortir de la crisi. Per aquest motiu, respon al full de ruta establert pel Consell de Seguiment de
la crisi, l’òrgan on estan representats tots

els agents socials, econòmics i grups polítics de la vila.
Hem complert el compromís de traduir la
feina del Consell en la nostra acció de govern i incloure les mesures acordades en
aquest pressupost. Quan comptem amb
menys recursos, quan ens veiem obligats a contenir la despesa, destinem més
diners a les persones. Per això es tracta
del millor pressupost possible en el pitjor
context.
Allà on la Generalitat retalla, com ara les
escoles bressol i les beques menjador,
nosaltres augmentem els recursos per
no abandonar les famílies. Augmentem el
servei de teleassistència per atendre més
persones grans, dotem de més recursos
els projectes d’ajuts familiars com ara el
XEL i la posada en marxa d’un nou punt de
suport a les famílies amb la col·laboració
de la Creu Roja.
També mantenim com a prioritat l’espai
públic perquè és bàsic per a la cohesió i
la convivència tenir cura dels nostres carrers i places. I fer-ho a tots els barris, per
això hi dediquem recursos als barris de

muntanya, després d’anys abandonats.
D’altra banda, seguim modernitzant els
serveis municipals. Un exemple és el nou
model de gestió dels tributs fruit d’un
acord amb la Diputació de Barcelona. A
partir de l’any vinent, el pagament dels
impostos municipals serà més fàcil i més
còmode. Hem millorat l’atenció al ciutadà
i, alhora, estalviem diners.
Això és fer política, bona política. La
política que aposta per una gestió rigorosa dels recursos públics per poder
protegir l’atenció social i la generació
d’ocupació. A Molins de Rei hem sabut
prevenir, hem sabut canviar els criteris
econòmics d’anteriors mandats. Gràcies
a això ara podem millorar serveis i augmentar la despesa social.
El 2013 serà un any difícil, però a
l’Ajuntament estem fent les coses amb rigor, responsabilitat i compromís per estar
al costat de les persones, per protegir els
nostres drets i dotar-nos dels serveis necessaris.
Us desitjo unes Bones Festes.
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Actualitat

L’atenció a les persones,
prioritat del pressupost del 2013
L’Ajuntament augmenta
un 21,3% el servei de
teleassistència

E

l 2013 serà un any difícil a causa de la
situació econòmica, agreujada per
la pujada de l’IVA per part de l’Estat,
la disminució de les aportacions de
la Generalitat de Catalunya i l’augment del
deute financer provocat pel crèdit de pagament a proveïdors que el consistori va haver de demanar per pagar les factures endarrerides de l’anterior mandat.
Per aquest motiu, l’Ajuntament es veu
obligat a fer un pressupost més contingut, amb un total de 25,3 milions d’euros,
un 3,85% inferior al 2012. Malgrat això, els
recursos destinats a l’atenció social i a les
persones augmenten el seu pes en un 2% i
representen el 29% del total.
El 29% del pressupost està dedicat a
les persones i a les famílies. S’assumeix
la retallada de la Generalitat en escoles
bressol, s’augmenten les beques menjador i el servei de teleassistència, es reforça el projecte XEL de suport a les famílies i
s’inclou la posada en marxa d’un nou punt
de suport de la Creu Roja.
El 23% del pressupost està dedicat a tenir cura de l’espai públic i la convivència.

Més recursos per a
les llars d’infants i les
beques menjador
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Inclou actuacions als barris de muntanya,
un pla específic per millorar la senyalització
viària dels carrers i el manteniment dels recursos per a la Guàrdia Urbana.
Augmenten un 2,9% les subvencions a
les entitats, associacions i agents socials de la vila. També s’ha protegit les activitats del teixit social i associatiu amb un
augment dels recursos i el manteniment
dels serveis de la Federació Obrera.
El 10,17% del pressupost va destinat al
comerç, la petita empresa i l’ocupació.
Plans d’ocupació, el desenvolupament de
la fibra òptica i les bonificacions a emprenedors configuren l’aposta per reactivar
l’economia i promoure la creació de llocs
de treball.
Inversions supramunicipals. El pressupost no inclou inversions directes municipals, ja que, per llei, l’Ajuntament no pot
augmentar el deute, però ja s’han tancat
acords amb l’Àrea Metropolitana per finançar la nova urbanització del Pati de Palau i s’ha demanat a la Diputació de Barcelona finançament per al manteniment de
carrers i el desplegament de la fibra òptica.

