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La Fira mostra tota la
seva

esplendor
E

nguany, la Fira de la Candelera, inaugurada per la
vicepresidenta del govern,
Joana Ortega, i el president del Consell Comarcal, Joaquim Balsera, fou un esclat de
participació cívica i vitalitat. La
bonança climatològica, l’ampli
ventall de propostes i la qualitat
de l’oferta comercial, gastronòmica i agrícola han fet que la Fira
de la Candelera hagi obtingut un
elevat nombre de visitants.
Un dels signes clars de la bona salut de la Fira és que finalment s’ha mantingut el nombre d’expositors: més de 900.
Les activitats socioculturals
com el teatre, el jazz, les exposicions i els tastos entre setmana

al Mercat Municipal també van
atreure força públic. La Marató
de Donació de Sang i la recollida d’aliments per part del Banc
d’Aliments van permetre aportar
l’àmbit més solidari de la Fira.
L’alcalde, Xavi Paz, va assenyalar que “Molins de Rei ha ofert el
millor de si mateix i hem tornat
a ser un referent per al país, en
una cita plena d’història i, sobretot, que ens dóna confiança per
afrontar el futur”.
Properament es farà públic
l’estudi que s’ha encarregat per
conèixer l’impacte econòmic
real de la Fira a la vila i així poder
aprofitar millor les oportunitats
que genera.

L’alcalde i l’equip de govern, als barris

D

urant les darreres setmanes, l’alcalde, Xavi
Paz, i l’equip de govern estan fent visites a tots
els barris per tenir trobades obertes amb tots
els veïns i veïnes. L’objectiu és recollir propostes, suggeriments i debatre les necessitats de cadascun dels barris de manera més directa i escoltar in situ
la veu del veïnat per millorar la gestió i l’atenció a cada
zona. Ja s’han fet trobades al Canal, les Conserves, la
Granja, Vallpineda i Riera Bonet.
Les properes trobades tindran lloc als barris de Bonavista-El Mas, l’Àngel i el Centre Vila, on es farà la presentació del projecte de reforma del carrer Rafael Casanova i del Pati de Palau.

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

agenda

Dimarts, 9 d’abril

Fins al 18 de març

Dijous, 11 d’abril

• A les 17.30 hores,
Nascuts per llegir a la Biblioteca Pau Vila.

• Kurtinstant: V Mostra de curtmetratges.
Termini obert per acceptar treballs de la
mostra que tindrà lloc al maig.
Informació a la Biblioteca Pau Vila.

Fins al 17 de març

• Exposició “La riuada i la nevada de
1962” a sala exposicions Ca n’Ametller.
Dimecres a dissabte de 18 h a 20 hores.
Diumenges d’11 h a 14 hores.

Diumenge, 10 de març

• A les 19 hores,
Concert de Big Mama & Sister Marion
a la Traska Truska.

Dimarts, 12 de març

• Tertúlia d’assaig a càrrec de Jesús Ballaz a
la Biblioteca Pau Vila.

Dijous, 21 de març

• El Síndic de Greuges atendrà consultes al
Centre Formació Adults Rafel Farré
(c/Ferran Agulló, 5. 9 h - 14 h)
Caminada “ A cent cap als cent” a Gelida.
Més informació a 93 680 15 72

Diumenge, 7 d’abril

• XVI Travessada Molins-Montserrat del
Centre Excursionista Molins de Rei.
Més informació a 93 668 79 01.

• Caminada “ A cent cap als cent” a
Santpedor. Més informació a 93 680 15 72.

Dijous, 18 d’abril

• A les 20.30 hores,
Scriptorium, lectures en veu alta a la
Biblioteca Pau Vila.

PROGRAMACIÓ DIA
INTERNACIONAL DE LA DONA
Divendres, 8 de març

• A les 12 hores,
Lectura del Manifest Institucional i xocolatada, amb la col·laboració del Casal de la
Dona.
Lloc: plaça de Catalunya

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, 15 de març

• A les 17.30 hores,
CONTES PER LA IGUALTAT.
Lloc: Biblioteca Pau Vila

Dilluns, 18 de març

• A les 18 hores,
Taller “Educació emocional”, a càrrec
de Clara Dachs. Lloc: Federació Obrera.
Inscripcions gratuïtes a Ca n’Ametller, de
dilluns a divendres, de 8 a 15 h, i a la Federació Obrera, de 16 a 20 h.

Del 18 de març al 3 d’abril

• De dilluns a divendres, de 16 a 21 h,
exposició “Amb A d’Astronomia”, amb
la col·laboració del Departament
d’Astronomia i Meteorologia de la Facultat
de Física i Química de la Universitat de
Barcelona. Lloc: Federació Obrera

Dimarts, 19 de març

• A les 20 hores,
Sopar-tertúlia: “La dona en un film. La
dona d’avui”, amb la participació de la Dra.
Montserrat Olmo.
Lloc: Seu d’Iniciativa per Molins de Rei.

