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Joan Ramon Casals,
nou alcalde de Molins de Rei

T

al com estableix l’acord de govern vigent a l’Ajuntament entre el
PSC i CIU, el passat 11 d’abril es va
produir el relleu a l’Alcaldia entre
l’anterior alcalde Xavi Paz (PSC) i el nou
alcalde Joan Ramon Casals (CIU).
Per a Joan Ramon Casals “el millor per a
un polític és ser alcalde de la seva vila” i
assumeix la tasca amb “esperit i vocació
de servei públic” per “enfortir el govern
municipal i seguir oferint confiança a la
ciutadania”. El nou alcalde ha fixat la sortida de la crisi com a la primera prioritat i
per això cal “incentivar l’economia i el comerç de la vila i la modernització i transparència de l’Ajuntament” com els camins
“per fer possible una major atenció social i
la creació de llocs de treball”.
En la presa de possessió, l’alcalde va prometre el càrrec sota la fórmula de “per

imperatiu legal i sense renunciar al dret a
l’autodeterminació del poble de Catalunya”. També va voler deixar clar que “Molins de Rei ha de ser referent en els reptes
nacionals del país per exercir el dret a decidir a través d’un procés que ens enforteixi i ens uneixi a tots els vilatans, sense
excloure ningú”
Per la seva part, Xavi Paz, que a partir
d’ara serà el 1r tinent d’alcalde i president
de l’Àrea de servei a les persones, ha assenyalat que “haver estat alcalde m’ha
permès descobrir millor l’enorme potencial de Molins de Rei i la seva gent. Són les
persones la raó de ser de totes les decisions, mesures i projectes que he impulsat. El meu objectiu ha estat i seguirà sent
que les persones no paguin els plats trencats de la crisi, que la superem sense fractura social, més cohesionats”.

Joan Ramon
Casals i Mata, molinenc

N

ascut el 2 d’agost de 1974, és
el mitjà de 3 germans. Va estudiar a l’escola Alfons XIII i
l’Institut Lluís de Requesens.
Llicenciat en Dret per la Universitat de
Barcelona i especialitzat en Dret Financer i tributari. Estudis en ciències
polítiques i ciències empresarials. Ha
treballat a una entitat financera. Ha
estat assessor jurídic en diverses institucions, actualment es assessor de
la Diputació de Barcelona. Ha estat
membre de la comissió d’urbanisme
de Barcelona.
Vinculat a diverses entitats de la vila, del mon de l’esport, la cultura i solidàries. Sempre destaca el seu pas pel
Club Natació Molins de Rei, on va practicar waterpolo.
En l’àmbit de partit és membre del Comitè Executiu Nacional de CDC per la
seva responsabilitat com a Secretari
executiu de Territori i Política Municipal.
En l’àmbit municipal ha estat regidor
de promoció econòmica, fira, cultura i
president de l’àrea de serveis a les persones.
Tres grans passions mouen el seu dia a
dia, la família, Molins de Rei i Catalunya.
I una obsessió, treballar per una societat millor.

Índex telefònic
		
112
93 668 88 66
088
061
800 760 760
900 750 750
93 680 28 76

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

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

agenda

93 680 37 33
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

Àrea de Sostenibilitat i Territori
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

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

Diumenge, 12 de maig

• de 10.30 a 11.20 hores
Sortida de la Pl. Catalunya.
(3 Km)

• A les 11.30 hores,
Col.loqui sobre Centenari Josep Raich
(La Gòtica).

Dimarts, 21 de maig

Dimecres, 15 de maig

• de 16.30 a 17.30 hores
Per la llera del Riu.
Sortida de la Pl. Catalunya
(6 Km)

• A les 20.30 hores,
Presentació del llibre “Moguda al cementiri” i “Muñeca de ojos azules”.
A la Biblioteca Pau Vila.

Dimarts, 28 de maig

Divendres, 17 de maig

• de 16.20 a 17.30 hores
Camí de Sant Jaume.
Sortida de la Pl Catalunya.
(3,7 Km)
(Més informació al Poliesportiu Municipal de
Molins de Rei poliesportiu@molinsderei.cat
T. 93 680 15 72).

		
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

Dimecres, 29 de maig

• A les 10.30 hores,
Festa del Comerç a la Pl. del Mercat
(xocolatada i activitats infantils).
• A les 16.30 hores,
Partit de futbol Centenari Josep Raich
(Camp de futbol Josep Raich).

Dimarts, 14 de maig

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)

Divendres, 10 de maig

Dissabte, 11 de maig

• de 10.30 a 11.30 hores
Sortida de la Pl. Catalunya.
(2,7 Km)

		
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

Diumenge, 26 de maig

• A les 19 hores,
Presentació llibre poemes “Tornar és lluny” de
Francesc Garriga. Sala d’actes de Ca n’Ametller.

Dimarts, 7 de maig

Clínica de Molins de Rei
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

Dijous, 9 de maig

• A les 19 hores,
Inauguració Exposició “Geoflaix”,
sala d’exposicions Ca n’Ametller.