Llars d’infants. El consistori ha decidit mantenir congelades les taxes de les llars d’infants
municipals per al curs escolar 2012-2013. Així,
l’Ajuntament assumeix la totalitat de la retallada de la Generalitat de Catalunya – un total de
200.000 euros que s’han deixat d’ingressar
- per tal que les famílies no es facin càrrec
d’aquest cost. Alhora, també s’amplien les bonificacions i ajuts per a les famílies amb menys
recursos d’acord amb el nivell de renda.
Beques menjador. Amb un augment de

Gràcies a l’adquisició de 53 aparells
nous i a l’augment del pressupost fins
als 31.000 euros per al 2013, s’ha reduït
la llista d’espera en un 70% i s’ha augmentat un 21% el nombre de persones
ateses.
Durant el primer trimestre del 2012, hi
havia 117 persones que esperaven accedir al servei i actualment en són 36.
Aquesta millora ha comptat amb la
col·laboració de l’Obra Social de La
Caixa que hi ha aportat 6.470 euros. Actualment, a Molins de Rei hi ha actives
307 teleassistència a persones grans.
L’objectiu del Govern municipal és cobrir el 100% de les peticions i eliminar la
llista d’espera.
Recordem que el servei de teleassistència consisteix en un aparell amb el qual
les persones grans que viuen soles estan connectades permanentment als
serveis d’urgència per a qualsevol necessitat que tinguin. El cost anual d’una
teleassistència és de 107 euros, dels
quals l’Ajuntament assumeix 77 euros
(el 72%) i l’usuari 30 euros.

28.000 euros en el pressupost, l’Ajuntament
garanteix aquest ajut a les mateixes famílies
que el curs anterior i assumeix les retallades de les altres administracions. Les beques
menjador són una competència del Consell
Comarcal i es financen amb les aportacions
de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona. Gràcies a l’esforç suplementari de l’Ajuntament, les beques manejador arriben al mateix nombre de famílies que
l’any passat, 170 en total.

Actualitat

L’Ajuntament i la
Generalitat impulsen
el comerç de la vila
El Consorci de Comerç, Artesania
i Moda de la Generalitat aportarà
58.000 euros per a la promoció i
modernització del model comercial de la vila.

E

s tracta d’un conveni entre
l’Ajuntament, la Generalitat i la
Unió de Botiguers que permetrà
l’impuls de diferents actuacions
de promoció del Mercat, la millora dels
seus serveis comercials i la implementació de noves tecnologies, així com diferents accions socials i mediambien-

tals. L’objectiu és consolidar i promoure
el centre comercial a cel obert de la vila.
L’Alcalde Xavi Paz ha remarcat “l’aposta
pel comerç que estem duent a terme,
un sector que genera ocupació, dinamisme a la nostra vila i “que és un dels
nostres motors econòmics i de referència per als municipis de l’entorn”. Per la
seva part, el tinent d’alcalde Joaquim
Martí ha volgut posar l’accent en la importància “ de protegir el model comercial de la vila i del país, que té en la
proximitat i la qualitat els seus trets definidors”.

Millores en
la campanya
de poda

E

l passat 19 de novembre es va
iniciar la campanya de poda de
l’arbrat viari dels carrers i places de la vila. Enguany s’actua sobre uns 1.800 arbres (un 25% del total)
de 46 places, carrers i parcs. Les previsions són que s’allargui fins al febrer. La
poda és una de les actuacions que més
afecta la via pública i per això, aquest
any, l’Ajuntament vol donar la màxima informació a veïns i comerços, tot posant
en marxa al web un apartat amb totes
les dades i l’adreça de correu electrònic
sam@molinsderei.cat per fer-hi arribar
queixes i suggeriments. S’ha treballat
amb l’empresa concessionària per recollir les incidències i propostes d’actuació
de l’anterior campanya rebudes dels mateixos ciutadans i incloure-les aquest any.

La Vila reconeix els millors esportistes molinencs

E

l passat octubre, l’Ajuntament va celebrar per primer cop una recepció
als, millors esportistes molinencs
del darrer any que han assolit èxits
en els campionats d’Espanya, d’Europa i
del Món, en una mostra de l’excel.lent moment que viu el nostre esport.

Entre ells hi van ser:
• Josep M. Pardo Brucart: medalla de
bronze al Campionat del Món de Natació de Riccione, Itàlia.
• Elena Capella Paz: medalla d’or categoria Sub 16, al Campionat d’Europa de
Bàsquet.
• Ariadna Arós Jiménez: medalla d’or
sènior femení 48kg a l’Open de Bèlgica
de Taekwondo.
• Oriol Israel: campió d’Espanya de
waterpolo, categoria infantil, amb la Selecció Catalana.
• Èric Marsal Martí: medalla d’or Copa del Rei waterpolo; medalla de plata
Campionat d’Europa de Waterpolo celebrat a Itàlia.