• A les 19 hores,
Xerrada “Amb A d’Astrònoma: l’extraordinària feina realitzada per les dones en
l’astronomia moderna”, a càrrec de Francesca Figueras, professora de la Universitat de Barcelona. Lloc: Federació Obrera

Diumenge, 10 de març

Del 4 al 17 d’abril

• A les 18 hores,
”L’exemple de Maria, un mirall per a la
dona”, a càrrec del Dr. Armand Urrutia,
metge cirurgià, exdirector de l’Hospital
Evangèlic. Lloc: Associació de Veïns Les
Conserves.

• De dilluns a divendres, de 15.15 a 20.15 h,
i dissabtes, de 9.30 a 13.00 h, exposició
“Dones d’empresa”, amb la col·laboració
de l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya.
Lloc: Biblioteca Pau Vila
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Xavi Paz

L’alcalde

Diem prou: la gent
honesta som majoria

H

e de confessar que m’agradaria
no haver d’escriure aquestes
ratlles perquè voldria dir que
aquests darrers mesos no s’han
produït els greus esdeveniments que
han sotmès el país a una gravíssima situació. S’ha fet evident que darrera la crisi econòmica es gestava una crisi moral
i de valors. Per això vull alçar la veu com
així l’han alçat milers de ciutadans indignats i emprenyats.
Diguem-ho ben clar: la corrupció que
assota el nostre sistema democràtic
ha esdevingut insuportable i, malauradament, els partits polítics no hem
estat a l’alçada. Cal una regeneració
total i real del sistema.
I aquesta regeneració comença per cadascú de nosaltres: per cada ciutadà,
per cada entitat o associació, per cada
partit polític, per cada administració pública, per cada ajuntament. Tos hi hem

d’aportar, tots ens hem de comprometre
perquè ens estem jugant la nostra viabilitat com a societat i com a país.
Cal preguntar-nos què podem fer per
canviar aquesta situació, calen molt més
que bones paraules. Malgrat ens costi,
no podem quedar.-nos de braços creuats. Només des de l’honestedat, la transparència i el rigor podem revertir la greu
situació que patim.
Així és com vaig afrontar des del primer
dia la meva responsabilitat d’alcalde i així
és com tot l’equip de govern que encapçalo l’exercim cada dia. Creiem que els
valors de la cultura de l’esforç, l’ètica del
servei públic, la solidaritat i el compromís són, ara més que mai, imprescindibles per tirar endavant la vila i per estar al
costat de la gent que més ho necessita.
Repeteixo: calen més que paraules, calen fets, calen respostes i solucions. Des
de l’Ajuntament hi seguirem posant tot
l’esforç per mantenir la vostra confiança.
Hem fet de la transparència la manera de treballar. Per això varem crear

l’Oficina de Contractació, perquè tots i
cadascun dels contractes i concursos
municipals siguin ben clars.
Hem posat en marxa el nou web municipal. Ara el nou portal us ofereix més
informació, més facilitat i més serveis. Hi
podeu trobar a què destinem els recursos
públics, podeu fer més tràmits que mai
des de casa i accedir a més informació.
Creiem en la bona política, en la política de tu a tu. Per això estem fent les trobades als barris, per debatre amb els veïns
què fem, com ho fem i perquè ho fem.
Creiem que cal posar per davant de tot
els drets de les persones, i per això estem dedicant més recursos que mai a
l’atenció social o bé ens hem compromès
a deixar d’operar amb les entitats bancàries que promoguin desnonaments de
molinencs i a que la Guàrdia Urbana no
participi en aquestes operacions.
Més que mai, la vila i el país necessita del
compromís de la gent honesta, que estic
convençut som la immensa majoria que
volem construir una societat més justa.
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Actualitat

Guàrdia Urbana:

més agents i nous vehicles

A

mb la incorporació de nous
agents, dues noves motocicletes i un nou vehicle tot terreny,
l’Ajuntament referma la seva
aposta per millorar la seguretat i perquè la vila disposi d’una Guàrdia Urbana renovada i adaptada a les necessitats actuals.
Durant la presentació dels nous dispositius, l’alcalde, Xavi Paz, va destacar que
“modernització és sinònim de millor servei i, per tant, de més protecció al ciutadà.
Alhora, complim el compromís de posar
més agents als carrers”. L’inspector en
cap de la Guàrdia Urbana, Josep Rafael,
va assenyalar que “Molins de Rei registra uns índex de criminalitat per sota de
la mitjana de la comarca i de Catalunya,
però cal mantenir-se atents perquè així
ens ho reclamen els molinencs”.

