Juliol 2013 | núm. 9

Butlletí d’informació de l’Ajuntament de Molins de Rei · www.molinsderei.cat/balcodelavila

Les entitats i associacions, La Federació

l’ànima de la vila

El teixit associatiu és un element fonamental de cohesió. Per
aquest motiu, l’Ajuntament prioritza els recursos que garanteixen
la seva activitat i ha enfortit el treball conjunt amb les entitats i associacions, que actualment arriben a la xifra de 164.

E

l compromís municipal és mantenir el pressupost global destinat a
les subvencions directes a les entitats i associacions de la vila, fins a
arribar a un total de 311.000 euros. Durant
aquestes darreres setmanes, s’han signat
els convenis entre l’Ajuntament i les entitats
dels principals àmbits, com són el cultural,
l’esportiu, el sociosanitari, l’educatiu, infància i joventut, gent gran, dona i igualtat, i el
que formen les associacions de veïns.
Aquesta col·laboració permet garantir la seva activitat, la programació anual, l’oferta
de tallers i l’oferta formativa que ofereixen,
les diferents campanyes cíviques que duen
a terme al llarg de l’any, l’adquisició de material i els principals esdeveniments de la vila on les entitats juguen un paper clau. Per
facilitar la tasca de les entitats, actualment

L
l’Ajuntament paga per avançat el 75% de
l’import atorgat i només un 25% es deixa
pendent de justificar.
Alhora, la posada en marxa de la Federació
Obrera ha permès fer un salt qualitatiu en
les infraestructures que l’Ajuntament posa
al servei de les entitats, ja que ha esdevingut la seu de moltes d’elles i, alhora, compten amb espais on acollir reunions, tallers,
activitats públiques i exposicions.
Per a l’alcalde, Joan Ramon Casals, “la unió
d’esforços entre Ajuntament i entitats multiplica la nostra capacitat de servei i suport
a les persones. En aquest àmbit, Molins de
Rei és una referència arreu del país”. Per la
seva part, Xavi Paz, 1r tinent d’alcalde, considera que “cal posar en valor el dinamisme
i l’esforç del nostre teixit social i per això els
hem donat i donem tot el suport municipal”.

Comencen les obres del c/Rafael Casanova

E

Obrera
estrena pati

l conegut per tots com a “carrer de Baix”
ja ha iniciat les obres de la seva reforma en
el tram comprès entre la plaça del Mercat i
el carrer del Molí. Es preveu que la durada
dels treballs sigui de quatre mesos. Un cop finalitzat, esdevindrà un carrer de plataforma única,
amb més espai per als vianants i el trànsit pacificat. També es renova el clavegueram i la xarxa
d’abastiment d’aigua. Mentre s’executen els treballs, el c/Rubió i Ors serà de doble direcció per
als vehicles, també s’han creat noves places de

a vila compta amb un nou espai cívic obert a tots gràcies a
l’adequació del pati de la Federació Obrera, que es va estrenar
aqmb una gran festa el passat 12 de juliol. La “Fede” disposa ara d’una zona de
jocs infantils, un pati renovat i dotat d’un
escenari per poder acollir balls populars
o concerts de música, tal com feia històricament. També s’ha millorat l’espai
d’aparcament públic que hi ha a continuació del carrer Jaume Font, amb un
nou asfaltat que en millora l’accés i nou
enllumenat. El pressupost de la intervenció és de 100.000 euros.
La Federació ha assolit un bon balanç
d’activitats i ocupació després d’un any
de funcionament. Tot plegat, va viure el
seu punt àlgit amb la FedeFesta, que fou
una explusió del potencial del teixit associatiu i cultural.

zona blava alternatives per compensar les places afectades per les obres i als propietaris dels
aparcaments se’ls ha facilitat un abonament per
poder estacionar a l’aparcament soterrat del
Mercat. Pel que fa al servei de bus, la línia MB-1
del MolinsBUS no circula pel c. Rubió i Ors, c/Casanova i c/Molí sinó que continua per l’Av. De Caldes i gira pel c/Molí per anar cap al Pg. del Terraplè. Així, la parada del c/Rubió i Ors s’anul·la i s’ha
habilitat una parada provisional a l’Av. de Caldes
davant de la llar d’infants El Molí.

Índex telefònic
		
112
93 668 88 66
088
061
93 680 28 76
93 668 10 80
		

URGÈNCIES
Urgències
Guàrdia Urbana
Mossos d’Esquadra
Urgències/Ambulàncies
Ambulatori – Urgències –
Bombers de
Sant Feliu de Llobregat

		
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

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 52 63
93 680 26 63
93 680 02 54
93 680 33 40
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
Federació Obrera
Llar Municipal d’Avis Dr. Mestre
Mercat municipal
Museu 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
		
93 680 16 39
93 668 55 30

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

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

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
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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

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

Joan Ramon Casals

L’alcalde

En temps de crisi, el
paper de l’Ajuntament
és important

M

algrat que per a aquest any
2013 la capacitat de despesa
s’ha reduït 2 milions d’euros,
hem fet els pressupostos més
socials que ha tingut mai l’Ajuntament
i hem estat capaços d’incrementar els
serveis municipals i el suport a les entitats i a les persones.
La nostra prioritat són les persones, i ajudar a aquelles que ho passen malament.
Per això, entre d’altres coses, aquest mes
de juliol hem posat en marxa dos pisos
socials municipals que tenen per objectiu
ajudar les famílies i persones en situació
de vulnerabilitat. Així, ens hem convertit
en municipi referent del nostre entorn en
serveis de suport a les persones.

portarà més capacitat i la dotarà de més
serveis.
És important per a mi, posar en relleu la
reobertura del pati de la Federació Obrera. Retornar aquest espai a la gent, és
posar fi al greuge que va suposar la seva pèrdua. S’ha recuperat com a un espai familiar i polivalent, que permetrà
que torni ser un dels punts de referència i
convivència de la vila.