Rutes a peu
per descobrir la vila

93 668 55 30
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

• A les 19 hores,
Concert de Gorka Benítez Quartet.
Traska Truska.
• A les 17 hores,
Concert de fi de curs de l’Escola Municipal
de Música. La Joventut Catòlica.
• A les 20 hores,
Inauguració exposició “Gegants i Corpus a
Molins de Rei”. Església Sant Miquel.

Dissabte 1 i diumenge 2 de juny

• Esportíssim 2013. Activitats i campionats
esportius a tota la vila.

Dissabte, 1 de juny

Exposició “Reutilitza” a la Federació Obrera
fins al 27 de juny.

Diumenge, 2 de juny

• II Cursa ecològica de muntanya. Tota la informació a www.cursaecologicamolins.com

Diumenge, 9 de juny

• A les 19 hores,
Concert de Marco Mezquida Trio.
Traska Truska.

• A les 22 hores,
Cineclub al Foment Cultural i Artístic:
Blue Valentine.

Divendres, 21 de juny

Dissabte, 18 de maig

Dissabte, 29 de juny

• A les 18.30 (junior) i 20.30 hores,
Kurstinstant: V Mostra de curtmetratges.
A La Peni.

• A les 17 hores,
Música al carrer a la Plaça de la Creu.
• A les 17 hores,
Concert Metal Defenders.¡ (Av. Collserola
entre els c/Narcís Monturiol i Ramon Llull).
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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

Joan Ramon Casals

L’alcalde

Si vols contactar amb
l’alcalde escriu a
alcaldia@molinsderei.cat

S

er alcalde de Molins de Rei és
un gran honor i una gran responsabilitat que assumeixo
amb molta il·lusió, esperit i vocació de servei públic i amb la garantia
de la feina ben feta que estem duent a
terme des de l’actual govern municipal.
Estem gestionat bé els recursos reduint els costos de funcionament intern de l’Ajuntament. D’aquesta manera, amb menys ingressos que altres
anys, hem pogut mantenir els serveis
municipals i incrementar els serveis
d’atenció a les persones. Penso que cal
que aquells que estem al capdavant de
l’administració gestionem bé els recursos públics, de forma transparent i honesta.
La nostra prioritat és actuar contra la
crisi, ajudant a la gent que ho passa ma-

lament i millorant la seva qualitat de vida. I també estant al costat de les petites i mitjanes empreses que són la base
de la nostra economia, i que creen feina. Ho fem i ho farem amb l’increment
dels ajuts en serveis socials, amb plans
d’ocupació i amb polítiques de suport al
comerç i a les entitats.
Aquests dies, amb els actes i les activitats que s’han dut a terme a l’entorn de
la Diada de Sant Jordi, hem demostrat
un cop més, la força i el potencial de
Molins de Rei: la seva gent, el seu teixit
social. Val a dir, que aquesta ha estat,
sens dubte, una de les millors diades
dels darrers anys. Hem sabut combinar cultura, activitats de promoció de
la lectura, teatre, comerç, educació, integració, música, i tradició amb els gegants, les besties de foc... som una vila que se sap cohesionada, una vila que

aposta per avançar i per ser referent,
una vila amb cor i amb ànima.
En el “Balcó de la vila” que teniu a les
mans, veureu que aquest ajuntament té
molts projectes de futur per Molins de
Rei. Projectes per fer una vila més amable, referent del seu entorn. Projectes
i polítiques que posen les persones en
un eix prioritari de l’acció diària. Entre
d’altres, voldria esmentar: la millora de
c/ Rafael de Casanova, els vestuaris i
les graderies del camp de futbol del Ricard Ginebreda, i el patí del Palau, una
gran zona verda al centre vila.
Molts projectes, molta feina feta i molta
feina a fer, i sobretot molta il·lusió i un
gran compromís per fer-la, amb la garantía de tenir en un equip sòlid i la confiança que m’heu donat per poder liderar l’ajuntament de la vila que m’estimo.

Canvis en el cartipàs
municipal

E

l Govern municipal es remodela
per afrontar els reptes de la segona meitat del mandat i redistribuir les responsabilitat de les
regidories arran del relleu en l’Alcaldia,
així com de la renúncia del regidor de
Finances, Ferran Espinosa, i el nomenament del nou regidor del PSC Josep
Maria Puggarí, nou regidor de Noves
Tecnologies i de Recursos Humans.
D’aquesta manera, l’alcalde Joan Ramon
Casals manté la rgidoria de Cultura, i Xavi Paz, ara 1r tinent d’alcalde, assumeix
les regidories d’Educació i de Sanitat,
tot mantenint la regidoria d’Esports. Mi-

quel Zaragoza, tinent d’alcalde, assumeix
la regidoria de Finances. El dia de la presentació del nou cartipàs, l’alcalde va assenyalar que aquests canvis responen a
la voluntat del govern de mantenir clares
les prioritats en la bona gestió de les finances i en la protecció de les polítiques
socials.
Canvis en el Ple. Recordem que aquests
darrers mesos també s’han produït canvis en els grups municipals de IxMdR,
amb la incorporació de Lluís Carrasco en
substitució de Laura Duran, i de les CUP,
amb la incorporació de Mar Miralles en
substitució de Laura Peradalta.
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Actualitat