Incorporació de nous agents
La plantilla de la Guàrdia Urbana s’ha
consolidat i disposa de més dispositius.
El mes de gener es van reincorporar com
a funcionaris de carrera tres agents a la
plantilla, un cop finalitzada la formació
a l’Escola de Policia
de Catalunya. Alhora, també s’ha reincorporat un sergent
que es trobava en
comissió de serveis.
Recordem que amb
la Unitat de Proximitat també es va crear
la nova plaça de caporal.
Actualment, el cos
de la Guàrdia Ur-

Nou web de Molins de Rei:
tota la vila en un clic

L

Ajuntament ha posat en marxa el nou web, que neix amb l’ambició
d’esdevenir el portal de referència per als molinencs i molinenques,
oferir-los més i millors serveis, i situar la vila a l’alçada de les demandes tecnològiques d’avui dia.
El nou disseny del portal www.molinsderei.cat ofereix més serveis, més i
millor informació sobre tot el que està relacionat amb la vila, més accessibilitat i més transparència sobre les actuacions i projectes municipals.
L’usuari i les seves necessitats han estat la mesura a partir de la qual s’ha
orientat l’arquitectura de la informació i dels continguts, que s’han adaptat als hàbits de navegació.

Entre les millores més destacades hi ha:
• Seu electrònica. Es dóna compliment a la llei vigent d’accés electrònic
dels ciutadans
• Tramitació on-line. Es pot tramitar des de casa un gran nombre de tràmits i peticions. Han augmentat un 200% els tràmits on-line.
• Més transparència. Més informació i accessibilitat a les actuacions, decisions i projectes
municipals de cadascuna de les àrees i regidories.
• Tota la vila al web. Molins de Rei té una agenda molt activa. El nou web vol reflectir tot el que
pot ser d’interès per als molinencs. Per això s’hi
incorporen recursos multimèdia (vídeo, àudio...) i les xarxes socials (Facebook, Twitter...).
El nou portal ofereix un ampli ventall de possibilitats que s’aniran desenvolupant progressivament a partir de l’anàlisi dels usos i demandes
dels usuaris.
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bana està format per un total de 41
agents, dos dels quals estan finalitzant
la formació a l’Escola de Policia de Catalunya, i disposa de 8 motocicletes i 6
vehicles.

Sant Vicenç dels Horts i
Molins de Rei uneixen
esforços en d’habitatge social

E

ls dos municipis han signat un conveni per
garantir els serveis d’accés als programes
d’habitatge social. La signatura de l’acord, el
passat gener, a càrrec dels alcaldes de les dues
poblacions, Oriol Jonqueras i Xavi Paz, permet seguir
oferint a la ciutadania els serveis dels habitatges socials entre l’Ajuntament de Molins de Rei i l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya.
Recordem que el febrer de 2012 es va suspendre la
gestió de la Borsa Jove d’Habitatge del Baix Llobregat Centre per part de l’Associació Prohabitatge,
arran dels canvis impulsats per part de la Generalitat
de Catalunya que van integrar la Borsa d’Habitatge
Jove en la Borsa de Mediació per al Lloguer Social.
Amb aquest conveni, s’optimitzen els recursos
d’ambdues poblacions per a dur a terme de manera conjunta les gestions relatives al programa de
mediació i cessió d’habitatges per al lloguer social.
L’oficina de Sant Vicenç dels Horts tramitarà la seva Borsa de Mediació juntament amb la Renda Bàsica d’Emancipació del Baix Llobregat, i l’oficina de
Molins de Rei, la Borsa de Mediació pròpia, la gestió
de les prestacions de lloguer i d’especial urgència
d’habitatge social, i el seguiment dels casos que duia
la Borsa Jove del Baix Llobregat Centre.
L’objectiu compartit d’ambdues poblacions és treballar per crear una xarxa de mediació de lloguer social
d’àmbit supramunicipal que pugui donar resposta a
les creixents necessitats en l’àmbit de l’habitatge.

Actualitat
Enderrocades
les cases de Sant
Pere Romaní

E

s tracta del primer pas en compliment del compromís de
l’Ajuntament d’oferir a les 11 famílies afectades que al 2007
van haver d’abandonar les seves vivendes en detectar-hi greus patologies una solució definitiva. Aquest espai es transformarà en una nova zona
verda per al barri.
Recordem que els darrers cinc anys
els veïns afectats han viscut en pisos provisionals i l’Ajuntament es fa
càrrec del cost del lloguer, a l’espera
que l’INCASOL construís un nou edifici d’habitatges a la mateixa parcel·la
on estaven les vivendes enderrocades, que finalment l’INCASOL no ha
pogut assumir. El nou acord ofereix
als veïns un pis nou mitjançant un procés de concurrència pública per obtenir els habitatges necessaris en el
mercat immobiliari. Les previsions
són que aquest any els veïns comptin amb l’habitatge definitiu i es tanqui un llarg procés en benefici de tots:
els veïns gaudiran del nou habitatge,
el barri guanyarà una nova zona verda
i el Consistori s’estalviarà el preu del
lloguer dels pisos que fins ara ocupaven les famílies.