I tot això ho fem sense un euro d’endeutament del pressupost 2013, amb romanents d’anys anteriors, i gràcies a l’ajuda
d’altres administracions com l’àrea metropolitana, la diputació i la Generalitat.
Gestionant bé els recursos.
Millorem l’espai públic que és millorar la
qualitat de vida. Generem polítiques de
creixement. Estem fent més polítiques socials que mai. Fem avançar Molins de Rei.

Hem reduït a 0 les llistes d’espera en teleassistència (fa dos anys hi havia 117 esperant aquest servei), hem congelat els
preus de les escoles bressol, i garantim
les beques menjador.
Creiem en les polítiques de creixement i
de foment de l’ocupació. Per sortir de la
crisi, la clau és crear llocs de treball i sabem que això és possible donant suport a
les empreses i els comerços, i així ho fem.
Com a ajuntament, duem a terme accions
directes per crear llocs de feina. El mes de
juny, 9 persones a l’atur van ser contractats en plans d’ocupació municipals.
En aquest sentit, estem duent a terme
polítiques d’inversió i creixement. Aquest
estiu invertirem un milió d’euros en obres
de millora de l’espai públic i equipaments,
treballant amb empreses de l’entorn i de
la vila.
Després de molts anys, hem iniciat les
obres per fer el c/ Rafael de Casanova
plataforma única, que finalitzaran el centre vila, i comportaran una gran millora
en l’espai públic.
Invertirem 100.000€ a les escoles, i
100.000 més per asfaltar carrers, i la millora de la biblioteca municipal, que comBalcó de la Vila | Juliol 2013 3

Actualitat
S’inicia el segon semestre dels
Plans d’Ocupació 2012-2014

L’Ajuntament
amplia les aules
d’estudi amb un
nou espai a la
Federació Obrera

E
N

ou persones més que estaven a
l’atur ja s’han incorporat a la feina a la brigada de manteniment
de l’espai públic com a agents cívics i com a peons forestals, gràcies als
Plans d’Ocupació de l’Ajuntament i de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Aquestes persones han aconseguit, després del procés de selecció obert a totes les persones aturades de la vila, un
contracte de sis mesos, tal com estableixen les condicions pactades entre
l’Ajuntament i els sindicats, una modalitat
que persegueix poder fer arribar els plans
al nombre més gran de persones possible.
Les nous persones que fins ara havien estat ocupant aquests llocs han rebut la corresponent acreditació de l’experiència
laboral adquirida i de la formació que han
cursat, elements que han d’ajudar-los a

Molins de Rei
rep 1,25 milions
d’euros de la
Diputació per
als equipaments
i millores a
la via pública

A

Aquesta aportació representa un 29% més de diners que
l’anterior mandat, amb la qual
cosa es garanteix el manteniment i la millora dels equipaments i
l’espai públic de la vila, com també el
desplegament de la fibra òptica als polígons industrials.
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poder reincorporar-se al mercat laboral.
Durant l’acte de benvinguda, l’alcalde
Joan Ramon Casals va destacar que “la situació laboral és complexa, però hem de
saber generar oportunitats a través dels
plans d’ocupació i la captació d’inversions
a la vila, que es transformen en llocs de
treball directes”. Alhora, va valorar positivament “la bona feina feta pels treballadors i treballadores dels plans. Hem encetat una via que cal seguir aprofundint”.
Evolució positiva de les dades d’atur.
Les darreres dades d’atur fetes públiques, corresponents al mes de maig, en
reflecteixen un descens del 2% a Molins de Rei, la qual cosa vol dir que el darrer mes, 41 persones han trobat feina.
L’índex d’atur a la vila és del 13,8%, mentre que al Baix Llobregat és del 16,7% i a
Catalunya del 16,2%.

nguany, els estudiants han comptat amb més espais i horaris per
poder preparar els exàmens de fi
de curs i de la selectivitat. Les aules d’estudis han estrenat nou espai a la
Federació Obrera, juntament amb la Biblioteca Pau Vila, per poder donar servei
matí i tarda.
Amb aquesta mesura s’han ofert 30
hores més de servei. La valoració de
l’experiència ha estat molt positiva ja que
quasi s’han doblat el nombre d’usuaris
de les aules d’estudi i s’ha donat resposta a una demanda dels joves.