El Pati de Palau L

una nova
plaça verda

Molins de Rei aposta
per la sobirania fiscal

E

l Ple del passat mes de març va aprovar una
moció d’ExMdR (amb el suport de CIU, IxMdR i la CUP, l’abstenció del PSC i el vot contrari del PP) perquè, en el futur, l’Ajuntament pagui els impostos a l’Agència Tributària de Catalunya
en lloc de fer-ho a l’Agència Tributària Estatal, com fa
ara. La moció planteja la decisió com un pas per evitar l’espoli fiscal de Catalunya. Molins de Rei esdevé
la primera població metropolitana a fer aquesta declaració i se suma a altres poblacions, com ara Berga,
Arenys de Munt, Vic o Girona. Les properes accions
per fer efectiva la sobirania fiscal es faran d’acord
amb l’Associació de Municipis per a la Independència, de la qual Molins de Rei en forma part.
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a vila viurà una important
transformació del seu centre
amb la reforma del carrer Rafael Casanova i la conversió
del Pati de Palau en una plaça verda.
L’objectiu és guanyar espai per a les
persones, dotar el centre d’un espai
de trobada i pacificar el trànsit.
El Pati de Palau és un avantprojecte a càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La intenció és
que esdevingui el nou espai de referència del centre de la vila amb
la reurbanització de 2.100 m2, una
intervenció urbana que vol recollir
l’essència
històrica de la
plaça i, alhora, donar solucions a les
necessitats
de més espai de gaudi i
verd per a les
persones.
El carrer Rafael
Casanova serà
la primera reforma que s’iniciarà
en el tram comprès
entre la plaça del
Mercat i el carrer del
Molí. El seu disseny
seguirà el mateix criteri del carrer Major, és a
dir, de plataforma única
per tal de donar coherència a les vies principals del
centre.
Pressupost. El Pati de Palau
té un pressupost de 791.000
euros. El seu finançament i
execució és a càrrec de l’Àrea

Metropolitana de Barcelona. La reforma del carrer Rafael Casanova
té un pressupost de 558.500,75€,
aportat per l’Ajuntament i una
aportació del Pla Únic d’Obres i
Serveis de la Generalitat de Catalunya de 100.000€.
Calendari. Actualment ja s’ha
obert el procés de licitació de les
obres del c/Rafel Casanova i, un
cop adjudicada, es preveu que
els treballs s’allargaran entre 4 i 6
mesos. Un cop reformat el carrer
Rafael Casanova, s’afrontaran es
treballs del Pati de Palau.
Els dos projectes segueixen el Pla
Director del Centre Vila que apuntava la necessitat de dotar la zona d’una plaça verda. La intenció
és que les places d’aparcament de
zona blava actuals siguin compensades per una major utilització del
pàrquing del Mercat, actualment
tan sols utilitzat en un 50%.
La reforma es va presentar en un
acte públic a la sala Gòtica el passat 20 de març, amb la presència
del llavors alcalde Xavi Paz i el 1r
tinent d’alcalde Joan Ramon Casals. Joan Ramon Casals va destacar “la capacitat del consistori per afrontar grans projectes
amb els recursos garantits per a
finançar-los sense generar deute. Farem del centre un exemple
de qualitat urbana al servei de les
persones i del teixit comercial”.
Per la seva part, Xavi Paz, va assenyalar que “el cor de la vila estarà a l’alçada del seu valor històric ja que l’estem revaloritzant
amb una transformació que genera espais de trobada i que també representa afavorir el comerç i
generar activitat econòmica”.

Actualitat

L’Ajuntament respon
al ciutadà en 11 dies

A

ixò és el que desprèn de la memòria sobre les queixes i
suggeriments del 2012 presentada en un Ple extraordinari celebrat arran de la visita del Síndic de Greuges de
Catalunya, Rafael Ribó, que també va presentar el seu
informe anual referent a Molins de Rei.
L’informe del Síndic destaca que durant el 2012 va rebre 9 queixes sobre l’Ajuntament de Molins de Rei, una mitjana inferior a
les queixes rebudes pels ajuntaments dels municipis de grandària similar, que és de 15. Rafael Ribó va destacar la implicació
del consistori en la millora de l’atenció al ciutadà, ja que era la
primera vegada que assistia a un Ple d’un municipi per presentar l’informe.
583 comunicacions rebudes el 2012. La memòria de quei-

Inversió de
4 milions
d’euros per
a la planta
de triatge
de residus

L

xes i suggeriments recull un augment del 174% de ciutadans
que s’han adreçat a l’Ajuntament respecte al 2011 gràcies a la
millora dels canals de comunicació, com ara el nou web, la priorització del projecte entre la ciutadania i la millora del temps de
resposta, que s’ha situat en una mitjana de 12 dies, i de la tramitació, que assoleix el 88% del total.
Via Pública i Manteniment, Mobilitat i Guàrdia Urbana són
les temàtiques que més han tractat els ciutadans, seguides
d’Educació, Cultura, Promoció Econòmica, Activitats, Rendes,
Personal i Organització, Comunicació, Salut Pública i Esports.
La memòria completa es pot consultar al web
www.molinsderei.cat, apartat de “Queixes i suggeriments”.