Molins de Rei
dóna suport a
la Declaració de
Sobirania i del
Dret a Decidir
del Parlament

Les empreses de Molins
de Rei tindran accés als
mercats internacionals
L’Ajuntament i la Cambra de Comerç de Barcelona han signat un acord
per promoure l’activitat internacional de les empreses de la vila. L’acord
també promou la formació i l’assessorament financer i comercial per a
les empreses.

D

’aquesta manera, les empreses podran gaudir de serveis d’iniciació a l’exportació,
d’anàlisi i d’obertura de nous
mercats, d’accés a oportunitats de negoci i d’estratègia internacional que impulsin i afavoreixin la internacionalització
del teixit empresarial de Molins de Rei, un
àmbit clau en temps de crisi per garantir la viabilitat i el manteniment i la creació de llocs de treball. Paral·lelament, es
posaran a disposició de les indústries i els
comerços de la vila mecanismes per millorar l’accés al finançament empresarial.
D’altra banda, ambdues institucions
col·laboraran en la millora dels polígons
industrials mitjançant el desenvolupa-

E

l darrer Ple del mes de gener va
aprovar la moció de suport amb
els vots favorables de CIU, ExMdR, IxMdR, tres del PSC amb el
vot favorable de l’alcalde i un de les CUP,
l’abstenció de dos regidors del PSC i de
dos de la CUP i el vot en contra del PP.
També es va demanar la retirada de
la campanya “Envàs, on vas”, tot recordant que Molins de Rei compta
amb el seu propi model de Residu
Mínim, que s’ha mostrat més efectiu. Alhora, es va sol·licitar deixar

ment de la fibra òptica, la difusió de solars i naus disponibles i les activitats amb
valor afegit.
L’Ajuntament millora la seva solvència
En el darrer Ple del mes de gener, el Govern municipal va exposar l’estat dels
terminis de pagament del consistori per
constatar que l’Ajuntament segueix millorant el pagament als proveïdors, actualment en 72 dies (ara fa un any i mig
eren 140 dies). D’aquesta manera, s’està
executant el pla de treball per complir la
normativa vigent. Recordem que la llei
obliga els ajuntaments a assolir un termini de 30 dies en els pagaments abans del
proper mes de juny.
sense efecte la concessió de privatització dels serveis Ter-Llobregat i
el manteniment de la prestació per
a l’empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL).
En el Ple anterior també es va aprovar
una moció en solidaritat amb Enric Piera i en defensa del dret a manifestació,
arran de la manifestació que va tenir lloc
durant la jornada de vaga general del 29
de març de 2012 i per la qual Enric Piera
fou sancionat per part del Departament
d’Interior.
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La Vila

2013: any del centenari
dels Gegants

E

nguany, els nostres gegants
Montserrat i Miquel fan cent anys
i ho volen celebrar amb tots nosaltres. El passat 29 de gener es van
presentar a la sala Gòtica els actes del
centenari per part de la Colla Gegantera.
La cultura popular i tradicional gaudeix
de molt bona salut, tal com va quedar
palès a la presentació del Centenari dels
Gegants. La Gòtica es va omplir de gent
per acompanyar als gegants Montserrat
i Miquel i conèixer els actes que la Colla Gegantera, amb col.laboració amb
l’Ajuntament, ha preparat per celebrar
aquesta fita històrica.
En Miquel Burgés, president de la colla,
va explicar que aquest centenari és quel-

com molt important ja que els gegants
molinencs s’inclouran en el grup de gegants amb més història de Catalunya.
Per aquest motiu, durant tot l’any s’han
preparat un seguit d’actes, com ara la
major trobada de gegants d’arreu del
país que haurà vist mai la vila que tindrà
lloc durant la propera Festa Major. També es presentarà un llibre commemoratiu durant el proper Sant Jordi i s’està
preparant una exposició.
Durant l’acte els gegants ja van estrenar
noves joies, a càrrec de Josep Martínez,
i la nova peça musical Ball dels Quatre
Gegants de Magí Canyelles. També es va
tenir un record per a Josep Ma Roglan,
compositor de la sardana sardana Ciutat
Gegantera i la Música dels Gegants Vells.

Ja pots escalar al
Rocòdrom d’alçada
del Poliesportiu
municipal

E

l passat 2 de febrer es va inaugurar l’ampliació del rocòdrom
del Centre Excursionista de Molins de Rei (CEM), que permet
practicar l’escalada vertical. Aquesta ampliació permet incorporar la vila
al circuit de competicions d’escalada
esportiva i a fomentar-la entre els infants. El nou rocòdrom té 10 metres
d’alçada, arriba fins al sostre del pavelló i té 5 metres d’amplada. Es tracta d’un rocòdrom d’autoconstrucció,
on la mà d’obra ha tingut un cost zero
gràcies al treball voluntari dels membres de la Secció d’Escalada del CEM.
Pel que fa als materials, han tingut
un cost de 9.000 euros i han estat finançats al 100% pels socis del CEM.