Durant la presentació de l’acord, l’alcalde
En el període 2012-2015, les inversions
va posar de manifest que “en plena crisi,
de la Xarxa de Governs Locals de la Dihem aconseguit captar més recursos de
putació de Barcelona a Molins de Rei
la Diputació que es traduiran en millores
ascendeixen a 1,25 milions d’euros, un
a la vila i també generen llocs de treball”.
29% més que l’anterior període (970.00
Per la seva part, el primer tinent d’alcalde
euros). Aquesta xifra es va tancar el
va posar l’accent en què “ens enfrontem
passat 2 de maig amb la trobada que
a la dificultat de comptar amb menys dil’alcalde, Joan Ramon Casals, i el 1r tiners per part de les administracions i per
nent d’alcalde, Xavi Paz, van mantenir
això ara distribuïm els recursos en difeamb el president de la Diputació, Salvarents millores arreu de la vila i no pas en
dor Esteve.
un sol projecte de gran envergadura”.
Les inversions acordades són:
Projecte
Pressupost
Asfaltat de carrers
200.000 €
Manteniment de les escoles
200.000 €
Desplegament de fibra òptica als polígons industrials – 1a fase
250.000 €
Inversions en patrimoni
300.000 €
Manteniment d’edificis i espai urbà
300.000 €
Total
1.250.000 €

Actualitat

La competitivitat de les empreses,

clau per crear ocupació
U
n dels elements fonamentals per aconseguir generar
llocs de treball és millorar la competitivitat de les empreses. En aquests darrers mesos, Molins de Rei s’ha
sumat a diferents iniciatives i està impulsant mesures
en aquest sentit.
Programa de Formació per a empresaris del Baix Llobregat. Aquest programa, impulsat pel Consell Comarcal
del Baix Llobregat, el Servei Català d’Ocupació i els municipis de la comarca, ha ofert diferents formacions gratuïtes a

Molins de Rei sobre gestió administrativa, comptable i tributària a l’empresa i per millorar les habilitats comunicatives
d’empreses i comerços. D’altra banda, des de l’Ajuntament
també s’ofereixen les Sessions Empresarials Informatives i
un ampli ventall de serveis que es recullen al portal www.espaiempresa.cat.
Pacte per a la indústria del Baix Llobregat. Es tracta d’un
acord entre el Consell Comarcal, els ajuntaments i els agents
socials i econòmics per defensar el model industrial de la comarca i evitar la destrucció de llocs de treball. Joaquim Martí, tinent d’alcalde, destaca que “aquesta iniciativa és positiva
per a la comarca, perquè suma els esforços de tots i coordina les actuacions dels
municipis, i així les fa més eficaces”. Des
de l’Ajuntament ja fa temps que s’està treballant en aquest àmbit, a través del Centre d’Ocupació i Desenvolupament Joan
N. García-Nieto, per oferir serveis a empreses. Alhora, el conjunt de mesures
aprovades pel Consell de Seguiment de
la Crisi també inclou l’àmbit industrial. En
aquest sentit, Joaquim Martí afegeix que
“estem treballant per reactivar, potenciar
i modernitzar els nostres polígons industrials, i és bo que la nostra experiència es
reforci amb aquest acord”.

100.000 euros per millorar les escoles

U

n cop celebrades les eleccions escolars, la vila compta amb el nou
Consell Escolar Municipal (CEM),
màxim òrgan de participació de la
comunitat educativa on estan representats alumnes, professors, direcció dels
centres educatius, famílies i Ajuntament.
Durant la seva primer reunió del passat mes de juny, el CEM va tractar diferents qüestions sobre el proper curs escolar, com són el seguiment del procés de
preinscripció i matriculació, el calendari
escolar i les inversions previstes als centres educatius de la vila.
Inversions a les escoles. Cal destacar
que en el període 2012-2015 s’invertiran
200.000 euros procedents de les subvencions de la Xarxa de governs locals
de la Diputació de Barcelona. Enguany,
ja s’invertiran 70.000 euros d’aquestes
subvencions, als quals l’Ajuntament hi sumarà 30.000 euros més, és a dir, un total de 100.000 euros per al 2013. Actualment, s’estan inspeccionant les escoles

per decidir la destinació de les inversions.
En aquest sentit, l’alcalde Joan Ramon Casals ha volgut posar de manifest que “l’educació és prioritària per a
l’Ajuntament, i per això estem fent un esforç per destinar més recursos al manteniment i millores dels centres educatius”.

Per la seva part, el 1r tinent d’alcalde i regidor d’Educació, Xavi Paz, també ha destacat “la bona feina del Consell, el bon
desenvolupament del procés de matriculació i l’aposta municipal per mantenir la
qualitat educativa a les nostres escoles,
amb inversions i feina conjunta”.
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La Vila

ESPORTÍSSIM 2013:

la força del
nostre esport

La gran temporada esportiva dels clubs i entitats de la vila va tenir la seva eclosió en l’èxit de
participació de l’Esportíssim d’enguany, celebrat el primer cap de setmana de juny.