• Noelia Caballero: Campiona d’Espanya
d’Halterofilia en la categoria de 58 k; Isabel Caballero: Sotscampiona d’Espanya
d’Halterofilia en la categoria de 48 k; Joselín Malitaxi: Sotscampiona d’Espanya
d’Halterofilia en la categoria de 44 k.
• Carla Hernández, Marta Gil, Ingrid
Caballero i Júlia Ballester: participants al Campionat d’Espanya de Gimnàstica Artística Femení.
• Arnau Triginer Solanas: participant al
Campionat d’Espanya de Bàsquet de
Galícia, i a l’Europeu de Bàsquet de Letònia i Lituània.
• Joan Amigó Boada: Campió d’Espanya
d’handbol de la Divisió d’Honor B amb el
FC Barcelona.
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La Vila

Èxit del 13è
sopar solidari
contra el càncer

Molins de Rei
es posa la gorra
per l’AFANOC

E

l passat 17 de novembre va tenir lloc el 13è Sopar solidari
contra el càncer, organitzat per la Junta Local de Molins
de Rei de l’Associació Espanyola contra el Càncer, al Foment Cultural i Artístic.

Enguany la vila va tornar a respondre a la crida solidària ja que
hi van assistir 325 persones i es van recaptar quasi bé 17.000
euros.
El Dr. Albert Biete, catedràtic de radiologia i cap del servei de
Radioteràpia Oncològica de l’Hospital Clínic de Barcelona, va
ser l’encarregat de la conferència i va destacar la necessitat de
mantenir els recursos en investigació i recerca per continuar
avançant en la lluita contra la malaltia.
En el seu discurs, l’alcalde Xavi Paz va recordar la figura d’en
Carles Vives, comunicador compromès amb diverses causes
solidària, i que va morir el passat agost a causa del càncer.

G

ran resposta dels molinencs i molinenques a la campanya Posa’t la gorra de l’associació AFANOC que va
recollir un total de 12.610 euros per al principal projecte de l’AFANOC, La casa dels Xuklis, una casa d’acollida
per a les famílies de nens i nenes amb diagnòstic de càncer que
tinguin la necessitat de desplaçar-se als hospitals de referència
per seguir el tractament mèdic.
Enguany les activitats organitzades han estat un Set de Pàdel
Solidari al Village Pàdel Club, el Segon Festival infantil al Foment Cultural i Artístic i la VI Festa Infantil a l’Escola Alfons XIII.
La campanya es fruit del treball conjunt entre l’AFANOC, la
Regidoria d’Infància de l’Ajuntament, l’Illa del Tresor, el Cèltic,
d’Embruix i la secció local de l’Associació Espanyola contra el
Càncer i un gran nombre de comerços, entitats, empreses i
mitjans de comunicació de la vila.

Molins de Rei contra la
violència envers les dones

E

l passat 26 de novembre
es va fer l’acte de lectura pública del manifest
contra la violència envers les dones a la Plaça Catalunya, a càrrec de Rocio Carballo i Sira Planas, alumnes de
batxillerat que estan realitzant
el seu treball de recerca sobre
les polítiques d’igualtat.

Enguany, s’ha organitzat un
programa amb diferents activitats com ara tallers per estudiants de secundària, xerrades a càrrec del Col·lectiu de
dones Migrades de Molins de
Rei i l’exposició “La Maternitat
d’Elna” que es pot veure a la
Federació Obrera fins al 27 de
desembre.
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La Vila

El Festival de
Cinema de Terror
amplia fronteres

L

a XXXI edició del Festival de Cinema de Terror ha estat la més
internacional, amb pel·lícules a
competició d’arreu del món, i
ha ofert un ampli ventall d’activitats
amb una gran resposta del públic. Un
total de 2.300 persones han passat
pel festival durant els seus sis dies de
durada.

Indonèsia, EEUU o Noruega. Juntament amb les seccions clàssiques
i abanderades, com el Concurs de
Curts i les 12 hores, també es va organitzar la IV Mostra de curts per a
instituts, l’exposició Expotac: cases
encantades a Ca n’Ammetller, les
Jornades de rol i el concurs de microrelats, que van convertir de nou a
Molins de Rei en capital del cinema.

El seu director, Roger Sàbat, ha destacat el gran esforç per, malgrat el
menor pressupost, augmentar les
activitats, millorar la qualitat de la
secció competitiva i fer un homenatge als orígens del cinema de terror.

Cada any, els seus organitzadors
presenten noves iniciatives per donar més projecció al festival, com ara
la sessió de cinema clàssic que es va
fer a la Filmoteca de Catalunya.

En aquesta edició s’han rebut més
de 180 pel·lícules de tot el món - un
total de nou han competit a la secció
oficial - amb produccions d’Austràlia,

L’Ajuntament ha mantingut el seu
compromís amb el festival, tot aportant els recursos adients per facilitar el seu creixement.