’Àrea Metropolitana de Barcelona ha
acordat amb l’Ajuntament aquesta inversió, que serà finançada per
la Generalitat de Catalunya, i permetrà ampliar i modernitzar la planta, així com
conservar tots els seus llocs de treball.
Les obres tindran lloc al llarg de l’any 2014
i permetran doblar el rendiment de la planta. En total, la instal·lació rep 16.155 tones
de residus al cap de l’any procedents dels
cinc municipis que segueixen el sistema de
Residu Mínim (Molins de Rei, Castellbisbal,
El Papiol, Torrelles de Llobregat i Corbera
de Llobregat) i també els residus de les papereres de les platges metropolitanes. Actualment, se’n recuperen gairebé 2.980 tones de materials per a reciclar i, després de
les obres de millora, s’espera arribar a les
5.200 tones.
Amb aquesta inversió, l’Ajuntament aposta fermament pel model de selecció de re-

sidus de Molins de Rei, que s’ha demostrat
més eficaç i garanteix la viabilitat de la planta i dels seus llocs de treball, amb una instal.
lació pionera que també generarà activitat
econòmica en els polígons industrials.
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Actualitat

Molins de Rei manté bons
índex de seguretat ciutadana

A

questa és la conclusió de
l’informe estadístic corresponent al 2012 presentat a la darrera Junta de Seguretat, que indica un descens dels delictes i la millora
de la seguretat viària a la vila.
El 2012, la policia va registrar 614 delictes, mentre que el 2011 en van ser 670,
és a dir, un 8,4% menys. Si als delictes
hi sumem les faltes penals (556 el 2012
per 493 el 2011), en total s’han produït
1.170 fets delictius, la qual cosa representa pràcticament la mateixa xifra que
el 2011 (1.163).
Aquesta evolució positiva també queda reflectida en la taxa de criminalitat, ja
que a Molins de Rei està per sota de la
mitjana de Catalunya i de l’Àrea Metropolitana. A Catalunya és d’un 68% i a l’Àrea
Metropolitana, d’un 59%, mentre que a
Molins de Rei el percentatge és només
d’un 45%.
Pel que fa a la tipologia concreta de delictes contra el patrimoni, baixen els robatoris a l’interior de vehicle (-15,8%), els

robatoris a domicilis (-24,6%) i la resta
de robatoris (-11,5%). En canvi, han augmentat els robatoris a establiments i a
empreses, ja que s’ha enregistrat un increment de 12 i 8 delictes més respectivament en el total de l’any.
Millora de la seguretat viària. Pel que
fa als accidents de trànsit, també han

baixat, concretament un 7,2% respecte al 2011 (el 2012 s’ha produït un total
de 128 accidents per 138 al 2011). Alhora, els accidents amb ferits han baixat un
47%. En aquest àmbit, els delictes contra la seguretat viària han baixat també
un 22% (de 54 delictes el 2011 s’ha passat a 42 delictes el 2012).

Reconeixement a la Guàrdia Urbana en el

Dia de les Esquadres
E

dia 11 d’abril es va celebrar a Pallejà el tradicional dia de les Esquadres
de l’Àrea Bàsica Policial de Sant Feliu de Llobregat, un acte de reconeixement als membres dels cossos policials
que han fet actuacions meritòries al llarg
del 2012.
Enguany, quatre agents, un sergent i una
caporal de la Guàrdia Urbana de Molins de
Rei van rebre la felicitació per la seva actuació que va permetre la detenció d’uns
lladres que estaven robant en una empresa del Polígon industrial d’El Pla.
L’anterior alcalde Xavi Paz, el regidor
de Guàrdia Urbana, Joaquim Martí, i
l’Inspector en Cap, Josep Rafael, van assistir a l’acte i van destacar que aquest reconeixement és la mostra de la bona feina
que està duent el cos, que també es reflecteix en els bons índex de victimització i la
millora de la coordinació amb els Mossos
d’Esquadra.
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Actualitat
Noves tarifes
de MolinsBus
amb avantatges
per als menors
de 25 anys

L

Les noves instal·lacions
esportives del Canal
començaran les obres
el proper setembre

es noves tarifes del bus urbà per al 2013 han ampliat la
cobertura de la targeta per
a joves de preu reduït, J-10,
fins als 25 anys. La targeta J-10 ja
es pot demanar al Servei d’Atenció
Municipal: només cal presentar el
DNI i al mateix Servei es fa la fotografia de carnet gratuïta.
Els nous preus del MolinsBus són:
Títol senzill:
1,50 euros
Targeta de 10 viatges:
7,35 euros
Targeta de 10 viatges reduïda per a
joves, J-10:
4,40 euros
Targeta de 10 viatges reduïda, G-10:
3,55 euros.
L’augment global de les tarifes és
d’un 1,8%.