Molins de Rei
demostra la
seva solidaritat

U

n any més, l’Esportíssim fou la gran festa de l’esport molinenc oberta a tota la ciutadania i a totes les edats. Entitats i clubs van poder mostrar la seva feina i van omplir els
carrers i places de competicions i activitats.
Les activitats es van iniciar amb la projecció el documental Sota el
Montsec, del Club Esportiu Unisub Molins, i van continuar amb el
tradicional reconeixement de les entitats esportives als esportistes més destacats de l’any en un sopar a Ca n’Ametller, al llarg del
qual es va premiar gairebé 200 persones entre esportistes, entrenadors i professors, i monitors esportius.
Durant el cap de setmana, la vila es va omplir d’esport i les competicions i propostes van aconseguir reunir un gran nombre de
participants en totes i cadascuna de les activitats. Cada any,
l’Esportíssim va creixent i enguany s’hi van sumar les portes
obertes a la Piscina Municipal, a càrrec del CN Molins de Rei, amb
activitats aquàtiques.
II Cursa Ecològica. Cal destacar que enguany s’ha recuperat la
Cursa Ecològica, que va tenir lloc el diumenge 2 de juny, amb gairebé 500 participants. Aquesta cursa, amb diferents recorreguts
per Collserola, ha estat recuperada gràcies a l’AMPA Virolai.
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Durant el mes de maig, la vila ha tornat a demostrar la seva capacitat solidària amb les campanyes “Ni un plat buit!” i “Pa amb oli solidari”.

N

”

i un plat buit!” va recollir un total de 1.700 kg, gairebé
200 kg més que l’any passat. Aquesta campanya, impulsada per les entitats de lleure educatiu de la vila,
Càrites i Creu Roja Baix Llobregat Centre, i que compta amb el suport de l’Ajuntament, vol donar resposta als efectes de la situació socioeconòmica actual de famílies del territori
amb una recollida d’aliments. Creu Roja i Càrites seran les entitats encarregades de gestionar l’entrega dels aliments a les famílies amb necessitats socioeconòmiques. El total d’aliments
recollits ha estat de 1.700 quilos i se n’han beneficiat 94 famílies
de la vila. A la campanya de recollida hi van participar infants,
adolescents i monitors i monitores de les entitats, com també
voluntaris de Càrites i Creu Roja Baix Llobregat Centre. Per una
altra banda, la quarta edició del “Pa amb oli solidari”, organitzat
per Càritas parroquial de Molins de Rei, va reunir 190 persones
al menjador del Col·legi Sant Miquel. Entre els tiquets venuts i els
donatius es van recollir 1.748,80 euros, que seran destinats al
projecte de construcció d’habitatges dignes per a famílies amb
dificultats a la zona del Putumaho (selva colombiana). El pare
Jesús Díaz i el pare Pere Mas, representants de Manyanet Solidari (obra social dels Fills de la Sagrada Família), van explicar el
projecte al qual aniran destinats els beneficis. Després va tenir
lloc el senzill àpat de pa amb oli i sal o sucre, aigua, olives i una
pruna, amb productes aportats per botigues de la vila.

La Vila
Escolars de la vila
participen en un
estudi sobre obesitat
i sobrepes infantil

É

s un programa de la Fundació Thao i L’Institut Hospital
del Mar Investigacions Mèdiques, que té com a objectiu
la prevenció de l’obesitat promovent hàbits de vida saludables entre els infants i les seves famílies, potenciant
una alimentació equilibrada i variada, l’activitat física, el descans i aspectes psicològics. La investigació es fa al llarg de dos
cursos escolars; el 2012-2013 i el 2013-2014.
Santi Gómez, responsable de l’àrea de recerca de la Fundació
Thao afirma que, en general, no es segueixen les recomanacions nutricionals pels infants i que els nens i nenes consumeixen poca fruita, verdura, llegum o fruits secs, i ha explicat que
a partir d’aquests programes que estan fent es reverteix la tendència. I és que les dades preocupen perquè segons la fundació Thao gairebé un 21% d’infants d’entre 3 i 12 anys té sobrepès i més d’un 7% és obès.
Santi Gómez ha explicat que “avaluem les xifres de sobrepès

Molins de Rei acull
l’Associació de Municipis
per la Independència

L

a Gòtica fou l’escenari de les reunions Executiva i Directiva de l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI), de la qual Molins de Rei en forma part. Una de les
qüestions que es va tractar fou avançar en el desenvolupament de l’exercici de la sobirania fiscal per part dels ajuntaments catalans.
Joan Ramon Casals, com a alcalde amfitrió de la trobada, va
destacar que “històricament Molins de Rei sempre ha estat
una vila compromesa amb el país i amb els seus reptes nacionals. Per això, vol ser una referència en el procés de sobirania
nacional que viu Catalunya i, en aquest sentit, som un municipi
capdavanter i molt important per fer avançar aquest procés al
Baix Llobregat, una comarca clau”.
Pel que fa a la sobirania fiscal, de la qual el Ple municipal ja va
aprovar pagar els impostos a l’Agència Tributària de Catalunya en lloc de fer-ho a l’Agència Tributària Estatal, el president de
l’AMI, Josep Ma Vila d’Abadal, ha fixat
l’objectiu que al juliol ja sigui un centenar els municipis
que aprovin la sobirania fiscal i que a finals d’any tots els
municipis de l’AMI facin efectiva aquesta
opció, que ha qualificat de “un pas tècnic
decisiu per donar el
gran pas nacional”.

i obesitat infantil i com evolucionen al municipi i també els
hàbits que poden influir que la xifra sigui més elevada o més
baixa, com són els hàbits d’alimentació, d’activitat física, variables psicològiques relacionades amb l’alimentació, qualitat de
vida, ingesta alimentària...tot allò que pot condicionar que les
xifres siguin més altes o més baixes i explicar aquest fenomen”.
L’estudi s’està fent a 65 municipis catalans i 13 de l’Estat espanyol i es presenta avui a les 19.30 h a la Federació Obrera.