PREGUNTA:

On farà les compres de Nadal, a la vila o fora?
PILAR
MAS
Mestressa de casa

Per descomptat, tot el que es pugui, a Molins de Rei. Ens agrada anar a voltar i a mirar-ho tot, però a l’hora de fer les compres,
sempre a Molins de Rei. Seran unes compres marcades per la crisi, que afecta a
tothom; per això precisament, millor fer les
compres a casa.
ERNEST
RAMÓN
Jubilat

Sempre compro al poble; crec que és
molt millor, que no val la pena anar a fora. Un dels avantatges és que si per qualsevol motiu l’has de descanviar, t’evites
desplaçaments innecessaris. Nosaltres,
com a molinencs, hem de mirar pel poble, perquè prosperi.

JUSTÍ
BROSA
Jubilat

Sóc del parer de fer les compres sempre a
Molins de Rei; només falta que anem a fer
les compres fora del poble... Ara bé, enguany amb la crisi... que no ens enganyem,
afecta d’una manera o altra a tothom en general, ens haurem de mirar una mica més
amb les compres.
DOLORES
PERDIGUERO
Mestressa de casa

Las compras de Navidad, igual que las otras,
las hago siempre en Molins de Rei, ya que necesito el acompañamiento de mi hija Loli para
que me ayude. Este año, de manera especial,
notaremos la crisis: solo podré hacer regalos a
los nietos pequeños.

SÍLVIA
ACUÑAS
Puericultora

A casa, les compres de Nadal les acostumem a realitzar sempre a Molins de
Rei. Enguany, amb la crisi i les retallades,
aquestes compres s’hauran de reduir no
bastant, sinó molt, moltíssim. L’atur ens
afecta molt directament.
DAVID
MONTURIOL
Porter de bar

Depèn de quines compres. La majoria sí,
però coses molt concretes que a Molins de
Rei no trobem, les comprem fora. La crisi
incidirà directament en aquestes compres,
ja que si notem la crisi en el nostre negoci,
també es notarà en les compres.
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Especial Nadal
El Nadal per als més petits

Per Nadal el millor comerç

PARC DE NADAL
Del 27 de desembre al 4 de gener de 2013
al Poliesportiu

FIRA DE NADAL
El Nadal més musical

TEATRE INFANTIL A LA BIBLIOTECA
Divendres 21 de desembre, a les 17.30. A
la Biblioteca Pau Vila
Obra: Els Pastorets visiten la Biblioteca. A
partir de 4 anys. Coorganitzem amb Els
pastorets de la Joventut Catòlica-La Peni
CAGA TIÓ! a la FEDERACIÓ OBRERA
A partir del 12 de desembre veniu a la Federació Obrera a donar-li de menjar al Tió
tots els dies fins el divendres 21 de desembre, on farem Cagar al Tió! de 17,30 a
20 hores. La Comissió de Reis i el Casal
de la Dona participen en recuperar les
tradicions de la vila!. Us hi esperem!
LA CAVALCADA DE REIS
• 28 de desembre a les 18h arribada del
Patge Amelí a la Pl. Catalunya per recollir cartes.
També recollirà cartes els dies:
- 30 de desembre a les 18h a la Plaça
del Mercat
- 2 de gener a les 18h a la Pl. de la Creu
- 3 de gener a les 11h al Parc de Nadal i
a les 18 a la Pl. Catalunya.
• 29 de desembre de 17h a 20h i el 30 de
desembre d’11h a 14h jornada de portes obertes per veure les Carrosses
Reials a Ca n’Ametller.
PESSEBRE GEGANTI
Del 15 de desembre al 5 de gener al pati
de Ca n’Ametller
ACTIVITATS INFANTILS DE BOTMOL

PRELUDI DE NADAL
16 de desembre a l’Església Parroquial a
2/4 de 7 de la tarda. Concert de la Coral
Infantil El Molinet, cor femení Cor Cants,
Quòdlibet Grup Coral i Coral Flor de Neu.
CANTADA DE NADALES
21 de desembre de 2012
CONCERT DE NADAL
23 de desembre. La Gòtica. de Quòdlibet
Grup Coral. Dues sessions: una a 18.30 i
l’altra a les 20 h. Més cultura per Nadal
ELS PASTORETS a la Joventut Catòlica
- 26 de desembre a les 18 hores
- 28 de desembre a les 21 hores (especial Sants Innocents)
- 30 de desembre a les 18 hores
- 1 de gener a les 18 hores
- 13 de gener a les 18 hores
Preus:
General: 10 e
Reduïda: 6 e (fins a 10 anys, jubilats, estudiants, aturats i socis de La Peni)
Carnet Amics de Pastorets: 8 e
Fins a 4 anys, entrada gratuïa.
Preus especials a grups.
www.elspastoretsdemolinsderei.cat
8è MERCAT
D’ART JOVE
Del 14 de
desembre
de 2012 al
5 de gener
de 2013