E

l projecte inclou la reforma del
Camp de Futbol Ricard Ginebreda,
amb un nou edifici multidisciplinari que acollirà esports com halterofília, tenis taula i judo, i un tercer edifici destinat a l’atletisme, la gimnàstica i
l’escalada. També es remodelaran els entorns per millorar-ne els accessos i la integració de la zona esportiva al barri.
Les obres de la primera fase s’iniciaran
el proper setembre i consistiran en
l’edificació dels nous vestuaris, graderies i
bar per al camp de futbol –on juga l’Atlètic
Incresa–, així com la reurbanització dels
accessos, que permetrà una connexió millor amb el Parc del Llobregat, on també
es crearà una zona de jocs infantils. Les
previsions són que les obres estiguin enllestides l’abril del 2014.
L’alcalde, Joan Ramon Casals, ha assenyalat que “el projecte serà una peça clau
per millorar el barri, que viurà una important revitalització”. El 1r tinent d’alcalde i
regidor d’Esports, Xavi Paz, ha declarat

que “complim un deute històric esperat
per entitats, veïns del Canal i tots els qui
estimem l’esport”.
La segona fase s’iniciarà el mes de juny
de 2014 i es preveu finalitzar-la el gener
de 2015. El nou pavelló acollirà halterofília, tenis taula i judo. Pel que fa a la tercera fase del projecte, actualment se n’està
negociant el finançament i calendari.
De moment, la zona donarà servei a set
entitats esportives: l’Atlètic Incresa, el
Club Halterofília Molins de Rei, la secció de judo del CE Molins de Rei, el Club
Tennis Taula Atlètic Incresa, el Club Gimnàs Molins de Rei, la secció d’escalada del
Centre Excursionista de Molins de Rei i la
possibilitat de l’atletisme de l’Associació
Esportiva Molins de Rei.
Pressupost ja aprovat
1ª fase: 1.250.000€
2ª fase: 850.000€
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La Vila

Molins de
Rei amb
l’Any
Espriu

E

nguany, es celebra el centenari del naixement d’uns
dels escriptors catalans
més insignes i universals,
Salvador Espriu, i la vila s’ha sumat a la commemoració de l’Any
Espriu amb tot un seguit d’actes.
L’objectiu és el reconeixement un
home compromès amb el país i la
seva cultura i la difusió de la seva
obra literària.
Han estat molt diversos els ac-

El CH Molins, campió
d’Espanya d’halterofília

E

l passat mes de
març, a Madrid, el
CH Molins de Rei va
tornar a demostrar
la seva capacitat de superació en proclamar-se campió d’Espanya per equips
en categoria sub 16 femenina. L’equip estava format
per Josselyn Rodríguez,
Josselyn Malitaxi, Dayana Villa, Isabel Caballero i
Noelia Caballero, i entrenat
per David Soria.
8 Balcó de la Vila | Maig 2013

tes que s’han organitzat amb la
col·laboració de la Biblioteca Pau
Vila, el Servei Local de Català i
l’Ajuntament, i que han permès
tractar les diferents facetes de
Salvador Espriu. Així, es podia visitar l’exposició “Any Espriu” a la biblioteca, es va fer la lectura de textos “Espriu en moltes llengües”, el
muntatge teatral “Pa de guix II” de
Pere Raich i el col·lectiu Encaix i la
conferència “El món de Salvador
Espriu” al local de Fòrum XXI.

EL CN Molins
de Rei, equip de
1a Divisió

L

a vila seguirà gaudint de waterpolo
de gran nivell ja que el CN Molins de
Rei ha aconseguit mantenir la categoria a Primera Divisió estatal. Amb
una còmode victòria contra el Metropol,
l’equip entrenat per Sergi Pedrerol va poder assolir l’objectiu en una temporada especial, ja que el club ha renovat la directiva
(ara dirigida per Jaume Matas) i ha estrenat nova imatge, nou web i nous serveis.

Molinencs

Josep Mayol, E
premi de Recerca Jove

n Josep Mayol és un dels estudiants més prometedors de la vila, com així ho constata el Premi
de Recerca Jove que ha guanyat
pel treball de investigació científica sobre els bacteris que va fer el curs passat
mentre estudiava a l’Institut Lluís de Requesens. Aquest premis l’atorga la Secretaria d’Universitats i Recerca de la
Generalitat de Catalunya, i en aquesta
edició s’hi van presentar 311 alumnes de
tot el país.
En Josep Mayol ens va explicar que ara
ha començat primer de Medicina a la
Universitat de Barcelona. Aquest canvi
la viscut com “una sortida del niu, ja que
ara ets tu qui decideix què vols i qui assumeix la seva pròpia responsabilitat”.
Manté molt bon record del Lluís de Requesens perquè “et prepara molt bé i el
tracte és molt proper i humà”.
Des del principi tenia molt clar que volia fer un treball sobre els bacteris perquè li interessa la microbiologia i també
la neurologia ja que “el cervell humà és
un món encara per descobrir”.
El futur el veu amb optimisme, però tocant de peus a terra. “Encara em queden 10 anys d’estudis i espero que en
aquest temps la situació haurà millorat.
Els metges i la investigació sempre seran necessaris”.