Centenari d’en Josep Raich
La vila ha celebrat el centenari del jugador molinenc
del F.C. Barcelona amb un seguit d’activitats que van
incloure la presentació del llibre que recull la seva vida,
un partit de veterans i un col·loqui obert amb la participació de Josep Pons i directius i exjugadors del Barça.

J

osep Raich es va iniciar en el futbol en l’equip Joventuts Catòliques de Molins de Rei. L’any 1933 va passar al Futbol Club Barcelona. L’any 1936, aprofitant
una gira del club blaugrana per Amèrica, en Josep
Raich va marxar cap a França, on va jugar al F.C. Sète i al Troyes A.C., del 1937 al 1940. El 1940 va tornar al F.C. Barcelona després de complir un any de sanció que l’imposà la
Federació Espanyola. Va jugar amb el Barça fins que es va
retirar, el 1945. En aquest temps va participar en la consecució d’una Lliga i una Copa d’Espanya. Va jugar 244 partits i marcà 50 gols en 11 temporades amb el Barça. Fou un
cop internacional amb la Selecció Espanyola, el 28 de desembre del 1941, contra Suïssa. El camp de futbol i la penya
blaugrana de Molins de Rei porten el seu nom.
La seva figura està explicada al llibre Driblant la nit, d’Oriol
Bernis, un treball de recerca sobre la trajectòria esportiva de
Josep Raich i els fets polítics i socials que la van condicionar.
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Diu la teva
PREGUNTA:

Com viuen l’estiu els vostres fills a Molins de Rei?
MÒNICA
VENDRELL
Aturada

Han fet esplais d’estiu a Molins de Rei des
que tenen 3 anys, però aquest any no. Enguany me’ls emporto al càmping. Com m’he
quedat a l’atur, aquest any sóc jo qui ho assumeixo.
ADELINA
ROCA
Jubilada

El meu net, el Marcel, que té 7 anys, farà
activitats al Camp Municipal de Futbol
Josep Raich, un casal de futbol que dura 3 setmanes el mes de juliol, i després
esperar que els seus pares agafin les vacances per estar-hi junts.
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Els meus fills faran dues setmanes
d’activitats esportives; un, futbol sala, i
l’altre, piscina, natació sincronitzada, a les
dependències del Club Natació Molins de Rei
i a l’escola la Sínia. També faran una setmana
d’anglès a l’acadèmia Progress i, quan acabin, vacances amb els avis a Roda de Barà.
JOSÉ ANTONIO
GRANÉ
Paleta

El meu fill, el temps de vacances que estigui
amb mi, no assistirà a cap casal d’estiu; quan
estigui amb la seva mare, segurament farà alguna activitat i després marxem de càmping.

ROGER
SÀBAT
Dissenyador gràfic

Aquest estiu hem inscrit les nostres filles
al Cercle Artístic de Molins de Rei, que ja
fa 2 anys que hi van i s’ho passen molt bé.
Són uns casals molt encarats a temes plàstics: pintura, escultura... una miqueta tot a
l’entorn de l’art.

DOLORS
PEIRÓ
Advocada

El meu fill farà casals d’estiu a l’acadèmia
Progress, anglès, durant 2 setmanes, i després assistirà també a un casal de futbol sala al Poliesportiu Municipal.

Molinencs
La metereologia de la vila en bones mans

Miquel Bernis,

Mònica Usart,

Des de fa més de 10 anys que es dedica a la metereologia, va començar a Ràdio Molins de Rei i fa
anys que treballa a mitjans nacionals. Del seu pas
pel grup Godó la gent recorda especialment com
musicava i interpretava en directe a RAC1 la previsió meteorològica.

La seva veu i la seva imatge ens és familiar a tots,
ja que és l’encarregada de la informació del temps
a RAC1, 8tv i també ho va ser al canal 3/24. La molinenca Mònica Usart ha estat una de les 20 finalistes per volar a l’espai amb la nau Lynx.

el músic que va esdevenir
home del temps

la metereòloga que volia
anar a l’espai

L

a Mònica va arribar a la darrera fase de selecció després
de superar un seguit de proves físiques, psíquiques i de
coneixements per poder afrontar el repte de ser la primera turista espacial catalana. Ha estat seleccionada
entre 17.000 candidats del projecte Apol·lo Axe. L’objectiu era
poder viatjar a Orlando el 2014 per pujar a la nau Lynx i elevarse a més de 100Km de la Terra. Aquest repte li ha representat “una experiència d’aprenentatge personal única, he fet un
camí que m’ha permès conèixer gent molt interessant i que
m’han regalat la seva amistat”.
La darrera fase va ser a finals de juny, a Eivissa, la prova de
salt a l’aigua, que va superar i va guanyar com a salt més espectacular. També aquell cap de setmana s’acomiadava de la
cursa per ser la primera turista espacial, ja que no va ser escollida com a un dels dos finalistes que aniran a Texas.