persones amb situació econòmica fràgil i
distribuirà productes frescos a cent famílies. Suma’t’hi i fes la teva aportació. De l’11
de desembre al 8 de gener, al mateix Mercat
hi haurà uns contenidors on pots dipositar
productes no frescos. Amb la col·laboració
de Càritas, Creu Roja, l’Esglèsia Evangèlica
i l’Ajuntament de Molins de Rei.
MERCAT
D’INTERCANVI
DE JOGUINES
Nou projecte
de cooperació
del PQPI - Pla
de Transició
al Treball, un
Mercat
d´intercanvi
de joguines els
dies 14 i 15
de desembre
a l´Esplai
l´Agrupa.
La recollida de joguines es durà a terme
al centre Joan Garcia Nieto fins al dia 13
de desembre. A canvi es donaran unes
monedes (els pekupis) amb els que el dia
del mercat es podran comprar les diferents joguines. Amb la col·laboració de
l’associació Vincles: Grup de criança i
l’Agrupació Folklòrica.
CAMPANYA DE JOGUINES CREU ROJA
Del 16 de novembre al 5 de gener de 2013.

El Nadal més esportiu
NIT DE L’ESPORT
Reconeixement als millors esportistes
molinencs el proper 14 de desembre a la
Federació Obrera a les 19.30h.
Entrada gratuïta
CAMPUS DE FUTBOL
Del 27 de desembre al 30 de desembre al
Poliesportiu Municipal
TORNEIG DE REIS DE BÀSQUET
El 5 de gener de 9h a 21h al Poliesportiu
Municipal

RECITAT DEL POEMA DE NADAL
de Josep Mª de Segarra
Actuació a càrrec de Montse Toran i Pere Raich. Dijous 20 de desembre, a les 21
hores, al Centre Cultural i Cívic de la Federació Obrera.

El Nadal més solidari
CAMPANYA DEL MERCAT MUNICIPAL
El Mercat Municipal es solidaritza amb les
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El Nadal de la gent gran
Festa de Nadal Casals d’avis:
- Casal Primer de Maig: 17.12.2012 a les
17 h al Poliesportiu Municipal
- Casal Riera Bonet : 14 de desembre
de 2012 a les 17 hores al Casal d’Avis
Riera Bonet
- Casal Angel : 30 de novembre a les 17
hores. Casal d’Avis

Molinencs

Obertes les votacions per escollir el
Molinenc/a d’Honor
Els Premis Radio Molins de Rei ja han obert les votacions per escollir entre tots el
Molinenc/a d’Honor. Es pot votar a través del web www.premisradiomolinsderei.net
PEP BERGADÀ MITJANS. Dissenyador gràfic. Impulsor d’activitats culturals
com el Cineclub, Contrabaix i Daltabaix.
JAUME VILLANUEVA MASSA. Home de teatre. Recentment premiat amb
l’espectacle “La Vampira del Raval” a
l’edició 2012 dels premis Butaca.
Els candidats són:
JOAN REQUENA MAÑAS. Responsable
durant més de 40 anys del bar Garbí de
la plaça de Catalunya.
MERITXELL PUIG JODAR. Responsable
de la “canalla” de la colla castellera Matossers de Molins de Rei.

MANUELA ÁLVAREZ “Manolita”. Ha dedicat bona part de la seva vida a col·laborar
en associacions contra l’alzheimer,
l’alcoholisme i altres accions solidàries.
EULÀLIA RAVENTÓS “Laieta”. Artista
de gran vàlua, avançada a la seva època
i una de les pioneres de la pintura a Molins de Rei.

El resultat es farà públic durant la gala
dels premis, el proper 11 de gener a les
20:30h al Foment Cultural i Artístic. Durant la gala es lliuraran els guardons als
molinencs i molinenques més destacats
en els àmbits de Cultura, Educació, Solidaritat, Innovació, Esports, Comerç i
petita empresa. El premi Comunicació
Miquel Armengol d’aquest any és per al
presentador de televisió i periodista Jordi Hurtado.
La gala, oberta a tothom i gratuïta,
comptarà amb les actuacions de Baketomba i de la Banda dels Premis (formada per Sergi Carós, Gerard Capdevila i
els guanyadors del Sona9 Gerard Tort i
Sergi Estella).

David Guerrero i Jose Polo, l’ànima del Viu Molins
Fins fa dos anys, buscar noticies de l’actualitat de Molins de Rei a internet era una frustració. Conscients
d’aquesta mancança, David Guerrero i Jose Polo, llicenciats en periodisme, van llançar-se a l’aventura
de crear un diari digital d’informació local després de
col·laborar des de ben joves a Ràdio Molins de Rei.