PREGUNTA:

Què li demanes al nou alcalde Joan Ramon Casals?
MONTSE
BERENGUER
Forn del Pont

Li demano que sigui com és ell, una persona
propera. Cal ordenar el comerç, posar ordre a
l’oferta existent i evitar l’intrusisme. Cal potenciar els professionals especialitzats i recolzar el
comerç de qualitat perquè és un motor de la vila.
SARA
PÉREZ
Veïna

Espero que es faci realitat la millora del
camp de futbol Ricard Ginebreda i també
que es creïn més places d’aparcament
reservades per a minusvàlids.

MIQUEL
MARTÍ
Jubilat

Crec que és important que no es perdin
les arrels de Molins de Rei, està molt atent
als problemes del poble i evitar que la gent
marxi. És important protegir l’ensenyament
dels nanos.
GENARO
CARUEZO
Palau nou

Tal com està la situació de crisi és important
facilitar les coses i no posar traves als emprenedors, que sigui més fàcil per als qui tenim idees i projectes tirar-los endavant.

MANUEL
RAMÍREZ
Aturat

Cal fer un nou accés a l’autopista des de la
vila a la zona de la gravera (barri La Granja)
per evitar que tot el trànsit passi pel Pg. del
Terraplè i centre vila.

TERESA
CARALTÓ
Estudiant

Jo crec que calen més activitats culturals
per als joves i més variades, amb concerts
per a tots els públics. També és important
fomentar la cohesió del poble.
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Tribuna política

Mònica Santamans

Xavi Paz

Roger Castillo i Bosch

El passat 11 d’abril amb el canvi d’alcaldia i
amb la presa de possessió del nou alcalde
Joan Ramon Casals, varem entrar en una
nova etapa d’aquest mandat 2011-2015. No
és un canvi de rumb perquè com hem dit
en varies ocasions estem treballant com
un govern cohesionat, en una sola direcció,
sense fissures i amb determinació. Tenim
gairebé dos anys a l’esquena que ens avalen de feina ben feta, i ara ens queden per
davant dos anys més per acabar de construir una nova manera de treballar per Molins de Rei, una nova manera de fer vila i de
fer país, tal i com ens varem proposar amb
el nostre projecte local i que amb aquesta
transició arriba a la seva culminació.
Durant aquests dos anys hem millorat
la gestió econòmica i administrativa de
l’Ajuntament, hem apostat per fer els pressupostos més socials dels darrers anys malgrat la conjuntura econòmica actual, també
hem fet suport a l’activitat econòmica local amb la convicció que només treballant
en clau local podrem contribuir a la millora
general. Hem recolzat la cultura i treballem
amb contundència per la millora del nostre
entorn natural i del medi ambient com a primer organisme co-responsable que som
dels problemes mediambientals que estem
patint a nivell global. També estem treballant en diferents projectes urbanístics per
intentar pal·liar molts anys d’inactivitat i/o
desencert en aquest camp que ha relegat la
nostra vila a una situació de cap manera òptima. Hem millorat qüestions de mobilitat
per donar moviment en hores punta i hem
creat bosses d’aparcament en punts de la
vila totalment saturats. Pensem que una
de les coses més importants per una bona qualitat de vida és la seguretat i per això
hem treballat i seguim treballant per fer de
la nostra vila un lloc referent en seguretat en
comparació del nostre entorn més proper.
Tenim molts altres projectes a la vista i tota la il·lusió per dur-los a terme, creiem en el
que fem i en tenim moltes ganes. Comença
un nou repte, som un equip i estem a la vostra disposició. Seguirem treballant en la
mateixa línia que ho hem fet aquests darrers dos anys i tenim tots els canals oberts
per rebre i respondre les vostres queixes i
suggeriments que ens ajudaran a millorar
entre tots la nostra vila.

Compromisos fets, compromisos per
complir
Un cop deixada enrere l’emoció d’aquests
darrers dies en què hem dut a terme el relleu a l’Alcaldia, recupero aquest espai de
comunicació com portaveu del Grup Municipal Socialista. I el primer que vull fer és
agrair la confiança, l’esforç i el compromís de tota la gent amb la qual he treballat de valent durant aquests 22 mesos
d’alcalde.
Tots coneixem prou bé l’extrema dificultat
del moment que travessem. Com alcalde
els pitjors moments han estat en constatar la cruesa i la injustícia de la crisi personalitzada en veïns que perdien la feina
o en famílies amb dificultats per arribar a
final de mes.
Així doncs el primer objectiu que teníem
i continuem tenint és comptar amb un
Ajuntament que respon i amb un Govern
que compleix. Ara ja podem dir que hem
retornat als molinencs la confiança en el
seu Ajuntament.
Estem fent una gestió econòmica rigorosa i eficient; per tal de posar els números
al servei de les persones. Destinem més
recursos que mai a l’atenció social, estem
garantint les llars d’infants i el manteniment de les beques menjador, hem augmentat les teleassistències i el suport a
les famílies. Mantenim el suport a les entitats de la Vila.
Alhora hem resolt deutes històrics de la
vila com l’obertura de la Riera Mariona, la
desprogramació del Vial de Cornisa o la
posada en marxa de la Federació Obrera
Hem presentat projectes fonamentals
per a la vila que signifiquen una gran
transformació com el nou Pati de Palau
o les noves instal·lacions esportives de
El Canal. Projectes amb calendari fixat i
pressupost garantit.
Tota aquesta tasca ha estat possible gràcies a la feina dels meus companys de
Grup Municipal i gràcies al treball del Govern Municipal.
Hem aconseguit molts compromisos i en
resten uns quants. Segur que d’això podrem anar parlant.