Es posa en marxa Celíacs Molins

E

l col·lectiu Celíacs Molins és un
grup de persones celíaques i també pares i mares d’infants que
pateixen aquesta malaltia que va
néixer el mes de maig de 2012 després
de l’aprovació per unanimitat al Ple municipal del mes de març de la moció “Per
la igualtat de condicions dels celíacs”. A
partir d’aquí es va iniciar una campanya
d’informació per arribar a tants celíacs
de la vila com fos possible.
Aquesta malaltia afecta al 2% de la població, la majoria dels quals encara no estan diagnosticats. L’objectiu del col·lectiu
és oferir ajut a totes les persones afecta6 Balcó de la Vila | Març 2013

des per aquesta malaltia (sessions de formació, compres col·lectives de productes sense gluten, intercanvi de receptes,
campanyes de conscienciació). També
han elaborat “un full de ruta” per tal que
Molins de Rei esdevingui un municipi en el
qual viure essent celíac no sigui tan complicat. Tota aquesta feina es plasmarà en
la presentació d’una campanya el proper
dia 7 de març, a les 19.30h, a La Gòtica.
Totes les persones celíaques de la vila
i de municipis veïns que vulguin conèixer el col·lectiu poden adreçar-se a Facebook (Celíacs- Molins) i al correu electrònic (celiacs.molins@gmail.com).

La Vila

El Carnestoltes
inicia nova etapa

A

quest any la celebració del Carnestoltes encetava nova etapa en tornar-se a celebrar en el seu calendari oficial i no pas una setmana després. De nou els carrers
es van omplir de comparses i disfresses, que reflectien
diversitat de temes, reivindicacions i paròdies sobre qüestions
d’actualitat. Les diferents activitats programades, com ara el
Carnestoltes infantil, també van tenir bona resposta.
Els premiats van ser:
1er PREMI
¿TE DRAC QUEENT? (Colla del Cuc)
2on PREMI
MIBLIKI, PER L’ALEGRIA DELS INFANTS i
LA DIGNITAT DE LA CULTURA (Esplai MIB)
3er PREMI
ELS PATATES DE L’ALZINA (Escola l’Alzina)
NOMBROSA ELS ANGRY BIRDS DEL CIURÓ
(Escola Castell Ciuró)
CARROSSA
SAN KAMELLIN RETURNS PER LA DIGNITAT
DE LA CULTURA POPULAR (Amics del Camell)
ACTUALITAT SI NO FEM RES PER LA CULTURA ESTEM
MORTS (Comparsa reivindicativa)
CATXONDA
ESCAUCESOS PER LA DIGNITAT DE LA CULTURA (A.E. Jaume Vicens Vices)

SORTEIG REI 2014

SUPERESTELS (Escola Estel)

Pel que fa a la supressió del ball que tenia lloc al Foment Cultural i Artístic, en Joan Ramon Casals, 1r tinent d’alcalde i regidor
de cultura, ha expressat el desig de trobar els acords adients
amb les entitats per poder organitzar activitats com el ball que
s’ajustin a la normativa vigent de seguretat, que actualment estableix criteris estrictes que fan difícil poder organitzar aquests
actes als equipaments públics com el poliesportiu.

PREGUNTA:

Com t’agradaria que fos la plaça del Pati del
Palau dels Requesens?
JESÚS
CARDONA
Pastisseria Cardona

Accessible a tothom, que sigui un espai de
trobada, una zona verda, però que el projecte permeti també per a les persones que
vulguin accedir al centre amb cotxe.

ANTONIO
FERNÁNDEZ
Constructor

Hauria de ser un espai que el pogués
gaudir el màxim de persones possible.
Un espai d’ús públic per als vianants, no
pas per als cotxes.

MANEL
FERRER
Dibuixant

Amb bancs! i amb espai per als nens. Hauria de contemplar una zona de jocs per als
infants. Per tant, bancs per seure’ns i zona d’esbarjo per als més petits. Sortidors,
no cal!
MARTA
MITJANS
Esteticién

Tal com està la situació actual és l’espai ideal
per fer-hi una zona d’esbarjo, de trobada, per
als nens, que tenen l’escola tan a prop, i per als
joves. Amb els bars a la plaça... És que aquest
espai és ideal, al mig del poble: cal aprofitar-ho!
De dia per als nens i als vespres, per als joves.