E

l buit informatiu a internet i la passió pel periodisme
d’aquests dos joves va fer possible que el 2 de novembre de 2010 obrís el Viu Molins de Rei. El “Viu” no ha parat de créixer fins a esdevenir punt de referència informatiu, com ho demostren les més de 130.000 visites al web
en el darrer any.
En David i el Jose defineixen el “Viu” com un mitjà “rigorós, independent, amb esperit crític” i fruit de la passió i el compromís de tots els seus col·laboradors pel periodisme i per Molins
de Rei. Les hores de feina que hi dediquen també els permet
una presència activa a les xarxes socials per “enganxar a
l’actualitat molinenca a molts joves a través del Facebook” i
retransmetre en directe a través del Twiter els plens municipals i esdeveniments esportius.
Tots dos tenen molt clar que cal defensar el periodisme local. En David Guerrero assenyala que “el periodisme local és
el més autèntic, el més proper al lector”. “Et permet palpar
els efectes de la teva feina només sortir de casa”, diu el Jose
Polo. Alhora, posen l’accent en “la professionalitat que volem
transmetre per demostrar que es pot fer bon periodisme a internet, independent, que va més enllà de reproduir notes de
premsa”.
Estan convençuts que han creat un espai informatiu consolidat, així ho corroboren taules rodones i fins i tot un llibre que
els defineix com un dels mitjans digitals més destacats del
periodisme local català.
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Tribuna política

Joan Ramon Casals i Mata

Anna Cantudo

Albert Botran

CiU va guanyar clarament les eleccions al Parlament de Catalunya a Molins de Rei. Per això
vull agrair a les 4.288 persones que van votar
CiU que ens fan seguir sent la força guanyadora i líder a Molins de Rei.
CiU també som els clars guanyadors de les
eleccions a nivell nacional tot i que amb menys
força de la que volíem. Tot i això, seguim ferms
en la nostra proposta principal: portar Catalunya a la llibertat, dur a terme una consulta
per a la independència del nostre país.
CiU Molins de Rei volem destacar la bona tasca de gestió del pressupost 2013 que ens permet, malgrat la situació econòmica actual,
atendre les necessitats de la gent i, fins i tot,
incrementar serveis. S’han aprovat uns pressupostos municipals que valorem com a molt
positius, més encara ateses les circumstàncies econòmiques que el nostre ajuntament
arrossega de l’anterior mandat i les que comporta la crisi.
El pressupost global de l’ajuntament es redueix en un 4%, mentre que les despeses incrementen molt. Exemples: Els 5,5 milions
d’euros en factures pendents de pagament de
l’anterior govern, generen 374,000€ de despesa en interessos i amortització. Pel deute
acumulat hem de pagar més de 800.000€. La
Generalitat ens ingressarà 350.000€ menys, i
la pujada de l’IVA suposa 250.000€ més.
Davant d’aquesta situació, des del govern aplicant rigor i bona gestió podem complir allò
que ens demana la ciutadania i el Consell de
Seguiment de la Crisi, entre d’altres:
- Implementem plans d’ocupació que donaran feina a 9 persones a l’any
- Mantenim i incrementem els serveis municipals
- Incrementem la despesa en educació en
200.000€
- Incrementem en 28.000€ les beques menjador
- Incrementem els ajuts en serveis socials,
entre d’altres: el servei d’urgència social i el
servei de telealarma.
Mantenim el nostre compromís de no apujar
els impostos per sobre de l’IPC. Destaquem
que en l’àmbit educatiu i en l’àmbit de serveis
socials tampoc hi haurà cap augment impositiu.
Estem incrementant els serveis a la vila, el suport a l’àmbit educatiu, social i ocupacional.
Sabem que mai és suficient, però des del govern municipal estem portant a terme una
bona gestió dels recursos econòmics. Amb
menys estem fent més i, tal i com ens proposàvem, estem fent avançar la vila.

Complim compromisos
Estem a punt d’acabar un any molt dur
i les previsions fan pensar que el 2013
encara ho serà més. Però el pitjor de tot
és que la crisi ja no és només econòmica. També han entrat en crisi, més que
mai, els valors socials. Amb les retallades als serveis socials, a la sanitat i a
l’ensenyament, es menyspreen les persones, els seus drets i els seus valors.
És per això, que a Molins de Rei no parem de treballar i d’esforçar-nos per, més
enllà de creure-hi, donar passes i complir compromisos i objectius. Un d’ells,
ha estat el pressupost del proper any
2013 on, tot i que malauradament hi ha
una disminució global, destinem més recursos a la despesa social i es garanteixen els serveis públics. Això què vol dir?
Doncs per exemple, assumir la retallada
de la Generalitat en escoles bressol, augment de les beques menjador, el servei
de teleassistència i el projecte XEL. És un
pressupost que, tal com ens varem comprometre, incorpora moltes mesures
proposades pel Consell de Seguiment
de la Crisi. Això és ser rigorosos i complir amb la nostra paraula. No serviria de
res haver elaborat aquest document per
després no dur a terme les seves propostes. Aquest document és clarament un
full de ruta. És un pla d’acció real.
I mentre aquest govern es dedica a treballar amb transparència i rigorositat, tenim una oposició que vota en contra dels
pressupostos sota arguments reiteratius
i febles. Vota en contra pensant que ho fa
en contra dels qui governen, però és una
llàstima que no vegin que ho fan en contra de la pròpia ciutadania. Que en posarse en contra, el que poden aconseguir és
que no es tirin endavant projectes i que
deixem sense alguns recursos a la població. Disculpin, però això no és treballar en
positiu ni de forma constructiva.
Per finalitzar, el Grup Municipal Socialista de Molins de Rei, vol desitjar a
tothom unes bones festes de Nadal i un
millor 2013!!