El govern municipal s’ha acostumat a tirar pel dret, a prendre decisions pel seu
compte. Una manera de fer que va començar quan CiU i PSC van voler substituir el Pla d’Actuació Municipal per un
acord de governabilitat privat, entre dos
partits, que sempre ha comptat amb
el suport del regidor del Partit Popular.
Una substitució feta, primer, amb la boca petita, després ja afirmant-ho públicament sense manies.

Convergència i Unió
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Partit dels Socialistes de Catalunya

Candidatura d’Unitat Popular

El govern ha apostat per explicar el pressupost amb audiències públiques, però
les ha convocat un cop totes les partides ja estan decidides i d’aquesta manera ha aconseguit generar un interès
de la ciutadania proper al zero. Ha decidit escoltar poc i malament. Com en el
procés de participació de l’ordenança cívica, amb una enquesta mal plantejada
que va convertir aquest procés en un autèntic bunyol.
Ara el govern s’ha presentat davant els
veïns per explicar la reforma del Pati del
Palau de Requesens amb un avantprojecte tancat, decidit prèviament, un projecte que determina els usos d’un espai
cèntric, singular i espaiós i en què el paper reservat als vilatans és un debat sobre si la passarel·la, la gespa o la situació
dels arbres agraden una mica més o una
mica menys.
Els darrers dies, aquest govern ha anat
més enllà i s’ha dedicat a posar pals a les
rodes a les activitats organitzades des
del teixit associatiu amb traves legals
i amenaces de multa. Crea problemes
en lloc de buscar solucions. És senzillament intolerable.
Ja fa sis anys i 3 mesos que el ple municipal va aprovar el pla de participació. Ja fa
sis anys que l’Ajuntament hauria de comptar amb un Reglament Orgànic Municipal i
un Consell de Vila. I el que tenim, ara per
ara, és una aposta política clara, però contrària: desincentivar la participació.

Ivan Arcas Blanch

Jordi Romeu i Nicolau

Emilio Ramos Gutiérrez

Som futur!
L’actual política institucional ens pren
el dret a la dignitat, a la seguretat en
el futur. I els seus capdavanters tenen
nom i partit... Son els Mas, Casals,
Merkel i Rajoy, membres de la gran família política dels qui volen que confonguem austeritat amb trencament
dels drets socials. I avui s’estan al govern de la generalitat, de l’estat i fins
i tot del nostre Ajuntament, gràcies al
suport d’organitzacions que han renunciat al seu compromís amb els valors i principis que les va fer néixer i
créixer.
A Molins de Rei, la dreta ha arribat a
l’alcaldia aprofitant la manca de capacitat de les esquerres molinenques
de crear espais comuns. Algunes per
una raonable desconfiança, d’altres
per la necessitat (ho hem vist aquest
dies) de tocar poder.
Molins de Rei, seguirà els propers
dos anys gestionant la crisi sense planificació, sense acords. El nostre alcalde, que per cert, està al govern des
de el 2007, podrà executar les circulars que l’hi arribin de la Plaça Sant
Jaume, amb el suport d’un soci que
en el millor dels casos, com ja va fer
Joan Ramon Casals en el passat mandat, opositarà des de el govern...
Som molts els qui avui mirem el futur. Un futur que no s’escriurà des
de el tactisme electoral, sinó amb la
creació de plataformes que es comprometin en dotar a l’Ajuntament
d’estructures y programes que el facin útil pels vilatans i vilatanes. Governar no és escombrar carrers ni fer
notes de premsa. Governar implica
cercar alternatives a l’atur, a l’exclusió
econòmica i social, als desnonaments. I l’actual govern no ho farà, està massa condicionat per fer-ho.
Per això som futur, per que estem segurs que a Molins de Rei un cop més,
superarem personalismes i sigles per
fer-ho possible. I en aquest camí, ja
hem començat a treballar...

Canvi d’alcalde
Ha passat. Després de 34 anys CiU, que
representa els sectors conservadors de
la vila, té l’alcaldia de Molins de Rei. J.R.
Casals serà l’alcalde amb menys suport
electoral de la història recent. Un alcalde
que en la votació per a la seva elecció va
rebre menys vots dels que va tenir el seu
antecessor tot just fa 22 mesos. Alguna
cosa no va a la Casa de la Vila perquè el
nou alcalde hi arribi amb la crítica rotunda de tota l’oposició i amb una absoluta
debilitat, pròpia i del conjunt del govern.
En el Ple ExMdR vam plantejar un ampli i
raonat argumentari de l’acció de l’actual
govern, de les profundes mancances de
la seva gestió i d’una manca d’ambició,
lideratge, transparència i diàleg preocupants, que es concreten en la incapacitat per arribar a acords tot i tractar-se
d’un govern en minoria.