L

a trajectòria de Miquel Bernis Margarit (Molins de Rei,
1979) té els seus inicis en el món local, recollint dades a des de casa i des d’una estació meteorològica
instal·lada a l’edifici de la Guàrdia Urbana. Va començar
a Ràdio Molins de Rei, donant les temperatures i fent cròniques de previsió del temps i un cop va finalitzar els estudis
de Geografia i un màster de Climatologia i Meteorologia s’hi
va dedicar professionalment. El 2000 va realitzar una beca
a TV3 i després el van contractar al Grup Flaix, el 2005 va
entrar a treballar als diferents mitjans del grup Godó, RAC1,
RAC105 i 8TV i des de la creació del diari ARA, fa més de dos
anys, que és el seu meteoròleg de capçalera.

Llicenciada en Física, i Màster en Meteorologia, Mònica Usart
(Molins de Rei, 1984) des de ben jove volia ser “la dona del
temps”, una professió que ja ha assolit. Va començar fent programes de divulgació científica a Ràdio Molins de Rei i des del
2007 que treballa com a “dona del temps”, primer com a becària a TV3, després fent substitucions al 3/24 i des del 2010
treballant als mitjans del Grup Godó, principalment a RAC1,
RAC105 i a 8TV.

A més de la seva professió, l’altra gran passió és la música.
Des dels 14 anys que ha anat tocant amb diversos grups. Després d’un període d’inactivitat, va tornar a agafar la guitarra
per començar a composar noves cançons, va tirar endavant
el projecte en solitari Senyor Cordills, que ara ha aparcat per
explorar altres propostes.
Balcó de la Vila | Juliol 2013 9

Tribuna política

Joaquim Martí

Xavi Paz

Roger Castillo i Bosch

En aquest espai tenia pensat parlar del
tancament dels números del 2012 i del
resultat que ara ja definitiu hem presentat al ple i que demostra un cop mes que
tot i els temps difícils en que ens movem hem pogut anar redreçant el rumb
i presentar un resultat en el que tot i disposar de molts menys recursos, que al
començar el mandat; tot i així el resultat ha estat positiu de mes de 2 milions
d’euros, el que posa de manifest la bona
gestió dels pocs recursos i el pensament
del coixí que temien els comptes municipals, per tal que amb imaginació,buscant
als recons que calia i sense pujar els impostos, tinguem el tancament dels pressupostos amb mes despesa social que
mai, assumint els dèficits que ens venen
d’altres administracions i que gracies a
la bona gestió del dia a dia son amb resultat positiu, tot i que hores d’ara no
tenim capacitat d’endeutament com
en mandats anteriors, i amb tot també
fem inversions, alguna d’elles que començarà els propers dies.
Ara però, i des fa temps que també estem plens de país. Desprès del concert
per la llibertat, la gent de CiU no podem
no parlar d’aquest tema. Malgrat algun
conat partidista, sempre són els mateixos, al concert es van viure emocions
de país. Un país que camina a pas ferm
cap a trobar el seu destí. Un destí que cal
fer junts si volem que triomfi ,i segur que
ho farà dons no es patrimoni dels que es
creuen posseïdors de la veritat i que a la
Vila volen, encara que no tinguin prou força electoral, fer de la provocació i de les
falses agressions, un espai on crear un
fals estat d’ànim que a ells els vagi be.
Això també ho van intentar al concert,
però el dissabte el que va passar es que
es van viure Sensacions indescriptibles
per la seva força. La força d’un poble en
marxa, dels sentiments, sensacions de
tota mena, de les emocions i les llàgrimes
que als que érem al camp, ens fluïen en
pensar en les moltes persones anònimes
del país, però també de la Vila; pares avis
etc, que no han pogut viure aquest moment i els que tenen de vindre els propers
mesos. El primer amb la cadena humana
del 11 de setembre. Això es imparable.