A la independència per l’esquerra

Convergència i Unió
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Partit dels Socialistes de Catalunya

Candidatura d’Unitat Popular

Una de les conclusions de les darreres
eleccions al Parlament és que l’espai independentista s’eixampla i que ho fa cap
a l’esquerra. Això explicaria la irrupció
de la CUP al Parlament (per cert, 886
gràcies al poble de Molins de Rei), fins i
tot en un moment de gran concentració
de vot independentista a ERC.
Per la seva banda, l’espanyolisme també ha mobilitzat la seva base social com
mai, que ha reaccionat votant opcions
dretanes o autoritàries, les que ens neguen fins i tot el dret a preguntar pel nostre futur nacional: PP i Ciutadans.
Així doncs, ens trobem amb dos projectes contraposats: un projecte de les
classes populars, basat en les idees de
justícia i llibertat, i un projecte autoritari que només ens ofereix imposicions.
Haurem de dirimir aquest conflicte democràticament en els propers anys.
L’intent d’apropiació de la reivindicació
independentista per part de CiU s’ha
demostrat fallit. Aquells que han estat
tants anys gestionant l’autonomia i garantint l’estabilitat espanyola amb pactes amb PP i PSOE, ara no han generat
prou credibilitat com per monopolitzar el procés independentista. I encara
menys, després de dos anys de castigar
la societat amb les retallades.
La clau de tot plegat és, sens dubte, que
estem molt mobilitzats com a poble. Els
partits d’ordre es mouen molt més còmodament en eleccions de perfil baix,
sense gaire soroll al carrer. Les nombroses mobilitzacions contra les retallades han aconseguit assenyalar els seus
responsables polítics. De la mateixa
manera que la creixent mobilització independentista també ha aixecat el llistó nacional. Un poble actiu és la garantia més sòlida per al projecte històric de
l’independentisme: uns Països Catalans
lliures, inclusius per a totes les persones
que hi viuen, i que avancin cap a la justícia social.

Ivan Arcas Blanch

Jordi Romeu i Nicolau

Emilio Ramos Gutiérrez

La voluntat d’un poble!

La debilitat del Govern municipal
El Govern municipal (CiU-PSC) no funciona. Està en minoria i no té ambició ni
lideratge. La vila recula. Tres plens, tres
proves. Al Ple d’octubre, i a proposta inicial d’ExMdR, es va aprovar per majoria
absoluta la declaració de “Molins de Rei,
territori català lliure i sobirà”. L’alcalde
i el PSC es van abstenir. És una declaració simbòlica, però deixa clar que, a
la nostra vila, el camí cap a la independència no és compartit pel Govern. Al
primer Ple de novembre, ExMdR condicionàvem, des de l’oposició constructiva i responsable, la política d’ingressos
de l’Ajuntament amb propostes rigoroses basades en la moderació fiscal i la
situació real de les persones, famílies i
negocis, i facilitàvem l’aprovació de les
Ordenances Fiscals 2013. Al Ple de final
de novembre, ExMdR i la resta de partits d’esquerres votàvem en contra d’un
pressupost que queda molt lluny de les
necessitats de la nostra vila i de la seva gent. El Pressupost 2013 s’aprovava
amb el vot de qualitat de l’alcalde per un
empat a 10 vots de Govern i oposició, i el
PP s’abstenia. Mai un govern havia aprovat el pressupost amb tanta debilitat.
La sociovergència no representa la voluntat majoritària dels molinencs en la
defensa de la sobirania nacional, tal com
ha demostrat el resultat de les eleccions
al Parlament en les quals ERC-Catalunya Sí ha estat, també a la nostra vila, segona força. El país avança, Molins de Rei
respon a la crida sobiranista i el Govern
mira cap a una altra banda, i en el pressupost (perquè no és bo) fa figa i no és
capaç d’aconseguir suports.
ExMdR hem demostrat capacitat de
diàleg i responsabilitat a la Casa de la
Vila, però només tenim dos regidors. I
un Govern que no rutlla, que es resigna
a sobreviure de la mà del PP, que no vol
fer ni debatre el Pla d’Actuació Municipal
amb l’oposició d’esquerres, i que transita per la vila sense il·lusió ni projecte. No
anem bé.