ENCARNA
MONTERO
Pensionista

A mi el que realment m’agradaria és que
quan sortís al carrer amb els meus nets
em trobés un espai davant de casa on poguessin jugar; un espai on les iaies puguem seure’ns als bancs a descansar i a
prendre el sol.
QUIMETA
PINTADO
Jubilada

A mi el que m’agradaria molt és que no fos
només de ciment, sinó que fos una plaça
verda i maca. Un espai on hi hagi bancs per
seure’ns. Sobretot, que no sigui de ciment,
que ja n’hi ha prou, de ciment.
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Els Molinencs de la Fira

Gent de Fira
La Fira de la Candelera és possible gràcies a la
feina de molta gent, a la participació de moltes
persones i a la implicació de tota la vila. Aquesta
és una petita mostra, amb la qual volem agrairvos la tasca feta a tots els qui hi heu participat.
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Joan Requena,
guanyador del
de coradella
urs
conc
i en Rubén del
restaurant Nimbin

Núria Massana
, Ma Carmen Jim
énez, Rosalia
Escánez, Rocío
Ortiz, Francesc
a Canela,
Gerard Molins,
equip de l’Oficin
a de la Fira

Joan Castellví,
president de
l’Agrupació Agrària
de Molins de Rei, i
pregoner de la Fira

David Jiménez,
Víctor Marcs i
Encarnació Aliert,
guanyadors del
concurs de truites
8 Balcó de la Vila | Març 2013

Els Molinencs de la Fira
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Tribuna política

Joan Ramon Casals i Mata

Anna Cantudo

Roger Castillo i Bosch

Proximitat, polítiques socials, transparència i bona gestió
Des del govern municipal estem visitant els diversos barris de Molins de Rei
amb l’objectiu d’escoltar la gent de la vila i explicar les principals prioritats de
l’ajuntament per aquest any. Aquestes visites són molt ben rebudes per part dels
vilatans i aporten al govern idees per millorar la vila i ens ajuden a conèixer les necessitats i la opinió de la gent.
CiU Molins de Rei creiem fermament que
les polítiques públiques s’han de fer escoltant la gent i les seves necessitats. Estem en moments difícils i els polítics i les
administracions hem d’escoltar més que
mai a la societat
Un exemple d’això el trobem al consell de
seguiment de la crisi econòmica, integrat
per totes les entitats socials de la vila, entitats empresarials i econòmiques i altres
associacions. Els seus criteris han estat
prioritaris per al govern a l’hora d’elaborar
el pressupost per a aquest any 2013.
Aquesta aposta per fer política amb la
gent, juntament amb una molt bona gestió econòmica és el que ha fet que, malgrat
les dificultats econòmiques, s’hagin elaborat els pressupostos més socials que hi
ha hagut fins ara, amb plans d’ocupació,
més en ajuts en educació, més diners que
mai en beques menjador, increment dels
ajuts socials i un increment del 2% del
pressupost global en l’àmbit social.
La bona gestió i la transparència també
són grans prioritats i una línia de treball
estratègica per a aquest govern. Com a
exemple: l’ajuntament ha passat de pagar
les factures a 140 dies a finals del mandat
anterior a 70 dies a inicis d’any.
També s’han constituït l’oficina i la mesa
permanent de contractació. Primer varem ordenar la contractació municipal i
ara, amb aquestes dues mesures, fem
més transparents i àgils tots els processos de contractació de l’Ajuntament. Només fent una bona gestió i garantint la
transparència en la contractació, és pot
donar confiança a la ciutadania en la gestió pública.

Volem i podem recuperar la confiança
Primer Balcó de la Vila de l’any 2013. És
un número aquest, que als supersticiosos sempre ha fet por pronunciar, però si
la situació actual continua, serem molts
els que el voldrem oblidar. Això sí, voldrem
oblidar el número però no podrem oblidar
tot el que està colpejant la societat. Mentre uns es dediquen a intentar distreure
la societat amb una lluita d’identitat que
sembla ser que ens traurà d’aquesta demolidora crisi i altres decreten lleis asfixiants per als treballadors i proporcionen
arguments perquè la lluita dels anteriors
sigui més exasperant, la realitat és que el
dia a dia és cada dia pitjor. Per a moltes famílies és molt difícil mirar al futur, fins i tot
els costa mirar al demà mateix.
Les paraules ja no tenen gaire valor.
Avui només podem confiar en els fets,
en els passos per anar construint nous
camins per reconstruir una societat a
la qual cada vegada li costa més aguantar el pes d’aquesta crisi.
Els politics no som menys i hem de tenir un paper importantíssim en aquesta
¨transició¨. Hem de fer neteja i recuperar la confiança perduda. És possible, és
possible fer−ho des de l’administració
local, per molt que de vegades sembli
que l’enemic és a casa intentant convèncer a la població de que aquest govern no té un rumb definit.
A la nostra vila, estem demostrant que
hi ha una altra manera de fer política.
Estem demostrant que, fent les coses
amb rigor i transparéncia, pots aconseguir tenir una economia sanejada
que et permeti mantenir els serveis
públics i pagar els proveïdors al dia. I
que donant la cara davant el ciutadà,
escoltant−lo i tenint en compte les seves opinions, s´aconsegueix una vila de
tothom i per tothom.
Per això, l´objectiu del Grup Municipal
Socialista és treballar el dia a dia, però
sense deixar de complir objectius, per
tal que la vila torni a recuperar el lloc
que li correspon. Tenim molt potencial i
cal aprofitar−lo!!