Compromisos complerts, raons per recuperar la confiança
A les acaballes d’un curs polític intens,
econòmicament i social difícil, és bo fer un
ràpid balanç per constatar la concreció dels
compromisos del Govern Municipal i, alhora,
per continuar treballant amb més força.
Sens dubte, la gestió econòmica segueix
sent el primer objectiu ja que és la base per
poder assolir la resta d’objectius. Ja en el Ple
de juny hem aprovat els comptes del 2012,
amb 2’7 milions de superàvit, una xifra que
ens permet obtenir un cert marge econòmic per, des de la prudència i el rigor, continuar complint. Complir amb els proveïdors
de l’Ajuntament, complir amb els serveis públics com les llars d’infants, l’escola de música o les beques menjador, que altres administracions deixen de costat i complir amb la
realització de projectes i inversions futures,
com els diners que destinem a millorar les
escoles de la nostre Vila.
Durant aquest curs hem visitat i dialogat
amb tots els barris de la Vila, coneixent les
preocupacions dels veïns i alhora explicant
els projectes immediats. Cal destacar l’inici
de la reforma del “carrer de baix”, que ha de
continuar amb la plaça verda del Pati del Palau, i també l’inici de la reforma de la zona esportiva del Ricard Ginebreda a l’octubre. Alhora, volem tenir cura de l’espai urbà més
immediat i quotidià, per això aquests projectes de Vila es complementen amb nombroses microactuacions igual d’importants per
endreçar les nostres places i carrers. En definitiva que han de millorar Molins de Rei i generar bona convivència.
També en aquest curs el Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica de Molins de Rei
ha fet un treball constant: primer, aprovant
un potent document de recomanacions cap
al Govern Municipal, i segon, avaluant les diferents actuacions fetes. Un exemple reeixit
que, amb voluntat, podem unir esforços per
tirar endavant.
Avui, hem fet possible comptar amb els recursos adients per protegir i augmentar les
polítiques socials per ajudar als que ho estan passant més malament i, alhora, hem incentivat l’economia local per tal que, quan la
recuperació sigui una realitat, Molins de Rei
hagi fet la seva feina. D’aquesta manera, afegim el nostre gra de sorra per tal de tenir més
garanties i, així, les persones en desocupació
tinguin més probabilitats de trobar feina.
Complint compromisos, dialogant amb els
veïns és com entenem l’acció municipal per
recuperar la confiança en tots nosaltres.
Us desitjo bon estiu.

Sobre la designació
d’Emilio Ramos

Convergència i Unió

10 Balcó de la Vila | Juliol 2013

Partit dels Socialistes de Catalunya

Candidatura d’Unitat Popular

El govern municipal (CiU + PSC) ha
designat Emilio Ramos com a representant de l’Ajuntament a l’Àrea Metropolitana. Des de la CUP considerem que és una de les decisions més
lamentables i decebedores de la política municipal en els darrers anys.
El Sr. Ramos pren decisions polítiques
que no explica a la ciutadania i en
aquest mandat ha expressat opinions
amb connotacions racistes i franquistes a la sala de plens. En el darrer any
ha assistit a 4 de 46 comissions informatives de l’Ajuntament. Considerem una falta de respecte molt greu
cap a la ciutadania que un regidor que
no està al dia del què passa a Molins
de Rei, ja sigui per feina, per manca
de temps o per desídia, representi el
nostre municipi a l’AMB.
El Sr. Ramos ingressarà a partir d’ara
974€ al mes per assistir a quatre reunions: Ple municipal (380€), Junta de
Portaveus (95€), Consell de l’AMB
(323€) i Comissió informativa de
l’AMB (176€). És incomprensible que
participi en aquests òrgans i no ho faci en les reunions no remunerades.
El govern municipal ha volgut restar
transcendència a aquesta decisió,
amagant el cap sota l’ala i sense ser
capaç de transmetre quines són les
virtuts d’aquest pacte ni d’explicarles a la població. Entenem que hi ha
un pacte local estable amb el PP i intuïm que no es fa públic perquè danyaria la imatge de CiU i PSC.
Aquesta designació allunya la política
dels ciutadans i genera incredulitat,
escepticisme, rebuig i vergonya aliena per part de la CUP.

Ivan Arcas Blanch

Silvia Guillén

Emilio Ramos Gutiérrez

Dos anys i escaig!
Tinc la sensació de que l’actual govern
de la Vila s’ha situat en l’apatia. Tot i
que cada cop s’evidencien més les
funestes conseqüències d’aquests
dos anys sense cap mena de planificació, l’actual alcalde segueix tapant
les seves mancances amb victimisme, responsabilitzant de tot plegat
a aquells amb qui va compartir decisions, encerts i errors en el passat
mandat. La realitat es lluny del que
veiem als spots televisius municipals
o al Balcó de la Vila.
Ara la política amb majúscules viu
al carrer! Tenim la sort de compartir propostes amb milers de vilatans. Homes i dones que pensen que
l’Ajuntament no pot resignar-se a la
supervivència institucional.
Per això, Iniciativa per Molins de Rei
esta tant present al carrer, recollint
signatures per defensar la renda de
la dignitat o participant a la PAH, com
a l’Ajuntament, tot exigint amb una
oposició responsable, els compromisos que l’acord de CiU-PSC i PPC
volen obviar. Nosaltres hem alliberat
de tributs als afectats per l’hipoteca,
hem impulsat la tarifació social o hem
demanat que s’actuï contra el deute il·legítim que a data d’avui, permet
als bancs enriquir-se amb uns diners
que entre tots vàrem pagar per la seva “salvació”.
Evidentment volem anar més enllà tot
compartint la voluntat d’impregnar de
compromís i d’equitat l’Ajuntament.
Seguirem presents, amb humilitat i
il·lusió, allà on calgui. I de fet, i això es
important, cada cop ens hi anem trobant amb més gent!