Hoy la independencia en
Catalunya está más lejos

Grup Municipal IxMdR

CiU i PSC han aprovat el pressupost del 2013 amb el silenci del
Partit Popular de Catalunya (això
ens equipara a municipis com Sabadell, Badalona o Castelldefels).
Iniciativa per Molins de Rei hem
intentat, sense resultat, negociar
tres punts que vàrem consensuar
amb CUP i ERC:
1- Redefinir les actuals polítiques
de promoció econòmica, aprofundint en el suport als aturats
i aturades, i marcant un nou discurs més social i crític amb les
retallades que ha impulsat CiU.
2- Que l’actual alcalde, a escassos mesos del seu relleu, faci
PÚBLICS els objectius d’aquest
mandat, i així possibiliti la participació i opinió des de la pluralitat i la TRANSPARÈNCIA. La
pressió de CiU l’ha dut a defugir
el debat. Quin mal final!
3- Volem una llista acurada de les
partides econòmiques i els calendaris d’execució dels compromisos aprovats al Consell de
Seguiment de la Crisi. Doncs, ni
això!
Eleccions nacionals. Tant la participació com els resultats demostren que la maduresa democràtica
de Catalunya possibilitarà l’exercici
del seu dret a decidir. També
s’evidencia que “la voluntat del poble català” no és seguir cap messies, sinó donar veu a la pluralitat
de tots els seus homes i dones.
La gent d’Iniciativa volem desitjarvos que passeu unes bones festes
i fer-vos arribar un desig per al proper any nou: que entre tots i totes
posem al seu lloc els qui volen esgarrar-nos el futur tot retallant-nos
i privatitzant els nostres drets!

Esquerres per Molins de Rei

Partit Popular de Catalunya

El 25N los ciudadanos votaron no
a la independencia y si a la unidad
de España. Es hora de que todos
los políticos, incluidos los aventureros, se pongan a trabajar: hay
840.000 parados, la pobreza ha
aumentado, muchas familias lo están pasando mal. Sin embargo, algunos siguen con sus delirios sin
leer los resultados de las urnas. El
PPC con una subida en votos de
62.000 y un diputado más, ha conseguido los mejores resultados de
su historia en Catalunya, es por eso
que el Partido Popular de Catalunya quiere agradecer la confianza
que los ciudadanos depositaron en
nosotros.
En clave local, el pasado día 29 se
aprobaron en Pleno los presupuestos para el año 2013 con la abstención del Grupo Popular, lo cual facilitó su aprobación. Esta decisión
es fruto de varias reuniones, siempre para mejorar el bienestar de los
ciudadanos/as de Molins de Rei. Se
llegó a un acuerdo que queda reflejado en un documento por supuesto público, así lo recogen los medios de comunicación locales. El
Grupo Popular estará muy vigilante para que se cumplan, no quiero dejar pasar el malestar del PPC
en Molins de Rei por la contracampaña que hemos sufridos, como lo
demuestra la retirada de carteles o
pintadas en ellos. Esto es cosa de
aquellos que se autodenominan demócratas entre comillas. Por cierto, en estos días celebramos el 34
aniversario de nuestra Carta Magna, la que nos protege y nos hace
mas fuertes.
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L’Ajuntament i la
Creu Roja creen el
primer Servei de
Suport a les famílies
de Catalunya

E

s tracta d’una iniciativa pionera gràcies a la qual les famílies
comptaran amb un punt de suport
integral que distribuirà aliments
frescos i oferirà allotjament d’urgència i
acollida nocturna.
El passat 5 de desembre, l’alcalde Xavi
Paz i el president de Creu Roja Baix Llobregat, Josep Maria Salas, van signar el
conveni entre les dues institucions per
impulsar aquest nou servei. Amb aquest
acord, el consistori aporta 6.000 euros
per garantir el lloguer del local.
Aquest nou punt de suport a les famílies
amb risc d’exclusió social realitzarà una
atenció més global dels casos ja que es
coordinarà la tasca amb els Serveis Socials municipals. Les famílies ateses rebran “kits” específics per alimentació
d’adults, per alimentació infantil i productes d’higiene per a la llar. Quan el
servei funcioni a ple rendiment, inclourà
allotjament d’urgència i acollida nocturna i allotjament en casos d’activació de
serveis especials per onada de fred.
Es preveu que el nou servei entri en funcionament en un mes, un cop finalitzin
els treballs d’adequació del local, situat a
l’Avinguda València.
Durant la presentació en Josep Maria Salas, l’alcalde i la regidora de Serveis Socials, Carme Madorell, van destacar que
aquest centre és fruit dels valors de la innovació i de la col·laboració institucional
i social, ja que és imprescindible comptar
amb la tasca dels voluntaris. Alhora, van
voler assenyalar que es tracta d’una resposta i d’un servei concret que permetrà
oferir a un elevat nombre de famílies, tot
donant compliment a una de les mesures
proposades pel Consell de Seguiment de
la Crisi de Molins de Rei.

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