Cal desenterrar la cultura

Convergència i Unió
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Partit dels Socialistes de Catalunya

Candidatura d’Unitat Popular

La regidoria de cultura no té una línia clara d’actuació. Vam denunciar-ho al nostre Butlletí el passat mes de novembre
en l’article “Desídia Cultural” i tot continua igual. Quan es forma part del ric
teixit associatiu i cultural de Molins, es
necessita la interlocució i la complicitat
d’aquesta regidoria per poder desenvolupar les activitats adreçades al poble,
gràcies a les quals es construeix la Festa
Major, la Revetlla de Sant Joan, els Tres
Tombs, etc.
Però què passa quan aquesta regidoria
hi és però t’ignora? La gent que dedica
el temps lliure a reunir-se per organitzar activitats que reverteixin en tota la
vila, es troba sola, navegant entre normatives, plans d’evacuació i instàncies a
l’administració.
Per què no és una prioritat per a
l’Ajuntament mantenir la mà estesa
a les entitats i associacions? Per què
si un grup de joves s’ofereix per organitzar un ball de Carnestoltes familiar
l’administració se’n desentén i hi posa
més traves que facilitats? Per què s’ha
hagut d’ENTERRAR la cultura perquè
el seu regidor s’assegués a parlar amb
les entitats de les seves preocupacions
i propostes?
Per a l’Ajuntament de Molins de rei la
cultura no és una prioritat en absolut. I ja
tremolem imaginant què passarà quan
aquesta falta d’interès del regidor es
compagini amb les tasques pròpies de
l’Alcaldia.
Ho vam dir fa uns mesos i ho tornem a
dir: són les entitats les que enriqueixen
i dinamitzen la vila. Són elles les que necessiten entendre les normatives, pensades per una realitat que és a anys llum
de l’organització d’activitats culturals,
i són elles les que han de participar en
la presa de decisions. Per això, per a la
CUP, és i serà una prioritat treballar-hi
colze a colze, construint ponts i no tancant portes.

Ivan Arcas Blanch

Jordi Romeu i Nicolau

Emilio Ramos Gutiérrez

Dos anys perduts...

Vila i país
La manifestació de l’11 de setembre ha
accelerat el procés cap a la independència de Catalunya. Les eleccions de
novembre han configurat un nou Parlament que, en el seu primer Ple, es pronunciava de forma inequívoca en favor de la sobirania i del dret a decidir.
El país ha iniciat un camí de no retorn
que hem de fer plegats les institucions
i el conjunt de la ciutadania. I aquí hi tenen un paper fonamental i imprescindible els nostres ajuntaments. No només
l’ajuntament és l’administració més propera al ciutadà des del punt de vista de
la prestació de determinats serveis sinó que és també qui pot i ha de conèixer millor les seves necessitats i els seus
anhels en l’àmbit nacional. Per això vam
constituir l’Associació de Municipis per
la Independència: per coordinar, impulsar i divulgar les raons que, també des
del municipalisme, ens han de permetre
convèncer a la gent per guanyar la futura consulta amb una majoria inqüestionable a favor de la sobirania de Catalunya.
Aquest camí, però,no serà fàcil. L’aparell
de l’Estat i els mitjans de comunicació al
seu servei ja fan tot el possible per ferlo inviable. Ara bé, l’oportunitat que tenim al davant és majúscula i mai des de
fa 300 anys no havíem tingut la victòria
tan a prop per un triple objectiu que hem
d’assolir amb un procés democràtic i
impecable: l’Estat propi, la regeneració
democràtica i un major benestar social
a partir de la sortida de la crisi. No hem
de permetre que els corruptes i els seus
escàndols ens desanimin. Al contrari,
tenim una oportunitat única per fer neteja i bastir un nou país on la llibertat i la
justícia social siguin els fonaments d’un
nou model social i polític.
A la nostra vila Esquerres x Molins de Rei
liderem aquest procés que ja compta
amb un ampli suport social i una majoria
incontestable al Ple de l’Ajuntament. El
proper pas serà governar la vila i el país.