El PP a l’AMB gràcies a l’Alcalde
L’alcalde ha decidit deixar a mans
de l’únic regidor del PP ni més ni
menys que la representació del nostre Ajuntament al Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). CiU pren la decisió fent
un gir a la dreta i el PSC amaga el cap
sota l’ala o bé mira cap a una altra
banda. La vila té una majoria àmplia
d’esquerres amb representació al
consistori, però tant se val. La millor
opció és la del PP. Segons l’Alcalde,
cap grup municipal ha volgut assumir aquesta responsabilitat i l’AMB
és un òrgan sobrevalorat. En primer
lloc, sapigueu que hi ha un total de 21
regidors/es a l’Ajuntament, i molts
d’ells han conegut la notícia quan tot
estava al sac, i ben lligat. Entre ells,
els dos regidors d’ExMdR. En segon lloc, l’AMB l’integren 36 municipis (entre ells, el nostre i la ciutat de
Barcelona), de gran pes econòmic (el
seu pressupost per al 2013 és de 573
M d’€) i amb moltes competències:
en el terreny urbanístic i d’ordenació
del territori, en cohesió social, infraestructures i promoció econòmica, habitatge, transport i mobilitat,
cicle de l’aigua, residus i medi ambient. Algú consideraria el seu paper
poc rellevant? Per acabar, una darrera consideració: el PP és el partit que
a l’AMB està a l’oposició i que a cada
ple qüestiona totes i cadascuna de
les propostes que formula l’equip de
govern. És allà on Molins de Rei envia
el seu representant, a reforçar amb
un vot més aquesta oposició constant. Tots tenim dret a saber qui ens
representa.

En estos días se ha hablado mucho
del AMB. Demasiado revuelo, algunos no soportan que el PP exista,
pero ¿qué aportan ellos a los ciudadanos? Sólo aventuras que no
conducen a nada. Los ciudadanos
quieren que se solucionen sus problemas y el Grupo Popular está en
ello, en temas puntuales apoyando
al gobierno sin abandonar nuestro proyecto. Algunos no soportan
estar fuera pero tampoco intentan estar dentro, el PP aún estando en la oposición hace una política constructiva. El Grupo Popular
va a los plenos a hacer política no
a dar mítines, creo que es hora que
todos arrimemos el hombro sin
perder nuestra identidad y dejar
de atacar a otros grupos solo porque no son de su ideología. Molins
de Rei tiene dos representantes en
el AMB y espero que trabajemos
juntos y dejar de un lado izquierdas y derechas: todos remamos en
la misma dirección. Por otra parte,
el gobierno del PP ha conseguido
147.000 afiliados más en la Seguridad Social y 96.000 puestos de
trabajo, ha revalorizado las pensiones, la reforma del gobierno de
Zapatero redujo las pensiones en
un 20% entonces los sindicatos
permanecieron callados o hicieron
una huelga light pactada con el
gobierno de ZP. Ahora Rubalcaba
acusa al ejecutivo de Rajoy de querer bajar las pensiones, se escuda
en los sindicatos para no alcanzar
un pacto, por cierto ese fue el año
que Zapatero no acudió a Rodiezno con los sindicatos vivir para ver,
en clave autonómica Convergencia se une a las tesis de Unió y empieza a comprender que ERC no es
buen compañero de viaje, más vale
tarde que nunca.

Grup Municipal IxMdR

Esquerres per Molins de Rei

Partit Popular de Catalunya
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La Guàrdia Urbana, compromís social
i educatiuL’educació de nens i nenes
és una de les accions més importants
en matèria de prevenció que du a terme la Guàrdia Urbana, a través del servei d’Educació viària i civisme amb el
seu programa per millorar la seguretat
viària i el civisme adreçat a alumnes
dels centres educatius de la vila.
Durant el curs escolar, la Guàrdia Urbana ofereix un ampli ventall de propostes didàctiques per a millorar l’actitud
dels més joves respecte la seguretat
viària i el civisme. Aquest programa
s’adreça a les diferents etapes educatives, des de les llars d’infants fins als
instituts de secundària, així com a Casals d’estiu del Club de Futbol Molins
de Rei i del Club Natació Molins de Rei,
tot adaptant els objectius i materials a
les necessitats de cada edat i a partir
del treball conjunt amb el professorat
i direcció dels centres. També es realitza una important tasca social, ja que
durant el curs la Guàrdia Urbana realitza un programa especial per a ACOSU (Associació Comarcal Pro-Discapacitats del Baix Llobregat), on ha
finalitzat el curs d’enguany amb una
sessió especial amb la col·laboració
de la Unitat canina de la Guàrdia Urbana de Sant Boi, que ha tingut una acollida excel·lent.

La Guàrdia Urbana,
compromís social i educatiu
L’objectiu general és incrementar la pròpia seguretat dels nens i joves i, alhora,
aconseguir que esdevinguin adults més conscienciats, informats i responsables
a partir de valorar la importància del respecte, la convivència i el civisme. Ara bé,
d’acord amb cada centre, es treballen aspectes i temes concrets com ara l’ús dels
cinturons de seguretat, moure’s pel carrer, els passos de vianants, l’ús del casc;
sempre a partir dels criteris i pautes formatives del Servei Català de Trànsit.
Cada curs són centenars els alumnes que segueixen les sessions de la Guàrdia
Urbana i la valoració que en fan els centres educatius és molt positiva. Actualment la Guàrdia Urbana ja s’està programant les sessions d’educació viària i civisme de cara al proper curs escolar 2013-2014.