El 11 de Abril la Vila cambió de alcalde. Y, ¿ahora qué? Pues más de lo
mismo, un gobierno en minoría, ya
sé que algunos les molesta que se
les recuerde pero es la realidad, el
equipo de gobierno anterior nunca
quiso apoyarse en el PPC de ahí su
fracaso veintidós meses sin pena
ni gloria, no sé qué dirán a sus votantes. El Grupo Popular siempre
ha hecho una política constructiva
venga de donde venga siempre hemos apoyados todas las iniciativas
que eran buenas para los ciudadanos, en ocasiones con una pinza en la nariz, sin embargo algunos
de los acuerdos están por cumplir.
Nuevo alcalde: veremos qué pasa, estaremos vigilantes pero mucho me temo que tenemos más de
lo mismo. Molins de Rei está en situación de hacer muchas cosas,
sólo falta voluntad política, el resto de la oposición, está a lo suyo
y su política es partidista. En los
plenos nos perdemos en historias
que a muy pocos les interesa, cada
uno suelta su mitin para los suyos
y así nos va. Sin embargo, el Grupo Popular siempre habla claro,
los mítines en otro escenario. Aún
creemos en la gobernabilidad del
Ayuntamiento por eso hemos dado
un voto de confianza al nuevo Alcalde, espero no arrepentirme.

Grup Municipal IxMdR

Esquerres per Molins de Rei

Doncs això és el que tenim. I davant
d’aquesta pobra realitat, des de la responsabilitat del Grup Municipal que ha
exercitat el lideratge de l’oposició, hem
tornat a posar sobre la taula de l’alcalde
un paquet de propostes per activar la vila i trencar la inacció general a la que ens
ha portat aquest govern. Són 15 propostes concretes (n’hem fet moltes més en
el debat del Pla de Mobilitat o en les diferents Comissions on participem) que
tenen per principal objectiu la millora
de la vila i la seva gent. Per tant, mà estesa. Però des de l’oposició reclamem
ambició, a nivell local i a nivell nacional.
Que els interessos de la vila i del país siguin prioritaris pel govern municipal i pel
nostre alcalde. Menys rodes de premsa
i polítiques d’imatge i d’aparador i més
plantar cara a les agressions i incompliments de les administracions superiors, encara que siguis del seu mateix
partit. Volem un alcalde amb dedicació exclusiva als problemes de la nostra
gent. No ens podem permetre recular
més. Aquest govern ha perdut dos anys
i, això, en els moments crítics que vivim,
és imperdonable.

Partit Popular de Catalunya
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La plaça de la Creu va tornar a ser el centre d’activitat d’un Sant Jordi molt participatiu, amb la Fira del Llibre en Català
com a eix vertebrador. Enguany es van
unir els elements tradicionals de la diada amb aspectes propis de la vila: llibreters i entitats van compartir espai per
donar a conèixer la feina que fan i vendre roses i llibres. El Cuc, l’Entxuscat i el
Camell van fer gaudir els més petits, i els
gegants nous, el Bernat i la Candelera,
també van ser-hi presents per precedir
la ballada de sardanes de l’Agrupa amb
la Cobla Ciutat de Terrassa.

SANT JORDI OMPLE
ELS CARRERS

Els escolars també van tenir-hi un paper protagonista amb el concurs de
contes infantils de les AMPA, el dia
abans, i omplint la Fira del Llibre en Català durant el matí.

Les sardanes i
els Gegants Nou
s
es van sumar a
la diada

Novetats editorials locals
Entre els paradistes hi havia dos autors
locals: Oriol Bernis, que ha publicat Driblant la nit, sobre la trajectòria vital i esportiva de Josep Raich, i Xavier Martí,
que per Sant Jordi va presentar el seu
segon llibre, L’hora dels gossos i altres
relats.
L’actriu i poeta molinenca Estel Solé també acaba de publicar el seu segon llibre de poesia, Si uneixes tots els
punts, amb il·lustracions de Paula Bonet, i Jesús Ballaz ha presentat Muñeca de ojos azules, guanyador del premi
Paraules d’Icària en la secció de relats.
La cultura popular ha estat present
amb el conte infantil amb motiu del 18è
aniversari del Cuc i el llibre del centenari dels gegants vells que la Colla Gegantera ha pogut fer realitat després de
gairebé tres anys de treball de recerca.
Aquest ha estat un dels dies de Sant
Jordi amb més afluència, amb un
programa d’activitats que s’ha allargat fins al 30 d’abril gràcies a la suma
d’esforços entre l’Ajuntament i el Servei Local de Català, i amb un volum de
venda de llibres satisfactori.

de
Guanyadors del II Premi
s
pa
Am
les
de
contes infantils