El Partido Popular de Molins de Rei nos hemos opuesto ferozmente a la declaración de
soberanía aprobada por el Parlament. Siempre ha dejado claro cuáles son nuestros planteamientos respecto a este tema y nunca
hemos titubeado ni hemos dado discursos
ambigüos.
i) No tiene valor jurídico: la declaración de
soberanía aprobada por CiU, ERC, PSC,
ICV y la CUP no vincula ni al propio Parlament.
ii) Más crisis: aumenta la desconfianza en
nuestras instituciones, así que los inversores internacionales ven que nuestro
pais pierde incentivo.
iii) Contra el Estado de Derecho: los promotores de esta declaración apelan a su legitimidad democrática para defenderla, pero no existe democracia sin legalidad.
iv) Contra la Constitución: nuestra Carta
Magna declara que “la soberanía nacional
reside en el pueblo español, del cual emanan los poderes del Estado”. Si se quiere
cambiar la Constitución que aprobamos
entre todos, debemos pronunciarnos la
totalidad de los españoles.
v) Contra el Estatut: nuestro Estatuto de
Autonomía declara “Cataluña, como nacionalidad, ejerce su autogobierno constituído como comunidad autónoma”. Para reformarlo son necesarias dos terceras
partes del Parlament, es decir, 90 diputados y tan sólo se obtuvieron 85 votos favorables.
vi) Contra la integración europea: este mensaje va en contra de los procesos de integración europeos y no ha sido reconocida
por ningún país europeo ni partidos de la
euro-cámara.
vii) Riesgos económicos: la aventura independentista del señor Mas presenta serios riesgos económicos para el tejido industrial catalán. La economía no
preocupa al nuevo Gobierno de CiU que
ha cedido en todas las pretensiones de
ERC i ha assumido el programa económico del partido de Junqueres.
Desde el Partido Popular creemos que estos
debates son un auténtico “choque de trenes”
que no nos llevan a ninguna parte. Siempre
hemos querido una mejora de la financiación
para Cataluña, al igual que la mayoría de catalanes, pero no es necesario adentrarse en
aventuras que conllevan separación entre famílias, a la pérdida de confianza de nuestras
insituciones y agravar la crisis económica que
padecemos.

Grup Municipal IxMdR

Pels qui creiem que els ajuntaments son quelcom més que gestores de serveis i manteniments,
els darrers dos anys del govern sociovergent de Molins de Rei han
esdevingut desoladors. Hem vist
bocabadats, com s’anava renunciant a desenes de compromisos
acordats amb la Generalitat, com
s’anaven tapant els forats gràcies
als recursos del propi ajuntament.
L’actual govern fa i desfà per ocultar l’oposició i qualsevol proposta
alternativa, fent-los desaparèixer
dels mitjans públics locals, dels
actes representatius, de la pressa
de decisions. Mai s’havia vist tanta
opacitat, tanta manca de voluntat.
Estem mal governats en el pitjor
dels moments! Avui el mon local
rep agressions de manera constant. El degoteig de retallades, de
limitacions i de tancaments, no tenen resposta en un govern mancat de criteris compartits. L’elogi
de la “bona” gestió, amaga la manca de visió estratègica, de discurs
polític. Des d’Iniciativa per Molins de Rei estem convençuts que
l’Ajuntament ha de ser un referent.
La nostra Vila no destacaria entre
la resta si no fos per la tasca que
s’ha realitzat durant molts anys
donant suport als qui treballen per
la cultura, als serveis socials o a
l’ensenyament. Ara cal més política i menys “façana”, i són molts
els molinencs i molinenques farts
de perdre el temps i que troben a
faltar una actitud més humil i dialogant, un govern que faci política a la sala de plens però també al
carrer.

Esquerres per Molins de Rei

Partit Popular de Catalunya
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La Federació Obrera t’ofereix mil i una
oportunitats per gaudir de la cultura,
per aprendre i per deixar anar tot el teu
talent creatiu. Centre cultural, centre
cívic, hotel d’entitats, és tot això i molt
més. La Federació Obrera és tot allò
que tu vulguis que sigui.

Cursos i tallers per a tothom

Vols aprendre idiomes, cuina, teatre,
circ, pintura, confecció, castellers, ioga, taichí, informàtica...? Ara és el moment de fer-ho amb els millors professors i destacats professionals de
cada àmbit.

LA “FEDE” ÉS
TEVA, LA “FEDE”
ÉS CULTURA!

La Federació és casa teva

Necessites un despatx per a la teva
entitat? Necessites un buc d’assaig
per al teu grup musical? Vols una sala totalment equipada per organitzar reunions, actes? Nosaltres t’ho
posem fàcil: sales de reunions, sala d’actes, aula de cuina, aula de formació, aula polivalent, despatxos per
a entitats, bucs d’assaig, vestuaris i
camerinos. Tots aquests espais estan
a la teva disposició.

Trobareu tota la informació al
nou web de la Federació Obrera:
www.molinsderei.cat/federacio

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

